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Toen ware.n er 
nog twee. 
Als we alles hadden gewe
ten, wat we tegen .zouden 
komen,. zouden wij da.n 
doorgegaan hebben of · 
zouden we anders gehan-· 
deld hebben? Dit ant
woord bliJven wij u schul
dig, maar u mag het voor 
ons invullen. 
Danzij de Raad van Elf en de 
geweldige inzet van drie 
nieuwe bestuursleden zijn 
we toch doorgegaan. Als 
nieuwe voorzitter, kom je 
er nu pa~ achter wat voor 
werk je voorganger heeft 
gehad. 

· . Begrijpelijk is het nu ook, 
waarom er zo weinig men- . 
sen zich willen inzetten . 
voor een vereniging. Is het 
tijd en geld of time is mo- · 
ney?? Maar we zijn nu ~ het 
2se jaar ingeduikeld en zul
len trachten met uw hulp 
oa, waarom niet, kritiek 
heeft u toch genoeg, dus 
ook hulp> dit goed door te 
komen. 
Er zun voor dit jaar enkele 
evenementen vanwege be
paalde redenen vervallen, 
maar we hebben toch nog 
een zwaar programma, zo
als: Prinsonthulling, Prinse
nade, Bejaardenmiddag, 
Kleutermiddag, Bejaarden
avond, Bezoek aan de WIK 
<zorgenkind>, Sleutel afha
len, Boerenbruiloft, diver
se bals, diverse recepties, 
k.inderm.iddag walsberg, 
grote optocht, kinderop
. tocht, etc. etc. 
Er is dus nog van alles te 
doen in Deurne en wij ho
pen, ondanks de moeilijke 
tijd, dat iedereen mee 
werkt om dit te laten sla
gen. 

want: 
- ontspanning kan vaak uw 
geneesmiddel vervangen. 
- mensen houdt moed, het 
komt' best weer goed. 

Ook langs deze weg wil ik 
enkele mensen bedanken, 
die zich voor ons ingezet 
hebben. 
Dank aan het college van 
Burgemeester en wethou
ders, Gemeentepolitie, 
Brandweer, medewerkers 
van de gemeente en ·vele 
stille medewerkers. 
Daarnaast natuurlijk onze 
adverteerders, begunsti
gèrs en ·de Club van 100 <die 
ons elk jaar financieel steu
nen> 
oo ank aan onze Prins 
Huub 1..en Prinses Annie en 
haar kinderen voor het 
mooie feest wat we met 
jullie gehad hebben. 
ook bestuur, Raad van Elf, 
Dansmarietjes, Hosbengels 
bedankt voor de geweldi
ge medewerking. 
Tenslotte Prins Wim Il suc
.ces en veel plezier in ons ju
bileumjaar . 
Wij staan allemaal achter je. 
strekelinnekes en Strekels 
maak er een onvergetelijk 
carnavalsfeest van. 

voorzitter H. smeets 

Basketbalclub Deurne Pioniers 
wenst heel Deurne 
unne schonne carnaval. 

'n S&S snack uall 
lekker in de smaak! 

S & S Snacks B.V. 

lndumastraat 19, 
5753 RJ Deurne, 
Telefoon 04930-13437 

Kettler Benelux - Deurne Holland 
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Eig. G. Coumans 

BLOEM EN & PLANTEN 

J . . PRIJS 
Helmondseweg 118 
Telefoon 13105 

Sergeant tegen een soldaat: "Moet je mij 
niet groeten?" De landsverdediger verbaasd 
"Van wie?" 

STAO 
KETTLER, 

Afscbeid van de dansmarietjes. 
Vier jaar geleden werd in het val
len van de avond aangebeld. Ik 
ging open doen en daar stond 
een klein meisje. Op mijn vraag, 
wat zij kwam doen, antwoordde 
zij: "Ik wil dansmarietje wor
den": Inmiddels is zij, zou ik 

· willen zeggen, een dansmarie ge
worden. 
Ik . veronder~tel • dat , het bij de 
meesten onder U algemeen b.e
kend is, dat van een groep 
dansmarietjes na ongeveer vier 
jaar afscheid genomen wordt. 
Dit houdt verband met het feit, 
dat zij dan váak andere "ver
plichtingen" beginnen te krij
gen, waardoor de animo vaak 

-.sterk-terugloopt. 

De huidige groep maakt nu hun 
vierde carnaval mee. Voor. hen is 
het tijdstip van vertrek aange
broken na deze carnaval. Ik ben 
blij te kunnen zeggen, dat zich 
binnen deze groep nooit grote 
problemen voorgedaan hebben, 
waardoor de sf eer verpest werd. 
Het is een groep, die zich altijd 
volledig ingezet heeft, nooit was 
iets teveel. Zij hebben zich tot nu 
toe altijd correct gedragen en ik 
twijfel er niet aan, dat .zij dit ook 
dit jaar zullen doen. 
Dansmarietjes: wij maken samen 
nog één carnaval mee. Jullie als 
dansmarietje en ik als leidster. 
Zorg ervoor, dat wij na de carna-

• val kunnen zeggen: Zonne f(Oeie-

hebbe waai nog nie gahad! ! 
Bedankt voor alles, wat jul/je ge
daan hebben. 
Óok een woord van dank aan 
Annie Berkers. 
Annie, het was weer prima. Dit 
heeft de praktijk bewezen op 
jouw eigen dansmarietjestour
nooi met een tweede en 'n eerste 
prijs. 
Pee/strekels en Strekelinnekes: 
met onze nieuwe Prins en even
tueel gevolg een fijne carnaval 
toegewenst in 1983. 

Annie van Kessel. 
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GRATIS 

bezorgd wordt bij 

lea... 11618 
automaat 4.500 gezinnen in Deurne, 

door alle leden van 
b.g.~. 1118 23 tel. 12419 Stichting de Peelstrekels ? 
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Alleen tevreden klanten. ~ ~ 
~ Kerkstraat 8 Tel. 04930 - 12687 ~ ~ 
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In het land van de Peelstre
kels maakt men zich op
nieuw op voor het jaarlijk
se carnavalsgebeuren dat 
weer met rasse schreden 

· nadert. 
Peelstrekels en Peelstreke
linnekes maken hun feest
kleding gereed en in schu
ren en loodsen is men 
weer volop aan het werk 
om te trachten met een 
naar eigen idee ontworpen 
pronkstuk goed voor de 
dag te komen. 

Drie dagen lang zal in het 
land van de Peelstrekels de 
scepter weer worden ge
zwaaid door Prins carnaval. 
carnaval is een feest van 
uitgelatenheid en welwil
lendheid en de Prins zal ze
ker zijn bestuur hieraan 
aanpassen. 

/ 
Het carnaval in Deurne 
kent naar mijn mening 
twee charmante hoogte
punten en wel de overhan- · 
diging van de "Stadssleu
tels" en natuurlijk de grote 
carnavalsoptocht. Zeker 
dit laatste is iederJaar weer 
een imposant gebeuren 
dat vele toeschouwers 
trekt. Ik hoop dan ook dat 
dit jaar weer velen naar de 
optocht zullen komen kij
ken en alle inwonèrs een 
bijzonder plezierige carna
val zullen mogen beleven. 

~TER. TAANsPoR..TBEDRUF 

mGTI ~~~@XI. 
TEL.'\33~1 ~ b.v. 

\VOLTSTRAAT 22 

OQ O OC D DDDOODD DC80 0DDDD 

k"'atsst~.6 t~ 1:2692 

n~<n~oot~ 
fic:?~~rt~OM 

~moo<a 

~~~ 
. -Soh~mod& 
\Jórz ln9H1Nhtlt"f.9 

, l t ammer", zei de dochter nadat ' r 
b uen de deur gezet had, "Ik heb 

nel ,n dat het de zoon van je che.t ·• 

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

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

De organisatie van het car
navalsgebeuren is evenals 
in andere jaren in deskun
dige handen. Onder aan
voering van Zijne Doorluch
tige Hoogheid Prins carna
val, die daarbij gesteund 
wordt door de vorst, zijn 

· adjudant, de Raad van Elf 
en het bestuur van de 
stichting "De · Peelstrekels" 
is er weer .alles aan gedaan . . 
om het carnavalsgebeuren 
opnietJw te laten slagen. 
Toch zal het van u Peelstre
kels en Peelstrekelinnekes 
afhangen Of het carnaval in 
het land van de Peelstre
kels ook dit jaar weer echt 
zal slagen. 

Ik wil gaarne besluiten met 
dank te zeggen aan allen 
die zich hebben ingezet -
voor het welslagen van . de 
carnaval en u Peelstrekels 
en Peelstrekelinnel<es een 
carnaval 1983 toewensen 
waarop u ook na afloop 
nog met veel plezier zult 
terugdenken. 

Alaaf de burgervader 
van Deurne 

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

Peelstrekelinnekes en 
Peelstrekels 
Aan het verzoek, om als schei- . 
dende voorzitter van Stichting 
De Peelstrekels, een stukje in de 
Carnavalskrant te schrijven, wil 
ik gaarne v~ldoen. Om, vanaf de 
oprichting zijdelings en daarna 
acht jaar als voorzitter betrok
ken te zijn geweest bij Stichting 
De Peelstrekels, afscheid te ne
men, was een moeilijke beslis
sing. 
Kan niet anders zeggen, dan het 
werk met plezier te hebben ge
daan • 
Als bestuurslid wordt er hard ge
werkt en veel van je vrije tijd ge
vergd, maar het doel is bekend, 
een jaarlijks feest organiseren 
voor de gemeenschap van Deur
ne en in het bijzonder voor be
jaarden, zieken, gehandicapten 
en kinderen. 
Indien alles dan. goed verlopen is 
geeft het een grote voldoening. 
Men heeft mij wel eens verweten 
altijd zo somber te kijken tijdens 
Carnaval, ik was toch echt niet 
sombe11, maar had wel de zorg 
dat de gehele organisatie goed 
verliep. 
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voor alle bestrating 

en sierbestrating 

L.J. Hoeben 

Stratemakersbedrljf 

Lisztstraat 6 Deurne Tel. 04930 -13752 

Ook de financiële kant gaf wel 
eens hoofdbrekers, want een 
goed en groots Carnaval organi
seren in Deurne kost ieder jaar 
tienduizenden guldens, welke 
door eigen aktiviteiten, zoals het 
wekelijkse kienen, advertenties 
krant, begunstigers, Club van 
Honderd etc" bij elkaar ge
bracht werden, zonder subsidie, 
in welke vorm dan ook, van de 
Gemeente. 

Iedereen vond Carnaval een ge
weldige happening, b.v. de Gala
Avond, maar over de financiële 
kant van de medaille wordt te 
weinig nagedacht. Wil tevens 
van de gelegenheid gebruik ma
ken, Gemeentebestuur, Politie, 
besturen Bejaardengroepen, ge
handicapten, kleuterscholen, 
Hosbêngels, Klutsers, horecabe
drijven etc" te bedanken voor de 
prettige samenwerking. Bedankt 
Annie van_ Kessel, Annie Berkers 
en alle dansmarietjes, bestuursle
den, leden Raad van Elf en Prin
sen, voor de prettige samenwer
king en steun die mij werd gege
ven, vooral in de moeilijke perio
des, waarin iedereen volledig 
achter mij gestaan heeft. 
Wens Stichting De Peelstrekels 
veel sterkte to·e, blijf op eigen be
nen staan, het gaat jullie goed. 
Strekelinnekes en Strekels, ook 
U allen een goed en gezellig Car
naval 1983 toegewenst. 

ALAAF 
Gé Markhorst, ex ".Oorzitter. 

.... ..................................................... _ ------------....................................................... . 
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LEKKER 

Houthandel Holten B.V. 
Veldstr~at 27 · Deurne-tel. 04930-12346 

1 
Plafondba.lken m •antplanken van he beste 
vurehout in e~ werkplaats vervaard gd 

Plafondbek ed "9 voor tussen de balken) 
Gipsplaten l>WOOd • Juteplaten 
spaanplaten 

Sne Ie levering, lage prijzen 

Platen Deuren · Balkhout - Triplex . Wandplaten 

,.. 
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PEELSTREKELS EN 
PEELSTREKELINNEKES 

Het vorig jaar begon het re
frein van het carnavalslied 
van de Stichting "De 
Peelstrekels" met de woor
den: "Het is weer zo weit". 
Zo weit is het inderdaad 
weer. Ik ga plaats maken 
voor mijn opvolger Prins Wil
lem II. Het betekent, dat voor 
mij, mijn vrouw en mijn kin
deren een jaar afgesloten 
gaat worden, dat voor ons 
toch enige verassingen in 
petto had, die bij het begin 
van 1982 niet te voorspellen 
waren. Een jaar met vooral 
tijdens de Carnavalsperiode 
geweldige mooie hoogte
punten en toch ook enkele 
minder aangename beleve
nissen. 
Bij een afscheid past het een 
woord van dank te spreken. 
Ik zou iedereen, die in welke 
vorm dan ook bijgedragen 
heeft aan het slagen van de 
Carnavalsviering in het RIJK 
DER PEE ELS namens 

mijn vrouw en kinderen heel 
hartelijk willen bedanken. 
Een speciaal woord van dank 
zou ik willen richten tot mijn 
familie, mijn vrienden, de be
woners van de Helmondse
weg, Bestuur, Raad van Elf, 
Dansmarietjes van de . Stich
ting "De Peelstrekels". 
Ik dank hen voor alles wat zij 
gedaan hebben om mijn uit
verkiezing tot prins van het 
Peelstrekelrijk onvergetelijk 
te maken. 
Ik wil de 
bestuursleden 

afgetreden 
bedanken 

voor het vele werk, dat zij 
voor de Stichting hebben ge
daan en ik wens hun vervan
gers veel succes toe. 
Tenslotte wens ik mijn opvol
ger Prins Wim Il, zijn Prinses 
Anny en zijn kinderen een 
onvergetelijk carnavalsjaar 
toe. 

MET CARNAVALSGROETEN 
EX PRINS HUUB 1 
ALAAF!! 

Schrijft Klaas aan zijn -..egge/open vrouw: _ 
Mien kom naar huis. Alles is vergeten en vergeven. De kmderen 

-:Vorden vervelend en ik weet niet waar het schone ondergoed ligt. 
Ik heb je nodig en ik hou dus van je. Strijk eens over je hart en kom 
gauw terug! 
P.S. Laat je moeder maar kletsen! Tot gauw. 

********************************************* 

Sjaak gaat rru,1r hei .mtoor van de busa" 1 l 

"Ik heb eeb }•• co ~n" in de bus laten li[; n h , ·: remand 
die fles gevon" n ?'" ee, wel de man u' h m <Vonden 
had!" 

r 

~ 
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PEELSTREKELS EN 
PEELSTREKELINNEKES. 
Na zes jaar aktief lid geweest 
te zijn van de Pee/strekels, 
vond ik nu de tijd gekomen 
om het Carnavalsgebeuren 
eens van de andere kant te 
gaan bekijken. 
Omdat het-organiseren van de 
Carnavals zovéé/ omvat, o t
staat onbewust de neiging, het 
vieren van het feest, wat de 
Carnaval toch eigenlijk is, een 
beetje uit het oog te verliezen. 
Dit houdt niet in dat ik de af
gelopen jaren geen plezier heb 
gehad, het tegendeel is wa . 
Ik heb veel fijne herinner -
gen aan de Pee/strekels en di t 
wil ik zo houden, voordat an
dere invloeden deze doen ier
vagen. Daarom neem ik bij 
deze de gelegenheid waar om 
het huidige bestuur, leden van 
de Raad en Dan mariekes een 
plezierig en succe ml Carna
va/sjaar 1983 toe te wensen. 

GERARD VA,\ WETTE . 

HOTEL·CAFE 
,,STATI 

-----~ -

SZICHT'' 

J. 'HEND.RIKS 

tel. 12955 

zaal voor bruiloften en partijen ~~ 
ll~----~----~----iiïiiiiiiiiiiiiiiimiïïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim~~~~~~~ 
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Kwadestaartweg 9 ·tel. 12573-13714 
. :, . ,_ 

. - - - " ·· ~ - ......... ~ 

Bai ons kende ge komme vur alle reizen noar ut boitenland 

AAN DE DANSMARIETJES ........ . ............................... . 
Union 

Batavus Dit is voor jullie het laatste jaar, dat je als dansmarietje mee mag gaan 
Fongers met de Pee/strekels, want je weet, wanneer je de basisschool verlaat, 

Tweewielerbedrijf datje dan ook bij ons plaats moet maken voor weer jongeren. 

l 
* w·· I Vier jaar lang hebben jullie de Pee/strekels gevolgd en ik moet zeggen, 

Ij Den ~· · dat jullie het geweldig gedáan hebben. Wij hopen dan ook, dat het jullie 

tel. 04930 _ 16555 St. Jozefstraat 27 ·tel. 12494 in de toekomst goed mag gaan en dat je nog vaak aan deze tijd terug 

'-------------------'· ------ mag denken. 

. GROOT 
jubileum 
·BOEREN 

~AL 
q q•q ~ v•<> <> 

91C/{f]DA{j 11-2-82 
aanvang:20.00. uur 

zaal 
. van Moorsel 

Bedankt voor al het moois, wat jullie voor ons gedaan hebben . 
Dames, het ga je goed. 

De voorzitter, 

H. Smeets. 

entrée: .f. 7,50 p.·persoon 

orke'sten: RYDER.,DE KLUTSERS . ~ WALKl:R-INTERNA110NAL 
en DEURNE T EL.;1 i., 8 B4 

TELEX !Jl~:-7.Ö · POsrBUS ~ö DUO BERT EN 
FRANS 

##ft#ilr• 
Schuifelenberg 3 
telefoon 15088 

dom meiskens 

Martinetsttaat 14·16 
Deurne 
Telefoon 12093 

VAN GOCH 
· UW SLAGER 

De zaak van vertrouwen 
Martlnetstr. 22·24 tel. 12385 

- -. ~ L. --
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strekelinnekes en strekels 

Onder meer gunstige om
standigheden dan vandaag 
hebben we al vaker een bij
drage voor de carnavals
krant . mogen leveren en 
dat was dan niet zo moel
llJk. 
om thans te doen alsof er 
niets aan de hand Is, IS een
ander en zichzelf voor de 
gek gehouden. we leven 
nu eenmaal onder de dl rek
te Invloed van de huidige 

economische recessie en 
eenieder zal zlJn bijdrage 
tot bezuiniging moeten le
veren. 
De 11STICHTING PEELSTRE· 
KELS" Is reeds, mede onder· 
Invloed van andere gebeur
tenissen, tot een besluft
vormlng gekomen die door 
de Peelstrekels als zeer ln
grlJpend In het carnavals
gebeuren wordt be
schouwd. Enige zeer be-

langrljke aktlvltelten kun
nen, om de doodeenvoudi
ge reden dat er geen flnan
ctên ter beschikking zijn, 
niet doorgaan. · 

· we zijn er van overtuigd 
dat dit de Peelstrekels veel 

· plJn doet maar Iedereen 
weet dat het gewoon niet 
anders kan. we leven nu 
eenmaal In déze tlJd. 
Deurne mag zich gelukkig 
prijzen dat de grote op-

Deurzes uurs-te 

Vasteloavendstoet 

gö bi·nne enkele ure gebeure. 

De verwaachtinge zin hog gespanne, ok aauw verwaachtten 

we nève de route om ditte uurste zot gebeure te goan bekieke. 
Groepe, alleinstoande en proalwages, keinder zowel as groate 

zalle unne stoet vurme zoas in Deurze nog noqit is vurgekomme. 
De stoet vertrekt urn 2 ure en 11 minute vanaf de ·Tramstroat 

en duert ongevijer 2 ure. 

Toe zondigmiddig dan nève dé route 

van Prins Jan den Uürste en zun zot 

gevolg. 
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ALAAF!! 

tocht In leder geval wel 
doorgaan zodat de 
Peelstrekels zich toch nog 
voldoende naar bulten 
kunnen presenteren. 
WIJ, de Ouderen van Deur
ne, zijn bllJ dat de middag 
die elk Jaar voor hen werd 
gehouden, ook voor dit 
Jaar gehandhaafd Is. Wij 
zouden dit niet graag meer 
willen missen maar ..... als 
het moet! 

Twee kleine jongetjes proberen elkaar te 
oveitroeven: "Mijn vader ïs beter dan jouw 
vader." 
"Nietwaar! 
"Mijn broer is beter dan jouw broer." 
"Nietwaar!" 
"Mijn móeder is beter dan jouw moeder. " 
"Ja, nu heb je me te' pakken. Dat zegt mijn 
vader ook." 

Ondanks deze enigszins 
ernstige bijdrage wensen 

·wij de Peelstrekels veel 
succes en wie weet hoe 
gauw er weer gunstiger tlJ
den aanbreken! 

Alaaf Il , 
Th.M.M. VAN BOVEN 
voorzitter Kath. Bond v. 
Ouderen Deurne centrum. 

Elen van du mist lollige 
dtnge van de karneval 
is ut ielluf maoke van 
auw pekske 

terbèek 
HELMONDSEWEG 6 
Sprèèknummer: 13827 

2 Paarden zitten aan de bar een borrehje te 
drinken. Zegt het ene paard tegen het ande
re: "En, goeie vakantie gehad?" "Prima'; 
antwoordde paard 1, "goed hotel, goed 
eten, gQed drinken en zo''. "Mooi'; zegt 
paa(d 2, ''en hoe was de kamer in het 
hotel?" "Wel aardig," antwoordde paard 1 
"alleen heb ik 's-nachts"geen oog dicht ge
daan. Ik had a!Smaar last van nachtmerry's''. 
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A.-DE WIT B.V. 
Al les voor de • Al.JTO 

•TUIN 

• HOBBY 

• KAMPEREN 

-
DEURNE - Leembaan 1 (langs het spoor) · 

. :relefoon 17777 

"Die voetgangers ook altijd'', mopperde Henny achter het stuur 
van haar auto. "Altijd lopen ze me voor de wielen""". 
"Ja", zucht haar vriend "misschien kun je toch beter van de stoep · 
af gaan!" 

Laat u een gemakkellJk carnavalskapsel knippen 
bij herenkapper 

ANTOON BERKERS 
OOK VOOR DAMES 

heuvelstraat 13 - Deurne - tel. 12909 

•a•a•a 
BOUWW.ERK IN NATUURSTEEN 
HASPELWEG 23 TEL. 13632 

GE;BR. DANIELS 

Zand & Grind 
Tel. 12475 
Zeilbergsestraat 31 
fe~. 04930 - 13957 
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Een pastoor klaagde op de dekenale vergadering dat bij een 
binnenbrandje op de pastorie al z'n preken verbrand waren. 
"Dat zal gebrand hebben, zei zijn collega, wanr ze waren toch al zo 
droog! 

a~~r:·i1
1
~§~~' 

DEU.RNE, TEL. 04930-16563 

-Wij kopen tegen de 
hoogste prijs 
uw oude 
of kapotte 

~ .:-· 1963 ~ 
- 1 ,1"" p.ff'f' . 

h · ~c:,~:O~~~;~ ;J ~ 
1 . . --- . j>.\.1>-1>-f \ \ 

gouden sieraden, 
sloopgoud 

en 
gouden of zilveren 

Tel. 1'2337 

earriavaloochla9er 1963. Elke maandagav!Snd 

KIENEN in Zaal Bekkers, 

Molenstraat 34, ten bate van 
Stichting "DE 

PEELSTREKELS'', 

' ~ 
zo·NE GOEIE v ASTENA VOND. .J~ 
Zo'ne goeie. goeie, goeie vastenavond , ~ ~ 

Met de opbrengste11 hiervan 
worden diver,s§ 

carnavalsactiviteitén 

~ Zo'ne goeie goeie, goeie carrraval , ~ 

rai . ' ~t' ~~~;i~:fä~:::·::~: :~ ~;: · : : ",.",., rai georganiseerd. ZO!ils de 

traktaties aan de bejaárden , 

zieken en kinderén. 

Hij: "Afgelopen nacht heb ik gedroomd 
dat je van mij boudt. W•t zou dat be
tekenen?" 
Zij:"Dat je GEDltOOMD hebt!" 

DIEPVRIES GEVOGELTE 

f " il Want m1 'n feestneus op. en an oew zij 'n lieve pop, 

' -~" ."$/$. \__ ..J ~' . §§. 

Voor de bruiloft beloofde 
mijn man me het parad~js 
en nu heb ik inderdaad 
niets om aan te trekken. 

VERS GEVOGELTE 

K 1 P is lekker rr:ager 
kalorie-arm vlees en 

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

" 

GOOSSENS bv 
pluimveeverwerkende industrie van Cehave nv 
postbu:r. !6, 5720 A1-\ asten -holland. deurneseweg 8, 5724 AL 
telefoon ( 04936 l 8~33. telex 51275 1 512~t goos nl 

munten. 

KONT ANTE 
BETALING!! e 

J. v.d. Berkmortel 
Herenberg 7 · Deurne 
Tel. 04900-13459 

-Als ik me s morgens geschoren heb en on
der de douche ben geweest voel ik me twin
tig jaar jonger, zei hij tegen zijn vrouw. 
Adrem antwoordde ze: 
- Wat zou je er van zeggen, als je je s 
avonds eens schoor en onder de douche 
ging"." 

Aan\iangwagens 
~arden-trailer~ 

en 
Veaw.a9ens 

G.v.d~EYER 
en z.,n. 

Leembaan 2 en s 
Tel.: 14137 
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Centrale verwarming - Airconditioning 

Fa. Th. , Jet ten 

Zeilbergsestraat 21 · 5751 LG Deurne · teL 04930 - 13957 

Jan en Peer zijn verdwaald in de woestijn. 
Plotseling zegt Jan: "Zeg me eens, heb .je "}e onlangs niet 
eens verteld dat je water in je knie hebt?" 

Wat is· en wat doet 
''De Club van Honderd'' 

(Gezien door de bril van de voorzitter van "Stichting De Peelstrekels") 

• Beste _mensen van Deurne, 

De "Club van Honderd" is een club van mensen, die ano
niem willen blijven, die de Stichting "De Peelstrekels" een 
warm hart toedragen en jaarlijks een bepaald bedrag aan 
"De Club van Honderd" schenken om de Stichting "De 
Peelstrekels" meer armslag te geven in het organiseren van 
een groot feest, dat dan Carnaval heet. 
"De Club van Honderd" staat los van de Stichting "De 
Peelstrekels" en heeft derhalve ook geen enkele inspraak in 
De Stichting. Wat zij wel doen voor de Stichting: Zij schen
ken jaarlijks een bedrag aan deze Stichting, dat dan ge
bruikt moet worden voor kinderen, bejaarden, zieken en ge
handicapten. Daarnaast krijgt de Prins een bedrag aangebo
den tijdens zijn receptie, als een bijdrage in zijn kosten. als 
Prins. 
De leden van "De Club van Honderd" zelf, die sinds 1973 
onafgebroken lid zijn geweest krijgen van "De Club van 
Honderd" een herinneringsteken aangeboden. 
Wilt U op een of andere manier de Stichting "De Peelstre
kels" steunen en wilt U dit anoniem doen, dan moet U zich 
beslist opgeven als lid van "De Club van Honderd". 
Het correspondentie-adres luidt: Langstraat 17, 5751 BE 
Deurne. Tel.: 12349. 
Mensen van "De Club van Honderd": Langs deze weg be
danken wij U voor de ondersteuning van Stichting "De 
Peelstrekels". 

. Namens: Prins Huub 1 
Bestuur Stichting "De Peelstrekels" 

Voorzitter H. Smeets. 

~ 

AFCETREDEN BESTUURSLEDEN 
GLAS VERF BEHANC 

voorzitter: c. Markhorst 
Penningmeester: T. Markhorst 
secretaris en vorst: c. van wetten 
Bestuurslid: w. van Midden 
Bestuurslid: c. ceurts 

Namens alle mensen van het Peelstrekelrijk, danken wij 
jullie voor al het prachtige werk, wat jullie voor de 
Stichting De Peelstrekels gedaan hebben. 

De Peelstrekels. 

Wilde ge diepvries
produkten bestellen? 
Dan den 
IJSKONING bellen! 

H. ·MARTENS 
L. Costerstr. 10 
Tel. 04930 - 16282 - 13986 

F.J. VAN NUNEN ·AANNEMERSBEDRIJF B.V. De meester op school vraagt aan Jantje: 

Helmondseweg 63 - Deurne 

Telefoon 13120 
(~ 
'~ 

"Jan, heb jij de ooievaar wel eens gezien?" 
"Nee, antwoordde de jongen, ''ik heb 8 
liroertjes en zusjes gekregen, maar telkens 
als dat beest komt, wordt ik naar grootmoe
der gestuurd~, - - -

tevens uw adres voor glasreparatie 

A. v.d. MORTEL 
LIESSELSEWEG 18 

AFSCHEID 

Wij vinden het erg jammer om dit jaar afscheid te nemen 
van "De Pee/strekels". Wij hebben vier fijne jaren gehad en 
zullen dit laatste jaar ons best doen om het zo goèd moge
lijk te doen. 
Wij zijn met de Pee/strekels op vele plaatsen geweest waar 
het hardstikke fijn was, o.a. het Rijtven, Bejaardenhuis, enz. 
Wij willen ook Annie Berkers bedanken voor de dansjes die 
zij ons geleerd heeft. 
Verder willen wij ook de voorzitter bedanken voor alles wat 
hij voor ons gedaan heeft en niet te vergeten de Raad van 
Elf. 
Maar vooral bedanken wij Annie van Kessel, omdat zij erg 
goed voor ons gezorgd heeft. 

Franka en Marianne. , 
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STATIO-NSSTRAAT •• ... . . . 

.. ..· : ...... . 
• 

•• 
• • 

850kleuren •• 
•• •• "·· . . . • ••• 1 ... ··•····· ." ... . ........ . 

· îf~ 
\~-~\I 
Vur een schon ge/ozie of uil mowie bim bam klok moete ge 

en z 'n vrouw Franka van Hooff-Goosse11s 
verkup t trallerhand schon porselein. 

Stationsstraat 4 ·Tel. 12396 

Magazijn ,,De Molen " Deurne 
L.M. van Griensven-Holten 
Stationsstraat 34 
Tel. 04930-12404 

Speciale aanbieding in 
BK roestvrijstaa l en emaille 
pannenset 

met 10°/o korting 

erry van 

). 

•••••••••••••••••••• • • 

Speciaalzaak Verf en Behang 

Schildersbedrijf 
Coolen 

e e A. Reddingiusstraat 22 

• • Tel. 12426 
• 'E.~ ~IJ lS OK NOG • 

• ANNEMER • l. ___ o_e_u_RN_e ___ --1 

e M. BERKERS e 
• 13AuWKHEC\tT WEET 5TAT •ONSSTq.llAT lo:l.O • 

• • • Y/AT VROUWfti WEN'Sëtt "fEL.11.S=JO • 

•••••••••••••••••••• 

STlk W A ~I P 

e:EN PAi< 
'l/A 

'ZOALS A~ î'3t> 
OOK MU 

BIJ ~ 

Tl HCllS 
() :rR\\o\ 

5pooRS 
\ 

RICK 

Een gast bestudeert de spijskaart en vraagt 
dan aan de ober: ''Hoe komt het dat twee 
spiegeleieren meer kosten dat twee roereie-
ren?" 

"Spiegeleieren kan men natellen, meneer!" 

.... .... ................... ... 

' · ··~ ... '1"''7 . - r·,,... -.... · ~ :·· ~, ~ 

r . r PETERS- -~ ~ 
..._ I '- TE ~S ·' - ~ 

... DROGISTERIJ en ·' ;:-' 
-:..-· PARFUMERIE "\ .• -
\ 1 BURG . V. BEEKSTA. 8 

1 
':f 

i~ î ï ~;t'T'f -l11~il \~ / .,.. -·· .· .... -:-:_·. _:_L., ~~ . "!. 

............... ................ 

'lltt.\ \co C t'\O.SO.\~\c\r. r c.. ~"\. 
ko.rno-'ah. cu-\:\\&c\ ..,_. VDWAL 

Eli oo(t 1>E ~h l 11 11 ~Ei :1AAll 
H 1!~$Eil 'tlE l\o6 A-i llEQE l(lfllEt\ •- ..,,_,_.Et. f " " •"-.! 

~OC>eserlS' ~~1•C. 

s.,..1:•-• • ~r o-1: ''I 

BOUW MATERIALEN 
QDE ~ET ZELF 
SIATIONS$IB.136 -----.-----I 

~ ~ =:=J 

0 C h' Ó SCHILDERWERKEN 

Wij "leveren U kwaliteitsprodukten glas, verf, behang, verlichting en meubelen. 

Ook voor Uw sierpleisters, glas·, schilder· en behangwerk 

.hebben wij steeds een oplossing! 

STATIONSSTR. 47 DEURNE TELEFOON 04930-13756 ALLE DAGEN GEOPEND 
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1. Iedereen kan aan de optocht deelne
men, al dan niet met een voertuig, mits 
men zich aan de volgende voorschrif
ten houdt. 

2. Andere motorvoertuigen dan vier
wielige (bromfietsen daaronder begre
pen) worden niet in de optocht toegela
ten). 

3. Wanneer met motorvoertuigen aan 
de optocht wordt deelgenomen, dient 
ten opzichte van die voertuigen een 
ver2ekering tegen wettelijke aanspra
kelijkheid te zijn afgesloten. 

4. In alle gevallen dienen de deelne
mers, door de politie, optochtcommis
sie en orde commissarissen (herken
baar aan gele band) alle bevelen gege
ven in het belang van de openbare orde 
en de verkeersveiligheid, onmiddellijk 
op te volgen. 

5. De bij en krachtens de Wegenver
keerswet gegeven voorschriften dienen 
in acht te worden genomen. 

6. Voor ongevallen tijdens de optocht is 
Stichting "De Peelstrekels" op geen 
enkele wijze aansprakelijk te stellen. 

7. Gebruik van alkoholhoudende dran
ken door bestuurders van voertuigen is 
verboden. 

8. De maximaal toelaatbare hoogte van 
enige uitbeelding bedraagt 4.50 m. De 
maximaal toelaatbare breedte van eni
ge uitbeelding bedraagt 3.50 m. Voor 
degenen die over de spoorlijn moeten 
bedraagt de maximale hoogte van eni
ge uitbeelding 4.00 m. Deze maten 
houden verband met verkeerslichten 
op kruispunt langs de route. 

9. De plaatsen in de optocht worden 
door de optocht-commissie bepaald. 

10. Deelnemers van buiten de gemeen
te Deurne, alsmede uitbeeldingen met 
duidelijke reklame doeleinden dingen 
niet mee naar de prijzen. 

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

12. Deelnemers moeten om uiterlijk 
14.00 uur de voor hen vastgestelde en 
aangegeven plaats in de optocht inge
nomen hebben . Het te laat aankomen 
kan uitsluiting tot gernlg hebben. 

Aanwijzing: De optocht wordt op
gesteld in de Tramstraat en de Derp
sestraat. Dringend wordt verzocht als 
aanrijroute te gebruiken de Derp
sestraat tot aan de spoorlijn (dus niet 
via de Roll'!einstraat). 

13. In gevallen waarin dit reglement 
niet voorziet beslist het bestuur van 
Stichting "de Peelstrekels'". 

De optocht 1983 zal worden ge
houden op zondag 13 februari. 
De vertrektijd is evenals vorig 
jaar vastgesteld op 14.00 :uur. In
schrijven voor de optocht is mo
gelijk in dè volgende catego
rieën: 
1. individueel 
2. kleine groepen (3 t/m 7 perso
nen) 
3. grote groepen (vanaf 8 perso
nen) 
4. kleine wagens 
5. grote wagens 
6. paren 

Inschrijfformulieren voor deze 
optocht kunnen worden afge
haald bij de fa. Kuypers, Mo
lenstraat 2, Deurne en slagerij 
van Goch, Martinetstraat 24, 
Deurne. 
De inschrijfformulieren dienen 
uiterlijk v ór woensdag 9 febru
ari te worden afgegeven bij sla
gerij van Goch. 
Het toe te kennen nummer kan 
worden afgehaald op vrijdag 11 
februari tussen 18.00 en 19.00 
uur, eveneens bij slagerij van 
Goch. 

De prijsuitreiking van de optocht 
vindt plaats om 17 .00 uur in het 
gemeentehuis. 

aten 
d\e stt 

Vanaf de Prinsenwagens (en ook vanaf andere wagens) wordt dikwijls 
gestrooid met versnaperingen. Doorgaans lopen met deze wagens veel 
(meestal kleinere) kinderen mee, o~ deze versnaperingen te verzamelen, 

Om ongelukken te voorkomen wordt aangedrongen om het strooien tot 
1 of twee personen te beperken (b.v. Prins en Prinses) en het strooien goed 
buiten de wagens te doen, dus niet vlak er langs. Daarnaast eist de 
Stichting "De P~elstrekels" in overleg met de gemeentepolitie, dat deze 
wagens zowel aan de zijkanten als d~ achterkant tot ongeveer 20 cm. 
boven de grond dicht zijn. ~"~;; :.· 

~~ - 1 
..... ______________________ ~~~~ 

~ '~ 

Route 
Grote 

Optocht 
Opstellen: Tramstraat Derpsestraa t. 
Route: Stationsplein - Spo?rlaan -
Stationsstr . - Markt - Kerkstr. - Kruisstr. 
- Zandbosweg - Houtenhoekweg - Heuvel
str. - Lage Kerk. 

Ontbinding van de grote optocht vindt 
plaats op het kruispunt: Lage Kerk -
Lieselseweg - Hoge weg - Martinetstr. 

Wagens mogen niet de Martinetstraat 
in . Alle anderen moeten de Martinet
straat in en ontbinden op de Markt. 

.ATTENTIE: aan de optocht mogen geen 

tweewielige motorvoertuigen deelnemen . 
1 

o.a. brommers, motor met zijspan enz. enz. 



Zondag 23 januari 
13.00 uur: PRINSENADE in de vierspan 

m.m.v. de Hosbengels 

Zaterdag 5 februari 
13.30 uur: Bejaardenmiddag in Zaal v. Moorsel 

m.m.v. de Klutsers 
20.00 uur: Receptie van de Pottenbakkers 

in Den Draai 

Zondag 6 februari 
14.30 uur: Op bezoek bij WIK (pater Rompa) 

m.m.v. de Klutsers 

DE PEELSTREKEL 1983 

BEZUINIGINGS 
Programma jubileumjaar 

1983 

Woensdag 9 februari 
20.00 uur: Bejaardenavond in het 

bejaaroenhuis in de Kruisstraat 
m.m.v. de Klutsers 

Vrijdag 11 febru ri 

12.30 uur: 

14.00 uur: 

20.00 uur: Recep 1e can d Dor t)vlegels 
in zaal ThlJ sen 
m.m. De ' utscr 

21.00 uur: B ·enbal in zaal \an 
m . De Klu er 

14.00 uur: Kleuterbal in de Walsberg 
m.m.v. De Hosbengels 

16.00 uur: Sleutel afhalen op de markt 
m.m.v. De Hosbengels 

20.00 uur: Receptie Heikneuters in 
zaal De Heibloem 

21.00 uur: Diverse bals 
22.30 uur: Harmoniebal in de Vierspan 

Zondag 13 februari 
14.00 Uti' Grote optocht 

m.m.v. De Hosbengel 
1 .00 uur Prijsuitreiking in het 

gemeentehuis 
m.m.v. De Hosbengeb 

18.00 uur: Diverse bezoeken 
m.m.v. De Hosbengels 

21. 30 uur Residentié in de Vier pan 
m.m.v. De Hosbengel-

~ 

Maandag 14 februari 
14.00 uur: Kinderoptocht 

.•" 

15.00 uur: Prijsuitreiking in de Vierspan · 
16.00 uur: Diverse bezoeken 

m.m.v. De Hosbengels 
19.30 uur: Soos Asteffekan in de Visser 

m.m.v. De Hosbengels 
20.30 uur: Diverse bezoeken 
21.30 uur: Residentie in de Vierspan 

m.m.v. De 'Hosbengels 

Dinsdag 15 februari 
10.00 uur: Ukkepukkebal in de Vierspan 

m.m.v. De Hosbengels 
11.30 uur: Diverse bezoeken 

m.m.v. De Hosbengels 
15.30 uur: Boerenbruiloft op de Markt 

m.m.v. De Hosbengels 
16.00 uur: Diverse bezoeken 

m.m.v. De Hosbengels 
21.30 uur: Residentie in de Vierspan 

m.m.v. De Hosbengels 
23.30 uur: Sluitingsceremonie in de 

Vierspan 
m.m.v. De Hosbengels 

23.59 uur: Verbranden Peelstrekel 
nabij de Vierspan 
m.m.v. De Hosbengels 

. " 
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FOTO STUDIO - FOTOGRAAF 
1 
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VERKOUOEN 
Een Adjudant is na het Carnaval door .ver
koudheid z'n stem kwijt en belt aan bij de 

. dokter. Oiens jeugdige vrouw doet open en 
de Adjudant vraagt op fluisterende toon: "Is 
de dokter thuis?" 
"Nee'; antwoordt de jonge vrouw, "kom 
binnen .... " 

Stationsstraat 35 

BIOLOGIE 
Op school verteh de leraar over de funkties . 
va,n het mènselijk lichaam. "We ruiken met 
onze neus en lopen met onze voeten" verteh 
hij met dorre stem. 
legt kleine Mart opeens keihard door de 
klas: "da's bij me Opa dan wel wat anders, 
die i'n neus loopt en z'n voeten ruiken ... " 
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SI ijterij J. G·eerts 

Stationsstraat 14 

Telefoon 12656 

Ruime Sortering in binnen- en 
buitenlands Gedestilleerd 

Wijnen 
Bieren 

TEL. 04930-12091 

"Schamen jullie je niet om zo te vechten'; 
zei de dominee. "Hebben jullie dan niet ge
leerd, je vijand lief te hebben''. 
"Jawel'; zei Wimke, "maar hij is.mijn vijand 
niet hij is mijn broer''. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f 
~ ~ 
~ ~ 

~ ~Hè(ldemide l}g 
~ Carnaval unne ~ 

g ZvJoarE Kop g 
~ kom dan noar ons ~ 

~ wai verlichten um g 
~ ~ 
~ ~ 

f~ . ~ 
· ~ IJ 

~ ~ 
~ WRl'1DAG 'S AVONDS NA DE CARNAVAL g 
~ ~ herring schelle~ ~ 
~ ~ ~ 
M>~~ - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Meester loog heeft geprobeerd zijn leerlin
gen de slechte gevolgeo van het drankmis
bruik uit te leggen. "En Jantje, hoe noemen 
ze nu een man, die de hele dag in de kroeg 

BIECHTEN. 

Annemarie ging te biechten, zegt tegen de 
kapelaan: "Kapelaan, ik ben ijdel geweest ik 
stond voor de spiegel en dacht toen: "wat 
ben ik toch knap''. 

zit?" "Wees maar gerust meisje'; antwoordde de 
Jantje (die niet al te best opgelet heeft): kapelaan, "dat is geen zonde, dat was ge
"Oh ... eh."een kastelein, meester''. woon een vergissing van gedachte toen je in 

de spiegel keek''. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~@~~~ & (@) _ @) _ @)@)~\W ; _ @) _ ~®~~~ - ~ - ®;® _ @)@), _ ~ . @ ~ @ @)@),@),~~ _ @), _ @ @ 

~ 
\@) 
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·(@) - t 

----
-1· vur spar. 
® h . - ·--/-(@) sport uts 
~ -
~ 
(@j 
~ 
@' 
~ 

1 
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ASFALTERING EN 
RIOLERINGEN 
GRONDWERKEN 
BESTRATINGEN 
ERFVERHARDINGEN 
ALLE WEGENBOUW
KUNDIGE WERKEN 

-~~" ... """"':'_ . ~'~>'~. , --
~-===-= 

llM 

oomoo 
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~,, ö4920 Q338è5 

Een groot carnavalsfeest staat 
weer voor de deur. Voor ie
dereen een geweldige happe
ning. 
Na twee jaar gaf Vorst Gerard 
te kennen zijn taak neer te 
willen leggen. Na overleg met 
bestuur en Raad van Elf is het 
nu aan mij de beurt om als 
Vorst Bert te fungeren. 
Het zal een moeilijke taak 
voor mij worden. Maar in 
mijn proclamatie als Prins in 
1978 heb ik om steun en ver
trouwen gevraagd aan ieder
een in het Pee/strekel/and. 
Dat wil ik opnieuw doen. Dan 
zal dit carnaval ook weer een 
geweldig feest worden. 
Verder wil ik onze nieuwe 
Prins, zijn Prinses en kinde
ren een fijn Carnaval toewen-

Bestuur, Raad van Elf, 
Dansmarietjes en leidster. 
VEEL STERKTE E1' VOOR 
U ALLEN EEN HEEL FIJ1\ 
CAR AVAL 1983. 

. ~ 
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~este Peelstrekels, 
jong of oud, man of vrouw 

Als beginnend pastor · in 
het centrum van Deurne 
valt het niet mee om te 
kunnen kijken in het hart 
van het carnavalsgebeuren 
in de Peel. 
Dat is des te moeilijker, als 
je in de decembermaand 
wordt uitgenodigd om iets 
te schrijVen in de carnavals
krant van deze streek. 
Je hoofd staat er eigenlijk 
niet naar. Toch wil ik een 
poging doen. 
carnaval, vasten-avond, 
vindt zijn oorsprong in het 
kerkelijke leven. 
voordat de mensen begon
nen aan de voorberei
dingstijd van Pasen "de 
vasten", werd er op de 
avond voor aswoensdag 
uitbundig feest gevierd. 
Daarna begon een tijd van 
sober leven, van vasten, 
van bekering en bezinning. 

Qie tijd ligt in het verleden'. 
Op het ogenblik heeft het 
kerkelijke leven, heeft het 
geloofsleven een zeer be
scheiden plaats ingeno-' 
men in onze moderne sa
menleving. carnaval daar
integen is uitgegroeid tot 
een groot volksfeest. wat 
daarvan te denken? 
vanaf 11 november begint 
iedere "carnavalsgek" 
warm te lopen. 
In januari worden "versnel
lingen" gebruikt en .... vol 
gas .... rond en op die drie 
dolle dagen. 
Feest vieren ... blij zijn ... 
het is een aspekt van ons 
leven, dat we niet _mogen 
vergeten. wat we in het le
ven van alle dag vaak niet 
kan, kan met carnaval wel: 
mensen lachen elkaar toe, 
rangen en standen worden 
<even> vergeten. HET KAN 

DUS WEL: elkaars gelijken 
zijn, ook al gebeurt dat 
vaak achter een masker. 
Als we iedereen een kans 
geven om op zijn/haar ma
nier het carnavalsfeest in 
te vullen, dan zijn we al een 
heel eind. Toch zal die in
vulling nooit ten koste mo
gen gaan van de vreugde 
en de blijdschap van de an
der. 
De echte carnavalsvierder 
<ster> laat de ander delen in 
zijn I haar vreugde. 
Spring .... dans, .... zing .... 
lach, maar kom met je bei
de benen weer op de 
grond terecht. 
Moge het Deurnese carna
valsgebeuren een <H>EER 
LIJK feest zijn, waarin ge
meenschapszin de boven
toon voert. 

ALAAF!! Ton Hasselman, 
pastor. 

ÎP.J.~ELf 

liesselseweg 16 tel. 12518 

e DEURNE. e 

F 

Dit is het laatste dansmarietjesjaar. 
Dat vinden wij allemaal erg naar. 
. Wij hebben van die jaren zeker geen spijt, 
want het was een fijne tijd. 
We maakten erg veel mee, 
van Gala-bal tot aan café. 
Van Prinsonthulling tot afscheidsfeest, 
en nog was het niet genoeg geweest. 
Ook bij oefenen hadden wij veel lol, 
en kregen wij een rode bol. 
Dit wordt dan ons laatste jaar, 
daarom verder geen gemaar. 
Wij gaan weer lekker aan de zwier, 
Tot ziens en nog veel plezier. 

STAAL- EN 

AAN· 
NEMERS 
BEDRIJF 
DEURNE 
timmer· 
werkplaats 

Hennie en Monique 

ALUMINIUM 

INDUSTRIE 

HELM.WEG 91 
tel. 12635 

~ 

••• * Staalkonstrukties 

~ 
. 

* Aluminium ramen - deuren.- puien 

fu~~ 
* Stalen ramen - deuren - kanteldeuren 
* Trappen - hekken 
* Gevel-bekledingen 
* Kunststof ramen 

l!.. INDUSTRIEWEG 19 - DEURNE - TEL. 14502 ~ 
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nieuwe en.gebruikte biljarts, 
div - toebehoren waaronder alle. 
soorten schroefkeuen. 

ook voor reparatie. 

BIJ 

autorijschool 
Tjeu Ph 

autorijlessen voor 

35,-· _per uur 

Tel. 04930-13118 B ~ g.g. 04930-14424 

Stationsstraat 19, 
tel. 04930 -c13831 
voor Deurne - omgeving . 

Statlonsstr. 58 Deurne Tel •. 19389 
Donk la Meyel tel. 04766-2064 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Fa. REYNDERS·WILLEMS 

ELECTRO WIJNEN 

Voor alle elektrische apparaten - wasautomaten - diepvriezers - Stationsstraat 24 

5751 HE DEURNE 

Tel. 04930-12691 

koelkasren enz. enz. 

Uitgebreide sortering moderne en exclusieve verlichting. 

Telefoon 17064 
~lasiusstraat 1 

"Mam, aan de deur staat een man die een 
inzameling houdt voor het nieuwe zwembad 
Wat zal ik hem geven?" ''Drie emmers wa
ter!" 

. \ 

Op aswoensdag staan 
wij weer op de 

16 bekende plaatsen-

LEEMBAAN 14 " 1 • _ 
' 1 ;r· _· 

-~ 

Burg. v. Beek straat 1a 

· Telefoon 12884 

' r 
MIEKE'S 

WOLHOE)UE 

Stationsstraat 39 

Maandag 17 januari 
KIENEN 
in zaal Bekkers. 
Aanvang: 20.00 uur 
EXTRA PRIJZEN worden 
getrokken door 
Prins Wim 11 

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 a' de ballewappe zèt 
en ge ziet erges van die grofte dinge hange dan 
kon dé garre 'hendig is uit Deurze komme. 
En zo ziede ge mar ... 

SPINNERY 

•• •• 
BRAKATb.v. 

/ 

DEURNESE EN 
· NEERKANTSE 
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Stationsstraat 17 Deurne 

Telefoon 04930·14758 

.KADO ARTIKELEN 

MARTENS 

DEURNE 

Stationsstraat 43 

Ook lotjes van de Staatsloterij ! 

f<4Ni-oo~
EH 

PJOE.\o<HAMOE.l. 

tot ÎtL ~lw 
optoc.'1t 

~~w~ 
•El. 15B13 

lnooYEnR 
L__=.__ - ·========== 

OSlCERS 

Handelsonderneming · Lasbedrijf · Fa. NOOYEN 
. Kanveldweg 5, 5754 PM Deurne, tel. 04930-16860 
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IJ ! . 

~ TEL1'3178 

~ 

" 
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, 
Kinderoptocht 

Maandag 14 februari kunnen jullie weer mee
doe~ in de kinderoptocht van Deurne. 

/7.' Je moet jezelf dan komen opgeven óp diezelf-
de dag in Hotel Stationszicht, Spoorlaan 21, 
tussen 12.00 en 13.00 uur. Je kunt alleen, 
met twee of met een hele groep en ook ~et 
een wagen deelnemen . . Als je je op komt ge
ven krijg je een nummer dat je in de optoçht 
moet dragen en dan bewaren tot de prijsuit
reiking. Na de optocht is er voor jullie gezelli
ge muziek in de Vierspan, de Residentie van 
de Prins. Daar 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 vindt je ·de route die de kinderop
tocht 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 volgor
de staat opgesteld. Kom dus niet te laat!! 
Nou tot in jullie eigen kinderoptocht en heel 
veel plezier. 
Commissie Kinderoptocht. 
Opstellen Derpsestraat, kop richting Lage 
Kerk, achter Prinsenwagen. · 
Route: 
Lage Kerk - Stationsstraat - Markt - Visser -
Kruisstraat - Kerkstraat - Markt - Marti
netstraat - Hogeweg. 
Ontbinding parkeerterrein Vierspan. 

OPKIUI•H• VA• Dl KI•DIU• 
•.A.V. OAHAVAL1 

• Dan doen de menaen lolll& 
• Ie nrlde4en 1loh &ek 
• Dan 1le je 1m11rfen 
• •enaen verkleden 1lch In do1tn 

1 1 ; Dt menaen •Inden dat le11k en &rappl& 
l.i .: Da'• 'n f111t 

• Ie willen de andere men1en laien lachen 
• Kenaen vieren nlei alUJd. carnaval 

cm·dai er ccJt .no& andere fe11ien • 
• In omdat hei dan nlei le11k meer 1011.1ljn. 

Kle11ieraoliool Bombo11i11iraai, 
t111ffro11w Kar&o. 

Vooraf Uw 
nieuwbouw of 
verbouwingèn 
r:iaar: 

ALDENZEE BV 
Ook voor machinaal timmerwerk 

Vlierdenseweg 16() · tel. 14629 
Helmondseweg 42 ·tel. 12390 
DEURNE 

1 -----------------------------=----------------·---- L·•···-· ·--··•••••-••• 
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KAASSHOP 

"'t CWoge~wieQ" 
Molenstraat 10, DEURNE. 

Voor een hartrg hapje tussendoor tel. 12948 

Slagerij de Vleeshal 

voor 
grote en 
kleine 
hoeveel
heden 
terecht 
kunt 

De badm.eester die belast was met de zorg van het zwembad, 
wende zich tot een van zijn zwemgasten. 
Mijnheer, ik heb u al een paar dagen bezig gezien, ik meen u toch 
te verzoeken niet meer in het zwembad te plassen. 
Toe nou, u weet net zo goed als ik dat iedereen dat doet. 
D~t is wel mogelijk, zegt de badmeester, maar niet van de duik
plank. 
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l.IPEI ," 
•••••• 

garra 
urn te 
b...-è;e. 

-621 

Il 
. . HOLE~STR. IJ 

p.v.d. heuvell 

' 

r-:.==-·-- ~-=--:.-:.- · · ·- · -- -'---

boek- en kantoorboekhandel 
kantoormachines 
kanto.ormeubelen 
kopieerinrichting 
drukwerken 

GROENTEN EN FRUIT 

Zeilbergsestraat 90 tel. 13712 
Molenstraat 19 tel. 17545 

~ 
Il 

verkoper: H. V.D. STEUN 

~----- verkop~r: c. V.D. STEUN 

Molenstraat 45 tel. 15422 

molenstraat 1 
deurne 
tel. 04930 - 12561 

TEL. 04930-12506 

Trien ligt op sterven. 
-Krelis, .zei ze tot haar man, eer we voor al
tqd' van elkaar scheiden, moet je me een 
ding beloven. 
- leg het _maar, Trien, wat is het? 
- Krelis, sprak Trien, als ik dood ben, trouw 
toch noOJJ met de dienstmeid 
- Wees maar gerust Trien, zei Krelis, Ik heb 
het allang beloofd aan Netje uit café "Het 
Kroontje''. 

Haageind 46 tel. 12554 

1965 
Boeiende 

carnavalsoptocht. 
Deuroe heeft ook dft jaar weer vol·op 

carnaval gevierd, al was bet vrij koud. 
Het Vasteoavoodfeest werd hfet feitelijk 
zaterdagavond al Ingezet met een oot· 
vaagst vao de Pdos met ztfo gevolg to 
de Raad van Elf tea gemteotehulze en 
een groot Boereobal. De gebruikelijke 
receptie van zondagmiddag werd bijzon· 
der druk bezocht. Ook. de zlelceo eo de 
jeugd deelden wer.r In bet Vastenavond. 
vertier. 

Het boogtepuot was aa1uurlijk de car" 
aavalsoptocbt, die ioadag oa de middag 
uittrok eo waaraan ook de caroavelsver
eolglogeo uit de St Joseph parochie eo de 
Zeilberg deeloameo. Het was zeer de 
moeite waard. Er wareo eeo kleine vijf~ 

tig nummers - alleeo al 39 wagens 1 -, 
zodat bet voorbijtrekken geruime tijd fo 
beslag nam . Zowel aan de groepen als 
aan de wageos was ve.-1 zorg besteed. 
Maar bet wu toch wel te merken, dat 
bet aiet de jaren moellijker wordt met 
Iets te komen, dat aanslaat. Daarbij komt, 
dat het publiek, verwend door de televl" 
sit , steeds hogere eiuo stelt. E' was, 
zoals te verwachten was, veel belaag· 
st•lliog. 

De politiek, vooral op gem•••t•lljk 
ttrcefo, was weet een van de mikpunten 
vso de spot eo de pret. Hu vtkiogeo
scbip van de Ltesstbeweg, dat beslag 
legde op de eerste prijs - een knap stuk 
werk - werd eerst daags tevoren om
geschakeld op de val van bet kabfnet
Marljnen. Andere mlo of meer politieke 
kwesties kwamen aan de orde in "Deur
ne-Tilburg-Deurne" (over bet woooft· 
geokamp), de aktie "Straat en tuinen"' en 
de Culture!• Vereotglog (.D• Zatt• Ka
ter"). D e stoet werd geopeod met no 
wagen, d ie undrukklog gaf aan de ver
broedeciog tusuo de " Pee:lstrek.els" to de 
"Hrikoeuters" en gr:' tuigde van de groei
ende samenwerking ondanks de overweg 
De J:>uurtvereniglog • .': Spoor" behaalde 
de eerste prijs bij de groepen met "Her 
Varkto". 

Het geheel was boeiend. fleurig . ieer 
gevarieerd eo ook lo de onderdelen goed 
verzorgd. Jammer wat, dat vele toe· 
schouwers, die anders de stoet twnmaal 
bekeken, ou vanwege de natte soeeuw 

direkt na bet pas!ereo vertrokken. Uit · 
eindelijk viel bet 'weer echter toch oo\) 
mee Dat de stoet ook door de " St . Jo· 
sepbparocble trok werd blijkbaar zeer 
gewaardee!d. 

Hier volgeo de voornaamste uitslagen: 
Wagen•: 1 Viktog•oscblp (LieS5els•weg); 
2 lnstruk.tiebad (Molenstraat): 3 Actie 
straat eo tuinen (Hellemaostreat): 1 
W ooowageokamp (Bakel••w•g); 5 Cul
tut•I• V er•oigtog (W al•berg). 

G<o•peo: 1 . Het vark<o"' ('t Spoor): 2 
D• Kleplopero (Statloo'5traat); 3 Oijkoe · 
Boys (Raad vao Elf. Slot Jo••pbparo
cbi• ); 4 Zotternij (D• Veeodijk); 5 R•l
olgfogsdieost (Molenstraat). 

lndividoel•n: 1 A O.W. (M•i· Robijn); 
2 Leo Ho<0 (Vao Hattem); 3 D• b•ks 
(Vao Oost•rbout) 

3 

5 
\2 

711 A~. BEKKERS 25 
12·2·83 (carnavalszaterdag) GROOT HELLEMANBAL MET ORKEST • . MAANDAG EN DINSDAG MATINEE 
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· Camavals-schlager 

1188 

KOM TOCH US MEE. (tekst en muziek: Peter Verhees) 

1e Couplet: 

As wai us gon viere ut carnavalsfist, 
dan sti alles thuis op z'n kop. 
De kielen wir an en de neuzen wir op, 
de Peelstrekelvlag wir in top. 
Want saomen d'r uit, vur ne keir, 
dé wordt mistal mirdere daogen wir meir. 
Want saomen d'r uit vur unne keir, 
dé wordt mistal mirdere meir""". 

Mi z'n a lle".m a a 1. .... 

Refrein: (2x) 

Kom toch us mee, noa dé schon bruin dorpscafé, 
daor hengt ut bai in, iederein krie dan goei zin. 
Ut bier bai de tap, dé gi ter in as kauwe pap, 
want iederein fist en denkt mè an woensdag, wa tie dan mist. 

2e Couplet: 

De knipbeurs is nog net nie helemaol lig, 
we goan er dus mar tegen an. 
Den teruggang noa minder spreekt toch wel vur zich, 
Het Strekel rijk dût er wa ari .. 
Want lol kost gin dubbeltje meir, 
dé makte ge zelf mé Mien of mé Peir. 
Want lol kost gin dubbeltje meir, 
Dé makte ge zelf mé Peir""." 

Mi z'n a lle".m a a 1"". 

Refrein: (2x) 

WOON EN SLAAPCENTRUM 

llPlaal 
Industrielaan 11 

5721 BC Asten 

Tel.0-4936-1778 

Bent u van plan een 

rijbewijs te halen, 
bel ons eerst. 

Voor 15,- per uur 
kunt U terecht op ons 
eigen oefenterr in. U 
kunt al beginn n met 
uw 17! jaar. 
Door de opleiding te 
volgen bespaart U 

honderden guldens 
op uw rijbewijs BE, 
ook in automaat, 

",~ · ~:c\ 
/ ··Y*: . .._,, 

AUTORIJSCHO L 

THIJSSEN 

Vlierdenseweg 232 . 5756 AD Vlierden 
Tel. 04930-11011 

ELEC:. TECMN. INSTALl.. 

SANITAIR E:N 
WA.Sl'\ACI\ . WATE:~l'ITTE"' 
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ELECTRO-TECHNISCH
! NST ALLA Tl EBEDRIJ F 
~ ........ ..,~,, .................... ..,, .................... ,, .................................................... 'i: 

0000000000 

uw eiio~nuc.ifN, 

"SWAR.T. 
cle Vi~~r 13 
'57'51 BL .DeuRNë. 

Te L '. 049 "bO _ 1 <tc? .3cJ> 

nit ie historie 
1 • 

~ 1962 
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VAN GOCH 
UW SLAGER 

De zaak van vertrouwen . 
Martlnetstr. 22·24 tel. 12385 

electro-techniek 
MANDERS 

t\aLME2ER\olEG 7 Tel..: 1309!7 

WARMEN KOUO BIER 

• 

Twee leden van de Raad van Elf hangen 
diep in de nacht nog aan de bar van de zaal 

· Zegt de een tegen de ander: "Als je het goed 
bekijkt hebben onze vrouwen het beter be
keken dan wij. Die liggen nu lekker warm in 
bed en wij moeten hier dat kouwe bier maar 
opdrinken ... " 

Kleine Karel mag met vader en moeder mee 
naar 't carnaval In de zaal vraagt de kellner 
aan vader: "wat mag 't zijn?" 'Twee bier': 
antwoord Pa. Vraagt Kareltje zacht aan z'n 
vader: "hoezo twee bier pa, krijgt moeder 
dan helemaal niks ... ?" 

LoooGJe:TeRsSEOR!JF 
HU\S\iOUOEL!JKE: ARr\KEl.EN 

J. W. OTTEN 
DOQP~TG<é> 

AARLE-Rl'kTEL 

•••••••••••••••• 

Voltstraát Deurne 

Telefoon 15825-

• • • • • • • • • • • • • • • • 
MET DANK AAN AL ONZE 
ADVERTEERDERS EN 
BEGUNSTIGERS !! 

~ 

* 
WATER 
Een vrouw tegen manlief na een carnavals· 
avond· "Hendrik, je drinkt teveel bier, 
waarom neem je geen water, da's toch veel 
gezonder?" 
Hendrik met wazige blik: "water, da's toch 
dat spul wat ze onder bruggen stoppen .... is 
1 niet?" 

\ f 
t//Jr~ 

~~~~~~~~~~~ 

OIERENSPECIAAL.2.AAK 

\jOGEl en 2AADl-IANDEl 

B"ot.>vJ~U 1 SWEG. 9 TEi.~ 42R.B 

KALISS1'~ï 5 HE!JEL 
ïel: oli7"- -'f.~08 

ECHT GEBEURD VROEGER 

Zuster Marie beschreef met veel 
inspanning en zeer griezelig de 
dag van het laatste oordeel, het 
vergaan van de wereld Doodse 
stilte in de kleuterklas. Zo, dacht 
de zuster, dat heeft ingeslagen, en 
ze liet de spanning nog even duren. 
Daar kwam een vingertje omhoog 
Zuster hebben we dan vrij van 
school. 

DEUCON B.V. 

Wenst U plezierige carnavalsdagen 
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Fabriekstraat 12 .": ::~ : _:_.::~ . 

D 
~,· ·:.'. { /(~ .. : · .. ~· Transportmstallaties 

eurne :· ·: · . •· • Machinebouw 
Tel.: 13636 ; .'~::. · · · ·, '': ·; Constructiewerken 

••• \ ,.· "ï . 

Telex 51467 • ·· • · 
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Zet oe eigen in, 
wè .hebben het nodig! 
Als er ooit reden was om eens goed en gedegen carnaval te vieren, dan 
was het wel dit jaar. 
Ik vind dat we er eigenlijk nog nooit zo aan toe waren. Alhoewel mijn 
kiel en ook al mijn andere carnavalsspullen er hetzelfde uitzien, is de 
glans die er vanaf straalt nog nooit zó energierijk geweest. Ik popel dan 
ook met oe het andere strekel~olk weer een echt gezellig ouderwets 
carnaval te vieren. 
In gedachten zie ik weer al het volk in de Vierspan komen of langs de 
optocht staan in de Stationsstraat. Allemaal in de meest vr.eemde pak-
ken en gewaden . . 
Het motto van ons is dit jaar: 
ZET DE EIGEN IN, 
WANT JUIST NU HEBBEN WE HET NODIG ! 
In alle opzichten ! 
Gelukkig daarbij de gedachte dat er een ongerijmde wet is die zegt dat 
hoewel we de buikriem moeten aantrekken, het saamhorigheidsgevoel 
toeneemt, samen met de 'gezelligheid. Die gezelligheid nu, gaan wij in 
zijn volle hevigheid tegemoet. 
Ook de politie zal daar waar wij het in het carnavalsgedruis kunnen, de
ze gezelligheid prdberen te stimuleren. 
Wij zullen samen met alle andere strekels en strekelinnekes weer onze 
beste beentjes voorzetten. 
Beste mensen, hou de leut dit jaar hoog !! 

Ou D'oe 
W. Wouters. 
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t~I.: 13340 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f 
~ ) ~ 
~ ~ 

~u d""k b · ~ ~ n par rop us ez1ne, ~ 
~ · ~ g meijer hebbe die g 
~ "RENOOS" nie nodig ~ , 
~ ' ~ 

g die ge kaant kouwpe baaj: g 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

g RENAULT ·- DEALER g 
~ ~ 
~ Autobedrijf ~ 
~ . ~ 

~ ~ 

~ J.H. MANDERS en .. ZN. g _ .... _ .... _ .... _~--=-----=-- .... _ .... ~~~- .... ~: ~ 0 ~ 
~ ~ ....., ...., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ~ 'Il · Voltstraat ·Hoek Liesselseweg ~ 

~ 5753 RL DEURNE ~ 

~ Tel. 04930-12626 of 15600 ~ 

(W)~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~ 

Het wordt nu het vierde jaar, dat wij dansmarietjes zijn. 
Wij vinden het erg jammer, dat dit het laatste jaar is. 
Wij zijn al die jaren getraind door Annie Berkers. 
Met trainen hadden wij altijd veel plezier. 
Ook met de Carnaval. Wij Willen daar iedeFeen voor bedan
ken. 
Het was altijd erg leuk om op de Prin enwagen te staan. 
Wij hopen ook dit jaar nog een fijn jaa r te hebben. 

Milhezerweg 2, 

·tel. 12558 

Renate en Mirjam. 

.. 



DE PEELSTREKEL 1983 pagina 24 

onze peelstrekel 

~ UW ADRES VOOR: 

ASSURANTIEN - HYPOTHEKEN 

en strekelin 
rood plastic 
90 cm groot 

Tramstraat 65 
Hogeweg 2 

Telefoon 16865 

Telefoon 13052 

UW VRIENDELIJKE FORD DEALER 

?KUSTERS 
FINANCIElUNGEN ADVIEZEN 

Oliehandel 

Tankstation 

Autowasplaats ••••• 
AANNEMERSBEDRIJF PERSOONLUKE LENINGEN 

"NOVA VITA" 
ASSURANTIËN B.V. 

-.....~ , Energiekachels 

Heuvelstraat. 7 Deurne tel. 12394 

", BV. 
· ~ait~r hoefde• 
ge n1e te gaon1 

BERKENSTRAAT 28 DEURNE TEL. 13982-12824 

ZAAL VAN IVIOORSEL 
in de grote zaal J 

RVDER 
in de kleine zaal 

-
"DE PEELZWERVERS" matinée van 

MET ZANG elf tot twee 

,-r-- ' 
(' --~~) 

' 

-
·-; -; 

. 
, AAN DE IVIOLENSTRAAT ! ~ .J 
~~J4fP-t?.iiWf?l31Qkti?ts"':'iiQ("'jê2f\ii@iîûiPtiii iiiiliiiil• iii•iiil•iill~~·iiliiiilill ii ifili ~ 
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Erelijst van 
begunstigers ~ • • . o~"~ 

~ ' . ~ __ " -
' 

"-·' 

. - · ~ --·--- ,. -
'· 

Th. v.d. Acker, architect 
Amro Bank 
De Akelei 
J. v. Baars, Keurslager 
Wim Berkers, muziekpaleis 
Mw. A. v.d. Broek. 
C. v.d. Broek 
Fam. Bijsterveld, Vierspan 
Bavaria, Lieshout 
Botim, timmerfabriek 
C.W. Brood, Econ. Dir:. 
Th. Coppus 
M. v. Doorne, Wolfsberg 
W .J .L. v. Déursen 
A. Fransen, houthandel 
J. v.d. Eijnde, leder en schoenen (J. v. Stratum) 
G. W. de Groot, dierenarts 
J.H. v. Gulick, dierenarts 
Heineken Bierbrouwerijen 
Willy Hendriks 
Hoeka b.v., Sierpleister en Behang 
M.P .1. Hoppenbrouwers, notaris 
I.B.D. Installatiebedrijf 
Harry Kuypers, electro 
D. Koster, dirigent 
Slagerij Keuten (J. Goossens) 
B.J.H. Keyzers, A.B.N. Deurne 
J. Leenders 
Lichteveld van Deur!!en, kledingmagazijn 
Markhorst b. v" steenhandèl 
Gebr. Nies, drukkerij 
J. Obers 
Pastoor van de Bergh B. V" Tilburg, groothandel 
Peter Schiks, gordijnencentrum 
Swinkels Ass. kantoor, makelaar 
F. v. Tilburg, dierenarts 
J. Vermeer, dierenarts 
Winters-van Wees, drankenhandèl 
Zanzi Bar, Truus en Toon Aldenzee 

i . · o ~CHOOtH1AAK8ED~V'F ~ 
~ ~ 
~ <' GLf:IZEfllWRS!>f R!J ~ 
~ ~ 

~ ~ î'flP!JT 'REINl61N6 vin T>IE"PSTD<>l'1 ['fE'TWo'l>E ~ 

~ 0 TEVfNS V~RHUU" WJN n?P.!.ff RftHl6fH<SS 11ncu. ~ 
~ ,....,.._ ~ 

~ 0 SciiOONMR~ f\IO~~R.h,'-=7 ~ 
i Uitvoering van werken op het çiebied van schoonmaak. ~ · i Bijzonder voor: ziekenhuizen - bejaardentehuizen ~ 

1 
. fabriekskantoren en gebouwen ~ 

Beukenstraat 66 gymnastieklokalen - scholen ~ 

Tel: 13458 en woningbouw - enz. enz. enz. ~ 

~'''''''''''''''''''''''à'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.,. 

~"'IA..'F""9ffiiii Rabobank 

~ 

drukwinkel peter van oosterhout 

SNACKS-VLEES-GROENTEN 
GEBAK - IJS 

Liesselseweg 46 ·Telefoon (04930) 15576 
b.g.g. 16588 

'-A- _J-' '-/ indumastraat 14 5753 rj deurne 
telefoon 04930-15828 

ook al hebben we niet 

zo'n grote drukpers, 

·toch hebben we deze PEELSTREKELSKRANT 

voor u gemaakt. 

veel plezier er mee! 
~ 
~ . ~ 
~ niet alleen voor ~ 
~ carnavalskranten kunt u ~ 
~ , blJ ons terecht, maar . ~ 
~ ook voor alle andere ~ 

~ drutcwerken ~ 

= 
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CARNAVAL '81 -
BEJAARDENA VOND. IJ: ulf!'ll 1 3 IC !!HNI 1111 tli1 

Een van de vele gezellige 
avonden, die wij zoal hebben 
gehad is b.v. de bejaarden 
avond, vooral die in 1981. We 
stapten vol gaede ~oed in de 
lift en daar begon de "pret"! 
De lift kon niet veel verdra
gen, en we hadden er een hele
boel ingepropt: ± 3 stevige 
binken van de Raad van Elf, 
onze leidster Annie, de Prins 
en tot slot 8 dansmarietjes. 
Dus (je raad .,t al) de lift bleef 
steken. 
Hij ging niet meer naar boven 
of naar onder. Als klap op de 
vuurpijl werd er ook nog ge
rookt in de lift en kregen we 't 
allemaal benauwd. Na ± 5 
minuten kwam het verlossen
de moment, iemand probeer
de toch nog eens een keer om 
beweging in de lift te krijgen. 
En, jawel hoor, de lift zette 
zich met horten en stoten in 
beweging. 

g~~ 
g 'f ~nk ~trVtt~ ~ 
~ ""~ar~~ ~ g }l'!>st\stw'3 tÓ6 g 
g - ~~~ g 
g ~tt~ftkq g 

Zo begon de gezellige avond 
dus al vol "spanning" en 
pret. In de 3 jaar dat wij 
dansmarietjes zijn 'geweest, 
hebben we het allemaal 
hardstikke goed met elkaar 
kunnen vinden en we willen 
hierbij onze leidster A~nie 

. heel hartelijk bedanken voor 
alles wat ze vo~r ons gedaan 
heeft. Zonder haar was er heel 
wat in de soep gelopen. We 
hopen dat dit laatste jaar alles 
weer gezellig verloopt, maar 
daar twijfelen we niet aan. 
Annie, Raad van Elf, Prins 
Wim 1, Prins Piet 1, Prins 
Huub 1, bestuur, Annie Ber
kers (die ons de dans zo goed 
geleerd heeft) en diegene die 
we hier vergeten zijn op te ~ 

schrijven, allemaal hardstikke 
bedankt voor alles!! 

2 dánsmarietj~s: 
Stefanie en Esther. 

Een Belg ging bij een Hollander 't plafond 
witten. 
"Als U even wacht': zei de Hollander, "zal ik 
er kranten onder leggen''. 
Waarop de Belg antwoordde: "Dat is niet 
nodig, ik kati er toch wel bij''. 

VVD 
AFD. DEURNE 

secretariaat: 
Jozef 1sraelstr. 21 

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL 

Bq een verkeerscontrole wordt Marjan aan
gehouden en de banden geïnspecteerd. 
~eet U mevrouw, dat Uw profiel niet al te 
best is': deeh de agent mee. Hierop kaatst 
Marjan gevat terug: "Zo'n schoonheid ben jg 
ook niet!" 

GOOSSENS 

KOPEN 
"Moos, hoe haal je het nou in je hoofd om 
een autoradio te kopen, je hebt niet eens 
een auto ... !" 
"Ach zeur niet, ik heb er toch ook niks van 
gezegd toen jij een b.h. kocht ... " 

1959 

LANOQOUWl'\ECHA.NlSi«(île' 

BEORUF 

TAAH6TAAAT 

aa· 

v.ci .MUNCKHOF 

.................................................................................................................. ---------------------------......................... ...., ..... ...., .......... ...., ...., ............. ...., ......................... ...., ...., ............... ...., 

Het was voor mij op zater
dag 30 januari 1982 een 
komplete verrassing toen 
ik tot strekel van het jaar 
1982 werd uitgeroepen. 
Het werk dat ik voor de car
navalsvereniging doe, is 
voór mij een hobby, zodat 
daar voor mij geen belo
ning tegenover behoeft te 
staan, dit wil niet zeggen 
dat ik niet trots ben op de
ze benoeming. 
Ik heb deze onderschei
ding met trots gedragen 
tijdens het verdere carna
valsgebeuren en daarom 
wil ik vanaf deze plaats het 
bestuur van carnavalsstich
ting "De Peelstrekels" nog
maals hartelijk bedanken 
voor deze Strekel van het 
jaar 1982. 

Strekelinnekes en Strekels 

strekels en Strekelinnen, la
ten wij gezamelijk in 1983 
weer voor een volledig 
geslaagd carnaval zorgen, 
door zoveel mogelijk mee 
te helpen met de voorbe
reiding hiervan, w~nt er is 
veel te doen achter de 
schermen. 
Laat ons allen achter het 
nieuwe bestuur gaan 
staan, dan zal het ook dit 
jaar weer slagen. 
vanaf deze plaats u allen 
een plezierig carnaval toe
wensend . zeg ik 

ALAAF , 
Noud Huizing. 
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stomerij nieuwe stijl 

"De Martinet " 13 
Deurne 

Telefoon 14774 

bukkems 
SCHOENEN 

TëL ':1252 
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SLEUTEL AFHALEN 1983 

T!JP'™S ce 
K-'RN,\l.\LSDlilGEN 

oAA!•T: •. S WSST 
T"OUC.'°' 

'$MAANDAGS 

MATINEE 

ZATERDAGSFANFAREBAL 

VLIERDEN 

il:·Iwl·m IHEDKll .-~L 

VERLICHTING & G.@
GESCHENKENBOETIEK 

"MAATINET" 

'neïpekske haole bij 

arts& nooyen 

Gelieve de.deurnese 

zieken die buiten 

deurne gelegen zijn 
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op te geven bij 

HUUB v. KESSEL ~ •• 
HELMONDSEWEG 102 . ...,.,,. f1 
TEL: 14202 

ZONDE 

Op aswoensdag hangt aan de kerkdeur een 
bold met de tekst· als u spijt heeft van het 
zondigen, kÓm dan hier naar binnen. 
Eronder heeft iemand met vihstift geschre
ven: zo niet bel dan even met Sonja op 
nummer 123456. 

0

\1') de martinet 
lel:tit7so van 

ERP 
~~~. ~;;;;,:n:t;<541N45 
~ 

1\\ '= MARTINET 22 DEURNE TELEFOON 04930-14781 

RADIO EN 
T.V. HANQEL 

DORPSSTRAAT 64 BAKEL TELEFOON 04924-1468 de Martinet 

Op 12 februari is het weer zover. 

Sleutel afhalen bij het gemeentebestuur. 

Gezien de gezelligheid van het vorig jaar op de markt heeft de Com

missie Sleutelafhalen besloten om hiervan toch een buitengebeuren 
te maken. 
7 Verenigingen met hun aanhang komt neer op: 

7 Prinsen en Prinsessen 
7 Vorsten 
7 oorzitters 
7 Besturen 
7 Raden van Elf 
7 Dansmariekesgroepen 
7 Blaaskapellen 

= 14 personen 
= 7 personen 
= 7 personen 
= 49 personen 

77 personen 
42 personen 

105 personen 

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

Conclusie moet dan Lijn 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 wordt 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. 

Hopelijk kunnen wij u allemaal begroeten op de markt, want de ceremonie 
van het sleutela fl'den is een gebeurer1 dat u niet moet missen. 

12 fibberwarrie dus urn kwart vur vuier op het mertveld in Deurse. Dör 1s 
ut te doewe. · 
En as ut règent, hoagel t of snuwt dan moete ge nö de Vierspan. 
Past 'w dan een bietje an, dan kande ge toch het gebeure goe bekuyke en 
as ge goe meedoet'kriede ge ök nog un pilske. 

Voor nieuwbouw - verbouw of 
stallenbouw naar 

CVerlyódortk irtterieur ert exterieur 
AAN N EM 1 NGSBEDRIJ F: 

Jan Kuunders 

Haspelweg 25 
Deurne - Telefoon: 16202 

BEGLAZINGEN 
SCHILDERWERK 
MODERNE WANDAFWERKING 
SIERPLEISTERS 
VLOERBEDEKKING 
GORDIJNEN 
ZONWERING 
ROLLUIKEN 

LEEMBAAN 15 TEL. 04930- 17163 
5753 SL DEURNE 

Heerlijk, helder Heineken 
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M. Joosten@ 

Quick-servi.ce 
Helmondsingel 37 - Deurne 
Telefoon 04930-13847 

GRATIS MONTAGE VAN 

trekhaken 

banden 

accu's 

uitlaten 

schokbrekers 

inbouwstation 

L.P .G. gasinstallaties 

1 j~ar 
volledige garantie 
Off. Vlalle dealer 
voor Deurne e.o . 
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