


De foto's voor deze krant werden geleverd door: FOKA - DEURNE 

Dat deze krant tot stand is gekomen hebben wij op de eerste plaats te danken 
aan de adverteerders en begunstigers. Wij willen op deze plaats dank zeggen 
aan al deze mensen die op enigerlei wijze hun steentje hebben bijgedragen en 

het carnaval in Deurne op deze manier steunen. 

Stichting "De Peelstrekels" 

KADO ARTIKELEN 
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DEURNE 

· Stationsstraat 43 

Ook lotjes van de Staatsloterij ! 
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SCHIKS 

Telefoon 2360 Bloemenhal 

"hayö1" 
H. STEEGHS-WISMANS 

DEURNE 

Stationsstraat 32 
Tel. 04930-2964 
Giro 1098859. 

Staande van links naar rechts: 
Raadsleden Henk van de Kerkhof - Willy Martens - Wim van de Mortel · Charel van Goch - Sjef 
Geerts - Prins Piet 1 (Piet van Bree) - Raadsleden Bert van de Broek · Harrie Kuypers - Jan Rakels -
Rinus Strik - Toon Hölskens - Leo Coolen . 

Zittend van links naar rechts : 
Raadslid Sjef Guffens - Bestuursleden Wim van Midden - Ton Markhorst - Gerard van Wetten -
Gé Markhorst (voorzitter) - Gerard Geurts - Richard van 'Rosmalen· Hein Smeets . 

Dansmarietjes van links naar rechts: 
Monic de Louw - Hennie Brüggenwirth - Suzan van de Ven - Franka Martens - Ester van de Boo
gaart - Marian de Veth - Renate Bouten - Stefani Bellenmakers. 
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TON HART JENS 
FOTO STUDIO - FOTOGRAAF 
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Strekelinnekes en Strekels 
De voorbereidingen voor Carnaval 
1981 zijn zo goed als rond en kun
nen wij weer aan een nieuw Car
navalsfestijn beginnen. Wij hebben 
afscheid genomen van Prins Wim 1, 
die voor ons, met steun van zijn 
vrouw Truus en kinderen, een 
fantastische Prins is geweest. Vanaf 
deze plaats nogmaals onze harte
lijke dank hiervoor. De nieuwe 
Prins 1981 Piet 1. 
heeft zijn intrede gedaan en Stich
ting "De Peelstrekels" hoopt dat U 
hem als een waardig Prins zult 
ontvangen. Ben er van overtuigd 
dat Prins Piet 1 met 
assistentie van Vorst Gerard, Raad 
van Elf, Bestuur en Dansmarietjes 
ervoor zorg zal dragen dat ook 

1981 een geslaagd Carnavalsjaar 
zal worden. Wij rekenen hierbij 
natuurlijk op Uw aller medewer
king, de voorbereidingen onzerzijds 
gedurende vele maanden voor Car
naval zouden anders voor niets zijn 
geweest. Financieel gezien heeft 
Stichting "De Peelstrekels" een 
moeilijk jaar achter de rug, het 
gehele festijn dat ruim vier weken 
duurrt, wordt georganiseerd zonder 
enige vorm van subsidie. Wij kun
nen echter ook dit jaar onze ver
plichtingen ten aanzien van be
jaarden, kinderen, kleuters, zieken 
en diverse instellingen weer geheel 
waar maken. Bij deze dan ook 
onze hartelijke dank aan de adver
teerders en begunstigers van onze . 
Carnavalskrant, Club van 100, be-

zoekers van onze diverse bals 
en niet te vergeten de trouwe be
zoekers van onze kienavonden, 
zonder U hadden wij dit niet 
kunnen realiseren. Ook wil ik dank 
brengen aan College van Burge
meester en Wethouders, Korpschef 
Wouters en zijn manschappen, 
Brandweerkorps en de vele stille 
medewerkers, waar wij steeds een 
beroep op kunnen doen. Gaarne 
wil ik speciaal Uw aandacht vragen 
voor de kollekte tijdens de Grote 
optocht, welke ook dit jaar weer 
voor het Zorgenkind gehouden 
zal worden. Het Zorgenkind heeft 
een speciale aandacht bij Stichting 
"De Peelstrekels". ieder jaar na het 
bezoek aan Huize 't Rijtven en de 
Soos van Pater Rompa, doet het 
ons goed daar geweest te zijn. 
Strekelinnekes en Strekels vergeet 
de zorgen voor enkele dagen en 
maak er een gezellig Carnavals-
feest 1981 van, dat wens ik U 
allen van harte toe. 

Strekelinnekes en Strekels 
Als de stichting "De Peelstrekels" op een gegeven moment van mening is dat een nieuwe vorst 
gekozen moet worden dienen er enkele belangrijke beslissingen genomen te worden. 

Iedereen kent de "oude" vorst, die, in ons geval, al jarenlang deze funktie bekleedt. Vorst Hein. 

Hij is een man die een enorme ervaring heeft en die in het carnavalsgedruis van het Peel
strekelrijk grote verdiensten heeft. Bij een afscheid worden altijd woordenstromen over de 
scheidende figuur uitgegoten. Hier zou dat zelfs te weinig zijn. 

De wisseling heeft plaatsgevonden en daar ben ik dan. 

Op de vraag waarom je zoiets aanvaard zou ik het volgende willen schrijven . 

Het carnaval vieren in verenigingsverband is voor mij niet nieuw. Al met mijn 17 jaar was ik lid van 
de raad van elf van de instuif Deurne, waar ik toen lid van was. Die carnavalsvereniging heette 
toen "De Stuivers". 

In die tijd woonden wij in de St. Jozefparochie waar wij naar verhuisd waren. Mijn ouderlijk huis in 
de Stationsstraat werd met de grond gelijk gemaakt en dus werd ik "Heikneuter". 

Carnavalsvereniging " De Heikneuters" vroeg mij in 1973 of ik Prins wilde worden bij hun 
vereniging. Ook daar ben ik aan begonnen en heb ik daar zeer prettige herinneringen aan over 
gehouden. 

In 1974 ben ik getrouwd en dat had tot gevolg dat ik weer naar Deurne verhuisde, terug op het 
honk zou je ~unnen zeggen. 

In 1977 trad ik toe tot de Raad van Elf van de Peelstrekels onder heerschappij van de toenmalige 
Prins Ton 1. Al gau w wordt men bij de Peelstrekels opgenomen in enkele commissies. Voor mij 
waren dat Sleutelafhalen en het opzetten van de Prinsenonthulling op een zondagmiddag. 

Samen met andere leden van de stichting hebben we deze evenementen tot jaarlijkse hoogtepunten 
gemaakt van de Carnaval in Deurne. 

In 1980 heeft een gedeelte van het bestuur zijn funkties neergelegd en daar zijn nieuwe mensen 
voor in de plaats gekomen. Binnen het nieuwe bestuur is in goed overleg met de leden van de Raad 
van Elf besloten dat ik in 1981 zal fungeren als Vorst Gerard. 

Het carnaval vieren zit mij in het bloed zoals U gelezen heeft. 

Vol goede moed zie ik mijn nieuwe funktie tegemoet. Dit kan echter alleen met de medewerking 
van het bestuur, raad van elf, dansmarietjes, Hosbengels en Klutsers. Ook de medewerkers achter 
de schermen en U Peelstrekels en Peelstrekelinnekes zou ik willen vragen mede te werken aan het 
bouwen van een groot carnavalsfeest. 

1 k wens U allen een plezierig carnaval 1981. 

Vorst Gerard 
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boek- en kantoorboekhandel 
kantoormachines 
kantoormeubelen 
kopieerinrichting 
drukwerken 

molenstraat 1 
deurne 
tel. 04930-2 561 

Leut hedde ge in een boks van 

Lucky 39 

Liesselseweg 69 - Deurne 

BIJ pret hoort 
banket! 

Markt11 G. tel.4498 
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A.v. d. MORTEL 

Waren ze maar weggebleven. Toen 
de brandweerlieden a"iveerden 
brandden de benedenverdieping en 
de eerste etage van he nand totaal 
uit 



Strekelinnekes en Strekels 
Carnaval 1980 is helaas a lweer 
voorbij, het was voor mij één 
groot feest. 1 n mijn proclamatie 
bij de installatie als Prins Wim 1 

heb ik U allen om steun gevraagd, 
tenslotte kun je het niet alleen 
maken. 
Met carnaval 1980 heeft U alle
maal als één man achter mij ge
staan, Deurne met zijn bewoners 
was groots, want met z'n allen 
kunnen we terugkijken op een 
goed geslaagd carnaval. De diverse 
bezoeken aan kleuters, jeugd, be
jaarden, zieken en gehandicapten, 

die in het algemeen als zwaar 
worden beschouwd, zijn echter 
door Uw aller medewerking veel 
verlicht en tevens ben ik hier een 
grote ervaring rijker geworden. De 
buurtbewoners, medewerkers van 
het Nederlands Hippisch Centrum 
en de buurtvereniging wil ik bij 
deze ook graag bedanken voor de 
prachtige versieringen en het idee 
van Prins Wim junior. Alle kado's, 
bloemen en brieven, de gevers 
hiervan, het was prachtig. Voordat 
het Carnaval 1981 losbarst is er 
al heel wat werk verzet door het 
Bestuur van Stichting De Peel
strekels, De Raad van Elf, Vorst 
Hein (die mij als vorst zijnde het 
laatst bijgestaan heeft en nu zijn 
taak overgeeft aan Vorst Gerard), 

de Dansmarietjes met hun leidster 
Annie van Kessel en trainster 
Annie Berkers, de Hösbengels en de 
Klutsers en alle medewerk (st)ers 
achter de schermen. Alle mensen, 
die in welke vorm dan ook , hun 
medewerking hebben verleend aan 
het carnavalsgebeuren van Stichting 
De Peelstrekels, heel, heel hartelijk . 
bedankt voor het vertrouwen. Ho
pende dat ik dit jaar als Bestuurslid 
van Stichting De Peelstrekels mijn 
steentje kan bijdragen aan een nog 
grootser Carnaval 1981, wens ik 
alle Strekelinnekes en Strekels een 
heel goed en fijn Carnaval en ... ... . 
laat de zorgen voor morgen. 

ALAAF 

OUD PRINS WIM 1 

moppen 
=inn Steenhandel 

Markhorst b.v. 
Deurne 

* handvormstenen 
* vormbakstenen 
* strengpersstenen 
* kalkzandstenen/blokken 
* gebakken- en 

betonstraatstenen 
* systeemvloeren 
*dakpannen 

De psychiater komt bij Moos thuis. 
Deze staat met zijn oren tegen 
de muur gedrukt. Wat doet u daar 
nou? vraagt de hoofdarbeider ver
baasd. Moos legt zijn vinger op 
zijn lippen en wenkt de psychiater 
om dichterbij te komen. Deze legt 
zijn oor ook tegen de muur en 
zegt na een poosje geluisterd te 
hebben: Ik hoor niks. 

Biologie-examen: 
Bertje, waarom knorren de varkens? 
Umdet ze altijd varkenvuur motten 
aete. 
Waarom zoemen de bijen? 
Omdet ze den tekst vergeten zijn. 
Ans je een lindworm kruist met 
een egel, wat krijg je dan? 

Derpsestraa 20, tel.: 04930 - 2085 
Haag 5, tel.· 04930 7930 
Postbus 159, 5750 AD Deurne 

Van de Prins geen k aad. 

Het weer is er helemaal naar om je 
'n kouwe kikker te voelen. Pro
beer dan maar ' ns, nog vóór de olie
bollen van ou ejaarsavond, in je 
botten, spieren en hersens de dolle 
sfeer van karnaval te voelen prikke
len! Altijd heb ik er vraagtekens bij 
gehad dat maanden vóór karnaval 
de beroepsvierders, zoals raad van 
elf, prinsenraad en hoe heet dat 
allemaal, al o er die heerlijke 
zottigheid begonnen, maar nu ik 
zelf aan de lof der zotheid moet 
beginnen, begin ik daar iets meer 
van te snappen. Natuurlijk kan ik 
het ook niet helpen opgevoed te 
zijn met de Bosse karnaval van 
Oeteldonk. Destijds, -en da's lang 

gelejen- wat dat een nogal elitair 
gedoe en het is een maar wat ge
zonde karnavalsontwikkeling, dat · 
het groeit naar open plezier voor 
Jan en alleman. Heel bijzonder mag 
de karnavalsleut openbloeien voor 
bejaarden, zieken, gehandicapten 

' en natuurlijk het heel jonge volk 
van de kleuters. Dat moet zeker· 
voorrang hebben, maar het stelt 
wel eisen aan het programma, aan 
de organisatoren, de personen aan 
de top, en aan Zijnde Hoogheid 
de Prins. Zouden we soms die 
kwaliteitsfiguren missen? Wel nee, 
die hebben ze met de vleet, maar 
ze zeggen dat een kandidaat prin
selijke hoogheid 'n dikke geld
buidel moet hebben. Vroeger zeien 
ze dat ook van 'kerkmisters', die 

Tien meter prikkeldraad. 

Moos doet een stapje van de muur 
en fluistert de dokter in zijn oor: 

Als je een olifant kruist met een 
mol? Grote hope in de tuin. 

Zo is het al de hele dag. 

.• 

Bedroefde dronkaard: '1k voel me 
zo ongelukkig. Ik lach alleen maar 
omdat ik dat geleerd heb''. 

ASSURANTIE 
ADVIESKANTOOR 

Fa. REYNDERS-WILLEMS 

donkers 
Stationsstraat 24 

Tel. 04930 - 2691 
5751 HE DEURNE 

voor al uw . . . 
VERZEKERINGEN - HYPOTHEKEN 

FINANCIERiNGEN 

Helmondseweg 34 Tel. 2680 .~, peurne 

moesten "mos aan de knieën" 
hebben, maar da's toch al lang niet 
meer. Een ·karnaval mag vandaag 
de dag toch niet exclusief zijn 
voor een of ·andere dorpsadel, die 
kapitaalskrachtig heet te zijn ! 
Nee, van de . Prins gee11 kwaad. 
Hij moet ene leutige, har~elijke 

mens zijn met 'n stukske jolige 
vlotte praat. Ene, die de lach 
doorgeeft, die in 'n bejaarden
huis en op de kleuterschool warme 
plezierigheid rondstrooit door een 
leuk prevelementje en 'n goeie 
brok zwier. Kende gij van die 
mensen? Zat! Als ge door het jaar 
'n hartelijke mens kunt zijn, hoefd!! 
voor drie-vier daag nie extra hoog 
te klimmen. 

C.L. Gerrits, pastoor 

'· 
, Voor Uw .Y'Janden en plafond.s, nat~urlij~ naar 

DE SIERPLEISî.ER·SPECIALIST 
o .a. 
Structuurpleister 
Granietpleister 
Minigranietpleister 
Rollputz 
Reliëf pleister 
Stone 
Spac~telputz enz. enz. 
werkelijk te veel om op te noemen. 
Voor vakman en doe-het-zelver. 
Textielwandbekleding van Murlin·Tasso 
Klassieke plafond en wanddekoratie 
Loop vrijblijvend binnen 

GRATIS DESKUNDIG ADVIES 
Mag. en showroom: 
Helmondseweg 9, Deurne 
Tel.: 04930·6534-6113 
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~ 1 oc1 Kettler Benelux - Deurne Holland ~ ' ' • i Voor een goede gebruikte auto 
moet ge bij . 

Autobedrijf S. Heinsbergen 

zijn. 
Ook voor al uw reparaties 

gasinbouw e.d . 
} KETTLER . . 'i 

Stijn Streuvelslaan -11 
Deurne - Tel.: 04930-6563 

. ""~ ·.". ; . 
ç''~. ,, alles voor de auto, 

tuin 
a'\ • "- ~· gereedschap 

kamperen 

' ~ . 

Deurne Leembaan 1 - 3 

Telefoon 04930 - 7777 

. ~ALKER:INTERNAÎIONÀL ;·' Vooraluwbouwwerken 

ïGOED. ···' ._ . · -~ 
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_; ~,, . DEURNE ,.~ ~ TE'l il :· ~ ~f - 8 · 84 ' Jan Kuunders 

: ~ - ÊLë.x !; 1 i.·ta ·: ~i:r~~ s iio Haspelweg 25 
Telefoon 6202 

Voor-
gezczllig opQo_\:.op 

c:.t> LIESSEL-or i~ k<;>.p _' 
naar- de · 

TURFSC140P ·. 
N e\\y /Re~ Berkc2..-s 

TE L!04,9 ?>'4-1G9o 

VESCOM INTROOUCEERT.HAARNIEiJWE91NSPIRERENDE 
WANDBEKl.EDINGKOll .fKTIES NR.11 EN NR.149 WAARIN 
GEPOOGD IS KREATIVITEIT IN DESIGN EN 1ECHNISCH 
\1ERNIJFf OP11MAAL-1E COMBINEREN:· . . ~ 

~ Vinyl , • .olJektie nr.14. is uitsek~k( · , 
tot een serie-Vq,n 218 eigent,ijdse. öt1twl.>rpe11. waarbij een-groot aant.àl 
verschillende tecl\ni<ikën. t<> toogepçst. Bijvooroeeld de gerfk•kkelfjk · " 
t oepa~ stfuctriren 11.ihar~li..mnonierende meerkleuwl opdrukk'~ 
is gewerkt, De kol!cldle nr. 14 v~angt de kollclilies nr. 8 en nr.10. • 

,,.· 

van dé Poll machinehandel 

, .Heideb'loen:istráat -15 
653'3 SL Nijrneg ê ~ 
tel (080) 553503-551144 

_ 6 TEMiel bevat 157 elgètl· 
tijdse o n lv,~ -1-\•TuWan .geheel nieuv.• - van tijdloze, dl,\ur?.<1me 
.11.walit;lit. Een h1Spir<.'t<ll'lo:k_kollektie.rl'let verantwoorde bruikbare 
strukturerî. van natuurfijke W.zêls. zoals katoen, linnen. wol en nátu_µr· 
zijde. De ko!leklîé nr.11 \>etVal1lf de kollektîes nr. 5 en nr. 7. 

VOLTSTR. 1-3 HOEK LIESS.WEG. 
tel. 04930·2626 of 5600. 

-------
~- LUTTERS -=-------~ -
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~ BOUWBEDRI NBV. 
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Het moment dat ik dit voorwoord schrijf ligt, althans voor mij., nog ver van het carnavals
gebeuren. Ik schrijf dit aan het einde van het jaar; in de donkere .dagen tussen l(erstmis en 
Nieuwjaar. 

. ' 
Natuurlijk spelen de gedachten door je hoofd wat l98l voor 'een jaar zal ·worden, in het bijzonder 
hoe het.carnavalsfeest 1981 zal zijn. In de "d'Ohkere.'' dagen waafin wij nu leveh, onheilsprofeten 
om ons heen weinig of geen hoopvolle toekomstverwachtingen geven, vraag je je af of de 
psychische ruimte aanwezig is feest te vieren. ' 

Nu veroordeel ik grondig en heb grote moeite met het "doemdenken", een denken y~n zwart
galligheid, diep pessimisme en van bedroevende somberheid . Een denken .zonder enig hoopvol 
toekomstperspectief, alsof wij slachtdieren zijn, die zich gewillig in het abattoir laten afmaken. 

' . . 
' . .. " 

.· 

Wij moeten zelf ons leven inrichten,· de verantwoorqelijkheid voor de 't9ekomst áanvaarden. Als 
wij met onze twee benen op de grond blijven staan, kritisch onze eigen wereld ,tegemoet durvèn 
te treden, zonder te vluchten in de roes van de consumptie en álledaagsheid ;. ·èlarî zijn de moge.lijk-
heden aanwezig het carnavalsfeest goed te vieren. · · 

Het Carnaval is een vast gebruik in het ritme van onze jaarkalender. Naast St. Nicolaas, Kerstmis 
en Oudjaar kenn en wij het Carnaval.- Een traditie die inmiddels ook in onze omgeving wortel 

·geschoten heeft. Kortom Carnaval bèstaat. Het gevaar is echter, dat dit feest in de versukkeling 
raakt van de sleur, armetierig wordt, aan bloedarmoede gaat lijden. Zoals helaas bij vele gebruiken 
kan dit feest van wege gebrek aan orginaliteit, creativiteit verloren.gaan, kan zijn elan en geest in 
het luchtledige opgaan en verdwijnen. 

Daarom wordt van een carnavalsvereniging en in het bijzonder van haar bestuur veel ·energie, 
geestkracht en inventiviteit gevraagd. Zij kunnen het niet alleen. De inzet van de gemeenschap 
is noodzakelijk. Het moet gezamenlijk gevierd worden, een echt frnkloristisch gebeuren zijn, 
zich niet uitsluitend beperken tot het consumeren van alcohol. Een volksfeest waarin wij, met 
respect voor ieders eigenheid, een spiegel over onszelf van de gemeenschap voorgehouden krijgen. 
Een festival of fools ! 

1 k wens U alleen een geslaagd Carn~val 1981 . 

De tijden 
De omstreden geldbuidel hoeft 
uiteindel ijk tegenwoordig niet zo 
dik te zijn als men wel beweerde. 
De fabe ltjes die rijkelijk de ronde 
doen, verwijs ik bij deze naar 
het land van herkomst. De Prins 
kan het natuurlijk wel duurder 
maken, indien hij beschikt over 
"een dikke buidel", maar dan nog 
wordt hij door het Bestuur van 
Stichting De Peelstrekels erop ge
wezen, dat zij dit liever niet heb
ben, alleen al om uiteindelijk 
een ieder die zich geroepen voelt 
om een keer Prins te willen worden, 
daartoe gelijke kansen te geven . 
De eventuele nieuwe Prins wordt, 

zijn 

Alaaf! 

drs. A.A.J .M. Genabeek, 
burgemeester. 

veranderd 
voordat hij zijn jawoord heeft ge
geven wel degelijk voor- e.n ingelicht 
over datgene wat het hem gaat 
kosten vanaf zijn onthulling. Het 
is helaas nog steeds niet mogelijk 
dat Stichting De Peelstrekels "het 
Prins zijn" kan bekostigen, daar 
zij afhankelijk zijn van inkomsten 
d.m.v. georganisee~de aktiviteiten, 
sponsors en schenkingen. Streke
linnekes en Strekels, indien er on
der U bepaalde zaken of onduide
lijkheden m.b.t. " Het Prinsschap" 
zijn waarover U zou willen praten, 
doe dat dan bij het Bestuur van 
Stichti ng De Peelst rekels, zij zijn 
gaarne bereid om U een eerlijk 
antwoord te geven . 

Namens Bestuur Stichting 
De Peelstrekels 

Wim van Midden, Oud Prins 

., 
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MART~Er 22 

OORPSST~MT 64 
DEURNE 
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bukkems 
SCHOENEN 

TëL •• 2523 

'neïpekske haole bij 

arts&nooyen 
·, n d e marl:: i net 

tel: ~75o 

VAN GOCH 
UW SLAGER 

TiöLêFOON 04930--4781 
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De zaak van vertrouwen 

Martinetstraat 22 - 24 - Telefoon 2385 
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Amro Bank Deurne 
Jo van Baars Keurslagerij 
Elly en Chris van den Bergh-v .d.Berg 
Wim Berkers Muziekpaleis 
Boerenkamp Datsun Dealer 
Mevr. A.v.d. Broek 
G.v.d. Broek, Architekt 
M.v.d. Broek, Architekt 
W. Bijsterveld 
Barvaria Lieshout 
Botim Timmerfabriek 
C.W. Brood, Eco. Direkteur 
W. Cooneil 
Th. Coppus 
M.v. Doome, Wolfsberg 
W.F. v. Doome 
G.v. Dijk, Groente- en Fruithandel 
Ir. H. Dille, Architekt 
W.J.L. van Deursen, Oud-Wethouder 
J .E.M. Eijsbouts, Ass. kantoor 
J.v.d. Emde, Fysiotherapeut 
A. Fransen, Houthandel 
J.A.M. in't Groen-;' Apotheker 
J.v.d. Eijnde, Leder- en Schoenen 
J .W.D. Eikhof, Kwekerij 
Lunchroom van de Berg 

VERLICHTING & -c11Qr 
GESCHENKENBOETIEK 

"MAATINET" 

G.W. de Groot, Dierenarts 
A. de Groot, Tandarts 
J. Gerards, Schildersbedr. van Bussel 
De Greef Meubelen 
Hagro Automaterialen 
Mevr. Hurkmans 
Hoogeveen B.V .,Appendagefabriek 
J. Hendrikx 
Willy Hendrix 
Hoeka B.V. Sierpleister en behang, Deurne 
I.B.D. Installatie Bedrijf Deurne 
Harry Kuypers Electro 
D. Koster, Dirigent 
Slagerij Kuyten (J. Goossens) 
P.v.d. Kerkhof 
B.J.H. Keyzers ~ A.B.N. 

J. Leenders 
P. de Leest 
Dr. S.H. Lim, narcotiseur 
Lichteveld van Deursen, Kledingmagazijn 
van de Loo Asten 
Markhorst B.V" Steenhandel 
R.v. Moorsel, stukadoor 
H.P.J. Motké, Apotheker 
Osbo Deurne 

Pastoor v.d. Bergh, Groothandel 
P.J. Promper Gereedschappen B.V. Deurne 
Relatie Service 
Gebr. Nies, Drikkerij 
Rank Xerox, Venray 
H. Reijnders B.V. Ass.kantoor 
Rabo .Bank Deurne 
Peter Schiks, Stoffen en Gordijnen 
P. Smets, Stukadoor 
N. Snijder, CJ!irurg 
P.M.B. Spoelstra 
Swinkels, Ass. kantoor 
Swinkels, Makélaar 
Foto Talsma 
A.v. Teeffelen 

· F.v. Tilburg, Dierenarts 
J. Vermeer, Dierenarts 
L. Verhees 
C. Ververs, Chirurg 
L.v. Veggel 
Peter Vink, .Bio Vink 
P. Vugts, Fysiotherapeut 
P. te Walvaart, Accountant 
R. Wennekers, Arts 
C. Vermeer 



Jrikkelpre~f \~~,~ h:~b~:;.~ 
Vlee joar schreef de Strikkel van koew is 't vloai. Siezouwe, naauw 
't joar 1979, Ko meel den Hös- witte gallie teminste oe ge aan 
bengel, e stukske in de Kolder- krinte vloai kaant komme mee de 
grant. dè mos ie, zeej. Dè was Vastelavend. Want ingeleverd zel 
woor: hai mos 't. En ik moet d'r moete worre, dee joar. 't Hee 
't ook. dè hedde g'r af as oew ook z'n voordeel: ge had noveant 
Strekel van het Jaar moake. Door meier geld over en minder kop
doede g'ook nog es eefkes niks pijn. Mer 't zei mardies koo doewe 
an, al denkte gallie natuurlijk: zijn veur, de som. Dè haa'k ge
ze zellen 't er wel nö gemakt daacht. Veural as ge gaier de 
hebbe. Hai mos 't en hai dee-g-'t. strikkel oithaangt. As ge d'n aauwe 
Mer 't was d'n dan ook nö. Hai Prins van zinnen trouwen ziet 
ha't over zin boks vol en zo. Ik heb valJe moete ge va klaar meelijw 

. 'm gezee dè'k 't 'm zegge zo. "Ge d'r al e par vatte. De nije Prins 
zegget mer" zeej. En ik zeggwt urn, dient evvel ook geviejerd te worre 
dè zèèk oew. ève oew schoen mee nen dronk of wa. En dè 
louwepe zo'n fijn gevuul. zeej. verrekkes gehösbengel, door kriede 
Mer des mer kaaw mee de Vaste- ge zouwe al zonen dorst af. Ik 
lavend; ik haaw ze liever an! Hai moet 't uurst evvel nog es anzieje 
stoak er den droak goe mee want veur dè 'k 't geloief, mee dè in
as '"Strekel van het Jaar" hoirden levere. Oeveul deen d'r ook weer 
ie voort bai 't grouwet: bai de nö de wèèrm laand en nö de win-

otabeele, zeej .. · •ta beene! Wa tersport urn laang te louwepe dee 
beene? Ik ben bai de -Jeèn en door jaar? \"anwege de bezoiniging ze
blief ik ook 't liest baai: dan stote ker. bè ja, 't biejer is d'r ook nie 
ge nie zo goouw oey.e kop. En betere ouwep geworre. Mer 't 
zo ene schrijft in de krant dè-T-ie · smakt er evèl niks te kooier urn. 
zin boks vol ha. Dè hebbe" \ toch En de joong lussen 't ook al voort. 
gelijk gehad; dès niks bezunders. Ge zot zegge! Den hele Vastelavend 
Mer moet dè dan in de ·ran ' Ge -"kerneval" zeggen de Hellemon
kan 't wel beter in in ne ·rant heb- ders- die hèèngt ummers van 't 
be as in oew boks. Och. elk beesJe biejer aneen. Krek as de penningen 

in de Vierspan. Wa plekzooi! Mer 
plekke, dè doen de som nog gaier. 
Den ene plekt zegeltjes in 'n buuk
ske en den andere plekt an den tap. 
Ik heb toch de doewe mee die 
nèèje Prins. d'r zijn er al zoveul ge
weest dè ze mee de Prinsenavend 
nogeens nie meer gelijk tegelijk 
op ' teneel kanne en dè ze zo 
toch dienen. En dan moet zone 
mens elke keier aaigelek nog 
prinseleker zijn as de veurige. 
Door is toch geen doewe meer an! 

En dan die èèrm Prinsewijfkes. 
Mer die weten d'r op de Prinsen
avend en in den optocht wa af te 
moake! Ik spraike aauw! ~ie 

Haauwe zin aaige goe veur de gek 
en dè's ummers de ziejel van den 
hele vastelavend - van de Kèrneval 
zogezee . dè hebbe d'r veul nooit 
begrepen en die zeilen 't stukske 
van Korneele (den hösbengel) va 
vlee ja"'ar ök wel nie begrepe hebbe. 
Want wie zet 'r naauw toch zin 
aaige zouwe in de z ... ... in de ze, in 
de ze. Ne mens rakt 'r af an 't 
stammele mardie ! 't Is gewoon 
eweg te gek urn los te louwepe. 
Mer toch tel ik awweeer op de 
Vastelavendsdoag: Want 't heiel 
jaar moete ge krek doewe of g'oew 
vol verstand het. Mer den meudege 
ennigte doag oew aaige zijn. Dan 
doede ge mer krek of ge nog jonk 
ziit. En às ge dè nog xiit is't zoveul 
te beter. Des dan meegenomme. 
Mer ge moet mee de Vastelavend 
nooit menge dèt echt is. Want veur 
dè ge 't weet ziide ge't nie meer. 
De Koaters die Korneel d'r altijd 
baai teikent -ge weet wel die mee 
dien hooien ruug en de start over
eind- die waachten oew el op. Alla, 
dè zien 'w dan wel weer want 
't was toch pet mee Pietjes. Mer 
naauw nie meer. Wa z'r ook af zeg
ge: ik lap 't gelijk an minne lèèrs! 

De groete 'van Strekel 1980 

Afscheid vorst HEIN 

ed. v.d. acker 
he mondseweg 4 

tel 3019 

Na lang beraad heb ik als Vorst 
Hein besloten om mijn taak aan 
een ander over te dragen. Ik doe 
dit niet omdat ik het moe ben, 
maar waarom zouden wij de jonge
ren geen kans geven? Vorst zijn 
valt niet mee, men moet alles in 
de gaten houden, a11/es regelen, 
overal naar luisteren en overal op 
inspringen. Je moet leiding kunnen 
geven en men moet de mensen 
kennen. Dit dacht ik nu gevonden 
te hebben in de persoon van Gerard 
van Wetten. Ik ben daarom ook 
heel gelukkig, dat hij deze taak van 
mij overneemt en ik heb veel ver
trouwen in hem. Gerard, ge kunt op 
oud Vorst Hein rekenen altijd en 
overal waar je me ziet of waar ik 
ben. 

"--·-· ···--- ~ 
1 AA l\)t:M ERS l 

BE.DRUF 

• • 

l TEl.~3!43 l 
~ · --····" .... -~ 

Alle mensen (ik noem geen namen, 
zij weten wel wie ik ermee bedoel) 
wil ik heen hartelijk bedanken 
voor het vertrouwen, dat zij in mij 
gesteld hebben als Vorst. Tenslotte 
hoop ik, dat men met Vorst Gerard 
nog meer plezier zal beleven als met 
mij. Nogmaals bedankt en een heel 
fijne Carnaval toegewenst. 

ut bedrijf 

B .. Stevens 

Station traat 1 lOa 
Helmond weg 105 
Telefoon ~999 

*'*-i\C-~~**~* )f'•>f=** * - .lf 
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. HOUTHANDEL 

holten 
VELDSTRAAT 27 
TELEFOON 2346 

&<n~ool~ 
li'2~~nmo~ 
kih~moda 

t4-\:~69Z 

~ 

\JILPE GE·NE:E.N 
kouPE oi=r. u~ 
ANO!!R kUUSk'E 
VRR.kou pe cA.~ 
NOR. 

~UJJ 

~~~ 
H\\" Ll SeDA..\k 

··· TE;~ ~.59 

'i'é ~~~ e:: ~t~ · ~ Cafetaria · \~ . Ji ~a.b~mo~ . DE ZOETE INVAL \~ 

'\Jorz"'-9'-n~tlrr_g ti-
Haageind 1 Tel. 4443 

rm~ur; ~ 
:vaxr l.T. 
~rn@r.))~RM spouwmuur-
~ ·lil' L'llhl 1so1.t1e 

Dubbele 
beglazlns 

VAN LEEUWEN· 
TUERLIN~ BV 

l~kkt.V" Wel*\11. 
.\11.u..-.~e e"" ~oei, 
dobbel .sla.IJ ""él!lYv 
.\tc:u . .u.v-áe _ge.. ""'"' 
ku~e e.V\ 't. sd1eelt 
uw Üi\ne j a..S 

Recksenak.ker 8 Deurne 
lel.04930-4113 

rnJ@[L~[X~ffi]~ 
AANNEMER513EDRIJF WE6Ef1BOUW 'B.V'* 

tijdens carnaval 
orke.st :'Reflex' . 
1naandag en dinsdag matinée 
milhezerweg 2 tel. 2558 · 

************************************** 
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De "Commissie Gala-Avond is eri~ .gesla_agp . di~ jaar e~n ·:, ~ a fl bod van ~r ~ 
tiesten·, uit Deurne te arrangeren; die bekendheid .verwierven door Rad11 
en_ T.V". voorts diverse groepen en individuelen allom regionaal beken,d{: 

. Hèt officiële ge'deelté vindt ·plaàts tussen' 20.00 én .23.00 uur, daarna Ba/ . 
tot 02.00 uur, m.m.v. De Klutsers en Dansorkest Maiona Four. · , fi 

•. ' 1 

Wij hopen dat deze Gala-Avond een groot succes zal worden, zodat wî 
in 1982 uit kunnen zien naar twee avonde~. . · '· ·· 

Onderstaand geven. wij U een over~ic . ht va~ .de deelnemers aan de Gala
Avond 1981: 

Dansmarietjes Stichting de Peelstrekels 

Kletser B. Stoop (finalist bij de Keienbijters} 

Presentatie Carnavalslied 1981 

Kletser Jan Ruth 

Ondertrouw Boerenbruiloft 

Ann~m4rie Henselmans{Publiekprijs T.V. Vara's voorstelling) j
1 

Kletser Lambert v.d. Kerkhof (finalist êrabantse Kampioenschappen 
1980} . . ' 

Verkiezing Strekel van het jaar 1981 · 

Ritimische dansgroep Kon kooier (diverse malen 1 e prijs op concoursen 

Peter Aarts (Zanger; bekend van Radio en T.V.} . . .. 
·• r . Kletser Henk 'van de Kerkhof (Brabantse kletskampioen 1981) · 

Muziekvereniging De Klutsers (1 e prijs· Bergklasse Brabantse kampioen ~ 
schap} . 

De Frollies (bekend van hun geweldige succe~ op de Zittingsavond 1980) 1 

' " . l 
Wij wensen U een genoeglijke avond toe. 

Commissie Gala-Avond 

. t , ._; 

< .' 
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.·.: • - •• ; , ••• " • -. • • •• • • •• # " •• : " 

lf!oO' en ROOSCERS 
GAAN JULLIE 

MAAR AAN DE ZWIER 
Wlll BLIJVEN 

LEKKER HIER 

Handelsonderneming· Lasbed rijf: Fa ".N OY~ - ~ . 
Kanveldweg 5 5754 PM Oeurn~ '.. tel. 0493'?· ~ 2.309 , 

B .. R .. s.· 
Voor goede betonwerken, . · 
daff goed gekeurde beton mortel va. 

' 

BETONCENT·RALE' 

,.1 J-''· ~" • ... i~ .r.'-:: iJ.;, 

~ ' ' .. 

RAIJMAKERS SOMEREN -
Kanaalweg 8 - Someren - Telefoon 04936 - 1'065 

. . . . - ·1, 
" ' ' 1 .. ' 

; 'Is er·ee,n dokter in de zaai? J ~ · z e k é r ' . 
ik ben do ~te r. Wat ik vrage ·wou, . 
dokter, vi ndt U de film o k zo · 
mooi? · li · 

Wilde ge iets goeds veur aw geld, 
koop dan eri"e,goeie - elevisie of 

h ·r" 

een stereo installatie bay 
. . :· Il'·,. . 

·JO VOGELS 
,.. 1, . , D~r d ~estraat 45 
j ~ ::l; ti Hier l!n Deurne 
~ \ .,.;_ .t:J(ff Tel. 4366 

. ' 

LANDBOUWl-\ECHANISATlê 

BEOR.UF 

TAAMSTRAAT 
· .. , .·.2a 

"·v.d.Mt1NCRHOF 

Kamérlè9en. 
De wereld "draait · niet alleen op 

. intelectuelén er:i 'creatiev,en. 
Betrouwbare za]<ken zijn net zo 
.nodig. .• 

t.•' 

( ~ , ~~ · . !1 . 

~~~~ ~ ~~~ 

• 
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diepvries - gevogelte - vers 

KIP is lekker màger 
kalorie-arm vlees en 

KIP 
. ,. 

is er in vel~ vormen 
en Nariaties zöars 
grillkip, ·soep:kip·, filet, 
drumsticks, schnîtzel, 

. rol lade, noem " maar op. 
KIP e~n gezonde voeding bij uitstek 
geschikt voor sportm~nsen. 
"Çlo·ki" ' diepvries - "ASTEN HOF" vers 

postbus 16, 5720 AA asten-holland. deurneseweg 8, 5724 AL 
te lefoon ( 04936 ) 8133 , telex 51275/ 51281 goos nl 

S'ah~cle Cl~~ u.w et~to 
d.et-rt ~aüt4 

11000 ~~~~ilil 
1-l<X cl~ ~<tl"tletVül w~k:tla wi\ 

ook. w~~\Ao 6 ..J 

ELEC.. TE.C\.4N. lNS'.TAL.L. 

. SAN\'TA\R ~N 

WA.SMAC\4. WA"T€~F\'TTE~ . 

~ '1 ' ~a. CijlGJl]~~g)~~ 
/ -~) _ PAS"TOtt.\ES'TR.AAT 18 

T€l.€.t:O()N 2.2. '1'' : ·· 

DALSEM KASSENBOUW BV 

" POSTBUS 191 
ENERGIESTRAAT 3 
DEURNE (N·Bd 
TEL. 04930 · 7009 

" " DE LINDEN 
KEP.Kef'l:>.3~ Ma~EZE 

' CAMPING EN CARAVANHANDEL -

"FRERICHSOORD" 

AcsTetJ -e.v. --
0VY'mè\q.eweg 52 ASTEN O'f936-•3~1 

Schooteèndsdl~we,. ~ VLJERDE.~ ~9:: 

·HELMONDS 
DAGBLAD 

Marktstraat 3, Helmond 

Telefoon (04920) 37707 

Postbus 70 

ROTI 
. ' ' 

TE STRIKE b~v. 



~p~~~~~~~~~~~~?,oncours ~ 
een concours voor Dansmarietjes, in gemeenschapshuis "De Vierspan". 
Dat dit concours in goede aarde valt bij vele verenigingen, blijkt wel 
uit de grote belangstelling die er ook dit jaar weer bestaat voor · dit con
cours . Stichting "De Peelstrekels" hoopt dat de Peelstrekelinnekes -
en Strekels wederom in grote getalen aanwezig zullen zijn om dit unieke 

* 

* 

evenement te aanschouwen. 

Het concours bestaat uit 2 gedeelten nl. 's middags de junioren _(t/m 14 
jaar) en 's avonds de senioren (v.a. 15 jaar) . 
leder gedeelte heeft een onderverdeling in: individuelen 

dansparen· 
showdans (een nieuw 
onderdeel) 
dansgroepen 

Elk optreden wordt beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit 
7 personen. De volgorde van optreden geschiedt door loting. 
Bij het ter perse gaan van deze krant, zijn wij reeds verzekerd van 60 op
tredens tijdens het concours, welke gebracht zullen worden door de vol-
gende verenigingen: · 
EKV Groot Passart de Wieër Heerlen 
CV De Graasbörgers Susteren 
KS Jan Doedels Helmond 
KV De Olietrappers Helmond 
KV De Putters Eindhoven 
CV Nimweeghse Mariekes Nijmegen 
KV De Lolbroeken Gemert 
KV De Swetit Mesjats Helmond 
EKV_ De Lummels Helmond 
KV De Butskoppen Helmond 
KV De Deurzakkers Deventer 
CV De Heipoort Helmond 
CV De Kluppels Mierlo-Hout 
CS De Bowlingers Eindhoven 
CV De Aokanters Helmond 
CV De Olummers Helmond 

De Böschpieten Ubach 0. Worms 
CV De Kersepit Mierlo 
CV De Krulstarten De Mortel 

1.H.C. Afcent Brunssum · 
De Schaesbergse VV Hersenberg-Heerlen 

CV De Skuppers Helmond 
Doarwoestroesch Helmond 

CV De Heikneuters Deurne-St. Jozef 
Konkooier Deurne-Zeilberg 

Nadere bijzonderheden omtrent dit concours zullen nog bekend worden 
gemaakt via de plaatselijke dag- en weekbladen. 

··· ·· ·· · ···· . . . . . . . . . . . 
: :: : :: : :-: : :: 
···· ····· ··· ··· ········· ···· ··· ·· · · · ······· ···· · 
····· ·· · · · ·· ····· ·· · ·· ·· 

Commissie Dansm. Concours 
Ton Markhorst 

DES'l'.t\.UR1\.~'t_i 

"HOF VAN DEURNE" 
Eiän: 1\..w.d.Hoo111e11 

ltaar:eind 29 
Tel :2'141 6 



'n s~s snack van 
lekker in de smaak! 

lndumastraat-19, 
5753 RJ Deurne, 
Telefoon 04930-3431. 

Bavaria · bieren. 
3-Es limonades 

-~A!O 

p1 
1w· 1

1 

Vertegenwoordiger: 

1111 . 

1~~ . 1 m1 

P.J. Swi.nkels Deurn 

,----.-----" 
1 Aann. en Betç>nbedrijf 1 

IJ.C.vdWesterlo b.v. 1 
Voltstr. 20 - Deurne 1 

1 Tel. 04930-4635 1 
Vç,or: 

1 Nieuwbouw en Verbouw 1 
Alle timmermanswerk· I 

1 zaamheden 

1 
Varkens· en · 1 
rundveeroosters 1 

----- ~- - ...a ~ ' ' 

Gast: Het spijt me ober maar uit 
principe eet ik nooit tong. Ik 
vind het zo'n akelig idee als ik 
bedenk, dat een dier die de hele 
dag in zijn mond heeft gehad. 
Misschien heeft u iets anders? 
Ober: Zeker mijnheer, zal ik U een 
eitje brengen? 

UW ADRES VOOR: 

ASSURANTIEN - HYPOTHEKEN 
FINANCIERINGEN AD VIEZE~ 

PERSOONLDKE LENINGEN 

''NOVA VITA'' 
•• 

ASSURANTIEN B.V. 
AVENNELAAN 25 - SOMEREN - TEL. 04937 - 3333 

orginele 

' 
GEBOORTE-

HUWELIJKS-

JUBILEUM KAARTEN 

drukkerij van kessel 
industrieweg 1 (hoek helmondseweg) 

deurne - tel. 04930-2639 



Het motto bij het zeer geslaagde 
Dans-Festival voor Ouderen, ge
organiseerd door de Bond van 
Ouderen Deurne-Centrum was; 
"Oud genoeg om springlevend te 
zijn': Inderdaad. Wij ouderen zijn 
oud genoeg om springlevend o.a. 
met volle teugen Kamaval te 
vieren. Wij zijn ook oud genoeg 
om meegemaakt te hebben, dat 
wij alsmaar moesten bidden voor 
de zondige kamavalsvierders in 
het 40-uren gebed. Maar ook 
hebben wij de plezierige en m.i. 
gezonde evolutie meegemaakt, dat 
een feest voor enkelen uitgegroeid 
is tot een waar volksfeest. Gelukkig! 
Wie meer als wij ouderen kunnen 
waarderen, dat het ''Standjesver
schil" vooral met Karnaval ver
andere in broederschap en "Wij alle
maal samen" Als fervent kamavals
vierder kan ik, en ik weet velen met 
mij, genieten van dat samen genie
ten, dat samen feest vieren. Plezier 
hebben in het plezier van anderen. 

Anderen plezier bezorgen. Het le
ven is zo betrekkelijk. Met Kamaval 
blijkt dat zonneklaar. Laten we 
daarom die pretpet alvast voor de 
dag halen en de scherts-ordetekens 
oppoetsen. Ons nu al onszelf zijn. 
Weet, velen ook van ons ouderen, 
gniffel en al als wij aan Karnaval 
denken. Prins, Raad van Elf komt 
en ziet: Wij zijn oud genoeg om nog 
springlevend te zijn. ALAAF! 

Ruud Hamers 
Voorzitter Bond v. Ouderen 

Sectie: Parochie H. Geest 

VUR AL OEW GERIZZEP EN SPUL 
VUR'T HUISHAAUWE NOR 

WARENHUIS HIELTJENS 

Driesse Meubelen 

Mole 1 

Tel.: Otl930- 2630 

Nederlan~~rs, hou meer 
van je thuis 

••• 

KERKSTRAAT 18 - TELEFOON 2614 
Uw meubelzaak. 
adviseert graag ! 

Op d'n 28e fibberwarrie gon we 
·die wir hoale baai burgemister 
van Genabeek. Ge moet dan mèr 
's komme keuike hoe schon dè is as 
al die Prinse mi hun Prinseskes 
en hun verdere gevóllug op de 
mèrt komme. dor is dan veul me
ziek en dus ók veul herrie want 
ze moake allemaal tugelijk car
navalsmeziek. 7 Prinsendommen 
zijn d'r in de Pil en dus ók 7 sluttels 
en 7 blaaskapellen. 't Fist begeent 

1 

urn kwart vur vuier. Oit all stroate 
die op de mèrt oitkomme , t un 
kloocht volluk en die s lle z'n 
aige op vur 't gemintehoi As ze 
dan allemaal goe ston ommen 
d'r verschillende schon vur , achten 
en dan hèngt d 'n buraemister 
al die sluttels urn de nek~en van 
de Prinsen. Tegelaiker tafü hurde 

• 1 

ge dan unne flinke knal. ' e moet 
dan nie verscheuite w: t dor 
hebbe we dun brandw r van 

Deurne vor gevro en die lette 
d'r wel op dède goe gi. As dan de 
sluttels bange dan gon we in unnen 
optocht no onze residentie de 
Vierspan. Waai zo'n gèr hebbe 
dè gallie dan meegaan, urn soame 
mi ons un pilske gon te vatte op 
de kammende druj doag. Iedere 
jun is welkom mèr urn zes ure is ut 
afgelówpe want dan beginne waai 
an ons officieel programma. He dè 
is dè ziedde ge waiterop in dizze 
krant. Allé dan tot d'n 28e fibber
warrie. 

Gerrit v. Wette 

ff ! ::~ ~ :Uwen van de Carna>a/<kmnt J 980 we'd "mcht doo' 
~ inwonenden en personeel van het Bejaardenhuis. 
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KELS! OP D1.TTE BL.A.D STé 'T PROGRAM VUR 1981 VAN DE PEELSTR 
MOWIE · ptATJES VAN DEN OPTOCHT IN ·r VURRlfJ JAOR tilllAAWE. . 

Programma Carnaval 1981 in het Peelstrekelrijk 

TIJD EVENEMENT PLAATS BLAASKAPEL 
Zaterdag 28 febr. 

• Zondag 1 febr . Prin son thulling Vierspan Hosbengels 
13.30 uur Klutsers 

13.00 uur Rijtven Rijtven Klutsers 
14.00 uur Kleuter Walsb. Gerardushuis Klutsers 

• Zaterdag 7 febr. Zittingsavond Vierspan Klutsers 

• 20.11 uur 

14.30 uur Kinderbal Walsberg Zaal v.d.Putten Klutsers 
16.00 uur Sleutelafhalen Markt Klutsers/Hosbengels 
20.00 uur Receptie Heikneuters Zaal Heibloem Klutsers 
21.00 uur Voetbalbal Zaal v.Moorsel Klutsers 

• Zondag 8 febr. Soos Rompa Flemingstr. Klutsers 22.30 uur Harmoniebal Vierspan Klutsers 
14.30 uur 

• Zondag 1 maart 
Zaterdag 14 febr. Carnaval met Vierspan Disco-Music 

1 20.30 uur Avro's Toppop 
14.00 uur Grote Optocht Zie route Hosbengels 
17.00 uur Prijsuitreiking Gemeentehuis Hosbengels 

• Zondag 15 febr. Prinsenade Vierspan Hos bengels 

•• 13.00 uur 

20.30 uur Residentie Vierspan Hosb~ngels 

Maandag 2 maart 
13.45 uur Kinderoptocht Zie route 

• Vrijdag 20 febr. Gemeentebal Zaal v. Bussel Klutsers 

• 21.30 uur 

• Zaterdag 21 febr . Bejaarden- Zaal v. Moorsel Hosbengels 

15.00 uur Prijsuitreiking Vierspan 

11 16.00 uur Div. bezoeken Hosbengels 
19.30 uur Soos Asteffekan Visser Hosbengels 
20.30 uur Residentie Vierspan Hosbengels 

13.30 uur middag 

• Dinsdag 3 maart 
Zondag 22 febr . Dansmarietjes- Vierspan Klutsers 10.00 uur Ukkepukkebal Vierspan 

• 13.00uur concours 

t Woensdag 25 febr. Bejaardenavond Kruisstraat Klutsers 

• 20.00 uur 

• Donderdag 26 febr. Traktatie Basisscholen 

15.15 uur Boerenbruiloft Markt Hosbengels 
16.00 uur Diverse bezoeken Hosbengels 
20.00 uur Residentie Vierspan Hosbengels 
23.45 uur Sluitingsceremonie Vierspan Hosbengels 
23.59 uur Verbranden Peelstrekel Nabij Vierspan Hosbengels 

• 20.00 uur Boeren bal Zaal v.d. Putten Klutsers 

• • Vrijdag 27 febr . 

• 12.30 uur Fa timaschool Hogeweg Blaosers 

• 14.00 uur Kleutermiddag Vierspan Blaosers • 20.15 uur Receptie Pottenbakkers Den Draai • 21.30 uur Receptie Dors(t)vlegels Zaal Thijssen 
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:JUWELIER ---~OQLOGER 

INTEBSHOE 
DEURNE KERKSTRAAT 1 
HELMOND KERKSTRAAT 36 
Uitgebreide coll.ectie 
De laagste prijzen 

In · het zwembad klonk uit de 
luidspreker de volgende boodschap: 
"Wil de heer met het blauw-witte 
zwembroekje zich melden bij de 
kleedhokjes. Hij heeft vergeten 
het aan te trekken". 

·-

- inde".• 
~kerks~at, 
"SLAGefil 
, bij Uitstek \ 

- · - · ·-

Foto F~KA Deurne 

J 

Kerkstraat 8 

_)~ 

Twee vrienden die wat teveel 
gedronken hebben lopen over straat. 
Een van hen loopt tegen een boom 
op. Had je die boom niet gezien? 
vraagt de ander. Natuurlijk niet. 
Had dat dan gezegd, dan had ik 
je gewaarschuwd. -

Voor de meest uitgebreide 
collectie 

piano's. orgels • accordeons. Peelland's groótste speciaalzaak 
muziekinstrumenten - bladmuziek • 
HiFi stereo apparatuur • gram.platen 
musi-cassettes - disco-verlichtlng • 
blokfluiten • platenbonnen • rekken -
accessoires. 

'öe muziekfontein'' 
T. SMEELEN- HAGELAAR 

Kerkstraat 30-Hoek Molenlaan Deurne 
Tel.04930-3537 

Ook in gebruikte orgels grote keuze, met garant_ie en scherpe prijzen. 



1. Iedereen kan aan de optocht 
deelnemen, al dan niet met een 
voertuig, mits men _zich aan de 
volgende voorschriften houdt. 

2. Andere motorvoertuigen dan 
vierwielige (bromfietsen daaron
der begrepen) worden niet in de 
optocht toegelaten). 

3. Wanneer met motorvoertuigen 
aan de optocht wordt deel
genomen, dient ten opzichte van 
die voertuigen een verzekering 
tegen wettelijke aansprakelijk
heid te zijn afgesloten. 

4. In alle gevallen dienen de deel
nemers, door de politie, optocht
commissie en orde commissaris
sen (herkenbaar aan gele band) 
alle bevelen, gegeven in het be
lang van de openbare orde 
en de verkeersveiligheid, onmid
dellijk op te volgen. 

5. De bij en krachtens de Wegen
verkeerswet gegeven voorschrif
ten dienen in acht te worden 
genomen. 

6. Voor ongevallen tijdens de op
tocht is Stichting "De Peel
strekels" op geen enkele wijze 
aansprakelijk te stellen. 

7. Gebruik van alcoholhoudende 
dranken door bestuurders van 
voertuigen is verboden. 

8. De maximaal toelaatbare hoog
te van enige uitbeelding be
draagt 4.50 m. De maximaal 
toelaatbare breedte van enige 
uitbeelding bedraagt 3.50 m. 
Voor degenen die over de 
spoorlijn moeten bedraagt de 
maximale hoogte van e.nige uit
beelding 4.00 m. Deze maten 
houden verband met verkeers
lichten op kruispunten langs 
de route. 

9. De plaatsen in de optocht 
worden door de optocht-com
missie bepaald. 

10.Deelnemers van buiten de ge
meente Deurne, alsmede uit
beeldingen met duidelijke re
klamedoeleinden dingen niet ee 
naar de prijzen. 

11.De beoordeling door de neutrale 
jury is bindend. Hiertegen is 
geen beroep mogelijk. 

12.Deelnemers moeten om uiter
lijk 14.00 uur de voor hen vast
gestelde en aangegeven plaats 
in de optocht ingenomen hebben. 

Aanwijzing: De optocht wordt 
opgesteld in de Tramstraat en de 
Derpsestraat. Dringend wordt ver
zocht als aanrijroute te gebruiken 
de Derpsestraat tot aan de spoor
lijn (dus niet via de Romeinstraat). 

13. In gevallen waarin dit reglement 
niet voorziet beslist het bestuur 
van Stichting "De Peelstrekels". 
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Maandag . 2 maart kunnen . jullie .. 
weer meedoen in de kinderoptocht 
van Deurne . 
Je moet jezelf dan komen opgeven 
op die zelfde dag in Hotel Station
zicht, Spoorlaan 21 tussen 12.00 
en 13.00 uur. Je kunt alleen, met 
twee of met een hele groep en ook 
met een wagen deelnemen. Als je 
je op komt geven krijg je een num
mer dat je in de optocht moet 
dragen en dan bewaren tot de 
prijsuitreiking. Na de optocht is 
er voor jullie gezellige muziek 
in de Vierspan, de Residentie 
van de Prins. Daar worden ook, 
ongeveer een half uur na de op
tocht, aan jullie ·de prijzen be
kend gemaakt. Iedereen die mee
doet krijgt in ieder geval een 
mooie hanger, dan kun je laten 
zien dat je meegedaan hebt. Hier
onder vind je de route die de kin
deroptocht trekt en waar jullie je 
op moeten stellen. We vertrekken 
om 13.45 uur, zorg dat je dan 
met je nummer in de goede volg
orde staat opgesteld. Kom dus niet 
te laat! · 
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Nou tot in jullie eigen kinderop
tocht en heel veel plezier. 

Commissie Kinderoptocht 

~J slagerij . 0 UUr 

* 
De ·· van Goch 
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, Opstellen Derpsestraat, kop richting 
Lage Kerk, achter Prinsenwagen . 
Lage Kerk - Stationsstr. - Markt
Visser - Kruisstr. - Kerkstr. - Markt -
Martinetstr. - Hoge weg. 
Ontbinding parkeerterrein Vierspan. 

Rouut · 
Grote 

Optocit 

-
Attentie: aan de optocht mogen gee

1 ·tweewielige motorvoertuigen deeln~men 
o.a. brommers, motor met zijs~an enf:. enz. 
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Stationsstraat-------

H. MAND ERS en ZN. 
Stationsstr .' 10.8 tel 2354 

• 
( 
( 
c • 

i 
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mag. "DE MOLEN" 
L. M. van Griensven-Holten 

l 

Uw adres voor: 
Kinder- en Wandelwagens 
De bekende merken 
Mutsaerts en Koelstra 
Kinderwagens uit voorraad te 
leveren 

DE~RNE ·-

srAT•ollls.sTR. a'-i 
T&l.: 2lt ot. 

PQST~lfK: IOE;.(ó8]3 

Specialist op het gebied van 1 

Binnen- en buitenlandsekaas 
Paté's en fijne snijvlees'waren 
Zout-arme en suikervrij~ artikelen 
Noten, zuidvruchten en !delicatessen. 
V.N.R. Reformprodukten 

Hoe was het toneelstuk waar je 
gisteren bent geweest? Ik heb alleen 
maar het eerste bedrijf gezien. In 
het programma stond dat het twee
de bedrijf een week later speelde 
en ik had geen tijd daarop te 
wachten. 

9 
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verkrijgbaar bij : 
Slagerij van Goch .. 

Martinetstraat 22 - 24 

/ .. 

Gelieve de deurnese· 
, 

deurne gelegen zijn 

· 'öP te geven bij~ · 

. Ton ..• !"' . à~l<horst, Haag 5, Tel. 7930 11 
' . 
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Grote voorraad 
nieuwe en gebruikte 
Blokjesmachines 
Groentesnijmachines 
Vleessni jmachines 
Cutters 
Vleeswolven 
Stopmachines 
Schrapmachines 
Schilmachines 
Weegschalen 
Winkelrekken 
Stapelmanden 
Magazijnwagens 
Handpallets 
Heftrucs 
R.V.S. Wasbakken 
Mengbakken 
Snijtafels 
Kookketels 
Compressors 
Seal machines 
Vacuummachines 
Lasapparatuur 
Machine onderdelen enz. 

P. Jegerings 
Machinehandel 
Stationsstraat 130, Deurne. 

=**~*~~*~ 
STlk WA !.-1 IP ~ :* 

TEL:Z.~97 

}~· "'-'• ~. WJ ·1. 
i i:m i 

j 850 kleuren Î 
" . 
~ s~~e~~·~·;;~;;~;ijf ~ 
) Coolen ~ 

• J A. Reddingiusstraat 22 - Tel. 2426 ' 

' DEURNE t ,.., ."~ .... ,...._, Pl~." 

.. 
Mi BEllERS ·· 
5Tl~aot-t5STRAAT l~O 

+ëL: ~~70 

E~ ~ \j \5 OK NOG , . 

A fi NEME~ 

BAuwKMëC\4T WEET ·VIAT VROUWEN-WEl'f-SE"t 
. ~ 1 . ' . - • ' . ,._ 

BIER 

LEO." JEANNE v. P>AARb 

AAN 'T bP001l 

1 ' . . 1 
KEUKENSTIJL 

Wie prot er nauw me 
de carnaval over keukes? 
Vat uurst mer es enne goeie 
pot bier, en komt no de car
naval as ge goe neuchter 
bent une keyer h_ier. 

TH. VAN BAKEL r , 1 
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VOOR AL UW SIERPLEISTERS' HOOGWAARDIGE KWALITEIT 

Voor al uw elektrische apparaten, o.a. video, kleuren T.V., 
diverse stereo-installaties, wasautomaten, koelkasten, 
diepvriezen, fornuizen en verder alle kleine huishoudelijke 
apparaten. 

Ook verhuur van video en ftlm voor een gezellige avond. 

Stationsstraat 58 
Deurne - Tel. 04930-9389 

Donk la - Meijel 
Tel. 04766-2064 

prett ige carnavals
dagen . 

Stationsstraat 50 - telefoon 3118 

voor uw foto, film, doka en videohobby natuurlijk naar: 

ÁUTOR IJSCHOOL 

GOOSSENS 

DEURNE 

TELEFOON 04930-5346-4000 

't Huis voor alle soorten kunst-artikelen 

KOM EENS BIJ ONS BINNEN 

KUNSTBOETIEK 

H. van Calis
Steeghs 

STATIONSSTRAAT 30 

DEURNE · tel.: 04930 · 2963 

snoep - sigaren 
sigaretten en 
banket 

3 x Dielissen : 

Oliehandel 
Tankstation 
Autowasplaats 

Stationsstraat 19 

GERRY VAN GOCH 

STATIONSSTRAAT 

Vur een schon gelozie of un mo\vie bim bam klok moete ge 

bij 

Martien van Hooff zijn, 

en z'n vrouw Franka van Hooff-Goo_ ens 
verkupt trallerhand schon porselein. 

M. VAN HOOFF 
Stationssstraat 4 - telefoon 2396 

ALMATECH 

Technische Handelsonderneming 
Heuvel 1 5751 HC Deurne 
Tel.: 04930 - 9208 

ALMATECH 

Dageli jks geopend van &.00 - 1 ur. 
Z~terd ags tot 13.00 uur. · 

• nieuwe en gebruikte "11J1aru, 
div. toebehoren waar••:.d r alle 
soorten schroefkeuen. 

• ook voor reparatie. 

Tel. 049 30 · 3118 

VAN ESCH Bill R DEURNE 

4930. 4424 

TRIO 
STATIONSSTRAAT 47, DEURNE 

Van Goch 

• 

Als ge met de karnava l Flink hebt gezopen 
en zo het een en ander kapot hebt gelopen, 

kom dan bij TRIO oew nieuwe spullen mar kopen, 
want na de karnaval zijn we weer alle daag open. 

Brouwers 

Behang - verf - schilderwerken - meubels - verlichting - tapijt - gordijnen - karpetten 

Snijders 



In 1972 is voor de ondersteuning en stimulering van activiteiten rond het 
carnavalsgebeuren de "Club van 100" opgericht. 
je zou kunnen zeggen, dat carnaval een gemeenschapsfeest is voor iedereen; 
voor jong en oud; voor zieken en gezonden. Het doel van de "Club van 100" 
is er op gericht om zovee·I mogelijk mensen bij carnaval te betrekken. 
Sinds de oprichting heeft de "Club van 100" door financiële bijdragen een 
aantal activiteiten mogelijk gemaakt, zoals het bezoeken van bejaarden, zieken, 
gehandicapten en kinderen door de prins. Verder konden extra prijzen beschik
baar worden gesteld om de deelname aan de carnavalsoptocht te stimuleren 
en de optocht voor Deurne aantrekkelijker te maken. 
De "Club van 100" biedt hierdoor aan iedereen, die de carnaval in Deurne 
een goed hart toedraagt, de gelegenheid om bij te dragen aan het welslagen 
van de carnaval. 
Tot nu toe kon jaarlijks ongeveer f. 4.000,-- beschikbaar worden gesteld. 
In verband met de steeds stijgende kosten is het echter nodig om meer finan
ciële armslag te hebben. 

Velen zijn reeds lid geworden van de "Club van 100". Het zou prettig zijn, 
dat velen volgen, zodat we kunnen spreken van de "Club van honderden". 
Het lidmaatschap kost jaarlijks f. 25,-- (Bank: ABN nr. 52.33.23.425). 
Iedereen, die 5 jaar lid is, ontvangt een speciaal vervaardigde onderscheiding. 

Leo v. Neerven, penningmeester 

Boerenbruiloft in Deurne· 
Overgewaaid vanuit 't Limburgse, 
is de viering van een boerenbruiloft 
nu ook in onze Brabantse 
uitgegroeid tot een jaarlijks weer
kerend gebruik, dat zich kan 
verheugen op een steeds toenemend 
aantal enthousiaste belangstellen
den. 

Het is in Deurne allemaal begonnen 
bij wat toen nog de instuif heette. 
Later heeft de jongerensocië(eit 
''DEN DEEL "de organisatie van de 
bruiloft overgenomen. Het feest 
werd op dat moment alleen nog 
binnen de eigen vier Deelmuren 
gevierd. Weer later, nu een samen
werking tussen de jongerensociëteit 
en de Deu,mese rrzixed Hockey
club, is de boerenbruiloft uitge
groeid tot wat het nu is, een groots 
feest voor iedereen die tot en m~t 
de laatste dag van de Carnayal 
een feest ·wil maken. De boeren.
bruiloft is uitgegroeid tot een 
schouwspel en eçn feest · dat de 
laatste jaren zoveel ,belangstelling 
wekt dat de deurnese carnavals
vereniging ''De Pee/strekels" het 
zeker de moeite waa"d achtte 
om dit .gebeuren in het "officiële" 
protocol van de Prins met aanhang 
op te nemen. 

Wat houdt het allemaal in die 
Boerenbruiloft? 

Welnu, 't begint met het zoeken 
van een bruidspaar dat in het bij
zijn van wederzijdse ouders bereid 
is om zich de camavalsdinsdag in 
de onecht te laten verenigen. 

Zijn die mensen gevonden, dan 
volgt het eerste "officële" optreden 
van het aanstaande paar. Tijdens 
de zittingsavond van stichting ''De 
Peelstrekels" in de Vierspan, vindt 
de onechte "ondertrouw" plaats. 
Heeft het paar hier voor de eerste 
keer het jawoord gegeven, dan 
geeft de a.s. bruidegom op de 
zaterdagavond voorafgaande aan de 
optochtzondag, een vrijgezellen
avond in Den Deel. 

Ook wordt tussendoor nog een be
zoek gebracht aan de om extra 
zorg vragende kinderen van Pater 
Rompa. 

De grote' dag voor het toekomstige 
paar wordt nµtuurlijk de trouwdag 
op dinsdag. De bruidegom is dan 
met zijn gevolg zo rond 11.00 uur 
bij hotel van Baars in de Stations
straat. Dit wordt het begin van de 
optocht. Om de zenuwen voor het 
aanstaande gebeuren te onder
drukken kan daar alvast iets worden 
gebruikt, de kastelein weet dat U 
nog een zware middag voor de boeg 
hebt en voelt met U mee. Zo rond 
12. 00 uur (De tijden kunnen 
naar Deurnes gebruik iets uitlopen) 
vertrekken de aanwezigen in op
tocht naar Den Deel om de bruide
gom daar af te leveren. De optocht 
zal muzikaal worden begeleid en 
iedereen die mee wil en ook kan, 
mag zich bij die stoet aansluiten. 
Hoe -meer zielen hoe meer vreugd. 

Is de .bruidegom bij Den De~l afg~-
"leverd en gerustgesteld, ,dan gaan 
de huwelijksgetµigen - natuurlijk 

" weer in op'tocht samen· .met de , 
feestvierders- 1 nµar de Peelpooct . 
waar het nagelbijtende bruidje 
ondertussen zit te wachten. 

Ook bij de Pee/poort bestaat 
natuurlijk de mogelijkheid om de 
zenuwen nog even met een drank
je te onderdrukken. Als het bruidje 
dan opgepikt is, gaat het hele 
gezelschap terug naar Den Deel, 
naar de bruidegom. Op de markt 
waar zich ondertussen al een grote 

menigte van belangstellenden heeft 
verzameld, zal dan nog een volks
dansuitvoering worden gegeven. 
Teruggekomen bij Den Deel, heb
ben zich daar de paarden en wagens 
die het bruidspaar met de familie 
terug naar de markt zullen voeren, 
verzameld. Ook voor de muzikale 
begeleiding zorgende boerenkapel 
heeft zich daar inmiddels opgesteld. 

Vandaar vertrekt het hele gezel
schap voor het laatst terug naar 
de markt voor het grote gebeuren. 

Op de markt is inmiddels Prins 
Carnaval van de ''De Pee/strekels" 
met zijn ·gevolg geamveerd. Het 
is een voo"echt van de prins om 
het gelukkige boerenbruidspaar in · 
de onecht te verbinden. De Prins 
houdt, staande op een wagen op 
het marktplein, een toespraak tot 
het a.s.echtpàar, de familie en alle 
aanwezigen, hij overhandigt de 
ringen. Hebben de bruid en bruide
gom elkaar dan weer het jawoord 
gegeven, dan is daarmee de plech-
tigheid voltrokken. 

Weg met de · zenuwen met met z'n 
allen terug naar De Deel, alwaar de 
receptie wordt geho?tden. 

Een ieder die zich tegen geringe 
vergoeding een entreebiljet tot 
Den Deel heeft weten te verschaf
fen, kan daar het bruidspaar zijn 
of haar gelukwensen gaan aanbie
den. Cadeau 's worden -naar- ik 
gehoÓrd heb- ook in ontvangst 
genomen. Het traditionele boeren
bruiloftsmaal, bestaande uit kren
tenmik met boerenmetworst is 
natuurlijk ook aanwezig. 

Het feest zal dan bij Den Deel nog 
enkele uurtjes doorgaan en dorst 
hoeft men daar beslist niet te lij
den. Zo 'is de boerenbruiloft in 
Deurne geworden tot een vol
groeid feest -net als de optocht 
op zondag - dat de viering van 
een geslaagde carnaval mede be
paalt. 

C. Wassenberg 

• 

-----
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ALDENZEE BV 
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Vlierdenseweg 160 - tel.4629 
Helrnondseweg 42 - tel. 2390 
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CARNAVALS~n de~ne hand 'n Pilske .......... ~ .: ·········· ·, 

LIE. ·- n· . . ~ .1981 : - ~~~~:~;::ke;~~:~~~;rzn~a:;'.· 
. · dat een kindje werd geboren, · 

t~ r 

""" ":...;.~ 
'' . 

\, ·~ .... 

'!> ·:-. -

fl' · ·.ç . 

met een fëestneus en wat had-ie -in zijn_ hand? .' 

Refr. 
1 n de ene hand 'n pilske ~ (.;• 

• , • .s- ·• ••• 

in de andere een toeter var:i papier . 
en zo gaan we met ons prinske, · . · •· · 

drie.dagen lang lekker aan dê zwier."- · · :· · ·~· •. 
-Nee niemand hoeft te balen, 

het geeft toch n!lss, doe ook jij maar lekker mal, 
met wat gijn kun je bet~len, 

met Carnaval. 

Jaren later groot geworden, 
kijkt hij dieper in de kan, 

nee!Tlt als prins het eérste slokje: 

·. 

"'t Is Carnaval. .. " ... kom neem 'ter maar van". · 

Refr. 
In de ene hand .... " .................... . 

Eenmaal boven aangekofl1Èm, 
kijkt hij op de aarde neer, 

ziet dan iedereen weer hossen 
en denkt:"Had ik nog maar voor ene keer. ... ..... ... ". 

Refr. 
In de ene hand ........ .... .............. . 

Tekst. Dhr ; v.d. Wildenbérg 
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~ o ~CHOONM~~&~. 
ó GLRZE1'1Wf15SER~ 

t.> lf/P!JT 'R.E1N161Nó vin brfP5roof'1 NffiloDE 

o ÎÉVfNS VE.RHUU\-1 Vl~N TIW.!Jf ~EtN16/MSS /1{}Ci/
0 

0 ScHdr:>NMRkftf _ R1o~~R,1NG , 
Uitvoering van werken op _ h~ ~bied van schoonmaak. 
Bijzonder voor : · ziekenhuizen - bejaardentehuizen 

-"Î.l..A k. t 6J.. fabriekskantoren en gebouwen 
~U ~t{"6 r" Q gymnastieklokalen - scholen 

Tel 0 -O 45 8 en woningbouw - enz. enz. enz. 

TE"K~T : HENk v.o .ki:RkHOF. 
"· . ~1.41.in~ ~JOOP v.o. L°NoGti. 

1 51, ( • I t ' D l !J .t;J 1 

1 J:l '.d 1 #~ }Jo/l 

Stucadoorsbedrijf · 

Gebr. v.d. Heuv:!31 ..,_ 
Tel.: 4364 
Vlierden 

J.G. THIJSSEN • • • •• ••• • 

~~~ l 
T!JD~S DE ~. 1 

~/\R.N~\IALSD"6EN 

* V.A.M.O.R. 
methodisch gedipl. 

* Benzinestation 

* Autorijschool 

•• •• • • • • • 
• • 

••• 
o~e:.T: •. s weeT 

TOUC'°' 

,~ MAAN O~G 5 -M..ATINE E 
. ' '2AT&A.1:>AGS 

·" 

FAWFl\RE~ÀL 

·. ~- ... 

* Taxi 

* Wasserette 

Vlierdenseweg 232 Tel.: 3606 

Schoolantwoord. 
Onderwijzer: "Wat is een choreo
graaf?" 
Leerling: '1k denk een graaf uit 
Korea''. 

• • 
j • •• .. 
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DE MEULEPEEP 
'\/uR Luxe- EN Hu1SHOUDEL!.H<_, 
VUR SolA EN GOEI GERID~l-tAP. 
VuR SCHA'T.5E Hl SC~OEN" 
Vtm SCH\ETGEV.JEY~ E~ LUC'4TPISTOOL ... B 1J · 

w. v. Griensven 
a I~ - ··~ 

HOLEN5TRAAT 22:: Sjf ,.-e:: ~ ~ 
VANDENBERG 

KAASSHOP 
, ,'t C°t og l1Lt1i , , 
Molenstraat 10. DEURNE. 

Voor een hartig hapje tussendoor te . 2948 

Slagerij de Vleeshal 
Molenstraat 11. Deume. Tel. 2669. 

lis Il 6 1 
1111!21 

MOLENSTA B ,TEL.2378 

GROENTEN EN FRUIT 
ZE .BEi<GSESTRAAT 90 TEL. 3712 

MO.E STRAAT 19 TEL. 7545 

ERl<CPE~: H.V. o. STE.!JN 

letrz95t~o 9b Te.]. a554 

olerr~~c45 "'feJ.;y22 

Kunsthandel 
H. Goossens-de Vet 
Mo e straat 25, el 2305 

U • a~res voors .... , derijen en 
a de e wandvers enng. 
Groo ste sorter nç exclusieve 
gesc enken. 

11 erzorgen oo al Uw in
JS erk. 

SCHIKS MODE 

(ook 

MOLE STRAAT 46 A 

3 

5 
\2 

1125 . . . ~ 



§)~nmf)~ f3[J 
s.v. 

WAAGWE:G 1 
TE.L." 3~Jj 

"LIE.~OE.'-' 

DEUCON B.V. 

~ 
~W.8~~ 

~AM5TR.6!> 

· '4QGE~"'··"~G 2. -rEL: ~o5 _ a 
UW VRIENDELIJKE FORD DEALER •. 

• 
KUSTERS 

••••• 
AANNEMERSBEDRIJF 

~?!J B~ 
Wenst U plezierige carnavalsdagen 

~~=i~Cf t~9~~1 Fabrieksstraat 12 
Deurne 
Tel.: 3636 
Telex 51467 

CARNAVALESKE POLITIE-WENKEN 

1. Wie dit jaar het langst leutig kan blijven zonder alcohol, wint de 
speciale 
aanmoedigingsplisiecarnavalswisselbeker. 

2. Het met zijn drieën naast elkaar rijden, is ook dit jaar weer verboden. 
Als ge toch met z'n drieën wilt gaan, wordt sterk aangeraden het 
lopen4 en zingend te doen. 

3. Het dragen van maskers is niet zozeer verboden, maar wordt toch 
sterk afgeraden doordat het moelijkheden geeft bij het kussen. 

4. Het is dit jaar ten strengste verboden om langs de kant te blijven 
staan, behalve bij het voorbijtrekken van de carnavalsoptocht. 

5. Peelstrekels die nog moeilijkheden hebben met de (s)Peelse tongval 
mogen nog wel wàt zeggen, als ze het maar zachtjes doen. Hollandse 
li djes zingen is dit jaar niet toegestaan. 

6. .Diegenen die van plan zijn het teveel van eieren te gaan maken, 
worden sterk aapgeraden, voordat ze van huis gaan, duidelijk hun 
naam en adres in blokletters op hun carnavalspak te spelden. De 
postcode is daarbij niet noodzakelijk. , 

7. Het is streng verboden om met carnaval over loonmaatregelen te zeu-
ren. . 

8. Het is verboden met carnaval politiepetten te lenen of af te pakken: 
Ze passen weliswaar .iedereen, maar wij hebben ze met carnaval 
zelf veel te hard nodig! ' 

9. Wanneer U toch niet zonder een glaske bier kunt, dan is hoogstens 
het gebruik vari de fiets ten zeerste aan te bevelen. Onder het motto: 
"Samen op de fiets, Ja, Gezéllig"! 

10. Jonge Peelstrekels die zich eventjes willen afzonderen op het terrein 
van de oude zuivelfabriek, kunnen er ditjaar nog terecht. Volgend jaar 
zal daar de afzondering in een ander daglicht komen te staan. 

ll. VOORTS IS HET UITDRUKKELIJK VERBODEN OM DIT JAAR 
SPONTAAN EN INTENS VEEL LEUT TE HEBBEN MET 
CARNAVAL. 

De Korpschef 
W. Wouters 

BERKENSTR 28 DEURNE TEL 3982 - 2824 • ,J 
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Nederland 

Beek & Donk 

Tel.: 04929 - 2955 

Vlierdenseweg 20 
Deurne St. Jozef 

Zeilbergsestraat 91 a 
Deurne Zeilberg 

GROTE MERKEN kleine prijzen 

STAAL- EN 

* Staalkonstrukties 
* Aluminium ramen - deuren - puien 
* Stalen ramen - deuren - kanteldeuren 
* Trappen - hekken 
* Gevel-bekledingen 
* Kunststof ramen 

INDUSTRIEWEG 19 

GOOSSENS AUTOMATERIALEN B.V. 

VERVOER door de BENELUX 
STATIONSPLEIN 1 - DEURNE TELEFOON 4000 b.g.g. 3699 

lang vervoer tot 22 m en 
ook voor zand, grint en split 

* TANKSTATION: Autofood merkbenzine met 5 cent korting plus 
spaarstempels, een volle kaart is f. 5,-- waard. - Diesel - 2-taks. 

gebr. v. kampen b.v. 
* QUICK-SERVICE: voor al Uw reparaties. 

* AUTOWASSERETTE: Uw wagen nu ook van binnen schoon met 
onze nieuwe stofzuiger. 

* AUTOMATERIALEN. 

* ACCESSOIRES: tegen de laagste prijzen. 

haspelweg 33; berkmortel 35, 

tel._3428 - 5038 jj - ~ ~ J 

* BANDENSERVICE: met 50 % korting en meer. (Vredestein, 

moP.nen Fulda, Good-Year, Veltro). Michelin met 30 % korting. 

Ziekenfondsverstrekkingen: 

* ACCU'S: met 40 % korting plus 18 maanden voUedige garantie. 

* TAXI: ook voor alle ziekenfondsen. 
Diëtist stuurt patiënt terug naar 
de huisarts met een briefje: Gaarne 
bewijs voor bretels en sokop
houders. 

* OOK TIJDENS DE CARA V ALSDAGEN. 

Geopend van 7.30- 21.00; ook zaterdags. 
Toekomstig adres: Leembaan 13. 

Tinus betrapt zijn vrouw met een 
andere man enhij brult: Zo nu wee t 
ik alles, wat ik weten moet. Waar
op zijn vrouw vraagt: Zo, wanneer 
was dan de slag bij Waterloo? 

M'ama, vraagt Kareltje, waar komen 
de kleine kiendjes van af? 0, 
junske heel eenvoudig. Als papa 
mij kust, dan krijg ik een baby. 
En Kareltje: Maor dan wil ik wel 
eens wete, waor de buurvrouw 
al die kinderen van papa heeft 
verstopt. 

Twee mannen in de trein. In het 
gesprek vraagt de een aan de 
ander: Wat doet u voor de kost? 
Ik, ik ben broeder, ja. Ve"ek, 
da's toevallig ik ook. En hoe 
is't ermee? Och, zegt de ander, 
d'r zijn er veel uitgetreden, we 
hebben alleen nog wat oude mis
sionarissen. De andere broeder: 
Dat snap ik nie, je moet ieder half 
jaar jonge hanen nemen en wel 
IJslandse Barnevelders. 

HEI STRAAT 

HELMOND 

MET DANK 
AAN AL ONZE 

. ADVERTEERDERsi 

'nen Helmonder was buiten gaan 
wonen. Nou wilde hij ook graag 
kippen gaan houden. Welgemoed 
toog hij naar een kuikenfarm en 
kocht daar 200 kuikens. Twee we
kenslater was bij weer bij de kuiken
broeder en bestelde er weer 200. 
De kippen[ okker vroeg waarom hij 
zo gauw terugkwam. Is't nie goe 
gegaon? Neje. De boer vroeg: 
Hoe zo nie? Toen zei den Hel
monder: Ik weet niet, of ik ze 
te dicht bij mekaor. of te wijd 
uitereen heb gepoot. . 

GEBR. DANIELS 

Zand & Grind 
Tel.: 2475 
Zeilbergsestraat 31 

CVerlij'-'áonk interieur en exterieur 
BEGLAZINGEN 
SCHILDERWERK 
MODERNE WANDAFWERKING 
SIERPLEISTERS 
VLOERBEDEKKING 
GORDIJNEN 

Gi 

LEEMBAAN IS 
TEL 0...Til3 

5753 SL DEURNE 
Rebobenk rr. 11.08.17.GI 

" v.d. Bank 10".117 
Girorekening 31.11 t 



Muziekfestijn Deurne 198i ':;· 
Muziek, muziek ....... .......... .... .. " ..... ... ..... . 

Graag wil ik klein plekje bezetten in de karnavalskrant "De Peelstrekel" 
van 1981. En waarom? 

Onze muziekvereniging "De Klutsers" viert dit seizoen haar 15-jarig 
bestaan. Dit willen we niet doen door ons zomaar eens in een feestgedruis 
te storten, maar door onze geliefde muzieksoort een keer op grootse 
wijze uit te dragen. Maar zoiets doe je niet zomaar. Daarom hebben we 
ons terdege beraden of wij anderen in de organisatie zouden moeten 
betrekken en wie we daarvoor dan wel zouden benaderen. 

Na overwegingen hebben we nu stichting "De Peelstrekels" gevraagd 
of zij in de organisatie zouden willen meewerken. Per slot van rekening 
kennen wij elkaar al enkele jaren vanuit de karnavalsaktiviteiten. Dat is 
dan ook zeker mede een aanleiding geweest voor "De Peelstrekels" om hun 
volledige medewerking aan een organisatie toe te zeggen. Sterker nog, 
door hun inbreng is het prille idee uitgegroeid tot een groots muziekfes
tijn. De gevormde werkgroep is al enkele maanden druk bezig en het 
geheel verloopt prima. 

Wat staat er dan zoal wel op stapel? 
Natuurlijk veel muziek en hopelijk vindt de luisteraar straks dan ook 
zeeer goede muziek bij o.a. Frühschoppen met diverse kapellen en 3 
muziekavonden te weten met medewerking van "Original Wumthaller 
Musikanten " uit Kerkrade, met een "Veronica drive-in-show en als hoog
tepunt een avond -show-Unterhaltung-Stimmung und Tanz verzorgd 
door "Die Original Tiroler Spatzen" uit Oostenrijk. Verder wordt er een 
drie-daagse ant iekmarkt bij opgezet. En als het dan nog even haalbaar 
is wordt er nog een aktiviteit aan toegevoegd, doch hierover is op dit 
moment van deze notitie nog geen enkele zekerheid te geven. 

Een en ander zal zich gaan afspelen in een grote en feestelijk ingerichte 
tent welke geplaatst wordt op de open ruimte aan de Martinetstraat 
in Deurne-Centrum. 

VOOR UW DAGELIJKS 
1,:1 VERS : • GROENTEN & FRUIT 

1
...... • BRO~~ BANKET 

• VLEES & VLEES -
/. WAREN 

koek & snoep van JAMIN ~ - - --

KORTI. 
- VÊRSMARKT-

Bai ons kende ge komme vur alle re i zen noar ut boitenland 

* 
.r 

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: 

vrijdag 
zaterdag 
zondag 
donderdag 
donderdag 

vrijdag 
zaterdag 

zondag 

22 mei 
23 mei 
24mei 
28 mei 
28 mei 

29 mei 
30 mei 

31 mei 

antiekmarkt 
antiekmarkt 
antiekmarkt 
frühschoppen met diverse kapellen 
dans- en muziekavond met "Original
Wurmthaler". 
Veronica-drive-in-show 
dans- en showavond met "Die Original 
Tiroler Spatzen 
onder voorbehoud. 

Graag wil ik U hiervan in kennis stellen, maar nog veel meer zou ik willen 
aangeven dat Stichting "De Peelstrekels" niet uitsluitend aan karnaval 
denkt, maar zeker ook haar energie wil geven aan een fijne culturele 
manifestatie zoals dit muziekfestijn er uit zal gaan zien. 

namens "De Klutsers" 
F. Bennenbroek vrzt. 

L. HOEBEN 
Liszstraat 6 - Deurne 

tel. 3752 

Eien van du mist lollige 
din ge van du karneval 
is u t zellef maoke van 
auw pekske 

MNNEMERSBE;DRUF 

de van doorne's 
~ ~ 

< ..... 

terbeek 
HELMONDSEWEG 6 

SPRÈÈKNUMMER 3827 

~lfa~.W ~ S< ;.:--W ::;:stt'.:W :;;s& . Wf'.;= 

: ~ 1: 1 :i~ 
WELMONOSE\v'EG 7,J:> 
l TEL: 2816 1 

1 1 

Bloemen & Planten 

J. PRIJS 

Helmondseweg 118 
Telefoon 3105 



Zetwerk en Lay-out: Ha-Wé reklame- adviesburo Venlo 077 - 17263 
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