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Strekelinnekes en 

Als deze éarnavalskrant bij 
u in de bus valt, is het voor 
't bestuur, wat werk aan
gaat, bijna ten einde. Maan
denlang hebben we dan 
hard gewerkt .om het voor 
u weer rond te krijgen. Da
gen - avonden - uren zijn 
we belangeloos hiermee 
bezig geweest om er weer 
een mooi volksfeest van te 
maken. De Raad van Elf was 
hen hierbij ook weer be
hulpzaam. 
Dit jaar hebben we weer di
verse evenementen, . waar
van we. kunnen verwach
ten, dat ze beslist zullen sla
gen. 
De · prinsonthulling, steeds 
weer is men benieuwd, 
welke Prins er zal regeren. 
De Prinsenade, een gezelli
ge middag met elkaar en 
dit jaar nog meer, maar dat 
vertel ik u nog niet. u moet 
zelf maar komen. 
Dansmarietjesconcou rs, 
een prachtig feest. Dit Jaar 
gaan de oost-Brabantse 
Kampioenschappen plaats
vinden en worden door 
ons georganiseerd. we 
denken dat dit voor Deur
ne iets groots wordt. 
Ook op de Gala-zitting tre
den weer zeer bekende ar
tiesten op en men zal veel 
moeite moeten doen, om 
aan kaartjes te komen. 
Sleutelafhalen, Kinderop
tocht en Grote Optocht zijn 
in Deurne niet meer weg te 

·denken! 

Voor al uw 

Strekels 

verder hebben wij weer 
veel aandacht besteed aan 
diverse balavonden en niet 
te vergeten de zieken, de 
bejaarden en de kinderen. 
Dit carnavalsfeest heeft u 
weer te danken aan de 
Stichting De Peelstrekels 
en vele andere mensen. 
Ook onze dank aan het Col
lege van Burgemeester en 
wethouders, Gemeentepo
litie, Brandweer medewer
kers van de Gemeente en 
vele stille medewerkers. 
Daarnaast natuurlijk onze 
adverteerders, begunsti
gers en de Club van 100 <die 
ons elk jaar financieel steu
nen>. 
Ook dank aan onze Prins 
Wim 11 en Prinses Annje en 
hun kinderen voor het 
mooie feest, wat we met 
jullie gehad hebben. Ook 
bestuur, Raad van Elf, Hos
bengels, bedankt voor de 
geweldige medewerking. 
Anny en Dansmarietjes ook 
bedankt voor .... al het mooie 
werk en Anny veel succes 
met je nieuwe groep. 
Tenslotte Prins Jan v een 
fijne carnaval 1984. we 
staan allemaal achter je. . 
strekelinnekes en strekels 
maak er een onvergetelijk 
Volksfeest van! 

Hein smeets, 
voorzitter. 

Partijen, Bruiloften, 
Vergaderingen, Diners. 

Café-Restaurant 
"De Pee/poort" 

Markt 5, 5751 BE Deurne 
Telef. 04930- 12403 

electro-techniek 
MANDERS 

t\1L\4E2eRweG 7 TeL.: 13097 

---------------·-----·------

DEUCON B.V. 

' Wenst U plezierige carnavalsdagen 

Fabriekstraat 12 • : ': / ~ : · .': '~.: .~ Transp~rtinstallaties 
Deurne • ~· · .r: · · ". · ~ Machinebouw 
Tet: 13636 :· :) :- : _

1
; ··, :': ·; .constructiewerken ... . . 

. ' ' , " 
Telex 51467 •·· • ~ 
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Tijdens de 
Carnavalsdagen 

Speciale menu's! 

WOON EN SLAAPCENTRUM 

~·1 CILtr Il 

Industrielaan 11 

5721 BC Asten 

Tel.04936-1778 

•••••••••••••••• 

§)~nmf5è'5~li:J 
s.v. 

Voltstraat Deurne 

Telefoon 15825 

•••••••••••••••• 
• Hoofdschtfddend bekijkt 
een Amerikaanse toerist de 
Parijse Eiffeltoren. Hij zegt te
gen zijn metgezel: 
"Dit is nu al de vierde keer dat 
ik hier kom, maar kennelijk 
hebben die lui nog steeds 
geen olie gevonden." 

Bent u van plan een 

rijbewijs te halen, 
bel ons eerst. 

Voor 15,· per uur 
kunt U terecht op ons 
eigen oefenterrein. U 
kunt al beginnen met 
IJ.W 17! jaar. 
Do.or de opleiding te 
volgen bespaart U 

honderden guldens 
op uw rijbewijs BE, 
ook in automaat. 

BENZINE+ LPG 

AUTORIJSCHOOL 
THIJSSEN 

Vlierdenseweg 232 - 5756 .AD Vlierden 
Tel. 04930-11011 ! 

Haageind 29 ·DEURNE 

Gelieve de deu rnese 

zieken die buiten 

deurne gelegel'.1 zijn 

op te geven bij 
Huub van Kessel ~I 
Helmondseweg 102 ..,,.. 11 
telefoon 14202 

RITON luchtkanalen 

lndumastraat 8 tel. 14500 

HELMONDSEWEG 18 

garage & autobedrijf 

Ik hoop dat het heel gezellig wordt 
en dat het optreden goed zal lukken. 
Het zal wel vermoeiend worden, maar dat 
geeft niks, want ik wou er zelf bij. 
Ik kan met iedereen goed opschieten. 

DANSMARIETJE BRIGITIE. 

i======================================~ 
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Prins Wim Il 

nieuwe carnavalsseizoen. 

l, • • . . ' • " 
t 1.." • • " 

Voorh et 
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Voor al uw bloemwerk naar: 

Bloemboetiek 'Carina' • . . 1'"F.'Rn .Oq.. 

\ 

Ook voor goed verzorgde uitvaa(tbloemwerken 
en bruidswerken. 

. Kerkstraat 9, tel. 04930 - 16013 
WIJ LEVEREN OOK OP BESTELLING! 

• • • • 
"11:! ! 1 """'1l!!Cl ! . .-HC ! 11 ! WJI · 

INTEBSHOE 
DEURNE KERKSTRAAT 1 
HELMOND KERKSTRAAT 36 

~ 
Uitgebreide collectie 
De laagste prijzen 
Alleen tevreden klanten. 

Foto 

:JUWELIER ---\-IQQLOGER F~KA 
Kerkstraat 8 Î 

Deurne ~ 

Tel. 12687 ~ 

is het brood van 
uw Echte Bakker! 

VEDDER 

KERKmMT2A 1 DEURNE 
LIESSEL 
BAKEL 

Heerlijk, 

1 IU)!ll 
1 mw 1111 1 1m1 1 1 mi1a m 111 ma 111 1 1 11m 11 111 mm 1 1 mrn 1 acr1a11 1 111I:aau -au1:1t!Ja-au11m 1 1 181 

GOTAX ·DEURNE 

TAXI: 

Ziekenvervoer 
Rolstoelvervoer 
Busjes 

AUTORIJSCHOOL: 

Scha ket 
Automaat 
Motor 

TEL.: 04930-14000 -15346 

AFCETREDEN 
-BESTUURS-LEDEN 

R. Strik 
en 
L. TOUW 

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

De Peelstrekels. 

_) 

_)~ - ~ 
~ 

! 
FILM~ 

Leraär in de klas: 
- Hou op met steeds die papier
tjes doorgeven! 
- Het zijn geen papiertjes me
neer. Het zijn kaarten, we spelen 
bridge! 
- Oh, neem me niet kwalijk. " ........ . 

llBliJII* 

Via een advertentie in het Weekblad voor 
Deurne, waar gevraagd werd naar dansma
rietjes voor de Pee/strekels ben i bi1 de 
dansmarietjes gekomen. Ze hadden me op 
een lijst gezet en na een paar maanden bel
den ze op of mijn ouders naar een gespreks
avond wilden komen. 
Daar werd uitgelegd wat dat allemaal in
houd om dansmarietje te zi1n. Sindsdien 
ben 1 erbij. 
We nebben een gezellige groep. En i hoop 
dat ... e veel plezier hebben tijdens de carna
va/sdagen en dat het goed gaa t. 

Jacqueline Meulendijks. 

ZAHD EN qRt!'fD 
loDN ''7~RONt)YlEll.KE.~ 

1\~AAN ~~ hlR'oSt\t<W 
V~RHllliR 

Kwadestaartweg 9 - tet. 12573-13714 
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Strekelinnekes en Strekels 

Terwijl wlJ allen nog bezig 
zijn met de festiviteiten 
rond st. Nicolaas, valt bij 
mij een brief binnen van 
de Stichting "De Peelstre
kels" met het verzoek een 
bijdrage te leveren aan de 
carnavalskrant. 
Vriendelijk wordt daarbij 
verzocht om deze voor 
kerst binnen te mogen 
hebben. 
Terwijl anderen zich voor
bereiden op het kerstfeest 
moet ik mij proberen in te 
leven in de carnavalssfeer. 
Op zich niet eenvoudig dat 
zult u met mij eens zijn. 
Toch realiseer ik mij dat dit 
niet alleen voor miJ geldt, 
maar ook voor die mensen 
die Jaarlijks het carnaval in 
Deurne in goede banen 
proberen te leiden. 
Immers, het carnavalsfeest 
is geen kwestie van drie da
gen plezier maken alleen. 
Nee, daar gaan vele uren 
van voorbereiding inzitten 
om die zaken die tot een 
optimale carnavalssfeer 
behoren te organiseren. 

"De Peelstrekels" zijn met 
de organisatie van het jaar
lijkse carnavalsfeest zo'n 
driekwart jaar bezig. Ieder
een die wel eens iets 
heeft georganiseerd weet 
hoeveel daarbij komt kij
ken. Het carnavalsfeest is 
een jaarlijkse cumulatie 
van evenementen en 
hoogtepunten die allen op 
zich een optimale aan
dacht vergen. Speciale aan
dacht ook, omdat dikwijls 

HANDELMAATSCHAPPIJ 

OSBO B.V. 

KABEL SEPARATOR MAATSCHAPPIJ B.V. 

import en export van metalen 
& verwerking van alle soorten kabels 

Fabriekstraat 8-10 te Deurne Telefoon 04930-14836 

Elen van du mist lollige 
dlnge van de karneval 
Is ut zelluf maoke van 
auw pekske 

terbeek 
HELMONDSEWEG 6 
Sprèèknummer: 13827 

aparte zaken worden geor
ganiseerd voor verschillen
de groepen. 
om een greep uit de orga
nisatiepunten te halen 
noem ik u de presentatie 
van de nieuwe prins en het 
afscheid van de oude prins, 
het concours voor de 
dansmariekes, het beJaar
dencarnaval, de gala
avond, de aandacht voor 
de zieken, het boerenbal, 
de grote optocht en de 
kinderoptocht. 
zonder een goede organi
satie waarbij aandacht 
wordt gegeven aan het 
carnavaleske element zo
wel actief als passief alsook 
de veiligheid en alle scha
keringen die hiertussen lig
gen zou een goed en ver
antwoord carnavalsfeest in 
de huidige sfeer niet meer 
mogelijk zijn. 

Zo'n so mensen van de 
Stichting "De Peelstrekels" 
en ziJ die zich daar op een 
of andere wiJze bij betrok
ken voelen zfjn driekwart 

Jaar bezig met het organi
seren van activiteiten en 
het scheppen van voor
waarden waardoor wiJ al
len een fijne carnaval kun
nen beleven. 
Natuurlijk zit hier ook een 
stuk hobby achter. 
Niettemin is het een fijn 
gevoel te weten dat wij in 
een maatschappij leven 
waarin carnaval op deze 
wijze mogelijk is. 

Deze overpeinzing wil ik u 
graag meegeven tijdens de 
carnavalsdagen in de hoop 
dat u tijdens deze dagen in 
gedachten eens een glas 
heft op het karwei dat de
ze vrijwilligers ook dit Jaar 
weer geklaard hebben. 

Ik wens u allen prettige car
navalsdagen. 

De burgemeester van Deur
ne, · 
drs. A.A.J.M. van Genabeek. 

/ 

residentie de vierspan 

voorverkoop4-2-1984 
1190-13.00 uur 

Pagina s 
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onze peelstrekel· 
en strekelin 
rood plastic 
90 cm groot · 

"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'-~ . ~ 

~ [l ~ ~ ~ 

~ ty?lli].-w.@. ~ 

~ti ~~~ ~ ~ b. 0 ~ 

~ . ~ &~b~ 
~ ~ 1 ~ o bCHOONl1AAKBED~!Jf ~ 
~ o GL~ZENWRSSf R~ ~ 
~ ~ 

~ ~ IRP!JT 'RE!Nl61N6 vifl 'DIE'P$TD<>l'1 Ntnlo't>E ~ 
~ ~ 
~ 0 ÎÉVfNS VER~U~ VIJN nwl!r f{f1Nl6/N<SS 111/Cll" ~ 
~ Mt"'!. ~ 
~ 0 ScHooNMFt\<..fB" R1o~~R.h,'-'=' . ~ 
~ Uitvoering van werken op het__qe_b1ed van schoonl'T}.'!ak. ~ 

1 Bijzonder voor: ziekenhuizen - be1aarde~tehu1zen ~ 

1 
· fabriekskantoren en getiouwen ~ 

Beukenstraat 66 gymnastieklokalen - scholen ~ 
·Tel. 

13458 
en woningbouw - enz. enz. enz. ~ 

~",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 

Kettler Benelux - Deurne Holland 

?--) 
• • 

Wist U, 

dat deze krant 

GRATIS 

bezorgd wordt bij 

4.500 gezinnen in Deurne, 

door alle leden van 

Stichting de Peelstrekels ? 

)--'> • • 

STAO 
KETTLER, 

HALLO 

Ik ben Gonnie Velstra, 11 jaar oud. 
Ik ben één van de jongste meisjes. 
Ik ben bij de dansmarietjes gegaan, 
omdat ik de oude dansmarietjes heb zien dansen. 
Dat vond ik leuk. 
Ik hoop, dat wij geen fouten maken en 
een fijne carnaval hebben. 
Daag. 

*"Weet je wie er niet graag 
naar een naaktstrand gaat?" 

?" 
',''Een textielfabrikant natuur
lijk." 

Pagina 6 

Centrale verwarming - Airconditioning 

Fa. Th. Jet ten 
Zeilbergsestraat 21 Deurne tel. 04930 - 13957 

Kapsalon swart 
Blosthétlclën voor het hele gezin 

Tramstraat 65 
Hogeweg 2 

Salon swart 
de visser 13 

Deurne 
Tel. 04930 -12838 

vraag vrlJbllJvend 
om advies 

Telefoon 16865 

Telefoon 13052 

UW VRIENDELIJKE FORD DEALER 

Hallo, ik ben Karen Wolder, ik ben 11 jaar oud en vind e 
fijn om bij de carnaval te zijn en wens iedereen een prettige 
carnaval. 
KAREN WOLDER. 
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. 
Peelstrekels en Peelstrekelinnekes 

Ook al moesten we "·n 
stepke trug" we vierden 
carnaval als nooit tevoren. 
wat ·n belevenis! M'n harte
wens, zoals ik in de procla
matie schreef, is uitgeko
men. 
Het was een fantastisch 
jaar en wat waren jullie, 
strekels en Strekelinnekes, 
geweldig! Hardstikke be
dankt! 
voordat ik Prins werd, wist 
ik niet echt wat het wilde 
zeggen en toen ik het was, 
had ik geen tijd om erover 
na te denken en voor ik 't 
wist, was alles weer voor
bij. zo vlug gaat dat! 
Dus nu ik dan nog 'n kans 
krijg om wat te schrijven, 
wil ik mede namens Annie, 
Raoul en Joyce op de alle
reerste plaats 't Bestuur, 
vorst Bert en de leden van 
de Raad van Elf hartelijk 
danken voor de fijne ma
nier, waarop we carnaval 
vierden. 
Ook de dansmarietjes en 
hun leidster, Annie van Kes
sel, waarmee we een heel 
fijne band hadden: Be
dankt! 

~VOOR: 

ASSLR TIE · HYPOTHEKE 
( IERINGEN D IZE. 

LUKE LENINGEN 

OVA VITA' 
t; RANTIEN B. 

25 ·SOMEREN· H l 

En dan de blaaskapellen: de 
Hosbengels en de Klutsers. 
't was net of ze nog harder 
en mooier bliezen dan an
dere jaren. Bedankt man
nen! 
Al is de Meulenpeep geen 
buurtvereniging meer, we 
hebben ervaren, dat 't wel 
onze "buurt" is. De reak
ties, de versiering en 't ka
do waren grandioos en zul
len nog lang in onze herin
nering blijven. 
verder willen we onze fa
milie en onze vrienden, be- · 
kend of onbekend, de Club · 
van 100 en iedereen die op 
een of andere manier er
voor gezorgd heeft, dat 't 
voor ons een onvergetelijk 
jaar werd, hartelijk bedan
ken met een driemaal 
ALAAF!! 
Tot slot wil ik mijn opvol
ger veel geluk en sterkte 
toewensen en ·n daverend 
carnaval 1984. 

Ex-Prins Wim Il 

HOTEL· 
,,5 ATI 

- · __ ....__, __ ____ _,,, -

zaal vaar bruiloften e 

1'' . Pagfr1a 7. 

HOUTHOND~L 

H.Ol TEW 

DOi: HET ZtlF RRl\\{f LE"N 

Café Bar Petit Restaurant 

"1llr ~otbrksrl" 
Markt 4 - DEURNE 

Telefoon (04930) 13260 

ut trefpunt vur 
gezelligheid en pluzier 
mi un lekker potje bier. 

HIEËR CARNAVALLE 

Ml ZUN ALLE!! 

tel.: 13340 

J. HENDRIKS 
tel. 12955 

. ' 
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VAN GOCH 
UW SLAGER 

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

1 

,1 

*"Ober, kunt u mij -0ok iets geven waar ik weer een beetje 
nuchter van word?" vraagt een man die te veel heeft gedron
ken en nog met Zijn auto naar huis moet rijden. 
"Met genoegen, meneer," antwoordt de ober, "ik zal u de re-
kening geven." · 

111111 1111 11111111111111111111111111111111111111111111i1111 111111111111111111111r111111111 

lf. .~ 

.QUICKYNETTE r.: ~ . 
stomerij nieuwe stijl J 
"De Martinet" 13 

Deurne 

Telefoon 14T74 

1 
~~ 
t~ 
191 
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'neïpekske haole bij 

arls&nooyen 
·1n de martinet 

le(:IL,750 

van 
ERP 

RADIO EN 
T.V. HANDEL 

de Martinet 

1 1 1 1 i. 1 1 

FUJI HR 100 
FOTOROLLETJE 

Bij het afhalen van Uw 
kleurenfotorolletje, ont
wikkelen en afdrukken. 

KWALITEITSGARANTIE 

Slechte foto's hoeft U niet 
te nemen en dus niet te be
talen. 

1 1 1 1 1 1 1 1 a .••.• "~..,.·-··· 
Martinetsjraat 14·16 1 ~~ 

,___ __ T_
0

:_1~~_::_n_12_os_3 ___ ~ ··-

*Kqrelsen was het helemaal niet eens met zijn huisarts. 
"Dus u v~ndt dat ik moet stoppen met drinken, met vrouwen 
en met ?Ingen?" 
" Ja," zei de dokter, "maar dat is echt niet zo moeilijk als u 
wel denkt. Als u maar een keer niet meer drinkt en de 
vrouwtjes verder met rust laat, dan hebt u waarschijnlijk 
ook geen zin meer om te zingen. " 

VERLICHTING & u$ 
GESCHENKENBOETIEK 

"MAATINET" 

bukkems 
SCHOENEN 
TëL~J2523 

* Een speld en een naald drijven op de Atlantische Oceaan. 
Zegt de speld: "Zie je hoe mooi mijn knopje glanst in de 
zon?" 
Antwoordt de naald: "Ik zie niks. Er zit water in mijn oog". 

MET DANK AAN AL ONZE 
ADVERTEERDERS EN 
BECUNSTICERS !! 
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. . . 

carnaval 1984, en hoe het vrpeger was ......... . 

Wij wonen aan de racebaan 
naar Venray, langs de vent· 
weg. overbuurvrouw Valken
burg ctante Mlen voor de kin· 
deren> had mij opgebeld met 
de vraag ok ik een stukje wou 
schrijven voor de carnavals· . 
krant. 
Ik schrok en dacht dat zoiets 
een taak was voor de burge
meester of de politiecomman
dant. Goede Raad was duur. Ik 
beloofde haar er over te zullen 
nadenken. De bedoeling was 
dat iemand der bejaarden zich 
ook eens zou laten horen. 
Een blik in de Dikke van Dale 
vertelde mij; carnaval: vasten
avondfeest. Als, zo dacht ik, de 
carnavalsvereniging er is voor 
Jong en oud, rijk en arm en 
zelfs de couveuse's In het zie· 
kenhuis niet worden over· 
geslagen, kunnen wiJ ouderen 
moeilijk achterblijven. Alleen 
de manier waarop. Hierover 
piekerend zijn we tevreden 
gaan winkelen. 
En dan, opeens zit ik hoog bo· 
ven het gewoel van de carna
valsoptocht op een grote grlJ· 
ze olifant midden in de stoet. 
De Hosbengels spelen dat het 
een lust is. 
Precies op tijd waren we vanaf 
het stationsplein vertrokken, 
omringd door vrolijk schette
rende muziek. Wille.m Dat met 

:•'·:·-~ o.·. 

. ;~ 
0: . 

~ 

: '!'") 

zijn trommelaars naderde va~ 
nuit de st. Jozefparochle. 
Langzaam ging de stoet de 
Stationsstraat In langs aanne
mer Harrie v.d. Acker en pas
seerden de winkels van swin
kels Textiel en Jegerings 
groentehandel. De oude heer 
wasser stond met zijn onaf· 
scheideliJke gleufhoed op 
voor zijn deur. De marsmuziek 
werd luider en luider. Langs 
kolenhandel Dorus Jegerlngs 
en de Boerenbpnd. verder 
ging de tocht langs kinderen 
eerkers en Plet Berkers de tim
merman. 
Driekske Berkers op de hoek 
der Schutsboom en Leonard 
Manders stond er voor de•fiet
senzaak. 
vreemd genoeg speelde zich 
dit af in de vijftiger Jaren want 
tegenover bakker Goossens 
zwaaide "meneer Hub" van 
Doorne vriendelijk naar onze 
groep. 
De fam. Mutsaers en manufac
turier Plet Goossens stonden 
voor hun huizen en verderop 
zou ik, vanaf mijn hoge zit· 
plaats de slagerlJ van Karel 
Kimmenade zien en iets .ver
der de schappen In de winkel 
van Piet Bertrams. Geel geverf
de bakken van bulten en 
blauw van binnen en gevuld 
met vermicelli, suiker, groene 

r----7T......,...,...,k ~:~1 l Dlerenspeclaalzaak Oera 0 ~ 
& Voor uw: f 
'l - dierenbenodigdheden ~ 

t · hengelsport en aquaria ® 
- doe het zelf artikelen t' 
. koop en verkoop alle soorten vogels 1 f ALLEENVERKOOP VAN BANTKOOIEN 

~ (zelfbouwkooien) 

~ Leembaan 2 · Deurne· Tel. 11544 j 
~~~~~~~@J''dli®tt~""@M~ 

Vooral Uw 
nieuwbouw of 
verbouwingen 
naar: 

ALDENZEE BV 
Ook voor machinaal timmerwerk 

Vllerdenseweg 160 ·te. 14629 
Helmondseweg 42 · tel. 12390 
DEURNE 

Café "Den Thijss', 
ZUS en BERT 

SPOORLAAN î7 DEUR E - TEL. (04930) 13862 

VOOR" UW BROODNODIGE ONTSPANNING!! 

Passief of actief 
bij Racket Sport Deurne 

. Tennis (binnen en bulten) 

. Squash 
·Badminton 
· Sportshop 
. Gezellige bar 
. Petit Restaurant 

Inlichtingen: 04930-16647 

erwten, bruine bonen, enz. 
enz. een hele rij! 
Adjudant Koenders die Juist 
·Huize Landzlcht een opknap
beurt had laten geven door 
zijn politlemensenm keek gea
museerd toe. verder ging de 
optocht richting markt recht· 
door, langs Harry Goossens en 
de dames Reynders. verderop 
stond Peer van Griensven, als 
altijd In blaawe kiel en bril op 
het voorhoofd ons toe te knik· 
ken. Caspar Peerbooms was 

· ook van de partij. 
De blinde ogen van het Raad· 

' huls -waarvan de ramen dicht· 
gespijkerd waren· keken mij 
verwijtend aan ..... . En pas op -
dát moment, besefte Ik dat ik 
gedroomd had. Raadhuis? 
dacht ik Raadhuis? Hoe was 
het ook weer? Langzaam heel 
langzaam, werd alles mij dui
delijk. Ik zat op de Markt voor 
het Raadhuis In de wagen op 
mijn vrouw te wachten die . 
boodschappen deed. De blin
de ogen van het raadhuis de· 
den mijn gedachten terug
gaan in de tijd. Immers, terwijl 
het Amerikaanse ruimteveer 
rondcirkelde rond de aarde 
bedacht ik dat dit weer voor• 
zien was van o.a. Philips elec· 
tronica uit Eindhoven, en ter
wijl deze "shuttle" rondcirkelt, 
geeft de Gemeente Deurne ... 

Un par dröpkus bezine, 

meijer hebbe die 

"RENOOS" nie nodig, 

die ge kaant kouwpe baaj: 

RENAUL T - DEALER 

Autobedrijf 

J.H. MANDERS en ZN. 
;· 

Vollstraat · HOek liesselseweg 
5753 Rl DEURNE . 
Tel. 04930 - 12626 of 15600 

liesselseweg 16 tel. 12518 

e DEURNE. e 

Voor nieuwbouw · verbouw of 
stallenbouw naar 
AAN N EM 1 NGSBEDRIJ F: 

Jan Kuunders 

. Haspelweg 25 
Deurne · Telefoon: 16202 

-!,. ..... 

sprokkelvergunningen uit, iets 
wat ze ten tijde van de Bata· 
vieren ook gedaan schijnt te 
hebben.... ZIJ. de Gemeente, 
zette zo.gezegd de klok terug. 
Met het verzo~k in het achter· 
hoofd "iets" te willen schriJ· 
ven namens de bejaarden de· 
den wij Glit ook. Is dit alles? 

--Nee. Het Mooiste komt nog. Ik 
begon de tocht op een olifant. 
Ik eindig bij twee muizevallen. 
OP een steenworp afStand van 
de Markt kunt u ze vinden in 
de Molenstraat. In het winkel· 
tJe van Hanneke eerkers, die 
de kleinste etalage van Deurne 
en misschien wel van heel Ne· 
derland heeft, daar staan ze 
tesamen met wat bolletjes 
touw en enkele vliegenvan
gers. Hanneke, die na de dood 
van Kees doorging ..... 

Toen ik dit alles zwijgend be
keek en in haar de dienende 
taak van de Middenstander 
zag, toen heb ik gedacht: 
"Hanneke, beste Hanneke, ge 
hebt oew taak goed begrepe". 

bejaardenwerkgroep 
Walsberg. 

\\ • 

verkoper: H. V.D. STEUN 

~----- Verkoper: c. v.o. STEUN 

Molenstraat 45, tel. 12554 Haageind 46, tel. 15422 

CVerly~clo11k ·interieur e11 exterieur 
BEGLAZINGEN 
SCHILDERWERK 

LEEMBAAN 15 TEL 04930-17163 
5753 SL DEURNE 

MODERNE WANDAFWERKING 
SIER PLEISTERS 
VLOERBEDEKKING 
GORDIJNEN 
ZONWERING 
ROLLUIKEN 

Aan: 

DE CLUB VAN HONDERD 

Ook dit Jaar willen wij u danken 
voor uw financiële ondersteuning 
van carnaval 1983 . 

Stichting "DE PEELSTREKELS" 

. '1 ~ 'l 
·.·.1 

: ~! 

.0, 
' ~ 

'· -11! 

i'.81 



DE PEEL~TREKEL 1984 

Ik ben bij de dan marietjes gegaan omdat ik van anderen 
had gehoord dat het heel leuk moest zijn. 
Dus toen ik van mijn vader hoorde dat ze nieuwe dansma
rietjes zochten, h bik me opgegeven. 
Maar ik ben er heen gegaan met de gedachten dat ik zo weer 
weg kon worden gestuurd. 
Dat is dus niet gebeurd. 
Verder vind ik het trainen erg leuk. Ook nog hoop ik dat het 
een fijne carnaval wordt. 
AMANDA. 

11 
ASFALTERING EN 
RIOLERINGEN 
GRONDWERKEN 
BESTRATINGEN 
ERFVERHARDINGEN 
ALLE WEGENBOUW
KUNDIGE WERKEN · 

-~~" ,,~~ • . . '11.\~~":-"'". ~ 

~~ 

'LtaffiOO 
la$~ clijk 6 
lltlmoncL 
Tel, ö492D a 33 8è5 

' ::.~:.::: .· :.:~.:E~ERSBEDRIJ~ . 
Telefoon 13120 \.~-" '-W.1 

Laat u een gemakkellJk carnavalskapsel knippen . 
bij herenkapper + 

ANTOON BERKERS 
OOK VOOR DAMES 

heuvelstraat 13 - Deurne - tel. 12909 

Tel. 12337 

Oliehandel 

Tankstation 

Autowasplaats 

E_nergiekachels 

\ 

Nooyen verwarmde 
stalen roosters. 

G. Nooyen en Zonen b .v . Kanveldweg S 5754 PM Deurne 
Tel. (04930 ) 16860. b .g .g . (04764) 1843 Bank : Rabobank Deurne nr 11 08.80 501 
Handelsreg isternummer 41838 Kamer van Koophandel t e Eindhoven 
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Mi}n man en ik hebben een gezamenlijke bankrekening. 
Raken jullie dan nooit in de war? 
Nee hoor. Hij zet er geld op en ik haal het er af. 

-
*Diederik heeft hoge koorts. De dokter onderzoekt hem met 
zijn stethoscoop. "Wat doet u nou, dokter? Telefoneert u 
met mijn bacillen?" 

i-!p. -

we·er terug op D 0 N D ~ R D A G 

Donderdag 1 maart 1984 
aanvang: 20.11 uur 

~ zaal ~ Q) 

van Moorsel 

entree: ., 5,00 per persoon 

orkesten: DE "KLUTSERS 
EN 

"1 MIDWAY 



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

(' nnm 1 11111!111 l'Jll 

1 
Dr. Hub v. Ooorneweg 28 
5753 PM Deurne 
Telefoon 04930-16878 

""' 
~~~~~~~ 

VUR AL AUW J<AP01ï1ë 
SC.~OEN 

W.HOEBEN 
HOEK SWINKELSLAAN . 
ZANDBOSWEG 

Wij kopen tegen de 
hoogste prijs 
uw oude 
of kapotte 

gouden sieraden, 
sloop9oud 

en 
gouden of zilveren 

munten. 
KONT ANTE 

BETALINC!! 

e 
J. v.d. Berkmortel 

Herenberg 7 · Deurne 
Tel. 04930-13459 

H. MARTENS 
L ~ Costerstr. 10 
Tel. 04930 - 16282 - 13.986 

Uit het oog 

Dit gezegde heb ik ooit er
gens gelezen. vaak klopt 
dat helaas wel, maar als we 
het over Cor va·n de Broek 
hepb-en, gaat dit beslist 
niet op. Na 25 Jaar Cor ge
kend en veel met hem 
besproken te hebben, over 
diverse dingen, wat met 
carnaval te maken had, 
zegt hij mij op een Kerst
concert: "Héin, dat is de 
laatste keer dat ik gespeeld 
heb". Hij heeft in de ene 
hand een pot bier en In de 
andere zijn instrument, 
dan loopt hij kwaad weg. 
Na enkele weken brengen 
we hem naar zijn laatste 
rustplaats en daarna staat 
ieder ziJn eigen weg weer 
in. 
Kerstbal 1983. Iemand die 
voor de eerste keer mee
helpt versieren van de zaal, 
vraagt: "Wie heeft dit toch 
allemaal gemaakt?" "Cor 
van de Broek", zeg ik. Ie
mand die Cor gekend 

' , " . 
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uit het hart? 

heeft, zegt: "Zou Cor dat zo 
goed vinden, wanneer we 
dat zo doen" en ik zeg: 
"Néé, want Cor legde er al~ 
tijd de laatste hand aan en 
dan was het pas goed. 
we missen Cor dit Jaar en 
dat zal altijd wel zo blijven, 
maar met zijn ideeën zul
len we nog Jaren doorgaan 
en daarom blijft het voor 
hen die hem kenden: in het 
oog- In het hart. 
Cor, wij hopen dat, waar jij 
nu bent, men net zo veel 
plezier van Jou mag heb
ben, als dat wij hier op_ on
ze aarde gehad hebben. 
Moeder en familie van Cor, 
moge het voor u een grote 
troost zijn, om zo een zoon 
en familielid gehad te mo· 
gen hebben. 

Hein smeets, 
Namens de hele carnavals
gemeenscbaP De Peelstre
kels. 

B.R.S . . 
Voor goede.betonwerken, 

·dan gnedgekeurde betonmortel va.. 

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



DE PEELSTREKEL 1984 

stationsstraat 8 deu 

~ ~ ~ ~· bogalevsky 
lll.Z adviesbu r.o 

. Dir.: M.R. v. Leeuwen 

• adviesburo 
•onroerend goed 
• hypotheken 
•verzekeringen 
• financiering~n 

hedde ge wa teveul geld en wilde 'n 
huiske kaopen? 
dan komt mèr us langs. _ 

KANTOOR: Stationsstraat 103 
5751 HD Deurne 
Tel.: 04930 -1 6825 

PRIVE: v. G1jselstraat 19 
5712 HD Someren 
Tel.: 04937 - 4045 

van 

Jantje logeerde bij zijn opa in 
Haarlem. 's·Avonds, toen hij ging 
slapen, zei hij tegen zijn opa: 
"Opa, ik moet plassen. " Toen zei 
opa: "vooruit, ga dan maar, maar · 
noem het voortaan zingen". De 
volgende avond moest Jantje 
weer plassen en zei: 
"Opa, ik moet zingen ". 
"Okee", zei Opa toen. " Doe het . 
maar zachtjes in mijn oor, an
ders wordt oma wakker! '" 
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eetba• ~ kome""°P 

Stationsstraat 17 Deurne Telefoon 04930-14758 

r. GROOTHANDEL voor de DOE HET ZELVER 

.19..@ Spee<aHst m automa .nnde<delen ~ en accessoires 

- " <JS- U1tlaten - Trekha11: bfekers 
- . · groolhandelpnjzen 
- c ;~ fabricage van ken1e 
- " .., ngen van 10 tot 40"lt 

STATIONSSTRAAT 132 
DEURNE 

TEL 04930-14465 

0 C h' Ó SCHILDERWERKEN 

Wij Ie eren 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 



DE PEELSTREKEL 1984 

1. Iedereen kan aan de optocht deel- ' 
nemen, al dan niet met een voertuig 
mits men zich aan de volgende voor
schriften houdt. 

2. Andere motorvoertuigen dan vier
wielige (bromfietsen daaronder begre
pen) worden niet ln de optocht toege-

· laten. Deze dienen te voldoen aan de 
daarvoor wettelijk gestelde eisen. 
Voor het vertrek van de optocht zullen 
deze aan een keuring worden onder
worpen. 

3. Wanneer met motorvoertuigen aan 
de optocht wordt deelgenomen dient 
ten opzichte van die voertuigen esv 
verzekering tegen wettelijke aanspra
kelijkheid 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·be-. 
dragen. In verband met de gewijzigde 
omstandigheden in de Stationsstraat 
zal op de naleving van di.t artikel zeer 
nauwlettend worden toegezien. 

5. In alle gevallen dienen de deelne
mers aanwijzingen door de politie op
tochtcommissie en ·ordecommissaris
sen gegeven in het belang van de open
bare orde en de verkeersveiligheid, on
middellijk op te volgen. 

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

7. Het is aan de nemers van de op
tocht (muziekcorpseri en/of show
groepen inbegrepen) niet toegestaan 
tijdens het trekken van de optocht stil 
te staan, terug te lopen of te rijden. 

8. Voor ongevallen tijdens de optocht 
is de Stichting "De Peelstrekels" op 
geen enkele wijze aansprakelijk te stel
len. 

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

10. De plaatsen in de ·optocht worden 
door de optochtcommissie bepaald. 
De optochtcommissie behoudt zich 
het recht voor om deelnemers zonder 
opgaaf van redenen van deelname uit 
te sluiten. 

11. Deelnemers van buiten de gemeen
te Deurne, alsmede uitbeeldingen met 
duidelijke reclamedoeleinden dingen 
niet mee naar de prijzen. 

12. De beoordeling door de neutrale 
jury is bindend. Hiertegen is geen be
roep mogelijk. 

13. Deelnemers moeten uiterlijk 13.30 
uur de.voor hem vastgestelde plaats en 
ook aangewezen plaats in de optocht 
ingenomen hebben. Het te laat aanko
men kan uitsluiting tot gevolg hebben. 

AANWIJZING: 
de optocht wordt opgesteld in de 
Tramstraat en de Derpsestraat. Drin
gend wordt verzocht als aanrijroute te 
gebruiken de Derpsestraat tot aan de 
spoorlijn (dus niet via de Ro
meinstraat). 

14. Tijdens de optocht mag niet gecol
lecteerd worden, tenzij hiervoor 
schriftelijke toestemming is verleend 
door de Stichting "De Peelstrekels" . 

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

Reglentent 
Carnavals

optocht 

De optocht 1984 zal worden ge
houden op zondag 4 maart. 
De vertrektijd is evenals vorig 
jaar vastgestel~ op 14.00 u_ur. In
schrijven voor de optocht is mo
gelijk ·in de volgende catego
.riei:!n: . 
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 vóór woensdag 29 fe
bruari te worden afgegeven bij · 
slagerij van Goch. ' 

Het toe te kennen nummer kan 

worden afgehaald op vrijdag 2 maart 

tussen 18.00 en 19.00 uur, eveneens 

bij slagerij van Goch. 

De prijsuitreik;ing van de optocht 
vi~dt p~aats om 17 .00 uur pij de ,..._. 
Residentie. 

't ' • • ~ " .•• ~ 

" f t ' - l • :· ,.. ' 

• 
DRINGEND VERZOEK: 

Vanaf de Prinsenwagens ( en ook vanaf andei:e wagens ) wordt dikwijls · 
gestrooid met versnaperingen. Doorgaans lopen met deze wagens veel 
(meestal kleinere) kinderen mee, om 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 Pt:elstrekels" in overleg met de gemeentepolitie, dat deze 
wagens zowel aan de zijkanten als de achterkant tot ongeveer 20 cm. 
boven de grond dicht zijn. 

Route 
Grote 

Opto~ht 
Tramstraat Oerpsestraat. 

Route: Stationsplein - Spoorlaan · 
Stationsstr. - Markt - Kerkstr . - Kruisstr . 
- Zandboswèg - Houten hoek weg - Heuvel-

Ontbinding van de grote optocht vindt 
'plaats op hét kruispunt: Lage Kerk · 
Lieselseweg - Hog_e weg - Mart_inetstr . 

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 

o.a. brommers, motor me~zi~span enz. enz. 



ZONDAG 22 JANUARI 
13.00 uur: Prinsonthulling in de Vi~rspan m.m.v. de Hosben

gels 

ZONDAG 29 JANUARI 
13.00 uur: Internationaal dansmarietjesconcours in de 

Vierspan 

ZONDAG 5 FEBRUARI 
13.00 uur: Prinsenade in de Vierspan m.m:V. de Hosbengels 

ZATERDAG 11 FEBRUARI . 
20.00 .uur: Zittingsavond in de Vierspan m.m.v. de Hosbengels 

"' 

VRIJDAG 17 FEBRUARI 
21.30 uur: Bezoek aan het gemeente- en politiebal in zaal van 

Bussel m.m.v. de Klutsers 

20.00 uur: Receptie Pottenbakkers in de Zeilberg. 

WOENSDAG 29 FEBRUARI 
20.00 uur: Bejaardenavond in het bejaardenhuis in de 

Kruisstraat m.m.v. de Klutsers 

DONDERDAG 1 MAART 
20.00 uur: Boerenbal in zaal van Moorsel m.m.v. de Klutsers 

VRIJDAG 2 MAART . 
09.30 uur: Kinderdag. Bezoeken aan diverse kleuterscholen. 

Tevens bezoek aan de Fatimaschool aan de Hoge
weg. 

20.00 uur: Receptie Dors(t)vlegels in zaal Thijssen 

ZATERDAG 3 MAART 

MAANDAG S MAART 
14.00 uur: Kinderoptocht m.m.v. de Hosbengels 
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 
21.30 uur: Residentie de Vierspan m.m.v. de Hosbengels 

DINSDAG 6 MAART 
10.00 uur: Ukkepukkebal in de Vierspan m.m.v. de Hosben-

gels 
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 de Vierspan m.m.v. de Hosbengels 
23.30 uur: Sluitingsceremonie in de Vierspan m.m.v. de Hos-

bengels · . 
23.59 uur: Verbranden Peelstrekel nabij de Vierspan 

14.00 uur: Kleuterbal in de Walsberg m.m.v. de Hosbengels. 
16.00 uur: Sleutelaflialen m.m.v. de Hosbengels 
20.00 uur: Receptie Hèikneuters in zaal de Heibloem 
21.00 uur: Diverse bals 
22.30 uur: Harmoniebal in de .Vierspan . 

ZONDAG 4 MAART 
14.00 uur: Grote optocht, m.m.v. de Hosbengels 
17 .00 uur: Prijsuitreiking in de Vierspan 
18.00 uur: Diverse bezoeken, m.m.v. de Hosbengels 
21.30 uur: Residentie de Vierspan m.m.v. de Hosbengels 



/ 
/ 

DE DANSMARIETJES ! 

tel. 12475 
Zeilbergsestr-aat 31 
Tel. 04930-13957 

Gebr. Daniëls 

. Voor alle grondwerken 
Zand & grindhandel 

-
1'eL.o'i9lo•155s9 . ~a~t'td..1 -o~W"n<? 

:1-1e·r s ~I A c K 1-1 u 1 f P. v.d. Heuvel 'Deurne ~ 
~ WILTUIETSVOORINUW ~ 
~ DIEPVRIES BESTELLEN A 

DAN EVEN HET ~_.,.~ 

SNACKHUIS BELLEN ! 

SNACKS-VLEES - GROENTEN 
GEBAK - IJS 

Gerard Bllderstr. 3 Telefoon (04930) 15576 
b.g.g. 16588 

TEL. 04930-12506 

ll 
til 
~. 

" ~ 
~ 

• 
ic 
ic 
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, SLAGERIJ 

~.,.·~ Ve 'ki~ 
~ ~ M1lhezerweg 19 DEURNE 

Wie zoekt, 
kent Slagerij de Walsberg niet. 
Wie Slagerij de Walsberg kent, 
zoekt niet. 
Het adres voor uw barbecue 
en koud buffet! 
Voor grotere barbecue partijtjes 
grote Tel. 04930 -14352 
barbecue Bart Oomemi 
verhuur Milhezerweg 19 
mogelijk. Deurne 

Voor uw auto- en motorrijbewijs naar: 

Jos Haver 
Zaan 39 Deurne, tel. 17510 

LESSEN TOT EERSTE EXAMEN f 37,- PER UUR. 
Vrachtautorijbewijs met aanhanger! 

* Een man komt in een sportwinkel om een parachut
te te kopen. De verkoper laat hem verschillende mo
dellen zien. 
Vraagt de man: "Maar wat moet ik· nu doen als de pa
rachutte niet open gaat?" 

· - "Dan kunt u hem ruilen. Wij geven namelijk een jaar 
garantie." 

Aann. en Betonbedrijf 

J.C.vdWesterlo b.v. 
T!JC>ElolS t:>E . 

K.\A.N,VALSD)\GEN 
VLIERDEN 

Voltstr. 20 - Deurne 
Tel. 04930- 14635 
Veor: 

PRIMA ORKEST 

'SMAANDAGS 
Nieuwbouw en Verbouw 
Alle timmermanswerk· 
zaamheden MATINEE 

ZATERDAGSFANFAREBAL 
Varkens· en 
rundveeroosters 

LANOQOUWt-\ECMA.NlSl(îlE 

SEORUF 

TAAH6TAAAT ~~ 
aa ~ ~ 

ra: 1~g" 

v.d .MUNCKHOF 

MIJN HAAR ZIT GOED 
ALS DE KAPPER HET DOET ! 

Kapsalon ,.'Liesbeth" 
Burg. v. Beekstr. 11 Deurne 

*Oud, Chinees gezegde: 
"In de armen van een liefheb
bende vrouw lijkt de boze we
reld ver weg, maar hij is en 
blijft dichtbij." 

Tel. 04930-19810 

*Een sheik werd veroordeeld 
tot zes jaar gevangenisstraf, 
omdat hij zich schuldig ge
maakt had aan bigamie. Hij 
hield er namelijk twee harems 
op na .... 

TAPIJTHAL "DE PEEL" 

LoooGIE=TERsSEDR!lF 
MU\S\iOUDEL!JKE ARrl~El.EN 

J. W. OTTEN 
DOf<PSTRAA.T G<é:> 

AARLE-Rl~TEL 

*Eén ding zou ik weleens wil-

. · 1en weten: wat doet een nu
dist met 'zijn autosleuteltje 
nadat hij zijn wagen heeft af
gesloten? VVD 

UW MEUBELFABRIKANT 
·MEUBEL WINKELIER 

DE GROOTSTE KOLLEKTÎE TEGEN 
DE LAAGSTE PRIJZEN!! 

AFD. DEURNE 

secretariaat: 
Jozef 1sraetstr. 21 

MEUBEL WINKEL: St. Jozefstraat 47a, Deurne 
MEUBELFABRIEK: Hoogdonkseweg 4, Liessel 

BLOEM EN & PLANTEN 

J. PRIJS 
Hefmondseweg 118 
Telefoon 13105 



BERKENSTRAAT 28 DEURNE TEL. 13982-12824 

A. DE WIT B.V. 
Al les voor de 

:~~~:y ~ .· 
·KAMPEREN 
·SPORT 

DEURNE . Leembaan 1 (langs het spoor) 
T elefoon 17777 

KOMISCHE 
PLAY-BACK 

WEDSTRIJDEN 
tijdens de carnaval, 

met bierrad van avontuur. 
Ook met de carnaval, ben je bij 

Studio D e c h t beter uit. 

Geopend tijdens de gehele carnaval! 

vur schon idf: ". "' "~~ 
• - - ~ &<--~ 

blumkes 
dag ~n nacht 
bai ons uit de 
bloemen· 
automaat 

tel. 12419 

HAAGEIND 24 

Iemand uit de Koolhof komt 's
avonds in de Heiakker zijn buur
man tegen en zegt: Maar Jan, 
wat zie jij er afgetakeld uit, zal ik 
je even naar huis brengen? 
De ander: Nee · asjeblief niet. 
Daar kom ik ne_t vandaan! 

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

C.V. BEURDEN 
. f tel. 13680 

' 

ELECTRO-TECHNISCH- . 
INSTALLATIEBEDRIJF 
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De Pastoër an 't woord .......... . 

Beste Peelstrekels, 
wat Is het Jaar gauw voorbij. 
Na alle feesten van het afgelo
pen Jaar staan we weer voor 
het grote carnavalsfeest van 
1984. En er Is niets mooier dan 
samen feest te mogen vieren, 
want dan kunnen we ook sa
men de zorgen en beslomme
ringen van het all~daagse le
ven aan. Daarom hoop Ik dat 
ook de carnaval ertoe bij zal 
dragen dat we ons samen als 
één grote familie voelen, niet 
alleen In deze dagen, maar het 
hele Jaar door. Onder leiding 
van de nieuwe Prinsen van de 
Peelstrekels en de Helleman 
en hun gevolg zal het onge
twijfeld een knalfeest worden. 
Maar zij rekenen natuurlijk op 
de medewerking . van ieder
een, hetzij door aktief mee te 
werken of alleen maar door te 
genieten van wat anderen · · 
voor de gemeenschap ·doen. 
Er zullen weer allerlei dolle 
liedjes gezongen worden en 
er zullen veel dwaze gezichten · 
rondlopen, zodat we weer 
flink kunnen lachen en lact:ien 
is gezond. 
Iemand heeft eens gezegd: 
"De meest verspilde dag van 
alle Is die, waarop we niet gela
chen hebben". Nou, dan zullen 
de carnavalsdagen beslist 
geen verspilde dagen hoeven 
te zijn, als iedereen op een 

·nette en beschaafde manier 
mee feest. Dan zullen die dwa
ze gezichten niet tot ergernis 
zijn maar tot vreugde van. ie
dereen. 
Dan zullen we de betrekkelijk
heid van ons gejaagde leven 
vol spanningen inzien en kun
nen we ons echt eens·een keer 
ontspannen. En velen spannen 
zich In om dat te bereiken. 

Daar zijn we dankbaar voor. 
Wij wensen allen veel l'.)lezler 
en hopen dat we veel kunnen 
lachen: want lachen Is de 
poort waardoor veel goeds In · 
de mensen kan binnen glip
pen. 
"De halve wereld lacht om de 
rest, om alles lachen Is het al--
lerbest!" 

Pastoor: 
"Ik maak u mijn compliment 
dat u daags na carnaval in de 
vroegmis was." 
Man: 
"Verrek, war ik dáór?" 

J.A. Terken. 
pastoor Par. H. Geest. 

_w@_a _@_u fF'_®_l_ICD_~i _ i®_S_®_@_e_lh'l _ ®_(fl)_l~_®_(fl)_g 
Hoend 1ep 18 . 5751 VC Deurn e 
Te l. 0 4930-15314 

Waai hebbe den hille dag ètè! 
' 

CAFETARIA/EETHUIS 

VAN DER WEIJST 

1-{aageind 1 
57.51 BA Deurne 

Tel. 04930-14043 

.. 

• Het is geweldig, Kees! 
Gisteravond heeft Truusje 
eindelijk "Ja" gezegd." 
"Zo, en wanneer trouwen jul
lie?" 
"Wie praat er nou over trou-. 
wen?" · 

~t.c;'l'AUl1R4'}- "· /' ' 1 · "t'~~ 
~ f EÎ ~ 

De Kegelaar · 

Een zaak met sfeer 

Kegelen · 

En 

Gezelligheid 

Eten 

Leuke bar 

Auto parkeren geen probleem 

A1 open vanaf 1 O uur 

RedellJke Prijzen 

TRUUS en WIM v. MIDDEN 

Voor reservering 04920 - 46778/41194 
Watermolenwal 13 · Citysporthal 
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*"Je vriendin Agatha heeft me diep beledigd. Ze zei dat ik 
een heks ben." 
"Dat is erg lelijk van haar. Je mag een mens nooit naar zijn 
uiterlijk beoordelen." 

•"u bent hier zeker nog niet zo erg lang als verkoopster 
werkzaam?" 
" ·waarom vraagt u dat?" 
"Omdat u nog telkens bloost als u de prijzen noemt." 

öööööGööööoooooooooooooooooooooo 

thto.1t94tfnM ·. · .. 
. V' 8'f.aenll "; f witna11det 

uets uit' het beste 
Stationsstraat 106 - tel. 04930 - 17337 

l><...l<..X..X..X..X..X...X..lUUULJUU...X..X..X..X..X...X..lUUULJUU<..X..X..X..X..X...X..XJ~ 

DEURNESE EN 
NEERKANTSE 
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Vur een schon gelozie of un mowie bim bam klok moe te ge 

bij 

Martien van Hooff zijn, 

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

MIEKE'S 

WOLHOEKJE 

Stationsstraat 39 

M. VAN HOOFF 

Stationsstraat 4 ·Tel. 12396 

Grote kollektie 

KARNAVALS
ARTIKELEN 

zoals elk jaar weer bij: 

GOOSSENS' TEXTIEL 

Stationsstr. 44 · Deurne 

Keukencentrum M. BERKERS 

.E.t-l . \41J 1$ OK NOG 

ANNE11ER 

' 
~WKH~CllT WEET 

Y/Aî VROUWEti WEfl'Si:l'I 

Snackbar 
Heeft U in koken geen zin ? ? ? 

Een hapje van ons gaat er altijd in 

RINY VAN VEGHEL 
Stationsstraat 64 · Deurne - Tel. 17581 

*"Ben je dat akelige geluid in 
je auto al kwijt, Hendrik?" 
"Bijna. Overmorgen gaan 
mijn vrouw en ik scheiden." 

*"Als u lacht, juffrouw, weet 
ik dat ik U zeer binnenkort te· 
rugzie." , . 
"U probeert mij te verleiden". 
"Nee echt niet, maar ik- ben 

. toevallig tandarts van mijn 
beroep". 

TELEFOON 12360 

*"Zeg, Anneke, zullen we een 
stuk afsnijden en de kortste 
weg door het bos nemen?" 
" Nee, schatje, vanavond niet. 
Ik moet echt uiterlijk om elf 
uur thuis zijn." 

•Afgeluisterd gesprek in een 
portiek: 
" Wat bedoel je met" Bedankt 
voor de gezellige avond? 
Ik dacht dat het nu pas begin
nen zou .... " 

°' 
Fa. REYNDERS·WILLEMS ~ 

~ 
0\ 
0 

A l 
Stationsstr~at 24 ~ 

~ 
5751 HE DEURNE 

Tel. 04930-12691 
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Als het carnaval is gooit de prins snoepjes 
op straat, net als Zwarte Piet. 
Carnaval, dan mag je andere kleren aan. 
Carnaval is een optocht. 
Als het carnaval is lopen er heel veel 
mensen op straat en dan doen ze heel gek. · 
Als het carnaval is, is alles heel lollig. 
Als het carnaval is, moeten de polities 
heel goed opletten, want dan drinken de 
mensen heel veel bier! 

Kleuters "Hei akker". 
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Kinderoptocht 
Maandag 5 maart kunnen jullie weer mee
doen in de kinderoptocht van Deurne. 
Je moet jezelf dan komen opgeven op 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 met 
een wagen deelnemen. Als je je op komt ge
ven krijg je een nummer dat je in de optocht 
moe! 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. 

~- < / \Ç ., 
/ , 

>. 
( 

. 1 
~ 

Hieronder vindt je de route die de kinderop
tocht trekt en waar jullie je op nioeten 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. 
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Molenstraat 31 · 5751 LA Deurne 

r - · ~ -- =--=---:.:.- · ·- · . 

boek- en kantoorboekhandel 
kantoormachines 
kantoormeubelen 
kopieerinrichting 
drukwerken 

Telefoon 04930 - 15192 

molenstràat 1 
deurne 
tel. 04930 - 12561 

KAASSHOP 

.. ·t CUJage~wieQ' · 
Molenstraat 10. DEURNE. 

tel. 12948 

ZEILBERGSESTAAAT 90 • TEL. t3712 

MOLENSTRAAT 19 TEL. 17545 

FABRIEKSTRAAT 31 • TEL. 139n 
GROENTEN EN FRUIT 

15 

," lrlPEE ·• ..... 

' ' 

Je lt38t wch zek&· 
all es s t.a.an 

Iets goed te maken na carnaval ? 
Dan vlug een bloemetje:jvan 

':Bloemboetiek o41111emarie 

Molenstraat 21, 5751 LA Deurne 
. . Tel. 04930-177 48 

Molenstraat 17 · DEURNE· Tel. 04930-16069 

•"Thomas," lucht Moeder bezorgd haar hart, ,,dat steeds 
maar wiss(Jlen van vriendinnetjes van jou hangt me ellen
lang de keel uit. Wanneer zul je eindelijk eens in het huwe
lijksbootje stappen?" 
"Och Moeder, ik vind rondvaartboten eigenlijk veel leuker." 

*Twee jongetjes zijn in een ernstig gesprek gewikkeld. "Ge
loof jij dat er een duivel bestaat?" vraagt, de een. . 
"Nee," antwoordt de ander. " Het zal wel net zo zijn als met 
Sinterklaas. Het is je vader." 

Slagerij de Vleeshal 

voor 
grote en 
kleine 
hoeveel· 
heden 
terecht 
kunt 

~ 
Il 

711 A:-J. BEKKERS 

DE ZANZl·BAR 
is t ijdens de karnaval 

GEOPEND 

Zaterdags vanaf 21.00 uur 
Zondags na de optocht 
Maandag en dinsdag 
vanaf 20.00 uur 

WIJ WENSEN U VEEL LEUT 
EN PLEZI ER! 

Truus en Toon Aldenzee 
Meulenpéép 13 

P.S.: Tijdens de Carnaval 
VERLAAG DE bierprijzen 

Ze vertelde hem op een dag, dat 
ze niet met hem kon trouwen, 
omdat haar moeder hem niet 
mocht. 
- Waarom niet? vroeg hij verwon
derd. 
- Ze vindt, dat je te vrouwelijk 
bent! Hij dacht even na ·en ant
woordde: 
- Ja, in vergelijking met haar mis
schien wel! 

3 

5 
\2 

25 
3·3·84 (carnavalszaterdag) GROOT HELLEMANBAL MET ORKEST "FORTISSIMO'S" MAANDAG EN DINSDAG MATINEE 
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Ba1 ons kende ge komme vur alle reizen naar ut bo1tenland 

tel. 04930 - 16555 

CAFÉ · RESTAURANT 

'' B RA BAN T '' 
H. VAN DE KERKHOF 

Voor feesten, brui/of ten 
en partijen. 

Liesselseweg 20 - Deurne - tel. 12162 

De Visser 13a Deurne 

Tel. 04930-12895 

·RURIUIÊ 

Eig. G. Coumans 

Voor plezier en gein moet je 
bij Jan en Gonny zijn!! 

·Café-Biljart 
"DE BERK" 
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VISSER 17, DEURNE, TELEFOON 04930-11594 

strekelinnekes en strekels 
Als Je zo tussen Kerst en 
Nieuwjaar een stukje gaat 
schrijven voor de carna
valskrant,· heeft nog nie· 
mand in Strekelland er erg . 
in dat carnaval zo dicht 
voor de deur staat, maar 
begin maart is het weer zo-
ver. · 

~ 

Terugblikkend lijkt het als
of we nog maar n~t af
scheid hebben genomen 
van Prins Huub 1, Prinses 
Annie en . hun kinderen 
Marcel en Jolanda. Gelukkig 
voor ons is oud-prins Huub 
voor de carnaval nog niet 
verloren. want we krijgen 
in hem ·n uitstekend pen
ningmeester terug. 
Maar voordat we aan car
naval '84 gaan denken, zou 
Ik eerst nog een dank
woord willen richten "tot 
oud Prins Wim Il, Prinses 
Annie en .hun kinderen JOY· 
ce en Raoul. Prins Wim al 
ben Je niet groot van for
maat, Wij in Strekelland klj· 
ken terug op een groot 
heerser over 't Strekelland 
en ik voor mij denk dat alle 
carnavalsvierders terug 
kunnen kijken op een 
geslaagd carnaval 1983. 
Prins Wim Il, dit Jaar heb Ik 
't als vorst gemakkelijk ge
had, omdat jij biJ alle carna· 
valsvierders. JonÇJ en oud, 
'n welgeziene gast was. 
Zelfs op de kienavond van 
de Peelstrekels, waarbij de 
Prins als traditie eens aan· 

. wezlg is, was Jij al in . staat 
om iedereen in carna
valsstemming te brengen. 

. Prins Wim Il, om leder eve
nement te beschrijven van 
de carnaval zou te lang du· 
ren, maar om het In een · 
paar woorden te zeggen: 
"Ge waart geweldig!" ver· 
de mogen we Prinses An· 
nle niet vergeten, ·Annie 
zonder Jouw hulp zou car
naval '83 niet geslaagd zijn 
geweest. Je stond als een 
rotsrin de branding achter 
Je man. AIS Wim 11 de scep
ter zwaaide zorgde JIJ dat 
er thuis ook alles doorging. 
Thuis, daarmee bedoel ik 
jullie kinderen, honden en 
paarden. vooral Joyce en 
Raoul, die twee geweldige 
kinderen, die ook belange
loos optraden bij de beJaar-

. den In zaal van Moorsel en 

In 't bejaardenhuis. Daar· 
naast was Je voor ons alle· 
maal een geweldige gast· 
vrouw. Prinses Annie, Ik ge
loof dat Prins Wim best 
trots mag zijn op zo'n Prln· 
ses. 
·Prins. Wim, Prinses Annie, 
Joyce en Raoul, mij rest 
slechts een woord.: BE· 

, DANKT! 
verder wil . Ik het bestuur, 
onder voorzitterschap van 
oud Prins, oud vorst, 25· 
Jarig lid, de heer Hein 
smeets van de Stichting de 
Peelstrekels, bedanken 
voor het vertrouwen dat · 
ze afgelopen Jaar als vorst 
in · mij gesteld hebben. 
Daarnaast w11 · ik de hele 
Raad van Elf, Inclusief vice
vorst ·Charles bedanken 
omdat .wij samen carnaval 
'83 tot een goed einde heb· 
ben gebracht. Ook · de 
dansmarietjes, van wie wiJ 
Inmiddels afscheid hebben 
genomen, zou Ik willen be· 
danken. Jullie waren ge
weldig. 
verder hoop Ik dat carnaval 
'84 even prettig zal verlo· 
pen als carnaval '83. Tot 
slot zou Ik graag onze nleu· 
we Prins en Prinses, be· 
stuur, Raad van Elf, dans
marietjes, alle Peelstrekels 
en Peetstrekellnnekes ·n 
geweldig carnaval '84 toe 
willen wensen. 

ALAAF, 
VORST BERT. 
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VDWAL 
·seuw MATERIALEN 
Ç)QE ~ET ZELF 
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SCHILDERSBEDRIJF 

COOL EN 
A. Reddingiusstraat 22 
Deurne ·Tel. 12426 

* 
* 

KLEUREN HARMONIE 
MET -KLEUR· 
CÖ.PPËRÄNT 

EN 
HISTORLAKKEN 

KADO ARTIKELEN 

MARTENS 

DEURNE 

Stationsstraat 43 

--~ 

Ook lotjes van de Staatsloterij ! 

Hcddc ge mee ocw fich de hil..'rkaar" 
gev:irre 
Dan kaande ge nl> l\sw1x·111i!! nil' k<irn· 
Dan mer wa anders : 
Voort ermee nó Mandl'r' 
In de Stalionsstraat. 
Die weet wet raad . 
Of koopt een nccj . 
Dan fic1stc f;?t' hleej. 
Mer hedde g 'ocw geld ver Npc.· 
D.an moete ~e lope. 

De doktersassistente schrijft 
naar huis: Lieve pa en ma, ik kan 
a.s. weekend niet komen. Gastri· 
tus en nephritus dwingen mij in . 
bed te blijven. 

STlk WA l-l1P 
t::El\l PAk 

\/AtJ 
RIC\l 

Schrijft pa terug: Smijt die Grie· 
ken ~ruit en kom! 

*Een man komt bij zijn huisarts en vraagt: 
,Kunt U zich dat versterkingsmiddel nog herinneren dat u 
~e onlangs hebt voorgeschreven?" 
"Zeker", antwoordt de dokter. "Wat is daarmee? ~' 

"Ik kan het flesje niet openkrijgen ... .. " 

BIJ ' ~ ·t; -~ 

.ru;o~ij~chpo~ i I i p 5 ~ 
autorijlessen_ voor 

S1a11onss1raa ~ 9 35 •• 1e1 04930-13831 
' per uur vOOI De.u1ne omgevi1"'9 

iylagazijn "De Molen" Deurne 
L.M. van Griensven·Holten 

· Stationsstraat 34 
Tel. 04930·12404 

Speciale aanbieding in 
BK roestvrijstaal en emaille 
pannenset 

met 10°/o korting 

Een Belg koopt een auto en gaat 
hem in Nederland infijden. 
Hij komt een agent tegen die 
hem aanhoudt, de agent zegt, 
mijnheer u rijdt 180 km per uur, 
waarop de Belg zegt, maar dat 
kan niet, want ik heb deze auto 
pas een half uur. 

" Die voetgangers ook altijd" 
moppert mevrouw achter het 
stuur van haar Datje. 
"Ze lopen altijd voor de wielen". 
"Ja", zucht haar man, " Mis
schien kun je beter van het trot
toir afgaan, Ada". 

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

H. Manders en Zn. 
Statlonsstr. 108. tel. 123514 

P.agina ~2 , 

K'~N'rOo~
EN 
~OE.'t<HAMOEl. 

tof in cl~ 
optocht 

~~w~ 
•El.. 15813 

Slijterij J. Geerts 
Stationsstraat 14 

Telefoon 12656 

Ruime Sortenng m bmnen en 
buitenlrJ"if'êl'S'Ge est1 ,eerd 

W1ïnen 
Bieren 

TON HART JENS 
FOTO STUDIO - FOTOGRAAF 

MET BEVERS GROENTEN 
EN FRUIT 
BENT U ALTIJD 
BETER UIT!! 

Stationsstraat 11 - eurne 

Stationsstraat 35 

Tel. 04930-17628 



DE PEELSTREKEL 1984 

Mi de carnaval oew haor un 

bietje in de war gemakt, dan vlug nor 

Urst moakte we garre vur vtoeri:Mdek.1ung en 

toffelkleej mèr tegenworT;g IPtrVlll we ok vur 

speciale garres, grof en open .....tgord11ne dus 

als ·ge een dezer doage an de appe zèt 
en ge ziet erges van die groffe d.,.. Nnge dan 
kon dè garre handig is uit o.un. 1ir.omme. 

En zo ziede ge mar ... 

Paul: "Is het waar dat jij en Piet 
allebei om Suze 's hand hebben 
gevraagd?" 
Leo: "ja". 
Paul: "En wie is de gelukkigste 
van 1ullie twee~ n?" 

Leo: "'Piet, wan t ze is met mij ge
trouwd". 

Heuvelstraat 1c - Deurne 

Tel. 19235 

SPINNERY 
•• •• 
BRAKATb.v. 

Een mooi meisje stond de apen 
in Artis te voeren. Terzijde stond 
een wat schuchtere jongen, die 
zei: "U hebt wel sukses bij de 
apen. U moet wel veel van ze 
houden". 
Het meisje knikte instemmend: 
"Maar dat wil nog niet zeggen 
dat jij een kans hebt". 

Hallo, ik ben Suzanne, een nieuw dansmarietje. 
Het /ijkt me erg leuk om met carnaval op te treden. 
Maar ik hoop dan wel dat het goed gaat. 
Alaaf!! 
SUZANNE VERBAKEL. 

·we zien het weer zitten ~ ... 
wanneer ik dit schrijf in het 
nieuwe jaar alweer begon
nen. Het jaar van de waar
heid wordt er links en 
rechts gezegd. Het jaar 
waarin de mensen hun 
creativiteit en hun vinding-

. rijkheid dubbel en dwars 
nodig zullen hebben. we 
zullen dit jaar hopelijk kun
nen zien dat we er weer 
langzaam bovenop komen. 
we moeten er juist nu te
genaan en samen in solida
riteit proberen er iets van 
te maken. 

u zult zien dat iedereen 
. nog nooit zo mooi - ver
. kleed erbij zal lopen, u zult 
zien dat Juist in slechtere 
tijden het veel beter carna
val vieren is. u zult nu alle 
mensen uit Deurne zien als 
echte Peelstrekels. 

DAT TE ZIEN ZAL EEN WAAR 
FEEST ZIJN!! 

P.S.: En denk eraan: 

"IK RIJD ALLEEN ALS IK ALLES 
HELËMAAL ZIE ZITIEN" 

Juist deze ingrediënten le
nen zich uitstekend voor 
het carnavalsfeest. · 

De Kórpschef 

Als we dan ook nog als 
· rechtgeaard brabander of 
brabantse zeggen dat we 
eerst maar eens moeten 
beginnen met feest te vie
ren, dan zijn we al aardig 

· op de goede weg. 
·In dezelfde creativiteit en 
vindingrijkheid zien we het 
carnavalsfeest weer hele
maal zitten. u zult zien dat 

' de optocht nog nooit zo 
mooi uit de verf zal komen, 

W. wouters. 

Speciaal Transport Deurne bv 

containervervoer 
veegdiensten 
reinigingsdiensten 
verhuur van containers 

VLIERDENSEWEG 8·10 TEL. 04930-12607 
DEURNE . 

*'n Jongeman dreigt zijn verloofde: "Eén ding moet je goed 
onthouden. De eerste de beste keer dat je me bedriegt ver-
moord ik je!" ' 
"En de tweede keer?" 

1 P.J.~ELf 
AAN
NEMERS 
BEDRIJF 
DEURNE 
timmer
werkplaats 

HELM.WEG 91 
tel. 12635 

D~ ODO DDDOD ODC DDODO DDDD DD D 

Kruisstr. 6 · St. Jozefstr. 6 · Liesselseweg 12 

nét<n~o6l~ 
l1'2~~rt~o~ 
~moota 

~~~ 
"Sa.b~mo~ 
'\Jcrz\ngH1~ttt1_9 

· Als goed buurman moet ik je 
iets vertellen. Ik liet gisteravond 
de hond uit en toen zag ik op de 
hoek van de straat een jongeman 
proberen je dochter te verleiden. 
· Lukte het hem? 
·Nee! 
· Dan was het mijn dochter niet. 

Als je rookt, drinkt en achter de 
vrouwtjes aanjaagt, wordt je 
geen honderd jaar. 
Maar je voelt je wel alsof ... " .. ...... . 

rm~orn; 
v~ 

~~®®~~rn 

~~;~ 1~1! 
Sn0·~ ~ ; 

1 . 

~<l-t"- ~ 
yta.rtte.n (/,,' · 

VEL"D~T1< '5 ~ 
IEL. -12.'10-t 

__,... , 

' 
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:=J lnRRKHDRSTBV 

Derpsestraat 20 Tel. 04930 - 12085 - 17930 Postbus 159 - 5750 AD Deurne 

~---~----------~ 

ZAAL.VAN 

't l)rierl)e 

Helmondseweg 115 
tel. 04930 - 15691 DEURNE 

0000000000000 0 

S'ohetcle. Cl~f't u.w ~uto 
cl Cl -rt n a CH' 

llOOa ~~~~flll 
na de carnaval werken wij ook weer 

L.J . Costerstraat 

0000000000000' 0 

Aat1hangwagens · 
· ~arden-lr-aiJcrs 

en 
Vea~.agens 

G.v.d~E.YER 
en z.,n. 

Leenibaan 5·14 

Tel.: 14137 

Glas verf behang autolakken 
tevens uw adres voor 

glasreparatie 

A. v.d. MORTEL 
Telefoon: 04930 -12844 LIESSELSEWEG 18 

GOOSSENS 
automaterialen 

Leembaän 55 ·Deurne - teL 19009 

INTER. TAANsPoR.TBEDRUF 

mGn \.1~~~. 
· \tTEL.\33~1 ~ b .v. 

\VOLTSTRAAT 22 

Een aangeschoten man komt 
een bar binnengestapt en zegt 
tegen de barkeeper: "Geef me 
gauw een borrel voordat het ge-
dono · 
zijn borreltje meteen leeg en 
bestelt opnieuw met dezelfde 
woorden: "Geef me er nog maar 
een voordat het gedonder 
begint". 
Zo slaat hij zes borrels achter
over en de barkeeper wordt bang 
dat hij naar de centen kan fluiten 
en vraagt: "Meneer mag ik eerst 
even met u afrekenen?". 
"Zie je wel", mompelt de man, 
"Daar begint het gedonder al". 

- ,, 

,' . ' .......... . 
IVIOORSEt.: BOERENBAL: 

in de grote zaal • • 
RVDER : :, 

in de kleine zaal : : ; 
"MIDWAY" 

iL~~~~~~At$~~~<i.~~J";~~ 

l
<Sf zaterdag voor 1-

carnavaf 
· groot ~ 

~VOETBAL! 
~ BAL . ~ 

1 
~ 'c! . • 

• • • • 
• donderdag • • • 
: voor carnaval : . 

••••••••••• 
matinéevan 
elf tot twee 

- [[ 
<A...il~r:"' 

,, AAN DE IVIOLENSTRAAT ! 
l-~äiffj2tqer?nwv!'JiiPCwRrW?RW?iiWii••••• 11 •• • · ilfBfirij? 11 ii•liii ••• 

-..=- -=.-:.. ..c..;:.. _ _. ~=- -..:w. ~-=- ....:. ~:... ..:::~ .:-::.. 
• ". • "- -· • --- '< ~-
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GAAT U BOUWEN OF VERBOUWEN 
EN WILT U HET GOEDKOOP HOUDEN 

DAN MO T U OP HEINEMANS VERTROUWEN 

SLEUTEL AFHAL N 1984. 

Op zaterdag 3 maart 1984 is het w er zover. Zoals reeds ve
le jaren gebru ikelijk worden de Prinsen en Prinsessen 
met hun aanhang verwacht op d Markt te Deurne om uit 
handen van de burgemeester van Deurne de sleutel in on
vangst te nemen. 
De achterliggende gedachten hierbij is, dat de burge
meester gedurende de 3 carnavalsdagen zijn macht over
draagt aan de Prinsen van de onderscheiden prinsdom
men. Gedurende de Carnaval is e gemeente Deurne on
derverdèeld in 7 prinsdommen, t.w. St. Jozef, Neerkant, 
Vlierden, Helenaveen, Zeilberg, Liessel en Deurne. 
Voor de prinsen is dit een enorme belevenis. Voor de orga
nisatoren is di een reden om te trachten, dit jaarlijks terug
kerend gebeuren te doen slagen. Het zal duidelijk zijn dat 
bij een dergelijk gebeuren ook het nodige publiek hoort. 
Komt U eens jken op de Markt en daarna in een gezellig 
samenzijn in de ierspan. 

Á ,,.--.....~ 
drukwinkel peter van oosterhout 

nieu"e en ebruil.te biljarts, 
div. toebehoren "aaronder alle 
soorten hroefl. uen. · 

. ~ ~ molenstraat 60 - 5751 Ie deume 

_J , -c ~ telefoon 04930-15828 

00 al hebben we ·niet 
zo' grote drukpers, 

ESCH BILJARTS DEUR: E 

J. v. Goyenstraat 16 

Tel. O-i930- IJ118 
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~ toch hebben we deze PEELSTREKELSK ANT 

voor u gemaakt. 
veel plezier er meel 
~ 
~ . I ~ 
~ niet alleen voor · ~ 
~ carnavalskranten kunt u ~ 
~ blJ ons terecht, maar ~ 
~ ook voor alle andere ~ 

~ , drukwerken \~ 

r§ll ~ 
~ 
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29-1-1984. 1e keer in deurne 
in de residentie de vierspan 

internationaal 

open oost-brabantse 
kampioenschappen 

tevens tournooi 
kwalificatie europacup 

aanva g: ju ioren 13PO uur 
senioren 18.30 uur 

GOOSSENS 
GOOSSENS bv pluimveeverwerl<ende industrie van de Cehave nv 
deurneseweg 8 5724 AL Asten-Holland, Postbus 16 sno AA 
telefoon (04936) 8133 telex 51275151281 goki nl 

lllllkanten, kompl!1el met 
latten-bodems. 
Grote sortering ·ook 2-
pers. 

·:· .. 
•!• 

:1: CAMPING EN CARAVANHANDEL 
•!• 

." 
•!• 
•!• 
•!• 
.; 
•!• 

~i~ "FRERICHSOORD" 
·:· ,, 
.;. 
•!"" 
•!• 
·!· 

·:· 
·:· 
:1: ~x~ 
·=· < ~- -->-•· .. , ·""-·':> 
O:• 

·=· ·:· 
·:· ... ... 
·:· ... 
·!· 
•!• 

·=· ·!· 
·!· . 

-:-
~· 

·=· ·:· 
. ~ t 

DIERE S?ECJML.2.AAK 

·=· 
·=· ·•· 
y 

·=· 
·=· ":. 
<· 
< .. 

VOGEL. - ~~WAW9~-T' w:' ? 

B"oth..Ji..U 1 SWEG 9 TEL~1~2.i!8 

KAL15S"T~7 5 HE!..JEL 
7El: o1t7bb -~5'08 

Slaapbank 2 persoons 
bank. In een hand orndr 
u een fijn bed alm ' • 

Eethoeke"n ·bankstellen· verlichting· kapstokken· spiegels· slaapkamers cm. 379,-

"0NG WONEN ~w,.,., 
Molenlaan 1a Deurne, tel. 04930-11542 Gezellige meubels voor simpele prijzen!! 's ags gesloten 
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E·relijst van 
begunstigers 

Th · v .d · Acker, archilect 
De Akelei 
Amro bank 
J · v · Baars, keurslager 
Café van Baars 
Bav11ria, Lieshout 
P~stoor v.d. Bergh, Tilburg 
Wim Berkers, muziekpaleis 
Botim, timmerfabriek 

1 Mw. A. v.d. Broek 
C. W. Brood, econ.dir. 
Fam. Bijsterveld, Vierspan 
Th. Coppus 
W.J.L. v. Deursen 
M. v. Doorne, Wolfsberg 
G. van Dijk, groenten 
J. v.d. Eijnde, leder en schoenen (J. v. Stratum) 
A. Franssen, houthandel 
Hotel Goossens 

Willy Hendriks 
M.P .1. Hoppenbrouwers, notaris 
Fr. v.d . Kerkhof, slagerij 
Slagerij Keu ten (J . Goossens) 
B.J.H. Keyzers, A.B.N. Deurne 
Café "De Kraaie Hut" 
p, Koster, dirigent 
Harry Kuypers; electro 
J. Leenders 
Lichteveld van Deursen, kledingmagazijn 
Mark horst B.V., steenhandel 
Gebr. Nies, drukkerij 
J. Obers 
Rabobank 
Peter Schiks, gordijnencentrum 
Swinkels Ass. kantoor, makelaar 
F. v. Tilburg, dierenarts 
J. Vermeer 
J. Vermeer, dierenarts 

G.W. de Groot, dierenarts 
J.H. v. Gulick, dierenarts 

. ". Heineken bierbrouwerijen . 

Videotheek Rocky _ 
--- Winters van Wees, dranken·handel 

'\ 1:.'jl · ~ ." . · ·~· --·- · ____, ~ - - ··- -

• 

+ 
S&»..A. 

ELECTRO WIJNEN 

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

Uitgebreide sortering moderne en exclusieve verlichting; 

Telefoon 17064 
~lasiusstraat 1 

Het Wijnhuis . 
.:-;:--==- -..=.- • . . " 1.11·J1/i.J1.iu1.1hli!UJ1111.1n r 

"Als ik zo de kerk inkijk", zei de 
pastoor vanaf de preekstoel "En 
ik zie U daar goedgekleed en wel
doorvoed zitten, dan denk ik wel 
eens: zouden er geen armen 
meer zijn! Maar als ik dan later 
de collecteschaal bekijk, weet ik 
beter"."" .. 

Kleine Erik aan het ontbijt: 
"Fien, mijn ei is rot". 
,;Hou je mond. Aan tafel moet je 
niet klagen!" 
Een paar minuten later: "Fien, 
mÇ)~t ik de snavel ook opeten". 

tlnion 
Batavus 
Fongers 

Tweewielerbedrijf 
.* Wijnen ._ 

St. Jozefstraat 27 ·tel. 12494 

voor alle bestrating 

en sierbestrating 

L:J. Hoeben 
StratemakersbedrlJf 

Lisztstraat 6 Deurne Tel. 04930 - 13752 

Pagina 27 

LEKKER 

. Bestuur en Prins Wim Il van de 
Peelstrekels, tijdens het 25·jarlg 
bestaansfeest, november 1983. 
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_ ~· ~ Joosten 9 
. , ·· Quick::-servjce 

' '' 

Helmondsingel ,37 · D~urne . 
', Telefoon 0'4980-..; 13847 
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