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~entrale verwarming - Airconditioning 

Fa. Th. Jet ten 
De economische, onzekere toestand 
heeft ook zijn gevolgen voor de 
·carnavalsverenigingen. , 
Om Carnaval 1982 rond te maken, 
hebben wij diverse moeilijkheden 
moeten overwinnen. 

ZEILBERGSESTRAAT 21 - 5751 LG DEURNE 

Dankzij de grote inzet en eensge
zindheid van Bestuur, Raad van Elf 
en diverse "stille medewerkers" zijn 
wij er toch in geslaagd voor U een 
programma samen te stellen hetgeen 
voor jong en oud een lichtpuntje 
mag zijn in deze sombere tijden. 
Wij hebben afscheid genomen van 
Prins Piet 1, die voor ons, met 
steun van zijn vrouw Mieke, een 
fantastische Prins is geweest. 

Wat een ervaring 
Vorst van Stichting de Peelstrekels. 
Lovende woorden, kritiek, zowel 
opbouwend als afbrekend. 
Over het laatste zeg ik alléén maar: 
doe maar eens mee en laat zien wat 
je ervan terecht brengt. 
Opbouwende kritiek, daar kunnen 
Stichting De Peelstrekels en ik wat 
mee doen. 
Lovende woorden, dat is natuurlijk 
goed, dat stimuleert de zaak. 
Carnaval 1981 was voor mij de 
(in)spannendste van alle jaren die ik 
meegemaakt heb. 

Het was. tègelijkertijd een van de 
mooiste, waarbij ik meteen moet 
zeggen dat ik hiermee geen afbreuk 
wil doen aan de andere jaren. 
Nu moet ik ook even schrijven dat 
iedereen die meewerkt aan de car
naval in het Peelstrekelrijk enorme 
pilaren zijn waarop je kunt ver
trouwen. 
Jarenlang was iedereen gewend en 
vertrouwd geraakt met Vorst Hein. 
Nu moest iedereen even omschake
len en wennen aan de nieuwe vorst. 
Zelf heb ik het gevoel dat u dat snel 
gelukt is. Dat kan ik zeer waarderen. 

Vorst Gerard 

Vanaf deze plaats, Piet en Mieke 
nogmaals onze hartelijke · dank. 
Inmiddels heeft onze nieuwe Prins 
Huub 1 zijn intrede gedaan en Stich
ting "De Peelstrekels" hoopt dat U 
hem als een waàrdig Prins zult ont
vangen. Ben ervan overtuigd, dat 
Prins Huub 1, met steun van zijn 
vrouw Anny en assistentie van 
Vorst Gerard, Raad van Elf, Dans
marietjes en Bestuur ervoor zorg 
zal dragen dat ook 1982 wederom 
een geslaagd Camavalsjaar zal wor
den. Uw aller medewerking Streke
linnekes en Strekels hebben wij 
daar natuurlijk voor nodig. 
Ik wil tevens van deze gelegenheid 
gebruik maken, allen, die Stichting 
"De Peelstrekels", financieel en/of 
organisatorisch gesteund hebben, 
om Carnaval 1982 waar te maken, 
hartelijk dank te zeggen. 
Strekelinnekes en Strekels, zet Uw 
zorgen voor enkele dagen opzij en 
maak er een gez~llig Carnavalsfeest 
1982 van, dat wens ik U allen van 
harte toe. 

E.G. Markhorst, 
voorzitter 

Stichting "De Peelstrekels" 

Van deur tot deur In Deurne c 

De diepere betekenis van het Carna
valsfeest school vroeger in de over
weging, dat de mens bij een wende
punt in de natuur en aan het begin 
van een strenge Vasten, die veertig 
dagen zou duren, van het goede der 
aarde wilde genieten. Het nieuwe 
leven van de lente was weer in aan
tocht en alvorens men zich in alle 
middeleeuwse gestrengheid ging 
overgeven aan christelijke zelftucht, 
werd de hoorn des overvloeds nog 
éénmaal met juichend gebaar omge
schud. 
De laatste van beide overwegingen 
is niet meer vol te houden, want 
behoudens een vrome monnik is er 
geen mens meer die nog werkelijk 
vast naar de regels, die ik mij uit 
mijn prille jeugd nog vaag herinner. 
BI ijft ons nog de vreugde om het 
naderend voorjaar, maar dit plezier 
is amper voldoende reden om het 
woord carnaval in de mond te ne- · 
men. 
Willen wij toch een diepere zin ge
ven aan dit volksfeest, dan voer ik 
U naar de levenshouding, waarbij de 
mens vrij wil zijn van rang en stand 
en drie dagen met zijn medemensen 
rond de boom der verbroedering wil 
dansen. Hij kan zijn alledaagse ha
bijt van zakenman, ambtenaar of 
boer afleggen en zich de rol van een 
ander aanmeten. Drie dagen speelt 
hij dan met zorg en bijna plechtige 
ernst de veldwachter, de orgeldraai
er, de clown op een wagen in de op
tocht of de Indiaan uit de boeken 
van Karl May. Zo kan hij zijn mede
burgers tegemoet treden: ontdaan · 

Door: 
Peter Vink 

. -
van aardse waardigheid of titels, 
met -niets anders dan een gemoed 
dat openstaat voor de uitdrukke
lijke wens om mens te zijn onder de 
mensen, met alle gelijke roerselen, 
van vreugde tot wanhoop, van pijn 
tot roes, van twijfel tot zekerheid. 
Vanuit een dergelijke benadering, 
tillen wij Carnaval op een hoog plan. 
Dan wordt het geen kermis met een 
ander pak, geen drank omwille van 
de dronkenschap, geen erotiek ter
wille van het zuiver lichamelijke. 
Wij zullen ons er dan ook voor moe
ten hoeden, dat wij uiteen vallen in 
kringen met vaste pleisterplaatsen, 
waar het zeer van de rangen en stan
den weer genadeloos in de kring 
sluipt. · 
Nog veel te weinig doen wij in 
Deurne aan straatcarnaval. Ik bedoel 
daarmee een groep, waarbij ieder
een zich kan aansluiten en die on
der leiding van een leidinggevende 
tambour-maître, van café naar café 

. gaat. Daartoe is een kleine groep 
van muzikanten onmisbaar. Het 
hoeft niet eens allemaal zo zuiver te 
klinken, het gaat er maar om dat 
wij met onbekenden en met vrien
den arm in arm achter de muziek 
van een eigen harmonieke hossen en 
dat wij opdoemen in straten en in 
buurten, waar men ons niet 
verwacht. 
Deurne heeft zoveel muzikanten en 
blazers, dat het mogelijk is om één 
jaar bij wijze van proef gestalte · te 
geven aan een vorm van Carnavals
viering, die kan leiden tot de ware 
verbroedering. 

antoniûslaan 14 5921 kc venlo-blerick 
postbus 132 5900 ac venlo 
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Strekelinnekes en Strekels 
Het is weer zover, carnaval 1982 
staat voor de deur. 

~nn 
S eenhandel 

·arkhorst b.v. 

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

Met onze nieuwe Prins popelen we 
met z'n allen om er weer een feest 
van te gaan maken. 
Het betekent voor mij dat het jaar 
van Prins zijn voorbij is, dat wil zeg
gen voorbij, maar onvergetelijk. 
De mooie tijd van Prins zijn heb ik 
beleefd als een (prins)heerl ijkheid. 
Bij deze, mede namens mijn vrouw, 
hartelijk dank aan iedereen, maar 
vooral aan onze vrienden, familie, 
bewoners van de Heuvelstraat, Be
stuur-Raad van Elf en Dansmariet
jes van Stichting De Peelstrekels, 
voor alles wat er gedaan en georga
niseerd is. 
Ook alle inwoners van Deurne heb
ben het voor mij onvergetelijk ge
maakt en ik zal er dan ook nog dik
wijls aan terugdenken. 
Hierbij wil ik dan ook onze nieuwe 
Prins Huub 1 alle geluk en sterkte 
toewensen. 
En dat we er met z'n allen weer een 
goede, maar vooral vrolijke carnaval 
van maken. 

1 

n100 ~nl ROOSt:ERS 
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Beek & Donk 

Tel.: 04929 - 2955 

GAAN JULLIE 
MAAR AAN DE. ZWIER 

Will BLIJVEN 
LEKKER HIER 

'n pils met karakter 

Bedankt, 
Prins Piet 1 1981. 

ff( 

~I BOUWBEDRIJF & 
SCHILDERSBEDRIJF 

VAN DER BURGT 
BOUW BV -

oEuREN' KEUKENS & KASTEN 

FABRIEKSTRAAT 31 TEL. 3386 
DEURNE 5753 AH 

betonstraatstenen 
* systeemvloeren 
*dakpannen 

IERPLEISTER·SPECIALIST 
reen die het nog niet wist. 

(zijn er iet zo veel denken wij zo.) 
Maar t h, je weet maar nooit. · 
D~_aro jdeze advertentie. 
W11 ver open U graag elke soort wand- en/of plafondpleister, 
tegen d scherpst mogelijke prijs! 
Nieuw: l ~ oor elk vochtprobleem (behalve als het door alcohol 
veroorzJ ~ akt wordt) RUBSON waterdichtingsmaterialen. 
Wel du ( ' maar ook hardstikke goed! 
Dus: ..... naar 

ll 

De sierpleisterspecialist Deurne 
Helmondseweg 9 
04930-6534 

rdag 30 januari in Gemeenschapshuis De Vierspan. 

Stichting "De Peelstrekels" 

De "Comm sie Gala-Avond" is ering geslaagd ook dit jaar weer een keur 
van artieste uit Deurne e.o. te arrangeren, die er voor borg staan deze 
avond te do n slagen. 

Het officiël1j gedeelte vindt plaats tussen 20.00 en 23.30 uur, daarna 
Bal tot 02. 0 uur, m.m.v. De Klutsers en Dansorkerst "The Brothers". 

Onderstaan geven wij U een overzicht van de deelnemers aan de Gala
Avond 198 

Dansmarietj s Stichting De Peelstrekels 
Kletser Mat an Loon (Kampioen Groot Deurne 1981) . 
Presentatie arnavalsl ied 1982! 
Ritmische nsgroep Konkooier 
Kletser Wim Kivits 
Peter Aarts 
De Bromsn ren(Leden van het Politiekorps Deurne) 
Kletser Hen van de Kerkhof 
Groep Blau Blauw 
De Deurino 
Duo Mikkie n Makkie (TV-optreden in Stuif-es-in) 
Danspaar J r ee en Raoul Kivits van de Ritmische Dansgroep Konkooier 
Bekendmak pg Strekel van het Jaar 1982 
Kletser Lam ert ·van. de Kerkhof (Brabants Kampioen 1982) 
Volksdansgr ep Jeska (Carnaval in Zuid-Amerika) 
Muziekvere ging De Klutsers. 

Wij wensen een genoeglijke avond toe. 

Commissie Gala-Avond. 

Onze Gala-Avond is vet en smeuïg! 



Cafetaria 
DE ZOETE INVAL 

Haageind 1 

k"'atsst"4. b 

lJ6t.<n~ool<t 
'Hca~~nmoM 
l<.tn~moda 

Dat deze krant tot stand is gekomen 
hebben wij op de eerste plaats te 
danken aan de adverteerders en be
gunstigers. Wij willen op deze plaats 
dank zeggen aan al deze mensen die 
op enigerlei wijze hun steentje heb
ben bijgedragen en het carnaval in 
Deurne op deze manier steunen. 

Stichting "De Peelstrekels" 

Tel. 4443 

t~: .2692 

~t~ 
~a.b~mo~ 

'\Jon\n.gl<t~t\rr..g 

HOUTHANDEL HOLTEN B.V. 

Veldstraat 27 - Deurne - ter. 04930-2346 

Plafondbalken en kantplanken van het beste 
vurehout in eigen werkplaats vervaardigd. 
Plafondbekleding (voor tussen de balken) 
Gipsplaten - Chipwood - Juteplaten -
spaanplaten 

Snelle levering, lage prijzen. 

Platen - Deuren - Balkhout - Triplex -
Wandplaten 

G{]@[L~~~[fiJ~ · fm~il~ ~ 
. Vd\1 "" . · TP)rn®@~rnM Spouwmuur-

lhl Isolatie 
AANl'IEMER5l3EDRIJF WEGEMBOUW ~.V 11 

Dubbele 
beglazing 

V A,N LEEUWEN· 
TUERLINGS BV 

Zeilbergsestraat 144 

tijdens carnaval 
GEHUWDENCARNAVALSBAL 

t-kr~t'td. 1 "Û4.UJAnc2. 

îct.1. 0119ao-55S9 

5751 LP Deurne Tel. 04930- 4405 



1 n het land van de Peelstrekels 
maakt men zich w er op voor het 
jaarlijse carnavalsge euren. 
De 'speciale carnav skleding wordt 
weer gemaakt of klaargelegd en 
evenals . andere ja n neemt men 
zich voor dat dez carnaval weer 
beter en fijner zal worden dan de 
voorgaande. 
Ondanks alle so rheidsprogram
ma's en spanninge zowel nationaal 
als internationaal 1 opnieuw blij
ken dat zeker het rnavalsgebeuren 
bij ons overeind zal lijven. 
Een paar dagen la g zullen wij pit 
alles van ons lat · afglijden om 
daarna weer met f isse moed onze 
inspanningen te he atten . leder op 
zijn eigen plaats e binnen de eigen 
mogelijkheden. 
Ook in dit carnaval jaar zijn er weer 
velen in touw gew est om dit jaar
lijkse feest van vroli heid en blijheid 
op te zetten en in goede banen te 
leiden. 
Door h~n inspan ingen en inzet 

Boerenbruiloft in Deurne· 
Elk jaar weer kunt u hier lezen dat 
de Boerenbruluft een onmisbaar 
deel van het Deurnese Carnaval is. 
Dit jaar willen we eens anders be
ginnen met ons verhaal. 
Waar het in andere plaatsen zo is 
dat op.carnavalsdinsdag de halve be
volking al bijna niet meer uit z'n 
ogen kan kijken, daar zie je in 
Deurne op die dag al in alle vroegte 
(tegen elleven) een groep aktieve 
mensen richting Den Deel bewegen. 
Een enkele Deurnenaar die dit alles 
ziet zal de confettie uit z'n hoofd 
schudden en fluisteren (want harder 
kan niet meer) "och ja, lfoerebru
luft vandoag" .. " . 
Bakkers beginnen bij Den Deel bin
nen te stromen (ook een echte erbij 
voor de krentemik), vrouwvolk ver
zameld zich om de helpende hand 
te bieden, leveranciers van bloemen, 
drank, sieraden en uitnodigingskaar
ten verdringen zich, er heerst een 
zenuwachtige drukte, drankhekken 
worden geplaatst , muziekgezel
schappen blazen hun eerst voorzich
tige toontjes, kortom, de bruluft 
van onze koningin is er niks bij. 
En als dan tegen half twee iedereen, 
behalve de bruid en haar gezelschap 
bij en in Den Deel is verzameld en 
de fotograaf al lang een heleboel 

·mooie plaatjes heeft kunnen schie
ten, dan weten we dat het echt gaat 
beginnen. Iets na half drie maken 
we het eerste hoogtepunt mee : de 
bruid wordt door de bruidegom 
over de drempel van Den Deel ge
dragen. 

Snel daarna komen van alle kanten 
prachtige sjeezen, platte wagens, 
ruiters en in de oude klederdracht 
gestoken belangstellenden richting 
Den Deel om dan in een prachtige 
stoet naa,r de Markt te vertrekken. 
Daar vindt rond kwart voor vier de 
inzegening van de onecht plaats, 
waarna de stoet, aangevuld met het 
prinselijk gezelschap en de hofkapel 
De Hosbengels, langs het bejaarden
huis de terugtocht naar Den Deel 
maakt. 
En daar is het natuurlijk groot feest. 
zo groot, dat we daarvoor toegangs
kaarten moeten verkopen. 

Kortom, de Mixed Hockey Club en 
Den Deel maken er ook dit jaar 
weer veel werk van en dat maakt de 
boer~nbruluft in Deurne mede zo 
de moeite waard. 
Toegansbewijzen kunnen ter plaatse 
worden aangeschaft, maar bij voor
keur kunnen ze tevoren worden ge
kocht bij Den ' Deel, Sporthuis 
Keeren en Bakkerij Schiks, allemaal 
natuurlijk in Deurne. 
En mocht u dinsdagmorgen het ge
voel hebben "dat haal ik allemaal 
niet meer" , bel ons dan gerust, 
want als we met een wagen in de 
buurt zijn dan kunt u gewoon op
stappen. Ja toch! 

Piet 1 

in 

funktie 

hebben zij opnieuw de lijnen uitge
zet waarlangs wij allen een onbe
zorgd carnaval kunnen vieren. Hier 
past dan ook zeker een woord van 
dank aan deze vele - dikwijls 
stille - werkers. 
Mede namens het gemeentebestuur 
wens ik U allen een erg fijn en vro
lijk carnaval toe. 

De burgervader van Deurne, 

drs. A.A.J.M . van Genabeek 

~ ... ' 
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WALKl:R-lNTERNATlONAL 
DEURNE TEL ~884 

TELEX ~1~7.ö P05TSUS 46 

v.d. .MU'NCKHOF 

~~~~~w"-s 
) Aanhangwagens \ 
( ~arc::lerrlrailer~ ~ 
) en 
{ Vecw.agens l 
l G.v.d~E.YER ) 
J en z.p. ~ 
( STEENQ\ISNWEG 2.J ( 
{ TEL: '113/ ~ 
)'"'"'~ '-""~,,........,,...~,.. 

A. DE WIT B.V . . ,, 

VUR AL A UW J<APOTTli 
sc.~oeN · 

w.1. hoeben 
HOEK SWINKELSLAAN 
ZANDBOSWEG 

Voor nieuwbouw -verbouw of 
stallenbouw naar 

Aannemingsbedrijf: 

Jan Kuunders 

Haspelweg 25 
Deurne - Telefoon : 04930-6202 

KNAP RESTAURANT 

- Kelner, waarom heet dit ge
recht Oosterse goelasch ? 

~ 4AsPELWEG 37 
VîOSTBUS 100 TEL: 25.;1 
) 

-~·...._, . ~ 

alles voor de auto, tuin, gereedschap, kamperen 

~/, 
Deurne - Leembaan 1 - 3 Telefoon 04930 - 7777 

van de Poll machinehandel 

houtbewerkingsmachines en gereedschappen 

Heidebloemstraat 15 
6533 SL Nijmegen 
tel. (080) 553503-551144 

-......----
~LUTTERS--=---~----- ----
· ~ BOUWBEDRINEN BY. 

technisch adviseur P. Giebelen 

afzuiginstallaties - reparatie - revisie 

Dintel 30 
5751 SZ Deurne 
tel. (04930) 6167 



1 februari 1981. 
Onze onverwoestbare voorzitter Gé 
Markhorst kondigt na het afscheid 
van Prins Wim 1 en Vorst Hein aan, 
dat er een bestuurswisseling heeft 
plaatsgevonden, en dat we aan een 
nieuw seizoen gaan beginnen. 
Kort daarna komt Prins Piet 1 te
voorschijn. In de loop van het car
navalsgebeuren heeft hij zich ont
popt als een vakman in het feesten, 
samen met zijn vrouw Mieke heeft 
hij er het beste van gemaakt. 
Wat hebben we plezier gehad! Over
al heeft hij laten zien dat hij ver
stand heeft van carnaval vieren. 
Hoogtepunten? zult u vragen. 
Teveel om op te noemen . Ik zal een 
poging doen : 
Gala-avond nieuwe stijl , 
Bezoek aan Pater Rompa, 

. Prinsenade, 
Kienen (daar heeft hij geen kaas van 
gegeten. Nummer 96 bleek onvind
baar), 
Gemeentebal, 
Dansmariekestoernooi (van puur ge
not heeft hij toen 7-UP gedronken), 
Boerenbal (een onvergetelijke solo 
door Piet 1, 
Optocht ( 1 paar handschoenen to· 
taal versleten), 
Dweilen in Deurne (doen we te wei· 
nig, zei Piet 1, ben ik het overigens 
mee eens), · 
Kinderoptocht. 
En nog veel meer. 

Piet wist overal de stemming erin te 
brengen. 
1 ind dan ook dat ik namens de 
Raad van Elf en alle Dansmariekes 
kan zeggen: "Piet 1, gij waard een 
goede Prins". 
Bedankt Piet en Mieke voor de pret· 
tige samenwerking. 

Vorst Gerard 

Tonproa ersconcours : 
Strekel land , . :·: :· · ·= · ·. · ~ · · • · 

-
Op zaterdag 6 februari a.s., zal in Gemeenschapshuis De Vierspan een ton
proatersconcours plaats inden met als inzet "De Vergulde Strekel". 
Deze avond begint om 20.00 uur en zal muzikaal omlijst worden door 
blaaskapel De Hósbengels. 
Onderstaand geven wij U een ovenicht van de deelnemers. 

Henk van de Kerkhof 
jan van Heijst 
Gerrit Koopmans 
Peter Rutgerin 
Kees v.d. Nieu enhuyzen 
Mat van Loon 
Pieter van de Laar 

• • • • 
• 
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Deurne 
Goirle 

Geertruidenberg 
Oosterhout 

Dongen 
Liessel 

Someren 

Brabants Kampioen '81 * · 
2x Brabants Kampioen 

2e pl. Brabantse Kamp. '82 

finalist Brabantse Kamp. '82 
Kampioen Groot Deurne '81 . 

Kampioen Asten '81 · 

*buiten mededinging 

••• 
• • • • • ••• 
• • • 

• • • • • •• • •• " ::, •• • • 

OOK MEEGEMAAKT 

Een man tegen zijn vriend: ,,Mijn 
landgoed is zo groot dat wanneer 
ik met mijn auto s morgenslvroeg 
vertrek, ik s avonds nog niet terug 
ben !" 
Antwoord: "Ja, daar kan ik van 
meespreken, ik heb ook eens zon 
auto gehad!" 

DE GEVAREN VAN DE STIEL 

In een kroeg aan de havenkant te 
Antwerpen komt een matroof bin
nengestapt. Tot zijn verbazing ziet 
hij er naast de tapkast een mense-
lijk skelet opgesteld. 1 

- Wat betekent dat ? vraagt hij 
aan de kroegbaas. 1 

- 0, dat ? klinkt het. Dat 1~ ons 
Mariëtte. Zij voerde hier namelijk 
regelmatig een stripteasenurzmer 
op. Maar op zekere avond is ~e iets 
te ver gegaan .. .. 

MODERNISA TIE IN ZAIRE Il 

Tijdens een bezoek aan Engeland 
1 stelde grand chef Mobutu va t dat 

aldaar links wordt gereder/ Dat 
vond hij fantastisch. 

Terug in zijrÏ bananenimperium, 
riep hij zijn minister van Verkeer 
bij zich en sprak hem over wat hij 
had gezien. 1 

- Wat Engelánd kan, kan ~ai're 

ook. Vanaf morgen zullen' alle 
auto's links rijden, decreteerde hij . 
En als de proef goed meevaÛ, zul
len over drie weken ook de vracht
wagens links moeten gaan rijden. 

E1e~ ... 1'9F2~ 41 
We krijgen een . 
moment dat . nieuwe Prins 0 
niet Wie h ik dit schriif . P het 
". et Word ' Weet "k vve ZU//e t. Hoewel I 

gro n Wederom ··· ··· 
dat:~ carnavalsfeest ieroberen een 

eten we al/ maken. E 
emaalsam n 

en doen 

Vorst Gerard 

TAALPROBLEMEN 

Een Hollandse dame krijgt een 
flauwte in een park van Parijs. Van 
hetgeen de bezorgde omstaanders 
haar vragen, begrijpt ze niets, en 
wanhopig zucht ze: 
- Zut, wist ik nou maar wat 
odeklonje in het Frans is .. . 

KAN GEBEUREN 

Prosper is erg ziek en heeft de 
dokter laten komen. 
Dokter: Geef eens een lepeltje en 
doe uw mond open. Zeg nu A. 
Prosper: AAAAAAA ! 
Dokter: Amaai, dat zal opereren 
worden! 
Prosper: Das straf, dokter ! Ik 
zeg A en gij beslist direkt da 7c ge
opereerd moet worden ! 
Dokter: Ja, vriend, toen schoot 
het lepeltje naar binnen ! 

ZWIJGGELD 

- Ik heb een hond gekocht en 
ik ben hem aan 't leren praten en 
daar ga ik wel een paar miljoentjes 
mee verdienen ! verklaart Frans 
aan dè Pros. 
- Gij zijt op 't verkeerde spoor, 
vriend, antwoordt Pros, wie zou er 
nu een miljoen betalen voor een 
sprekende hond ? 
- Niemend ! zegt Frans, maar 
ik wed dat ik direkt een half dozijn 
hondenvoedselfabrikanten vind die 
bereid zijn dat te betalen opdat hij 
zou zwijgen ! 

BIJ HET LEGER 

Sergeant tot rekruut: 
- Wat is uouw beroep in het 
burgerleven, soldaat ,lansens ? 
- Bakterioloog, sergeant. 
- Niet te veel streken, hè Jan-
sens, "bakker" zal ook wel volstaan 
zeker, hè ... 

KRISTEUJK 

Een brave missionaris is op weg 
door de brousse als hij plots oog 
in oog staat met een verva(Jrlijk, 
hongerige leeuw. 
De missionaris slaat ·een kruis en 
bidt: 
- Heer, geef qat dit beest met 
kristelijke gevoelens bezield is_ . 
En de leeuw, likkebaarden: 
- Heer, zegen ons en de milde 
spijs die Uw hand ons geeft .... 

~~ .. l-'A ... '41 ... i-/i 
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'n StS snack valt 
lekker in· de smaak! 

S & S Snacks BY. 

lndumastraat 19, 
5753 RJ Deurne, 
Telefoon 04930-3437. 

Bavaria bieren 
3-Es limonades 

--A!O 

'/ 
Vertegenwoordiger: 

P.J. Swinkels 
111 

De urn·· 

,-- -- ---,--, 
1 Aann. en Betonbedrijf , 1 

1J.C.vdWesterlo b.v. J 
Voltstr. 20 - Deurne . 1 · 1 Tel. 04930-4~35 I 
Veor: 1 Nieuwbouw en Verbouw 1 
Alle timmermanswerk· I 

1 zaamheden 

1 Varkens· en 1 
_rundveeroosters ~ 1 

t--- · ~~ ..... - -:-, .._ 

VEEL WERK? 

Eva zei tot Adam: 
-Manlief, we hebben een lang 
weekeinde, wat zullen we doen? 
-Niets zei Adam. Ge moet me 
met rust laten. Ik heb veel werk. 
-Wat gaat ge dan doen? vroeg Eva. 
-"-Mijn stamboom opzoeken, zei 
Adam. 

Urst moakte we garre vur vloerbedekking en 

toffelkleej mèr tegenworrig spinne we ok vur 

speciale garres, grof en open weefgordijne dus 

als 'ge een dezer doage an de ballewappe zèt 

en ge ziet erges van die groffe dinge hange dan 

kon dè garre hendig is uit Deurze komma. 
En zo ziede ge mar ... 

SP~NNERY ··. 

•• •• 
BRAKATb.v. 

UW ADRES VOOR: 

ASSURANTIEN - HYPOTHEKEN 
FINANCIERINGEN AD VIEZE~ 

PERSOONLIJKE LENINGEN 

''NOVA VITA'' 
•• 

ASSURANTIEN B.V. 
AVENNELAAN 25 ·SOMEREN· TEL. 04937 - 2824 

·euwste 
de a\\ernt ''"'·s

e- \-\uwe,\}"' 
Gebo0rt: ' ~aa rten 

Jub\\eurn en 



onze peelstrekel 
en strekelin 
rood plastic 
90 cm groot 

verkrijgbaar bij : 
Slagerij van Goch 

Martinetstraat 22 - 24 

* ** * 

diepvries - gevogelte - vers 

KIP is lekker mager 
kalorie-arm vlees en 

KIP is er in vele vormen 
en variaties zoals 
grillkip, soepkip, filet, 
drumsticks, schnitzel, 
rol lade, 11oem maar op. 

KIP een gezonde voeding bij uitstek 
geschikt voor sportmensen. 
"Go·ki" diepvries - 'ASTENHOF" vers 

GOOSSENS bv 
pluimveeverwerkende industrie van Cehave nv 
postbus 16, 5720 AA asten -holland. deurneseweg 8, 5724 AL 
telefoon ( 04936) 8133 , telex 51275/ 51281 goos nl 

Dansfnarietjes
concours 

Voor de 12e' maal !n successie organiseert Stichting "De Peelstrekels" 
een concours voor ,II>ansmarietjes, in gemeenschapshuis "De Vierspan". 
Dat dit concours i'l goede aarde valt bij vele verenigingen, blijkt wel 
uit de grote belangstelling die er ook dit jaar weer bestaat voor dit con
cours. Stichting "D~ Peelstrekels" hoopt dat de Peelstrekelinnekes -
en Strekels wederom in grote getalen aanwezig zullen zijn om dit unieke 
evenement te aanschduwen. · · 

! 
Het concours bestaa uit 2 gedeelten nl. 's middags de junioren (t/m 14 
jaar) en 's avonds de ~enioren (v.a. 15 jaar). 
leder gedeelte heeft e n onderverdeling in: individuelen 

dansparen 
showdans 
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 optredens 
die gebracht zullen w !l"den door de volgende verenigingen: 

CV De Graasborger 
CV Jan Doedels 
KV De Lolbroeken 
EKV De Lummels 
KV De Butskoppe 
KV De Molenzotte 
CV De Kluppels 
CS De Bowlingers 
CV De Aokanters 
CV De Olummers 
CV De Olietrapper 
CV De Böschpiete 
CV De Kersepit 
CV De Krulstarte 
CV De Skuppers 

Konkooier . 
CV De Streupers 1 

De Deventer Dr sgarde 
CV De Nachtuulen 
CV De Erpelbloesems 
CV Nimweeghse Mariekes 
CV Edelweiss 

Susteren 
Hehnond 

Gemert 
Hehnond 
Hehnond 
Deventer 

Mierlo-Hout 
Eindhoven 

Hehnond 
Hehnond 
Hehnond 

Ubach over Worms 
Mierlo 

· De Mortel 
Hehnond 

Deurne-Zeilberg 
De Rips 

Deventer 
Nuth 
Acht 

Nijmegen 
Brunssum 

S'ct~etcle CL~f'( u.w etu.to 
clet-rt ~ a ·cu~ 

lJOOo ~~$~ [lil 
na de carnaval "'[erken wij ook weer 

L.J. Costerstraat 

ELEC.. T~C\.lN. \NS'TALL. 

RTS 
~ Robot-Technological Systems 
Lffi Dr. Huub v. Doorneweg 26 ~ P.O. Box 6, 5750 AA Deurne/Holland 
~ Tel. 04930-8225 I Telex 51354 

SAN\'TA\R. e.N 
WASl-\AC\4. WA"TE.~ ç:\'TTE.~ 

·.·) ~olJ'~~g}~~ 
f ' - ~l PAS'T01t.\ES'T~T 18 

TCLE,t=OC>N 2.2.11 



Gelieve de deurnese 

zieken die buiten · ' 

deurne gelegen zijn -

op te geVen bij~ · 

Ton Markhorst, Haag 5, Tat7930 "' ,, 

ïël..2.715 

~~'NAt..S
~~·Ej · - - ~--· · BERG 

~ 

' 
0 ~

e;: , 

' . _,. .. "---=-~ - ~ ! INDUSTRIEWEG 2. tel 4593 - ·· - ." - -- ~ 

~~ . 

CAMPING EN CARAVANHANDEL 

"FRERICHSOORD" 

ZAND EN <aRt f'/'!J 
lDDN t'?~RONûW~~KE.~ 
K~AAN ~fl lRAD5éHóP 

· V~RHllU'R 

.. Kwaclastat.a.\"'tw~g 9 ~l.2573•3714 

electro-techniek 
MANDERS 

t1lLHE2eRweG 7 Tl!'l-: 30 97 

VLIERDEN 

T!JD~~k~~\IALSDAGEN 
o~f!$T:•. SWS6T .._. 

dames-heren kapsalon 

"SWART" 

1 n onze geheel moderne 
vernieuwde salon 

knippen onze kapsters 
de laatste modelijn 1982 

De Visser 13 

04930-2838 

TOUC." 
VOOR UW KOMPLETE WONINGINRICHTING 

B.R.S. 
Voor goede betonwerken, 
dan goedgekeurde betonmortel Vb.. 

BETONCENTRALE · · 
.RAIJMAKERS SOMEREN 
Kanaalweg 8- Someren -Telefoon 04936-1065 

'~ MAANDAGS EN DINSDAGS 

MATINEE 

ZATERDAGSFANFAREBAL 

AFD. DEURNE 
SEKRETARIAAT: 
SWALM 22 
TELEFOON 4805 

Voor alle ijzer, boor 
en slijpmach., 
voerwagens, 
droogvoer bakken, 
HACO veegmachines 

Landbouwmech. bedr. 
H. WELTEN 
Grote Bottel 9 
Deurne Tel. 2818 



CARNAVALS R:f:::~erzoweit 1-1 E ·r 
Sl'IACKl-IUI LIED .1982 Wev;:r~snw;:~rzn~~:~~aval. 

- 't Is weer zo weit, 
Werke doen we geen van al. 

't Is weer zo weit, 

P. v.d. Heuvel Deurne @ 
Liesselseweg 46 -Telefoon (04930' 5576 ,, ,~, * 

Voor Direkteur en Jan Boezeroen. 
't Is weer zo weit, 

* 
Drie dagen lol en zonder poe-h-oen, 

-

tekst: Henk v.d. Kerkhof 
muziek: Joop v.d. Linden 

Bent U van plan een 

rijbewijs te halen, bel ons eerst. 

Voor 10,- per uur kunt u terecht op ons 
eigen oefenterrein. U kunt al beginnen met Uw 
17\tl jaar. 
Door de opleiding te volgen bespaart U 

honderden guldens op Uw rijbewijs BE, 
ook in automaat. 
Bel ons naar het bekende adres met meer dan 15 
jaar ervaring: 

Autorijschool Thijssen 
Vlierdenseweg 232 - 5756 AD Vlierden 
Tel: 04930-3606. 

SP'.&. 
KETEL & APP. FABRIEK bY. 

• 

l
~ Wattstr.1 tel. 5300 IJ. 

<><>+. DEURNE ~~ T 
+ • .,.l!La & 1Ne1'~\.' 

• 

Drie dagen lol en zonder poen. b.g.g. 6588 • 
. 1 

Werke en sjouwe, ja 't is woar, 
·, een heel angel joar (2x) 

Vadder en ons Moeder en ons Klaar, 
Allen zijn we de sigaar. 

Ons Noudje en ons Rietje 
Zitte zonder werk wa spijt, 

Maar da intresseert geen bietje, 
Want het is alweer zo weit. 

Refrein 

2 
Komde ge baai ons an de deur, 

Dan is er niemes thuis (2x), 
Mi z'n alle lekker an de sleur, 
Vat un pilske da's heel kuis. 
De tijd kan ons nie bomme, 
en we hebbe lang gin spijt. 
Want we zine mi z'n alle 

Ut is wir zo weit. 

Refrein 

3 

Woensdag allemaal met un sik, 
en nog een bietje teut (2x) 

WILT U IETS VOOR IN UW 
DIEPVRIES BESTELLEN 
DAN EVEN HET 
SNACKHUIS BELLEN 1 

SNACKS-VLEES-GROENTEN 
GEBAK - IJS 

Lisztstraat 6 

voor alle bestrating 

en sierbestrating 

L.J. Hoeben 
StratemakersbedrlJf Voltstraat Deurne 

Telefoon 5825 

Herring met un lekker stukske mik, 1----------------------lmll! Hebbe dan nog lekker leut. 
Ons Noudje en ons Rietje 
Hebbe dan geen cente mir 

En da's toch nie zo erg, meid, 
Volgend joar eest wir zo weit. 

Refrein 

. fj l?Utl.~.@). 
ii_ o 6CHOONM~~&S?. 

<' GLRZE"IWRSSf R~ 

-> lfiP!JT 'REJNt61Nó vin 'DIEP$TD<>l'1 Nffilo~E 

() ÎÉVENS VER\-\UU~ WJN n?Pllr fl.f1NJ6JN6S 11/JCU" 
0 .icHooNMFf~ R10C..ERU~G 

UitvÓering van wér"ken op het qebied van schoonmaak . 
Bijzonder voor: ziekenhuizen - bejaardentehuizen 

""i1A k t 66 fabriekskantoren en gebouwen 
~U ~t?"6 r' gymnastieklokalen - scholen 

T~I 0 -0 45 B en woningbouw - enz. enz. enz. 

t ~ ! t jj !J l !J_1 LJ 

f 
, 
' · c_r 

1 • 

V~L. ~El- 'PEEL- S""'ë-Kël Il'\. l>EUfH~ 0-VER- AL . 

" -

TE"K~T: Hfttk v.o.kt:RkHOF. 
Mu:ie-~ ~Joop v.o. DNoGt(. 

1 n ,.a 1 n I~ 1 
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KAASSHOP 
, :t CUJogeflWieQ'' 
Molenstraat 10, DEURNE. 

Voor een hartig hapje tussendoor tel. 2948 

Wilt u uw schoenen verven? 
Dat kan .... 

Wij hebben alle kleuren in voorraad. 

Wij zetten nog steeds uw Hakken voor de 
spotprijs van f 5,50 

voor al uw schoenreparatie, 
-klaar terwijl u wacht naar: 

Aêfv/d Mortel 
HAKKENBAR 
Markt 11A, DEURNE 

's maandags gesloten 

l5 6 
l 1 ·/ 112_ 1 

Slagerij de Vleeshal 
.Molenstraat 11, Dame. Tel. 2&69. . • 

Kunsthande~ 

H. Goossens-de Vet 
Molenstraat 25, tel. 2305 

Uw adres voor schilderijen en 
andere wandversiering. 
Grootste sortering exclusieve 
geschenken. 
Wij verzorgen ook al Uw in
lijstwerk. 

GROENTEN EN FRUIT 
ZEILBERGSESTRAAT 90 TEL. 3712 

MOLENSTRAA T 19 TEL. 7545 

Haageind 46 T e.J • a 5 54 

M.olel"t~" 4 · ~ 1'"eJ. S-4~2. 

· ~ 

Il 

KORT GEKNIPT 

Grootmoeder had haar haar kort laten knippen en vroeg aan 
Jefke haar kleinzoon, wat hij er van dacht. 
- Wel, zei Jefke, ge ziet er nu riiet meer uit als een oude vrouw. 
- Hoe zie ik er dan wél uit, vroeg grootmoeder heel gelukkig. 
-Wel, zei Jefke, als een oude man... · 

3 

5 

WOON EN SLAAPCENTRUM 
• 

KUSTERS 
••••• 

AANNEMERSBEDRIJF 
-~ BY. 

een 
gezellige 
slagerij 
waaru 
voor 
grote en 
kleine 
hoeveel
heden 
terecht 
kunt · ·~ "" àit~r haefde• 

ge n1e te gaan1 
BERKEN.$TR 28 DEURNE TEL 3982 - 2824 •) 

iPlaa 
Industrielaan 11 

5721 BC Asten 

Tel.04936-1778 



ASFALTERING EN 
RIOLERINGE1'1 
GRONDWERKEN 
BESTRATINGEN 
ERFVERHARDINGEN 
ALLE WEGENBOUW
KUNDIGE WERKEN 

- ~" ~""'::'___ ~\\)\'~ . ~ 

~:~ •• " "' :;;>~ . 

~~ 

·voor een olie· of gasgestookte· 
CENTRALE VERWARMING 

Kerkeind 3 - Milheeze 
Tel. 04924-1221-1843 

Martinet 10 - Deurne 
Tel. 04930-9914 

~ St. Jozefstr. 
l hoek )erd. Bolsstr. 

C.V. BEURDEN 

J 
: 

wmoo 
ló.~4 cl~k 6 
'H~lmöncl 

tel: ~6Bo 
:LECTRO-TEC\.\NlSC'"'-
INSTALLIE8ëDR!lç:" . 

Té\, ö4920 °338ê5 

LoooGIETERsSEOR!lF 
\.4U\S\iOUDEL!.U< E ART1\<.El.EN 

J. W. OTTEN 
OOR.P~T <ötó 

AARLE-Rll-.TEL 

Zeide d'r achter, 't is wir zo vér 

Het was net of het dit jaar wat daar heb ik al zeer enthousiaste 
langer geduurd heeft, voordat het verhalen over Carnaval 1982 ge
Carnaval werd. Misschien kwam hoord-. 
het door de kou of door het feit Zo hoorde ik dat de politie ook 
dat we d'r eigenlijk ook graag dft jaar weer mee gaat doen. 
bij willen zijn. Een heel aparte Wij blijven niet aan de kant zitten, 
belevenis, ieder jaar weer. Jullie zul· zeiden ze, we doen mee. En eigen· 
len zien dat het dit jaar ook weer lijk hebben ze daar groot gelijk 
steengoed gaat worden. Zo hier en aan. Zij horen d'r ook bij, zeker 

als iedereen mee doet. Want de 
meeste Deurnen·aren vieren Carnaval 
en dat kleine restje wat overblijft 
gaat op wintersport. Dus daar heb· 
ben we ook geen last van. Nee, 
mensen, let maar op mijn woorden, 
het sjagerijn w0rdt dit jaar in zijn 
geheel uitgebannen. 
Zeker nu, nu wij de'n hele dag maar 
moeten prakkezeren over minder 
hier en minder daar en over d'n 
energie. Met Carnavàl maken wij 
onze eigen energie. 
P.S. Ik las in het. Weekblad voor 
Deurne, in 't jaarverslag van d~ poli· 
tie iets over alcohol(ge)(mis)bruik. 
Denken jullie er nog wel aan dat 
er vorig jaar 80 man bekeurd wer· 
den wegens het rijden onder invloed? 
Dat waren er 80 te veel. En hoeveel . 
zijn er nog de dans ontsprongen? 
We zorgen dat we dit jaar niet met 
d'n auto hoeven te rijden als we 

De Korpschef 'n pilske gedronken hebben. Want: 
W. Wouters WIJ ZIJN D'R ACHTER!!!! 

1. 

Vooral Uw 
nieuwbouw of 
verbouwingen 
naar: 

ALDENZEEBV 
Ook voor machinaal timmerwerk 

Vlierdenseweg 160 - tel.4629 
Helmondseweg 42 - tel. 2390 

DEURNE 

'\Joo~ za.~d oJ s~litd. t~ 9ro~dw~run 
Be r t v. K e s s e 1 1tcl<1" 
1aütel"_g&e~tr: ~3 
1) e.u tt-"'e,. 
1tl33Bt.Î 

Ook. k~t U. z<."t k.ker\ zo~cl of ,9-ttÎA-tcl tlfha!e~. 

~-..- . 
' ~00~ uw 
• R\:l8E:W\'~~ 

j ~'ï?l;!!Ilml!1~00 
t . 'lhe..-Jensewe.9·5 

TEL :,178 
1 

.. --· 

\/OGEL en 2AAD~ANDEL 

Bl!llol>w~U' SWEG 9 TEL~ 4228 
KAL.ISSïAAAT 5 _HEUEL 

el.: oi. 7r;,b- ~~o 8 
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P D\TTE BLAD STé 'T UR l 82 VAN DE PEELSTREKELS! 
MOWIE ptATJES llAN DEN OPTOCHT IN ·1 llURltlO JAOR OENllAWE. ~ 

. ~ - t-· ' -~ . ~ -

\)\{ 

• 

'IUD EVENEMENT PLAATS BLAASKAPEL 

Zondag 24 jan. 
Prinsonthutling Vierspan Hósbengels 

z.teldag 20 febr. 
13.30 uur 13.00 uur Huize Rijtven Rijtven Hösbengels 

14.00 uur Kleuterbal Walsberg Gerardushuis Hösbengels 
Zaterdag 30 jan. 14.30uur Kinderbal Walsberg Zaal v.d. Putten Hósbengels 
20.00uur Zittingsavond Vierspan Klutsers 16.00 uur Sleutel afhalen Markt Hósbengels 

20.00uur Receptie Heikneuters Zaal Heibloem 
Zaterdág 6 febr. 21.00uur Voetbalbal Zaal v. Moorsel 
20.00uur Tonproatersconcours Vierspan Hösbengels 21.30 uur Diverse Bals 

22.30uur Harmonie bal Vierspan Hösbengels 
Zondag 7 febr • 
13.00uur Prinsenade Vierspan Hósbengels Zondag 21 febr. 

14.00uur Grote Optocht Zie route Hósbengels 
Zaterdag 13 febr. 17.00uur Prijsuitreiking Gemeentehuis Hósbengels 
13.30 uur Bejaardenmiddag Zaal v. Moorsel Hósbengels 18.00uur Diverse bezoeken Hösbengels 
20.00 uur Receptie Pottenbakkers Den Draai Hos bengels 21.30 uur Residentie Vierspan Hos bengels 

Diverse Bezoeken 
Zondag 14 febr. Maandag 22 febr. 
13.30 uur Dansmarietjesconcours Vierspan Melody Makers 14.00 uur Kinderoptocht Zie route 

lS.OOuur Prijsuitreiking Vierspan 
Woensdag 17 fe r. 16.00 uur Diverse bezoeken Hósbengels 
20.00 uur Bejaardenavond Kruisstraat Melody Makers 19.30uur Soos Asteffekan Visser Hösbengels 

20.30uur Diverse bezoeken 
Donderdag 18 febr. 21.30uur Residentie Vierspan Hösbengels 
20.00uur Boerenbal Zaal v.d. Putten 

Dinsdag 23 febr. 
Vrijdag 19 febr. 10.00uur Ukkepukkebal · Vierspan Hos bengels 
12.30 uur Fatimaschool Hogeweg Bloazers 11.30 uur Diverse bezoeken Hösbengels 
14.00 uur Kleutermiddag Vierspan Bloazers lS.15 uur Boerenbruiloft Markt Hósbengels 
20.00uur Receptie Dors( t )vlegels Zaal Thijssen 21.30 uur Residentie Vierspan Hösbengels 

Divene bezoeken 23.JOuur Sluitingsceremonie Vierspan HósbengelS 
23.S9uur Verbranden Peelstrekel Nabij Vierspan Hösbengels 

Programma CamavaJ 1982 in bet Peelstrekelrijlt 

IW a~ .xOh\ JIO ". 9.8 
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ZAAL VAN MOORSEL "' ~ 1 

.in degrotezaal 
RYDER 

in de kleirie_zaal 
"DE PEELZWERVERS" 

41(! • 

matin·ée van · 
elf tot twee 
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boek- en kantoorboekhandel 
' kantoormachines 

kantoormeubelen
' kopieerinrichting 

drukwerken 

molenstraat 1 
deurne 
tel. 04930-2561 

Bil pret hoort 
banket!. 

Markt11 ' G. tet4498' 

van.· HAM 
F.J. VAN NUNEN ·AANNEMERSBEDRIJF B.V. 

Helmondseweg 63 • D·eurne 

Telefoon 3120 

~~ 
'Î~nk ~~lté 

K.rra.p~~ 

~55tl5tw~ 1óó 
~tw4>"1.4--

~ ttTutf{k~ 
""''" ....................... _, 

tevens uw adres voor glasreparatie 

A.v.d.MORTEL 

liesselseweg 16 tet. 2518 

f e DEURNE. e 
• · " ·_:a~~:::~;::: . ::::::::::~ 

LUCKY 39 

VOLOP BROEKEN 
VOOR· 

KARNAVALSPLEZIER 

LIESELSEWEG 69 
DEURNE 



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 deelgeno
men, dient ten opzichte van die 
voertuigen een verzekering tegen 
wettelijke aansprakelijkheid te 
zijn afgesloten. 

4. De hoogte van enige uitbeelding 
mag niet ·meer zijn dan 4.50 m., 
terwijl de breedte maximaal 
3 .50 m. mag bedragen. In verband 
met de gewijzigde omstandighe
den in de Stationsstraat, zal op de 
naleving van dit artikel zeer nauw
lettend worden toegezien. 

5. In alle gevallen dienen de deelne
mers aanwijzingen door de 
politie, optochtcommissie en 
ordecommissarissen gegeven in 
het belang van de openbare orde 
en de verkeersveiligheid, onmid
delijk op te volgen. 

6. De bij en krachtens de Wegenver
keerswet gegeven voorschriften 
dienen in acht te worden geno
men. 

7. Het is aan de deelnemers van de 
optocht (muziekcorpsen en/of 
showgroepen inbegrepen) niet 
toegestaan tijdens het trekken van 
de optocht stil te staan, terug te 
lopen of te rijden. 

8. Voor ongevallen tijdens de op
tocht is de Stichting "De Peelstre
kels" op geen enkele wijze aan
sprakelijk te stellen. 

9. Gebruik van alcoholhoudende 
dranken door de bestuurders van 
voertuigen is verboden. 

10.De plaatsen in de optocht worden 
door de optochtcommissie 
bepaald. 

Il.Deelnemers van buiten de ge
meente Deurne, alsmede uitbeel· 
dingen met duidelijke reclame· 
,doeleinden dingen niet mee naar 
de prijzen. 

· 12.De beoordeling door de neutrale 
. jury is bindend. Hiertegen is geen 

beroep mogelijk. 

13.Deelnemers moeten uiterlijk 
13.30 uur de voor hen vastgestel· 
de plaats en ook aangegeven 
plaats in de optocht ingenomen 
hebben. Het te laat aankomen 
kan uitsluiting tot gevolg 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 spoorlijn 
( dus niet via de Romeinstraat ). 

14.In gevallen waarin dit reglement 
niet voorziet beslist het bestuur 
van de Stichting "De Peelstre
kels". 

15. Tijdens de optocht mag niet ge
collecteerd worden tenzij schrif
telijk toestemming is verleend 
door Stichting De Peelstrekels. 

De optocht 1982 zal worden ge
houden op zondag, 21 februari. De 
vertrektijd is evenals vorig jaar vast· 
gesteld op 14.00 uur. Inschrijven 
voor de optocht is mogelijk in de 
volgende categorieën: 
1. individueel, 
2. kleine groepen (3 t/m 

nen), 
3. grote groepen (vanaf 8 personen). 
4. kleine wagens., 
5. grote wagens, 
6. _paren. · 

Inschrijfformulieren voor deze op
tocht kunnen worden afgehaald bij 
de fa. Kuijpers, Molenstraat 2, 
Deurne en slagèrij van Goch, Marti
netstraat 24, Deurne. De inschrijf· 
formulieren dienen uiterlijk vóór 
woensdag, 17 februari te worden 
afgegeven bij slagerij van Goch. Het 
toe te kennen nummer kan worden 
afgehaald op vrijdag, 19 februári tus
sen 18.00 en 19.00 uur eveneens bij 
slagerij vatJ· Goch. 

De prijsuitreiking van de optocht 
vindt plaáts om 17.00 uur in het 
gemeentehuis. · 

/ 

Route 
Grote·· 

Optocht 
Opstellen : Trarnstraat Derpsestraat. 
Route: Stationsplein · Spoorlaan -
Stationsstr. - Markt - Kerkstr. - Kruisstr . 
- Zandbosweg - Houtenhoekweg -Heuvel
str. - Lage Kerk. 

Ontbinding van de grote optocht vindt 
plaats .op het kruisP,unt: Lage Kerk -
Lieselseweg - Hoge weg - Martinetstr . 
Wagens mogen niet de _. Martin~tst ; aat 

in. Alle anderen rn9eten de Martinet
straat in en ontbinden op de Markt. 

Attentie: aan de optocht mogen geen 

tweewielige motorvoertuigen deelnemen 
o.a. brommers_, motor met zijspan enz. enz. 

Maandag, 22 februari kunnen jullie 
weer meedoen in de kinderoptocht 
van Deurne. 
Je moet jezelf dan komen opgeven 
op diezelfde qag in I:lotel Stations
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. Daaz: worden ook - ongeveer 
een half uur na de optocht - aan 
jullie de prijzen bekend gemaakt. 
Iedereen die meedoet krijgt in ieder 
geval een mooie hanger, dan kun je 
laten zien dat je hebt meegedaan. 
Hieronder vind je de route die de 
kinderoptocht trekt en waar jullie 
je op moeten stellen. We vertrekken 
om 14.00 uur precies. Zorg dat je, 
dan met je nummer in de goede 
volgorde staat opgesteld. Kom dus 
nü1t te laat!! 
Nou tot in jullie eigen kinderop
tocht en heel veel plezier. 

Commissie Kinderoptocht. 

Opstellen Derpsestraat, kop richting 
Lage Kerk, achter Prinsenwagen. 
Lage Kerk - Stationsstr. - Markt -
Visser - Kruisstr. - Kerkstr. - Markt -
Martinetstraat - Hogeweg. 
Ontbinding parkeerterrein Vierspan. 



}ioe zal het weer zijn.? 
Wordt 't 'n natte Carnaval? Nou · 
ja, nat natuurlijk altijd. Schijnt 
de zon? Hagelt 't? Vriest 't? 
Dooit 't? Gure Wind? Weer of 
geen weer (maar in ieder geval 
weer:), je host je maar warm. 
En ook de plezierige aandacht 
van de Peelstrek.els voor zieken 
en bejaarden en gehandicapten 
is hartverwarmend. 

~o ~@l1JJ~ 
1>RAMl(EN 

c?®~OO ~ @@n~~W. 

En misschien wordt het huis 
van pater Rompa er ook nog 
wel warmer van. Alaaf! 

} 
Vlierdenseweg 20 
Deurne St. Jozef 

Zeilbergsestraa-t 9 l'a 
Deurne Zeilberg 

GROTE MERKEN kleine prijzen 

Hein Tops; deken: 

De moeite waard om dit nog even fris in het geheugen te halen. 

Zaterdagmorgen 28 februari 1981. H.et weer werkte mee. Alles was in ge
reedheid gebracht voor het afhalen van de sleutels. 

Toen voor ons het officiële moment aangebroken was dat carnaval 1981 
zou beginnen, begon het ontzettend hard te regenen en te sneeuwen. 

Wat moet je als organisator dan doen, buiten op de markt is niet te doen . 

. Alle verenigingen moeten op de hoogte gebracht worden van de situatie. 
Dat vergt improvisatie. 

Hoewel verschillende bestuursleden, die dan de zaak op moeten knappen 
met behulp van derden, op het moment dat carnaval begint graag een 
beetje rustiger aan willen doen, hebben ze zeer snel de zaak geklaard. 

De commissie Sleutelafhalen vindt een compliment aan alle medewerkers 
van dit evenement zeker hier op z'n plaats. En het was nog gezellig ook in 
de Vierspan. 

STAAL- EN ALUMINIUM 

INDUSTRIE 

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

1 N D U 1S T R 1 E W E G 1 · 9 DEURNE 

HELMOND 

?--:> 
• • 

Wist U, 

,dat deze krant 

GRATIS 

bezorgd wordt bij 

4.500 gezinnen iri Dew;ne, 

door alle leden van 

Stichting de Peelstrekels ? 

:>--? • • 

. ONZE LIEVE KLEINEN 

Moeder tot zoontje: 
-Komaan Jantje, zeg nu eens scho
nekes 'aah ', anders krijgt meneer 
doktoor zijn vinger nooit meer uit 
uw mond. 

MANNEN, BAH 

-Mijn vrouw spreekt tot zich zelf. 
-De mijne ook, maar ze weet het 
niet. Zij denkt dat ik luister. 

NODIG 

Jef tot Sander: 
-Tijdens mijn vakantie ben ik in 
een echt typisch boeren-restaurant 
gaan eten. Op tafel stond mosterd, 
zout, peper en. .. D.D.T. 



VUR AL OEW' GERIZZEP EN SPUL 
VUR'T HUISHAAUWE NOR 

WAR.ENHUIS alE~TJES 

KERKSTRAAT 18 - TELEFOON 2614 

· e~n Meubelep 
~olenlaan 1 ' ' 

Tel.: 04930 - 2630 

Nedlrlanders, hou meer 
1 h. van ~e t ws ' . 

Uw mèubelzaak 
ad · 1 eert U graag ! 

••• 

MET INGANG VAN 27 FEBRUARI 
WORDT VOOR DE BESTAANDE 

TELEFOONNUMMERS IN DEURNE 
EEN 1 GEPLAATST 

Sleutel afhalen, 1982 20 februari is het weer zover. 

Foto 
F~KA Deurne 

J 
_)~ 

Kerkslraat 8 T eL 04930-2687 

Peelland's grootste speciaalzaak 

'(je muziekfontein'' 
T. SM EELEN- HAGELAAR 

Kerkstraat 30-Hoek Molenlaan Deurne 
Tel.04930-3537 

::JU\JELIER --

-

Sleutel afhalen bij het gemeentebestuur. 

, 1 ' ·• 

Gezien de gezelligheid van het vorig jaar in de Vierspan heeft de commissie 
Sleutelafhalen ~Verwogen om hiervan een binnengebeuren te maken. 

Maar daar moetep we toch even een rekensommetje bij maken. 
7 Verenigingen let hun aanhang komt neer op: 

7 Prinsen en Prin essen = 14 personen 
7 Vorsten = 7 personen 
7 Voorzitters = 7 personen 
7 Besturen = 49 personén 
7 Raden van Elf = 77 personen 
7 Dansmariekesg oepen = 42 personen 
7 Blaaskapellen = 105 personen 

Als we hier de erdere aanhang bijtellen dan bestaat dit evenement uit 
zo'n 500 actieve deelnemers. Als u dan ook nog komt dan begrijpt u al dat 
een binnengebeu en een zeer grote accommodatie vraagt. 

t 
Conclusie moet · an zijn dat we toch uit moeten gaan van een buitengebeu· 
ren. 

U zult dus dit jaar toch naar de markt moeten komen. Als het nu weer 
slecht weer worc;ft dan hoort u dat tijdig. Op de markt wordt dan nl. be
kend gemaakt als we naar de Vierspan gaan om daar de sleutels af te halen. 

Hopel ijl< kunnenf wij u alle.maal begroeten op de markt, want de ceremonie 
van het sleutela f~ale n is een gebeuren dat u niet moet missen. 

20 fibberwarrie dus urn kwart vur vuier op het mertveld in Deurse. Dör is 
ut te doewe. 1 . 
En as ut rège~t, hoagelt of snuwt dan moete ge nö de Vierspan. 
Past 'w dan een pietje an, dan kande ge toch het gebeure goe bekuyke en 
as ge goe meedo t kriede ge ök nog un pilske. 

INTERSHOE 
DEURNE KERKSTRAAT 1· 
HELMOND KERKSTRAAT 36 
Uitgebreide collectie 
De laagste prijzen 
.Alleen tevreden klanten • 

.. -</(~MER~~ 

NERNSTIMllT 2 A 

1101411* 
* ' 

* * * 
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STATI 0 NS STRAAT=============----
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Slijterij J. Geerts · 

Stationsstraat 14 
Telefoon 2656 

Ruime Sortering in binnen- en 
buitenlancfs Gedestilleerd 

Wijnen 
Bieren 

K4Nî"'oo~
EN 

e,oE'-<HAMDE.L 

tot' Îtl cl€+? 
opt.oc'1t 

- ~ ' 1' \À1l ~' 
v.c.MDRTEL 

WONINGINRICHTING 
meubelen tapijten 

gordijnen 
stationsstr.12 ·tel. 2812 

1)~ 1?~~16~ekel wu~11 

~ ~oe~ s~dO..t' 
CLl-tt'l,,Ut\ ~ l, tl, t10~ 

fÄJDSMfBli 
1&1119C3tlûl0 

:rN 
DE URNE' 

BU 

VooR k ~LJ::N 
4RNt,yAL 

ï EL • ii?S EU 

MIEKE'S 

WOLHOEKJE 

Stationsstraat 39 

ELECTRO WIJNEN 
- ' 

Voor alle elektrische apparaten - wasautomaten - diepvriezers -
koelkasten enz. enz. 

Uitgebreide sortering moderne en exclusieve verlichting. 

Blasiusstraat 1 
Telefoon 7064 

Burg. v. Beekstraat 1a 
Telefoon 2884 



KARNAVALEN OUDEREN 
Ga~rne voldoe ik aan het ver
zoek van het bestuur van de 
Stichting "De Peelstrekels" een 
bijdrage te leveren aan de kar
navalskrant. 
Omtrent het ontstaan, de zin, 
het nut en doel van karnaval 
zijn door zeergele~rde en hoog
geleerde heren boeken volge
schreven. Ik zal me· daar dan 
ook niet aan wagen omdat ik 
me: dan op glad ijs begeef. 
Wel weten we dat karnaval vie
ren niet bestaat uit het zoveel 
mogelijk bier en borrels ·drin
ken - daar heb je geen karna
val voor nodig. 
Karnaval vieren is feest vieren, 
plezier maken, dat me[l niet 
meer kan als men teveel gedron
ken heeft. Karnaval vieren is 
deelnemen aan en bezoeken 
van de fijne bijeenkomsten, 
die elk jaar door de Peelstrekels 
worden georganiseerd. 
We denken aan: DE ZIT
TINGSAVONDEN, HET 
PRINSENBAL en aan DE 
KARNAVAL~OPTOCHT, die 

elk jaar beter en mooier wordt. 
DAT IS KARNAVAL ! 
We denken verder aan: de be
zoeken die door de Prins en 
zijn gevolg gebracht worden 
aan: 
HET ZIEKENHUIS, 
HUIZE "HET RIJTVEN", 
:aan de ouderen in 
HET VERPLEEGTEHUIS en 
VERZORGINGSTEHUIS 
"ST. JOSEPH", de karnavals· 
middag, die door- de Peelstre
kels wordt aangeboden aan alle 
ouderen van Deurne, waarbij 
onze mensen blijk geven nog 
best mee te kunnen doen. 
OOK DAT IS KARNAVAL ! 
Wij wensen de Prins een suc
cesvolle regeringsperiode en 
alle inwoners van het Peelstre
kelrijk fijne karnavalsdagen 
toe en de Stichting "De Peel
strekels": Ga zo door! 

Alaaf! 

Th. M.M. van Boven 
voorzitter van 

de "Kath. Bond van Ouderen" 
Afd. Deurne-Centrum. · 

J.PRIJS 

Helmondseweg 118 
Telefoon 3105 

DE KLEINE MISVERSTANDEN 

Een jonge dame in haar sportwagen 
ziet zowat honderd meters voor haar 
twee arbeiders van de PTT op een 
telegraafmast klimmen. 

Bal ans kende ge komme vur alle reizen noar ut buitenland 

-Wat zijn me dat nu voor idioten, 
zegt ze tot haar vriendin naast haar. 
Die denken zeker dat ik voor de 
eerste keer achter het stuur zit? 

.. .... 

terbeek 
H,E,LMONDSEWEG 6 

SPREEKNUMMER 3827 
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AUTORIJSCHOOL 

GOOSSENS 

s;;~==~~~~~ AUTOMAAT EN SCHAKELAUTO 
ROMEINSTRAAT 7 DEURNE 

TELEFOON 04930-9009 

s.....---~~~~----. 

S 
voor al uw kadoartikelen 
en bijouteriën 

KA DOS HOP 

\ H. van Calis· 

r Stationsstraat 11 Deurne Stee gh S 

nt 
Wur een schon gelozie of un mowie bim bam klok moe te ge 

bij 

en z'n vrouw Franka van Hooff-Goosse11s 
verkupt trallerhand schon porselein. 

Stationssstraat 4 - telefoon 2396 
Telefoon 04930· 4758 

=======~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;.asr ATIONSSTRAAT 30 a JOV.MARS ro_eu_R~NE2-t~~ · ~=~~9;~:-2~~;3~~T------~---~--1 

a 
\ 

EU 

prettige carnavals
dagen. 

Stationsstraat 50 - telefoon 3118 

snoep - sigaren 
sigaretten en 
banket , 

3 x Dielissen : 

Oliehandel 
Tankstation 
Autowasplaats 

Stationsstraat 19 

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

Dagelijks geopend van 8.00 - 18.00 uur. 
Zaterdags tot 13.00 uur. 

Ook voor U het juiste adres voor 
een stuk goed gereedschap. 

\ .... TON HART JENS 
'FOTO STUDIO - FOTOGRAAF 

nieuwe en gebruikte biljarts, 
div. toebehoren waaronder alle 
snnrten schroefkeuen. 
ook voor reparatie. 

Tel. 04930 - 3118 

Stationsstraat 35 

VAN ESCH BILJARTS DEURNE 

B.g.g. 04930 - 4424 

er ry l1 an 0 c·h' 6 SCHILDERWERKEN 
Wij leveren U kwaliteitsproducten glas, verf, behang. 

0 .ok voor Uw sierpleisters, glas-, schilder- en behangwerk hebben sij steeds een oplossingl 

STATIONS'STR. 47 DEURNE TELEFOON 04930-3756 ALLE DAGEN GEOPEND 



Juffrouw J eannette 
Kleuterklas Walsberg 

~ tIBP~ 
WlC4.VlV't.eM ( ope."1 ~ dCUll 9aa.t 

d.4 e a_.ut.o oeor~t 

CARNAVAL 

Enkele opmerkingen van de kinderen op de vraag: Wat is Carnaval? 

- Als het carnaval ·is gaan we naar het Gerardushuis of naar de 
Vierspan en dan hebben we gekke kleren aan. Ons mama 
heeft dan kant aan de broek. 

_ De politie komt de mensen tegenhouden. 

- Dan iS er een optocht. Vooraan loopt de politie. 

- Er zijn dan van die gekke meneren en mevrouwen, die steeds 
maar rondjes lopen. 

- De vaders zitten op een grote kar en doen gekke dingen. 

_ We gaan kijken, hoe grote mensen gek spelen. . 

- Eerst~ was er een rode auto, dat was heel.ra~, de deurties 
gingen open, toen kwam er ee.n klein autootie wt. 

_ De prins strooit snoepjes. . 

- De prins is een meneer' die zich heeft aangekleed met die kleren. 

_ Sommige mensen spelen op toeters en trommels. · 

- Er liepen mensen in de ?Pto~ht met hun handen boven hun 
kop en toen konden ze mets zien. 

- Met de carnaval gaan we ons verkleden en opverven. 
_ Met carnaval gaan we cola drinken in de kar. 

.Je 
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Grote voorraad 
nieuwe en gebruikte 
BTökjesmachines 
Groentesnijmachines 
Vleessnijmachines 
Cutters 
Vleeswolven 
Stopmachines 
Schrapmachines 
Schilmachines 
Weegschalen 
Winkelrekken 

· Stapelmanden 
Magazijnwagens 
Handpallets 
Heftrucs 
R.V.S. Wasbakken 
Mengbakken 

· Snijtafels 
Kookketels 
Compressors 
Sealmachines 
Vacuummachines 
Lasapparatuur 

·Machine Onderdelen enz. 

P. Jegerings 
Machinehandel 
Stationsstraat 130, Deurne. 

TEL 3_ zeg7 

Stationsstraat 58 
Dèurne - Tel. 04930-9389 

Donk la - Meijel 
Tel. 04766-2064 

J Spec:aliaak Vert en Behang • 

• Schildersbedrijf i 
' Coolen ~ 

• 
) A. Reddingiusstraat 22 - Tel. 2426 ' 

' DEURNE t 
"'"~· ,.,._..., nn.f'I 

• 

M.BERKERS 
5TATIONe>STR,,4AT 1~0 

"l"'EL: -':?!S 70 
' 

E~ \4\J lS OK NOG 
ANNE MER 

~WKH~C\\T WEET VIAT VROUWEti WEl'f'SE\'f 

\JEUL PLEZIER 
M 1 'T LEk~ERSTE BIER 

~~u~-
'/ ~ M'$i1f,lf1 

. w!JUJAU4 D~~ 
1.EO ." JfANNE v. &AA~b 

AAN 'T bPQO.A 

t -- 11 

KEUKENSTIJL 

.: ) 

. J. 

. ~.:": _<~ ~·::~~~~-~~;..-~ : ~ - ~ · " 1 

lH· VAi BAKEL, 
kuukskes en vlaaien 

bakker • 
SCHIKS 

Telefoon 2360 



Als leidster van de Dansmarietjes 
wil ik graag een bijdrage leveren aan 
de inhoud van deze carnavalskrant. 
Om U een inzicht te geven wat de 
Dansmarietjes zelf moeten doen om 
gedurende de carnavalsfeesten goed 
voor de dag te komen, geef ik U on
derstaand een overzicht van de 
voorbereidingen en het verloop van 
het carnavalsgebeuren. · 
Middên septemóer moet het carna
valsbloed weer opgepept worden 
want dan beginnen de trainingen en 
het instuderen van de nieuwe dans. 
Er wordt dan eenmaal per week ge
traind onder de deskundige leiding 

. van mevr. Annie Berkers. Deze we
kelijkse trainingen duren tot mid
den januari. 
Tussendoor dienen de pakjes en 
laarzen gepast te worden, alle kle
ding blijft namelijk bij de leidster 
thuis. 
Telkens als de dansmarietjes op 
moeten treden komen ze bij de leid
ster thuis, verkleden zich daar en 
worden van daaruit naar het verza
melpunt gebracht. 
Na hun optreden verkleden zij zich 
weer ten huize van de leidster en 
worden allemaal thuis gebracht, zo
dat ze niet alleen in het donker de 
straat over hoeven. 
Het is de Dansmarietjes verboden 
alcoholische dranken te nuttigen en , 
te roken. Hopelijk heeft U hierbij · 
een indruk gekregen wat er allemaal 
komt kijken om U te laten genieten 
van de optredens van de Dansma
rietjes. 
Tenslotte wens ik alle Strekels- en 
Strekelinnen veel carnavalsleut en 
bedank ik Prins Piet 1 en zijn Prin
ses Mieke voor alles wat zij voor ons 
gedaan hebben en tevens hierbij 
veel succes toegewenst voor de 
nieuwe Prins, Raad van Elf en 
Bestuur. 

Leidster Dansmarietjes, 

Anny van Kessel. 

VERVOER door de BENELUX . 

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

gebr. v. kampen b.v. 

berkmortel 35 
telefoon 13428 j 

J 1 --::~ _ ~~ ': 1 

~ - ~- 1 

GEBR. DANIELS 

Zand & Grind 
Tel.: 2475 
Zeilbergsestraat 31 

We stonden .vaak naar de carnavals
optocht te kijken en het leek ons · 
een droom om Dansmarietje te zijn. 
Echter deze droom werd waarheid. 
We zijn begonnen in 1970 met acht 
meisjes van ongeveer elf jaar oud. 
Elke week wordt er een uur getraind 
onder leiding van Annie Berkers, zij 
maakt ook elk jaar weer een nieuwe 
dans. Tijdens de trainingen is het al
tijd gezellig. We vinden het erg leuk 
om met De Prins en Raad van Elf 
overal heen te gaan, zoals b.v. be
jaardenhuis, Rijtven, Dansm. con
cours, Pater Rompa en niet te ver
geten de Optochten. Ook het ge
zamenlijk eten tijdens de carnaval is 
heel fijn . Annie van Kessel is een 
zeer goede leidster voor ons. 
We hopen dat we in het derde jaar 
evenveel plezier hebben als in de 
voorgaande jaren. 

De Dansmarietjes, 

Esther, Franka, Hennie, Marianne, 
Monique-, Renate,Stefanie, Suzanne. 

ADVERTEERDERS! . . 

, 

~ ·· 

~ !gj. 8\fil§~ 
ramstraat 65 · - Teïefuon 6865 

, H<?geweg 2 _ Telefoon 3052 
UW VRIENDELIJKE FORD DEAL.ER · 

- Deurne - Asten - Gemert - Helmond 

erlij~clonk interieur en exterieu~ 
- . - . L EEMäAAN 15 

TEL. 04930-7163 
5753 SL DEURNE 

Rabobank nr. 11.08.07 .626 
Girorekening v.d. 8ank 10.90.767 
. Girorekening 39.80.019 



Stationsstraat--------------------~ 

Redde ge mee oew fiets de bierkaars 
gevarre '\ 
Dan kaande ge nö Aswoenzig nie karre 

r ·. 

:. 

·' ' 
.. . ~ 

H. MANDEAS en ZN. 
Stationsstr. 108 tel 2354 

: * * * ~* * :N* ;;d:*~i~:* }}: 
* 0 y * * Carnaval unne * 
! ZWoarE Kop : 
: kom dan noar ons : 
: wai verlichten um : . 

:W 'ANNIE ENJAN : · 
! . THIELEN ! 
: stationsstraat8de~r_!1e! 

- * ~Rl;JDAG 'S AVONDS NA DE CARNAVAL* 

: ~ herring schelle q: 
*********************** 

KADO ARTIKELEN 

MARTENS 

DEURNE 

Statioll§traat 43 

Ook lotjes van de Staatsloterij ! 

, 
• , 
f 

t,.._ - .... • ·- - - - - - - - • - - ·-- • " - -- - - - ..... " - " - - "' 

STATIOttSSTR. a't 
TiiL: 2Atolt 

CHINEES - INDISCH RESTAURANT 

~t 1: ~ÎJ ~ 
-PEKING-

Stationsstraat 62 
DEUR'NE 
Tel. (04930)196 93 

Fa. REYNDERS-WILLEMS 

Hoogstraat 88 
OISTERWIJK 

Tel. (04242) 8 26 52 

Stationsstraat 24 
Tel. 04930 - 2691 

5751 HE DEURNE 



~voo~ o I tA..W -b\oe't'\1 e.v., we\f k -
U~SLAG 

MARTltJEf 22 

OORP5STR.\-'T 64 

DEURNE 

BAl<~L 

TêLEFOON 04930·4781 

TcU:FOON 0492.4·1466 

"oc HARTlNET
0 

'11 

bukkems 
SCHOENEN 

TëL~ 2523 

1 
191 

De zaak van vertrouwen 

Martinetstraat 22 · 24 · Telefoon 2385 

"De Martinet " 13 
Deurne 

Telefoon 4774 . 

: .. 

VERLICHTING & u _,;; 1 

- GESCHENKENBOETI K 
"MAATINET" 

B•••"v• f3eGuNsT1G ,;;Jf,,:. · . . . · ~ ~~~~ . . . G.W.DeGroot,rnerenart,ER 

G. v.d. Broek, Architekt H. Geraerts, Schildersbedr. v. Bussel 
M. v.d. Broek, Architekt Heineken Bierbrouwerijen 
W. Bijstervekt Willy Hendrix 
Bavaria Lieshout Hoeka B.V. Sierpleister en Behang, Deum 
Botim Tunmerfabriek 1.BD. Installatie Bedrijf Deurne 
C.W. Brood, Econ. Direkteur Harry Kuypers Electro 
W. Coonen D. Koster, Dirigent 
Th. Coppus Slagerij Keuten (J. Goossens) 
M. v. Doome, Wolfsberg BJ.H. Keyzers, A.B.N. Deurne 
G. v. Dijk, Groente- Fruithandel J. Leenders 
Ir. H. Dille, Architekt P. de Leest 
W JL. van Deursen Lichteveld van Deursen, Kledingmagazijn 
J. v.d. Emde, Fysiotherapeut Markhorst B.V. Steenhandel 
A. Fransen, Houthandel R. v. Moorsel, Stukadoor 
J.AM. in 't Groen, Apotheker Motké-Coolen, Apotheker 
J. v.d. Eijnde, Leder- en Schoenen (J. v. Straten) Gebr. Nies, Drukkerij 
John Goossens Automobiel B.V. Osbo Deurne 

'neïpekske haole bij 

arts&nooyen 
0

\n de mart:inet 
le{: L,750 

. . .. ... 
Poelier Peellands Wildhuis 
Pastoor v.d. Bergh B.V., Tilburg, Groothandel 
Relatie Service 
H. Reijnders B.V., Ass. kantoor 
Rabo Bank Deurne 
Peter Schiks, Gordijnencentrum 
P. Smets, Stukadoor · 
N. Snijder, Chirurg 
Swinkels, Ass. kantoor, Makelaar 
A. van Teeffelen 
F . van 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 
Winters- van Wees, Drankenhandel 
Zanzi Bar Deurne, Truus en Toon Aldenzee 

Heerlijk, helder Heineken 

--



Zetwerk en Lay-out: ..,,tt"4WÉ 077-28087 
-- 1ele/Mne- advá?4kM 
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