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Een jaar met veel hoogtepunten. 

We kunnen met veel plezier 
terug zien op een goed jaar. 
Bijna alle evenementen moch
ten we geslaagd noemen, be
halve het Boerenbal, dat werd 
zeer matig bezocht en er ging 
dus goed geld bij, daarom heb
ben we ook besloten om hetdit 
jaar NIET meer te organiseren. 
Hoogtepunten waren o.a. de 
Gala-avond en Dansmarietjes
concours en naar ik nu verno
men heb, wordt het weer een 
knaller, dus zorg, dat u op tijd 
kaartjes koopt. 
De andere evenementen zoals 
Prinsonthulling, Prinsenade, 
Sleutelafhalen, Kinderop
tocht, Grote Optocht, diverse 
balavonden die wij bezoeken, 
Ziekenbezoek, Bejaardenmid
dag en -avond en bezoek aan 
diverse kindergroepen, deze 
zijn niet meer weg te denken 
bij · de Stichting De Peelstre
kels. 
Het Kerstbal, georganiseerd 
door de Kon. Harmonie 
Deurne en de Stichting De 
Peelstrekels, loopt ook weer 
beter als eerst. Dat dit alles zo 
goed gaat, hebben wij te dan
ken aan de geweldige inzet van 
het Bestuur, Raad van Elf, 
Dansmarietjes, en diverse 
andere. medewerkers. 
Mensen, alle lof, dat men dit 
nog in deze tijd wil doen. 

Ook onze dank aan het Col
lege van Burgemeester en Wet
houders, Gemeentepolitl (na
tuurlijk 47), Brandweer, mede
werkers van de Gemeente en 
vele stille andere medewerk
ers. Daarnaast onze dank aan 
onze adverteerders, begunsti
gers en de Club van 100. 

Ook dank aan Prins Jan V en 
Prinses Gonneke met hun 
twee zonen. We hebben veel 
plezier van jullie gehad. Hös
bengels, bedankt, en wat 
hebben wij samen veel lol 
gehad. 
Annie van Kessel, Annie Ber
kers bedankt voor de gewel
dige wijze, zoals jullie de Dans
marietjes opvangen. En als 
laatste vorst Bert, bedankt voor 
alles, het is bij jou in goede 
handen. 
tenslotte Prins Wim 111 je komt 
bij ons in een goede familie te
recht en daarom hoop ik dat 
het voor jullie een onvergete
lijk feest wordt: 

Strekelinnekes en _ Strekels, 
maak er weer een Carnaval 
van, waar je lang op terug kunt 
zien. 

Hein Smeets, 
voorzitter. 

Gelieve de deu rnese 

zieken die buiten 

deurne gelegen zijn 

op te geven bij · 
Huub van Kessel ~I 
Helmondseweg 102 ,..~ 1 
telefoon 14202 

-. -,.... " 

'n s~s snack ualt 
lekker 1n de smaak! 

Eig. G. Coumans 

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

Potgrond 
Compostbedrijf 

"Ik maak me vreselijk ongerust. De laatste tijd praat mijn 
vrouw steeds in haar slaap." THIELEN 
"En waar heeft ze het dan over?" 
"Ze zegt iedere keer weer hetzelfde: 
"Nee, Wouter! Nee!" 
"Nou, en wat dan nog?" 
"Ik heet helemaal geen Wouter!" 
"Des te beter. Ze zegt toch iedere keer: "Nee!"? 

WOON EN SLAAPCENTRUM 

iPlaa 
Industrielaan 11 

5721 BC Asten 

Tel.04936-1778 

Tel.12929 
Containertransport 

en verhuur 

Hallo, ik ben Suzanne Verbakel. 
Ik zit voor het tweede jaar bij 
de dansmarietjes en ik vind het 
erg leuk om te doen. 
We hebben best een moeilijke dans, 
maar hij is wel mooi. 
Zo, nu wens ik de nieuwe Prins 
en zijn gevolg veel succes. 
En ook wil ik alle mensen nog een 
fijne carnaval toe wensen. 

ALAAF 
Suzanne Verbakel. 
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Strekelinnekes en · Strekels 

Het nieuwe jaar is nauwelijks 
goed en wel begonnen of we 
gaan ons opmaken voor het 
jaarlijkse carnavalsfeest. De 
ca rnava lsveren igi ngen hebben 
in de maanden van voorberei
ding hun plannen ·ontworpen 
en bijgeschaafd en staan nu 
gereed om met de festiviteiten 
te beginnen. 

Binnen het carnavalsgebeuren 
spelen tradities dikwijls een be
langrijke rol. Een van deze tra
dities behelst de zogenaamde 
sleuteloverdracht. Deze sleu
teloverdracht betekent in feite 
het symbolisch overdragen van 
de macht door de burgemees
ter namens de plaatselijke 
overheid aan Prins carnaval. 
Deze kan dan -samen met zijn 
gevolg- regeren over zijn onder
danen die de leut en hetplezier 
het dagelijks leven laten over
heersen tijdens de carnavals
periode 

Natuurlijk geldt voor deze tradi
tie dat het overdragen van de 
sleutel door een burgemeester 
aan Prins carnaval met het no
dige decorum dient plaats te 
vinden. Gezien de verbouw en 
uitbreiding van het gemeente
huis moet echter evenals vorig 
jaar opnieuw worden geïmpro
viseerd en zal ook dit jaar weer 
worden uitgeweken naar ge
meenschapshuis "De Vier
span" voor de sleutelover
dracht. 

Toen u gisteravond wegging, geloof ik dat u een pilsje te 
wein ig had afgerekend, meneer. 
Dat is nou toevallig, toen ik naar huis liep, kwam ik een 
agent tegen, die zei dat ik er een TEVEEL ophad. 

PRINS JAN V MET HET BESTUUR. 

Mijn verwachting is echter dat 
de overdracht van de sleutels 
vanaf 1986 weer kan en zal 
plaatsvinden op de enige 
plaats waarditdienttegeschie
den namelijk in het bestuurs
centrum van de gemeente in 
casu het dan vernieuwde ge
meentehuis. 
Gezien de aard, plaats en func
tie van het gemeentehuis vind 
ik dit de meest geëigende 
plaats voor deze handeling. 
De ambiance waarin een en 
ander gebeurt doet naar-mijn 
mening meer recht wederva
ren aan de traditie van de sleu
teloverdracht en bevordert 
daarmee op haar beurt weerde · 
carnavaleske sfeer. 

Gaarne wens ik u allen een bij
zonder plezierige carnaval toe. 

De burgemeester van Deurne 
Drs. A.A.J.M. van Genabeek. 

*Een vrouw die aan haar toe
komst denkt, is een vrouw die 
op haar twintigste al haar wa
re leeftijd niet wil vertellen .. " 

Un par dröpkus bezine, 

meijer hebbe die 

"RENOOS" nie nodig, 

die ge kaant kouwpe baaj: 

RENAUL T - DEALER 

Autobedrijf 

J.H. MANDERS en ZN. 
Voltstraat · Hoek Liesselseweg 
5753 RL DEURNE 
Tel. 04930-12626 of 15600 

Aal'lhangwagens 
f&arc:ierrlr·aiJer~ 

81) 

Veaw.agens 

G.v.d~E.YER 
en z.p. 

Leembaan 5-14 

Tel.: 14137 

1 1 
ASFALTERING EN 
RIOLERINGEN 
GRONDWERKEN 
BESTRATINGEN 
ERFVERHARDINGEN 
ALLE WEGENBOUW
KUNDIGE WERKEN 
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Meneer Wummels gaat naar zijn huisarts om zich te laten 
onderzoeken. Na een poosje zegt de medicus: 
"Het ziet er niet goed uit: u heeft water in uw benen, stenen in 
uw nieren, kalk in uw aderen en""" 
"Nu moet u niet zeggen dat ik nog zand in mijn hersens heb, 
dan begin ik morgen meteen te bouwen." 

,., 

HOTEL·CAFE 
,,STATIONS.ZICHT'' 

J~ ·· HENDRIKS 
tel. t2955 

zaaivoor 
bruiloften 
en. partiJen 

ll~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim , • .· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•caiiiïm•av,iiiiial•sd•i•n•sd•a•g•:•g•ra•ti•s•l<fl•e•n•te•miiiiiiik•miiiiiiet•z•u•lt•!!iiiii~~ 



Vur een schon gelozie of 1,;~ mo1 1e b1m bam klok moete ge 

bij 

Martien van Hoo f zijn, 

en z'n vrouw Franka van Hooff-Goosse11s 
verkupt tral/erhand schon porselein. 

M. VAN HOOFF 

Stationsstraat 4 · Tel. 12396 

00000000000 00000000000 0000000000 

tlw. ,484tfn'16 . 
v· awentc.'O&, fwitR011def 

ueis uit het btste 
Stationsstraat 106 - tel. 04930- 17337 
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Tegen sluitingstijd verschijnt er nog een late gast in de bistro. 
'Een schnitzel graag, ober,· bestelt hij. 

•Het spijt me fMfl8er, maar om deze tijd serveren we alleen 
nog maar oude gerechten.• 
"Nou, dat maakt niet uit. Breng me dlln maar een koude 
schnitzel. 
"Dat kan. 
Het duurt echter een dik half uur eer de schnitzel einde/1 op 
tafel verse ijnt. "Waarom moest dat n "'9de$naam zo vresel 
lang duren?" wil de gast wel eens 
"We hadden toevallig geen oude ttzel meer, meneer 
verklaart de kelner. "Daarom moesten .., wachten tot deze 
koud was.· 

BIJ 

autorijschool 
Tjeu Philips 

autorijlessen voor 

35,-· per 

Zin in un 
lekker pilske ? 
Dan vlug nor 

CAFE 1'N BAARS 

Stationsstraat 113, tel. 14538 

ONROER END GOED, PROJEKTO TWIKKELI G 

HYPOTHEKEN, \"ER ZEKERINGEN & BEHEE R 

Na carnaval 'n huis kopen of verkopen ? 
Of misschien 'n verzekering afsluiten ? 
KOM MAAR EENS PRATEN ! ! ! ! 
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DE PE~L$TREKEL 1985 

Strekelinnekes ·en Strekels 

· Binnen het Peelstrekelrijk is 't 
traditie dat de Prins een jaar 
regeert. Jammergenoeg moet 
ik vaststellen dat mijn periode 
van regeren intussen voorbij is. 

Carnaval 1984 is voor mij en 
mijn geiin een hoogtepunt 
geweest. In mijn proclamatie 
sprak ik van:"Allemaal samen 
Carnaval vieren". 
Het is voor mij als Prins een 
waar genoegen geweest om de 
Peelstrekels en Peelstrekel in
nekes samen op een zo spon
tane manier Carnaval te zien 
vieren. Vooral dankzij jullie 
Peelstrekels en Peelstrekelin
nekes zullen ·wij (Jan, Gon
neke, Jeroen en Mark) met ple
zier terugdenken aan deze tijd 

Kapsalon swart 
e osthétlclën voor het hele ge2 n 

Saton swart 
~vlsser13 

Deurne 
r~ 04930-12838 

vraag \lrlJbllJvend 
om advies 

In het feestgedruis van Carna
val is het funktioneren van een 
Prins sterk gebonden aan de 
mensen en groepen, die de 
organisatie en de begeleiding 
van zo'n tè gek feest in handen 
hebben. Dankzij die mensen 
hebben jullie Peelstrekels en 
Peelstrekelinnekes, en niet in 't 
allerminst ikzelf, unne sköne 
Carnaval gehad. 

Namens mijzelf, mijn gezin en 
naar ik hoop ook namens jullie 
wil ik daarom het Bestuur van 
de Peelstrekels, Vorst Bert en 
de Raad van Elf heel hartelijk 
danken voor Carnaval 1984. 
Niet alleen zij, maar ook de 
Dansmarietjes en hun bege
leidster (Annie van Kessel), de 
Hösbengels, de Klutsers en de 
Joekskapel hebben op hün 
manier fantastisch meege
werkt aan de geweld ige fijne 
dagen. Bedankt! 

Natuurlijk ook een dankwoord 
aan_ iedereen, die persoonlijk 
met mij en mijn gezin meege
leefd. heeft. Wij denken hierbij 
speciaal aan onze familie, de 
buurt, onze vrienden SV 
Deurne, de Club van 100 én alle 
ande~~n . Hun sympathie, die 
tot uiting kwam in bloemen 
attenties en felicitaties, is even~ 
als het feest zelf, onvergetelijk. 
De scepter als symbool van 
mijn (kortstondige) ambtsperi
ode heeft een ereplaats in mijn 
huis gekregen. 

Mag ik dan als slot de wens uit
spreken, dat de nieuwe Prins 
van het Peelstrekelrijk samen 
met zijn Strekels en Strekelin
nekes een gezellig Carnaval 
1985 zal hebben. 

Café-biljart "Den Thijss" 
ZUS en BERT 

Spoorlaan 17 - DEURNE - Tel. 04930-13862 

a ondgebed aldus En dan hoop ik Lieve 
arme kleertjes hee ' oo de meisjes uit 

papa altijd leest .... 

"Ach, en dit kleine hondje hier heeft dus uw schoonmoeder 
gebeten?" . 
"Ja, en sindsdien komt ze nooit meer bij ons." 
"Wat vraagt u voor die hond?" 
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"Wat kijk je bedrukt, Jannie. 
Schort er wat aan?" 
"Ik ben vanmorgen naar de 
dokter geweest en hij vertelde 
me dat ik zwanger ben." 
" Wat enig, zeg! En wie is de 
vader?" 
"Dat wist hij ook niet... ." 

~~<;1'AUll~..,_ 

l ~ ~~ 
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De Kegelaar 

Een zaak met sfeer 

Kegelen 

En 

Gezelligheid 

Eten 

Leuke bar 

Auto parkeren geen pr leem 

A1 open vanaf 10 uur 

Redelijke Prijzen 

TRUUS en WIM v. MIDDEN 

Voor reservering 04920 · 46778/41194 
Watermolenwal 13 - Citysporthal 

Heerlijk, helder Heineken 

AKKU'S 
BANDEN 
UITLATEN 

LPG 
SUPER 
NORMAAL 
DIESSEL 

Tegen zeer lage prijzen. 
Leembaan 55 - Deurne - Tel. 04930- 19009 

DE RAAD VAN ELF 
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~ QUICKYNETTE . rrf 
stomerij nieuwe stijl J 
"De Martinet" 13 

Deurne 

Telefoon 14774 

Ti 
r~ 
I~ 
lel 

1 1 1 1 • 1 1 

bij opname-apparatuur 
boven f 200,

geven wij 
2 jaar garantie 

en 
2 jaar verzekering 

. " .• 11[111111 ............. :-

m ••••• "m ... ••••• , __ 
van 

ERP 
de Martinet 

AUDIO-HIFI 
TV-VIDEO 
HUISHOUDELIJKE 
APPARATEN 

Problemen rond de vraag: 

bukkems 
SCHOENEN 

TëL-.12523 
" ~·©>'~ '""@111@.Jh c'l®tl©i'~ ~·~ 

Grafschrift voor een ambte
naar: 
"Hier rust hij verder." 

Vrouwen zijn net als paraplu's: . 
"Een paar grepen en de zaak 
wordt spannend!" 

Wat we nodig hebben om de 
watervervuiling te bestrijden is 
een auto die op rioolvuil loopt . 

Noem een kleur onder de tien: 
Antwoord: Aswoensdag! 

Een automobiliste tegen haar 
pasagier: 
"Sinds ik mijn bril in de auto 
draag, is het verkeer geweldig 
toegenomen." 

SLAGERIJ VAN GOCH 
Martinetstraat 22 ·Deurne· Tel. I 23 85 

· 's Maandags gesloten 

De JAS-bekroning voor de beste 
slagersprodukten. 

Ik vond het vorig jaar erg 
leuk. 
En hoop dat het dit jaar weer 
zo fijn wordt. 
De Gala-ai•ond vond ik het 
allerleukst. 
En ik vind het erg fijn dat we 
dit jaar weer mee mogen doen. 

Corina Clement. 

'neïpekske hoole bi/ 

ris& noo en 
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in de mart' ne 
tel.ti,750 

Een negerin baard een 
blanke baby. 
"Een wereldwonder" -::ei de 
vroedvrouw. 
"Ik geloof het niet, " as het 
antwoord. "Volgens m is er 
Jicht bijgekomen." 

Een moeder heeft twintig jaar 
nodig om van haar zoontje een 
man te maken. En dan kan een 
andere vrouw in twintig minu
ten een dwaas van hem maken. 

JELEK edelmetaal 

inkoop 
GOUD en ZILVER 

De Martinet 22 
DEURNE 

Tel 04930-11941 
b g g 17496 

Zou.het carnaval in Deurne ontstaan kunnen zijn? · 
1 . 

Inleiding. 
Zou het Carnaval in Deurne ontstaan kunnen zijn? Geen nuchter 
mens, lieve lezer, die dat gelooft. En juist omdat het geen nuchter 
mens is, die dat gelooft, is de tijd van Carnaval bij uitstek geschikt om 
die vraag aan de orde te stellen. Immers, het probleem is zo boeiend 
dat het niet'met een nuchter ja of nee beantwoord mag worden, alsof 
het dan opgelost zou zijn. Je moet in zo'n zaak argumenten en 
bewijzen aanvoeren, want, zou mijn grootvader zeggen, die hebben 
twee voordelen: ze overtuigen én ze werken ontnuchterend en vooral 
dat laatste, die ontnuchtering, brengt het gewone leven na·Carnaval 
weer in zicht. 

Op het eerste gehoor vindt de de hand liggende vraag; zo voor 
een of ander onder de lezers de handliggend zelfs, dat ze 
misschien wel dat ik mij bezig nooit eerder gesteld is. Ze had 
houd met eén domme vraag. Ik oók nu niet per se gesteld hoe-
heb dat zelf ook wel eens ge- ven te worden. Ik had ze ook 
dacht, te~en beter weten in. achterwege kunnen laten. 
"Wat is eigenlijk een domme Maar nu ze toch eenmaal ge-
vraag, mijnheer? Wai;trom iou steld is, wil ik niet doen alsof 
de ene vraag dom zijn en de het een onnozele vraag is, 
andere niet dom, maar intelli- waarvoor men zich dient te 
gent of zelfs geniaal? Wie schamen, een schaamvraag 
maakt dat uit!!" dus. · 
Wie zo'n vraag dom noemt, wil Het is geen schaamvraag, geen 
zelf natuurlijk slim zijn .of ten- domme vraag, het is gewoon 
minste toch slim lijken, om te een eerlijke en eigenlijk ook 
verbergen . dat hij niet alleen wel heerlijke vraag. Het ver-
dom lijkt, maar het ook is. wonderlijke is dat rondom deze 
Of het Carnaval in Deurne ont- interessante, uitermate boei-
staan zou kunnen zijn, is geen ende, vanzelfsprekende en 
domme..waagl - Het-~A-veei:- -- ..voordehandliggende · vraag 1 

(door L. Fransz Klot) 

nooit enige vraag is geweest, zo 
van "hoe zit het?; hoe staat het 
ermee of hoe ligt het erbij?" , 
"Waarom niet?", vraagt U wel
licht. Een goeie vraag, waarop 
ik het antwoord niet schuldig 
wil blijven, ook al besef ik ter
dege, dat ik met dat antwoord 
de vraag als vraag geweld aan
doe. Immers: een onbeant
woorde vraag is meer vraag, 
dan een beantwoorde omdat ze 
in wezen een ex-vraag is. 
Het antwoord op de vraag of in 
Deurne het Carnaval ontstaan 
zou kunnen zijn, zou met een 
volmondig JA beantwoord 
moeten worden, maar in die 
volmondigheid ligt nu juist het 
probleem. 

Van oudsher heeft men, óók in 
de Peel, óók in Deurne, niet al
leen in het centrum, maar 
evenzeer in de Zeilberg en de 
Walsberg geleerd nooit met 
volle mond te spreken. Dat was 
onbeleefd, _ongepast en vooral 
ook ongehoord; 
Wat is er in het verleden steeds 
weer gebeurd? U raadt het al. 
Omdat niet met een volmondig 
ja geantwoord mocht worden, 
moest het antwoord op de 
vraag ongehoord blijven. En 
dat had weer tot gevolg dat het 
eigenlijk ook niet zinvol gevon
den werçl de vraag zelf te stel
len. 
Het is als met het kind dat een 
boterham in zijn mond heeft 

gepropt. Zijn moeder vraagt: 
"Moet je nog een boterham?" 
En het kind zegt met volle 
mond: "Ja", zodat het brood 
naar alle kanten vliegt. Wat 
doet de moeder? Ze ruimt het 
brood op, omdat het te volmon
dige ja van het kind ongehoord 
blijft. 
Zo zou ik ook het probleem 
kunnen opruimen. Maar in 
hoofdstuk twee elders in deze 
krant snij ik het opnieuw aan 
alsof het krentebrood is. 
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Wat is een jaar snel voorbij. Na 
alle feesten van afgelopen jaar, 
staan wij alweer voor Carnaval 
1985. Na reeds op 6 oktober 
officieus afscheid genomen te 
hebben van Prins Jan V, deden 
wij dit op 6 januari officieel. 
Voordat ik echter aan Carnaval 
1985 begin te denken zou ik 
eerst graag even een paar dan
kwoorden schrijven. 

Te beginnen met Prins Jan V. 
Jan in jouw proclamatie heb je 
gezegd:"Zing, hos en lach met 
zonnige gezichten" en daaraan 
heb je zelf een hele grote steen 
bijgedragen. Daarom is Carna
val 1984 'n zeer geslaagd feest 
geworden. Prins Jan V, je hebt 
op een geweldige manier de 
scepter gezwaaid over 't Stre
kelland, ik mag wel zeggen, 
met vergulde hand. 

Strekelinnekes en Strekels, in 
zijn hoedanigheid als Prins 
hebben we van Jan afscheid 
genomen, maar niet als lid. 
Prins Jan is namelijk toegetre
den tot het bestuur van Stich
ting de Peelstrekels. 

CAFÉ - RESTAURANT 

'' BRA BA N T '' 
H. VAN DE KERKHOF 

Voor feesten, bruiloftén 
en partijen. 

Liesselseweg 20 - Deurne - tel. 12162 

De jongeman schuift steeds dichter naar zijn aangebedene. 
"Zou je om hulp gaan schreeuwen als ik je ritssluiting 
omlaagtrok?" 
"Hoe zo dat? Kan je dat dan niet alleen?" 

Dierenspeciaalzaak "Toerako" 

Voor uw: 
- dierenbenodigdheden 
· hengelsport en aquaria 
- doe het zelf artUce el" 
- koop en verkoop a.; soorten W>Q8 s 
ALLEENVERKOOP V4 BA TKOOIE 

(zelfbouwkoo.en 

Leembaan 2 · Deurne · Tel. 115« 

Hallo, 
Ik heet Marianne. 
En dit is het tweede 
jaar dat ik 
dansmarietje ben. 
Ik ben het kleinste 
en ik wens iedereen 
een fijne carnaval. 

Alaaf 
Marianne. 

\\li) 6All1'êft 

v.~RTEL 

Voor gezond brood 
en vers gebak !! 

LIESSELSEWEG 16 - 5751 KL DEURNE 

TELEFOON 04930-12518 

FLOREFFESTRAAT 7 - 5711 AA SOMEREN 

TELEFOON 04937-1590 

c,.. 
' ~ 
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Verder een woord van dank aan 
Prinses Gonne.ke en de zonen 
Jeroen en Mark. 
Gonneke, we vonden het fijn 
dat jij je ma.n steeds met raad 
en daad terzijde hebt gestaan 
en ook steeds op alle evene
menten aanwezig was. Je hebt 
op deze manier samen met 
man en kinderen het Carnaval 
van heel dichtbij mee kunnen 
maken en ik geloof ook zeker, 
dat jullie op 'n onvergetelijke 
Carnaval 1984 terug kunnen 
kijken. 

Ook dank ik het bestuur onder 
voorzitterschap van Hein 
Smeets voor de altijd weer per
fecte organisatie. 

Ook alle leden van de Raad van 
Elf bedankt voor jullie altijd 
weer geweldige inzet en feest
lust. We zijn dan ook zeer blij, 
dat we dit jaar onze Raad uit 
kunnen breiden met 2 nieuwe 
leden, te weten Willem van 
Hassel en Wilfried Geurts. 
Heren van harte welkom en 
heel veel plezier in de 
komende Carnavalstijd. 

Rest mij nog een woord van 
dank aan onze Dansmarietjes. 
Voor jullie was 't jullie eerste 
jaar maar jullie hebben het 
prima gedaan! Ik hoop dat jul
lie er dit jaar nog meer plezier 
in mogen beleven. Ook jullie 
leidster Annie van Kessel heel 
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hartelijk dank voor de prettige 
~amenwerking in 't afgelopen 
Jaar. 

Tenslotte wens ik iedereen in 
Strekelland en onze nieuwe 
Prins met zijn Prinses en kinde
ren een heel fijn en gezellig 
Carnaval 1985. 

Vorst Bert. 

~~:ss:~:ss:~:ss:ss::ssss::ssss::ssssss~~ :ss: ss;~5SSSS§~ssts 

Kettler Benelux - Deurne Holland 

STAO 
KETTLER, 

DANZITU 
GOED. 

TAPIJTHAL "DE PEEL" 

Tel. 12475 
Energiestraat 3 
Tel. 04930-13957 

Gebr. Daniëls 

Voor alle grondwerken 
Zand & grindhandel 

Advertentie in een dagblad: "Ik zou graag weer kontakt 
opnemen met de jongeman die mij zaterdag j.I. om 10 uur 's 
avonds in het park gekust heeft. Als ik geen enkele reaktie 
ontvang, ben ik helaas genoodzaakt met mijn verloofde te 
trouwen." 

Rechter: Bent U niet de· 
zelfde man, die vorig jaar 
800.000 gulden verduisterd 
heeft? 
Beklaagde: Zou ik dan hier 
staan, edelachtbare? 

Als je onze verkering uit· 
maakt, ga ik dood. 
Ze maakte de verkering 
toch uit. En hij stierf ....... . 
Zestig jaar later ..... . 

tJnion 
Batawa 
Fongers 

Tweewielerbedrijf 
* Wijnen • 

St. Jozefstraat 27 • tel. 12494 

, . 
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Heeft U in koken geen zin ? ? ? 

Snackbar Een hapje van ons gaat er altijd in 

RINY VAN VEGHEL 
Stationsstraat &4 - Deurne· Tel. 17581 

Grote kollektie 

u e,t:~T 'NeL.J<oM 
e,\j DE: A.S.N. 

~1"\0\1$ST~. ~ 
S1'-rEL-.,L\\~ \. 

~oe'K. . uw . . 
\/a konèieYe1ze11 
ti~de 

!R@DD 

Mi de carneval 
veul leut en pluzieër 

·- (. 

---·. f) 
VDWAL 

BOUW MATERIALEN 
DDE HET ZELF 
STATIONSSTB •. 136'--__ _.1----l 

~ lffL -~-·· =wJ 

Magazijn . De Molen" Deurne 
L. an Griensven-Holten 
Stationsstraat 34 
Tel 04930-12404 

Speciale aa bied1 g 1 
BK roestvr s aa en e 
pannenset 

met 10°/o korting 

KADO ARTIKELEN 

MARTENS 

DEURNE 

StatioDlltnat 43 

Ook lotjes ftll de Stutlloterij ! 

-----;o 
/ 
' 

KARNAVALS· 
ARTIKELEN 

zoals elk jaar weer bij: 

baai HARRIE en HANNIE 
Die ut cafe in de Spoorstroat 
overgenomme hebbe 

GOOSSENS' EXTIEL 

Stationsst~. 44 • Deurne 

MIJN HAAR ZIT GOED 

van Jan en Annie. 

Uw adres 
voor 
VERSE rauwkost 
uit 
EIGEN keuken. 

~ 
\t)'~~:,,te en Fruit 

Stationsstraat 11 - 5751 HA Deurne 

Telefoon: 04930-17628 · 

ALS DE KAPPER HET DOET ! 

· Kapsalon ''Liesbeth" 
Burg. v. Beekstr. 11 Deurne Tel. 04930-19810 

Sief kwam · weer zoals gewoonlijk te laat thuis: Hij 
draalde nog een beetje op en neer voor de deur toen er 
een agent lanflS kwam. . . 
"Mtlar moet JIJ noa naar toe?': vroeg h/J; . 
'Waar een lezing'" · · · ~ · 
-zo l•t wordt neÏgens ,,,., een lezing gehouden," ze/ . 
de agent. . ·. 
"En of" zei Sief, ''kom maar eens mee dan kun Je m/Jn 
wouw eens horen." c. -

Keukencentrum M. BERKERS 

~M ~IJ IS 01( N<>G 
· ANNE11ER 

As ge ut beate 
wlll moetle ge 
Bauknecht kiezen. 

PROOST!!!! 

rotd'-v= 
PRAKTICA V PENTAX' 

• de1ter 1Ue merken · 
• inruil foto·1ppa11tuur 
* foto -albums en ·lijsten 
* caméf1reparaties: zijn 

vaktundtg ._ 
* ruime sortering 

-·Oftihlen 
• P11foto'1 klur 

terwijl u wacht 

UW FOTO'S ONZE ZORG! 

0 
WINKELCENTRUMSTATIONSSTRA~T 

llURG. VAN BEEKSTRAAT 28 

Tll. 04930·17558 ca-on 
'.11NOLTA . ••• 

Fa. REYNDERl-WILtiEMS 

Stationsstraat 24 _ · 

5751 HE DEURNE 

Tel. 04930 - 12691 

BLOEME 

De Akelei 
Speciaalzaa in modern en be aaibaar 
bloemenwerk voor elke ge ege eid! 

Statronsstr. 92- Deurne - Tel. 04930-1211 3 

TON HART JENS 
FOTO STUDIO - FOTOGRAAF 

"Nou moet Je me toch eens 
vertellen, Frans, Wa.ttDm /e 
meisje Jou altijd Lodewijk 
noemt." 
"Omdat ik haar veertiende 
verloofde ben." 

Klant: "Is de stof van deze 
broek wel sterk? Ik zit namelijk 
erg veel." 
Verkoper: "Meneer, ik vwzeker 
u: in die broek kunt u het hele 
MVtboek van Strafrecht wel 
uitzitten." 

Stationsstraat 35 

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

............................... 
Ook voor warm.en lciatld buffet 

" ..... ~ ... - shop 

Stationsstraat 17 Deurne Telefoon 04930.14758 
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Een dansmarietjestournooi 

wai maoke meier as alleien carnevalskrante, komt mèr 
us buuurte dan komduger vanzèlf wel aachter 

DRU -KW-INKEL 
PETER VAN OOSTERHOUT 

molenstraat 60 5751 Ie deurne -tel. 04930-15828 ·· 

Voor de 14e maal organiseert 
Stichting "De Peelstrekels" in 
residentie "De Vierspan" een 
tournooi voor dansmarietjes. 
Nieuw ten opzichte van andere 
jaren is, dat dit tournooi georga
niseerd wordt onder toezicht 
van de Federatie Nederlandse 
Danssport. Dit is een organisa
tie waarbij veel verenigingen 
aangesloten zijn, die zich bezig 
houden met de carnavalisti
sche danssport. De deelname 
aan dit soort tournooien houdt 
in, dat er volgens de reglemen
ten van de F.N.D. gedanst moet 
worden en dat er'ook volgens 
hun reglementen gejureerd 
wordt. 

"ml ____ llDJ1l_aDiam IHDIUll 1 Jllallll UDl!llll JIDDlaHllllDl'l.lllllUMl -UlllJIIttimü•1 •••• IDDlDa.l•I •lmDl!Itlllll•I •11•11111. 

bestaat uit twee @deelt~m: · "· . G QTAX • DE U R N E ·-· de junioren (t/m 14 jaar) en . 1 
senioren (vanaf 15.jaar). leder 
gedeelte heeft een onderverde- .. 

~i~;d:::duelen TAXI: AUTORIJSCHOOL: 'I'.-

-dansparenl .... 
- show-dansen Schakel 
- gardegroepen. Ziekenvervoer 

R 1 t 1 Automaat 
Elk optreden wordt beoordeeld 0 s oe vervoer 
door een deskundige jury, die Busjes . Motor 
samengesteld wordt door de 

De winnaars/winnaressen 
kunnen deelnemen aan het 
tournooi voor de Europacup. 
Hieraan wordt deelgenomen 
door groepen uit Duitsland, 
België en Nederland. Dit jaar 
wordt dit tournooi gehouden in 
het "Spant" te Bussum. 

Federatie Nederlandse Dans
sport. De volgorde van optre
den wordt bepaald door loting. 
De datum van dit evenement is 
13 januari a.s. Wij nodigen alle 
Peelstrekels en Peelstrekelin
nekes uit om dit gebeuren te 
komen bezoeken. 

Commissie 
Dansmarietjestournooi 

ff-IET S N A C K 1-1 U 1 
: P. v.d. Heuvel Deurne ~ 
" WILT U IETS VOOR IN UW !t 

DIEPVRIES BESTELLEN 
" DAN EVEN HET .-.~~ 
ie SNACKHUIS BELLEN ! 

" SNACKS - VLEES - GROENTEN 
GEBAK · IJS 

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

:~~::::: _-:.:~.:EMERSBEDRIJ~ 

•VNl Telefoon 13120 \. ~~'?./ 

~""~ 

o.a. niet ons inmiddels 
befaamde 

BIERRAD 
VAN AVONTUUR. 
Geopend tijdens de gehele carnaval! 

* ~ · i' 
~. 

" " " • 
" " " ie 

" ie 

TEL.: 04930 - 14000 - 15346 

- 13-1-1985 
in de residentie de yi~rspan deurne 

internationaal: 

kwalificatie 
tournóOi . 
europa~üp 

. ' 

• ~ L 
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DEÜRNESE N 
NEERKANTSE 

De vrouw van een beruchte 
inbreker: "Zegt u dat wel, 
buurvrouw. Ik ben met recht 
trots op mijn twee zonen. Ze 
volgen namelijk precies de 
vingerafdrukken van hun 
vader." 

INDE 

'STlk WA ~IP 

eEN PAk 
VAN 

RIC\l 
TEL 1Z_e_g7 

SCH ILDERSBEDR.IJ F 

A. Reddingiusstraat 22 
Deurne· Tel. 12426 

* * 

KLEUREN HARMONIE . 
MET KLEUR· 
COPPERANT 
EN 
HISTORLAKKEN 

~_.:.;'--~~~~=---=--1 

"Weet je wie de gelukkigste 
werknemer is?" 
"?" 
"De pastoor!" 
"Hoe dat zo?" 
"Wel, die ziet zijn baas pas voor 
het eerst na zijn dood." 

"Je stinkt verschrikkelijk," zegt 
een meisje tegen een hippie. 
"Als ik jou was zou ik maar 
eens een bad nemen." 
"Onmogelijk." 
"Hoe dat zo: onmogelijk?". 
"Te laat. Mijn ritssluiting is 

, vastgeroest. '.' 

erry ~ van 

voor al uw 

MEUBELEN - BEHANG 
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TEL. 04930-12091 

MIEKE'S 

WOLHOEKJE 

Stationsstraat 39 

K4Ni'OO~
EN 

2> o E. 't< HAM OE. L. 

tot. ~tL clttt 
optocht 

~~~~ 
-rEL. 15813 

och , 

. VERLICHTING EN SCHILDERWERK ~ 

• STATIONSSTR. 47 DEURNE TEL 04930-13756 ALLE DAGEN GEOPEND~ 
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• l·f'. 

t"1"i:lY..\1!11~~ ~~1>· 
~ .: '1 1 

NU OOK ASSORTIMENT 
BRILMONTUREN 

VANAF f 75,-

00 
MARRES 
OPTIEK 

De Visser 13a 
Deurne 

, ' / 

Tijdens de 
Carnavalsdagen 

Speciale menu's! 

Haageind 29 · DEURNE 
Tel. 12141 

INTER. TRANsPoR.Tl3EDRUF 

2}'.AfGU '\:J!l~~. 
~ TEL .\3 3ol ~ b.v. 

WOLTSTRAAT 22 • 

Tel. 04930-12895 

T!Je>~& DE 
K.\RN,VALSD~EN 

VLIERDEN 

PRIMA ORKEST 

'SMAANDAGS 
MATINEE 

ZATERDAGSFANFA~EBAL 

Een vrouw tegen manlief na een carnavalsavond: 
"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 't niet?" · . 

I·. 1' · Aan: 

•/. ! o . 

r
t ~0 1 1 

01· DE CLUB VAN HONDERD 
- ~ 

i 
10, 
O · 

. ~ t 
Ook dit jaar willen wij U danken 
voor Uw financiële ondersteuning 
van carnaval 1985. 

Stichting "DE PEELSTREKELS" 

GOOSSENS 
GOOSSENS bv pluimveeverwerbnde industrie van de Cehave nv 
deurneseweg 8 5724 AL Asten-Holland, Postbus 16 5720 AA 
telefoon 104936) 8133 telex 51275/51281 goki nl 

Erestrekel. 

Zij, die jaarlijks de Prinsenade 
van Stichting "De Peelstrekels" 
bezoeken, weten, dat dit een 
evenement is, waarop ieder, 
die datwil, Prins Carnaval met 
zijn gevolg Kan feliciteren. Het 
vorig jaar kreeg deze receptie 
een extra dimensie door het 
feit, dat het bestuur van Stich
ting "De: Peelstrekels" had be
sloten twee personen te onder
scheiden voor het leve ~ 
Deze ·twee personen werden 
benoemd . tot "ERESTREKEL". 
Deze , onderscheiding valt 
slechts weinige mensen ten 
deel en wordt alleen toegekend 
aan hen, die voor Stichting "De 
Peelstrekels" een bijzondere 
verdienste hebben. 

De onderscheiding werd aan 
het einde van de receptie toe
gekend aan de heren G. Mark
horst en W. Martens. Deze twee 
zijn zowel binnen als buiten het 
Peelstrekelrijk geen onbeken
den. Het Peelstrekelrijk heeft 
aan deze werkers veel te dan~ 
ken. . 
De heer G. Markhorst werd de 
opvolger van de heer W. Geerts. 
Hij heeft vanaf 1976tot1983 de 
voorzittershamer gehanteerd. 
Hij heeft met inzet van alles 
~at in zijn vermogen lag, zich 
ingezet voor het Peelstrekelrijk 
en dat was niet gering. 
De heer W. Martens is een vijf
tiental jaren geleden als lid van 
de Raad van Elf de Peelstrekels 
komen versterken. Hij is onaf
gebroken lid .geweest van deze 
Raad -van · Elf, totdat hem ver
zocht werd in 1982 zitting te 
nemen in het bestuur van de 
Stichting. Momenteel is hij 
vice-voorzitter van Stichting 
"De Peelstrekels". Er is geen 
evenement, waaraan hij zijn 
beste krachten niet heeft gege
ven. 
Het PeelStrekelrijk moet zich 
gelukkig prijzen met dat soort 
mensen. · 
Gerard en Willy: namens alle 
Peelstrekels en Peelstrekelin
nekes proficiat en hardstikke 
bedankt voor al jullie werk._ 

Het bestuur. 
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SPECIAAL TRANSPORT COTRANS BV 

Postbus 27, 5750 AA Deurne 
Vlierdenseweg 8-10, 5753 AD Deurne 
Telefoon 04930-16880 

containervervoer 
veegdiensten 
reinigingsdiensten 
verhuur van containers 

Op school vertelt de leraar over de fuQ,kties van het menselijk 
lichaam. "We ruiken met onze neus en we lopen met onze 
voeten" vertelt hij met dorre stem. 
Zegt kleine Mart opeens keihard door de klas: "da's bij me Opa 
dan wel wat anders, die z'n neus loopt en z'n voeten ruiken. .. " 

l ' W AIJIU . ~ \OOH, 

ASSURANTIEN - HYPOTHEKEN 
FINANCIERINGEN AOVIEZEI\ 

PERSOONLUKE LENINGEN 

"NOVA VITA" 
ASSURANTIEN B.V. 

Kommerstraat 21, 5712 XT Someren Tel 04937-2824 

f n10 ~ YÉlril : ROös - tERS 
L__ ______ - ·- -----'l.------ ·-·---·-- - __________ / 
----- --~~--- - -~~--- - ---- ·----·---

Nooyen verwarmde 
stalen roosters. 

G. Nooyen en Zonen b.v. 
Kanveldweg 5 5754 PM Deurne 
Tel. 04930-16860, b.g•.g. 047.64-1843 

'J 

G oede 
ebruikte 

KLEDING 
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Tevens 
chemisch reinigen 

M. MESTRUM 
Hagelkruisweg 12 

De direkteur van een internaat 
voor jongens en meisjes zegt te
gen de jongens: "Als ik één van 
jullie in de slaapzaal van de 
meisjes betrap, krijg hij de 
eerste keer een boete van 
f 10,-, wordt hij voor een twee
de maal betrapt, dan moet hij 
f 20,- betalen en bij de derde 
keer bedraagt de boete f 30,-". 
Hier wordt hij onderbroken door 
een scholier" Kunt U me zeggen, 
hoeveel een jaarabonnement 
kost?" 

Is je vrouw nog altijd zo 
mooi? 
Jazeker, 't duurt alleen lan
ger tegenwoordig"."".". 

Waarom ga je toch altijd in 
de tuin lopen als ik ga zin· 
gen." ... ? 
Nou, daá weten de buren 
tenminste dat ik 't niet 
·ben.""""".?-

LoooG1e:TeRsSEOR!lF 
HU\S\tOUOEL!J)(E: ART\KE.l.EN 

Onder jagers: Kijk, dat is al 
m'n tweede konijn! Van
daag? Nee, sinds ik in '67 
met 't jagen begon"."."". 

Bènt u varr plan een 

rijbewijs te halen, 
bel ons eerst. 

Voor 15,· per uur 
kunt U terecht op ons 
eigen oefenterrein. U 
k.unt al beginnen met 
uw 17! jaar. 
Door de opleiding te 
volgen bespaart U 

honderden guldens 
op uw rijbewijs BE, 
ook in automaat. 

BENZINE+ LPG 

AUTORIJSCHOOL 
THIJSSEN 

J. W~ OTTEN 
DO~P~T~ 

AARU:-Rl~TEL 

Mi de carnaval oew haor un 

bietje in de war gemakt, dan vlug nor 

· .fit/-~ 
'. P~.6'AA 

k --00IAI.._ 

Heuvelstraat 1c · Deurne 

Tel. 19235. 
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Reglement Carnavals- optocht 
!ijd~ns de optocht mag 
in die straten 

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

2. Andere motorvoertuigen dan vierwielige (bromfietsen 
daaronder begrepen) worden niet in de optocht toegelaten. 
Deze dienen te voldoen aan de daarvoor wettelijk gestelde 
eisen. Voor het vertrek van de optocht zullen deze aan een 
keuring worden onderworpen. 

3. Wanneer met motorvoertuigen aan de optocht wordt 
deelgenomen dient ten opzichte van die voertuigen een 
verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid te zijn 
afgesloten. 

4. De hoogte van enige uitbeelding mag niet meer zijn dan 
4.50 m., terwijl de breedte maximaal 3.50 m. mag bedragen. 
In verband met de gewijzigde omstandigheden in de 
Stationsstraat zal op de naleving van dit artikel zeer 
nauwlettend worden toegezien. 

5. In alle gevallen dienen de deelnemers aanwijzingen door 
de politie, optochtcommissie en ordecommissarisssen, 
gegeven in het belang van de openbare orde en de 
verkeersveiligheid, onmiddellijk op te volgen. 

6. De bij en krachtens de v.egenverkeerswet gegeven 
voorschriften dienen in acht te worden genomen. 

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

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

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

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

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

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

13. Deelnemers moeten uiterlijk 13.30 uur de voor hen 
vastgestelde plaats in de optocht ingenomen hebben. Het te 
laat aankomen kan uitsluiting tot gevolg hebben. 
AANWIJZING: 
de optocht wordt opgesteld in de Tramstraat en de 
Derpsestraat. Dringend wordt verzocht als aanrijroute te 
gebruiken de Derpsestraat tot aan de spoorlijn (dus niet via 
de Romeinstraat). 

14. Tijdens de optocht mag niet gecollecteerd 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". 

De optocht 1985 zal worden gehouden op zondag 
17 februari. 
De vertrektijd is evenals vorig jaar vastgesteld op 
14.00 uur. Inschrijven voor de optocht is mogelijk 
in de volgende categorieën: 
1. individueel 
2. kleine groepen (3 t/m 7 personen) 
3. grote groepen (vanaf 8 personen) 
4. kleine wagens 
5. grote wagens 
6. paren 

Inschrijfformulieren voor deze optocht kunnen 
worden afgehaald bij de fa. Kuypers, Molenstraat 
2, Deurne en slagerij van Goch, Martinetstraat 24, 
Deurne. 
De inschrijfformulieren dienen uiterlijk vóór 
woensdag 13 februari te worden afgegeven bij 
slagerij van Goch. 

Het toe te kennen nummer kan worden afgehaald 
op vrijdag 15 februari tussen 18.00 en 19.00 uur, 
eveneens bij slagerij van Goch. 

De prijsuitreiking van de optocht vindt plaats om 
17.00 uur bij de Residentie. 

Levensgevaarlijk 
D . 

~aar de optocht doortrekt 
niet geparkeerd worden. 

Route Grote 0 
oPsTELLEN· Ti Pf ocht 

· ramstraat 0 ROUTE· St t' - erpsestraat. 
M · a 1onsp1 · 

- arkt - Kerk em - Spoorla . 
Houtenhoekweir~i-f · Kruisstra!(.·ftat1onsstraat 

ONTBIN euvelstraat - Lag:nKdbosweg -
h DING- erk. 

et kruispunt· van de grote o t . 
Martinetstraai Lage Kerk-Lie~s~Tht Vindt Plaats op 

. seweg-Hogew 
Wagens eg. 
anderen mogen niet de M . 
ontbinden :;iPodeten de Maartt1inetstraat in. All 

- e Markt inetstraat . e 
· in . en 

ATTENTIE: aan de optocht 
mogen geen tweewielige 

motorvoertuigen deèlnemen 
o:~· brommers, motor met 
ZIJspan enz. enz. 

e prinsen vinden het f . 
v~n strooien. Het is we •Jn om vanaf hun Prinsenwa end . . 
~·~ ~evensgevaarlijk. 1 leuk en aardig om deze kin3eren ~ek~~:;~~l:e trakteren in de vorm (zoals gebr 'k ". " 

b1:1ve~e~t::.b::f ::c~ed~u~e~s dat zij zorg dragen voor deze ki d en en tollen om die snoepjes te be~a~~~~g~~d~~~~~ij~~~~~~ 
- nns of bestuur van welke carnav;ls~:r~~~~~~~:~ ~~~P::~~e~~t ~: toctwh in ie~er geval aan de kant 

::::::::::::::::· == ran oordmg dragen. 

Dringend verzoek: 
Vanaf de Prinsenwagens (en ook vanaf andere 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 aangedrong~n om het strooien totl of tw~e perso~en t.e b~P.erken (b.v. Pnn~ ~n Prinses) en het 
strooien goed buiten de wagens te doen, dus met vlak er langs. Daarnaast eist de Stichting De Peelstrekels m ov.erleg !!let de 
gemeentepolitie, dat deze wagens zowel aan de zijkanten als de achterkant tot ongeveer 20 cm boven de grond dicht z11n. 
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Zondag 6 januari 
14.00 uur: 
Prinsonthulling in de Vierspan, 
m.m.v. de Hösbengels. 

Zondag 13 januari 
13.00 uur: 
Internationaal dansmarietjestoer
nooi in de Vierspan. 

Zondag 20 januari 
13.00 uur: 
Prinsenade in de Vierspan, m.m.v. de 
Hösbengels. 

Zaterdag 26 januari 
20.00 uur: 
Gala-avond in de Vierspan, m.m.v. de 
Hösbengels 

Vrijdàg 1 februari 
21.00 uur: 
Gemeentebal in zaal van Bussel. 

Zaterdag 9 februari 
13.30 uur: 
Bejaardenmiddag in Zaal van 
Moorsel. 
20.00 uur: 
Receptie Pottenbakkers in Zeilberg. 

Zondag 10 februari 
14.30 uur: 
Op bezoek bij W.l.K. (pater Rompa), 
m.m.v. de Hösbengels. 

Woensdag 13 februari 
20.00 uur~ 
Bejaardenavond in het bejaarden
huis in de Kruisstraat, m.m.v. de 
Hösbengels. 

Vrijdag 15 februari 
- 09.30 uur: 
Kinderdag. Bezoeken aan diverse 
kleuterscholen. Tevens bezoek aan 
de Fatimaschool. 
20.00 uur: 
Receptie Dors(t)vlegels in zaal 
Thijssen te Vlierden. 

DE .PEELSTREKEL 1985 

. ""'······"" 

·Zaterdag 16 februari 
14.00 uur: 
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Kleuterbal in de Walsberg, m.m.v. de · 
Hösbengels. 
16.00 uur: 
Sleutelafhalen, m.m.v. de Hös
bengels. 
20.00 uur: 
Receptie Heikneuters in zaal de 

-Heibloem. 
21.00 uur: Diverse bals. 

, 22.30 uur: 
Harmoniebal in de Vierspan. 

Zondag 17 februari 
14.00 uur: Grote optocht. 

17.00 uur: 
Prijsuitreiking in de Vierspan. 
18.00 uur: 
Diverse bezoeken, m.m.v. de 

1 Hösbengels. 
21.30 uur: 
Residentie de Vierspan, m.m.v. de 
Hösbengels. · 

Maandag 18 februari 
14.00 uur:IKinderoptocht,lm.m.v. 
de Hös.bengels. 
15.00 uur: 
Prijsuitreiking in de Vierspan. 
16.00 uur: Diverse\bezoeken, 
m.m.v. de Hösbengels. 
19.30 uur: 
Soos Asteffekan in de Visser, m.m.v. 
de Hösbengels. 
21.30 uur: 
Residèntie de Vierspan, m.m.v. de 
Hösbengels. 

Dinsdag 19 februari 
10.00 uur: 
Ukkepukkebal in de Vierspan, m.m.v. 
de Hösbengels. 
11.30 uur: 
Diverse beioeke·n, m.m.v. de 
Hösbengels. 
15.30 uur: 'Diverse aktiviteiten. 
21.30 uur: . 
Residentie de . Vierspan, m.m.v.; d 
Hösbengels. 
23.30 uur: 
Sluitingsceremonie in de Vierspan, 
m.m.v. de Hösbengels. 
23.59 uur: 
Verbranden Peelstrekel, nabij de 
Vierspan. 
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FOT0°FILM 0 VIDEO 
AS GE MÈ CARNA'A\L 

GOE.GEKLEURD OP oÈ 
FOTÖS 'WILT STOAN.DAN 
MOEDDE GE MÈ OE 
RULLEKE NOAR 

TALSMA GOAN ! 

vur al die echte 
feestnuzze die nooit 
weten wännaier ut 

volgend jaor carneval 
is gêve we hieër mèr 
un overzichje tot ut 

talsma 6}jj}: specialist Molenstraat 31 · 5751 LA Deurne Telefoon 04930-15192 
jaor twiduzend 

Tel : 04930- 12583 

Valt carnaval dit jaar wat vroeg? 
Garen hebben we genoeg. 
Trotseer gerust de winterbui 
In een warme "KAARDE"-trui. 

1985: zeuventien fibruarrie 
1986: nege fibruarrie 
1987: dun uurste mert 
1988: virtien fibruarrie 
1989: vèèf mert 
1990: vaifentwintig fibruarrie 
1991: dun tiende fibruarrie 
1992: dun urste mert 

"DE KAARDE" 1993: inentwintig fibruarrie 
1994: dertien fibruarrie 

GROENTEN EN FRUIT 

Na de eerste schooldag vraagt 
moeder: 
"En? Hoe was het?'' 
"Och, het viel nogal mee, be
halve dat gekke mens achter 
de tap." _ 

DE MOLENSTOCK BROEKEN 
wereldbekende merken 

eerste kwaliteit 
normaal: f 85,-

0nze duurste prijs 

147,95 

Molenstock 
Molenstraat 24 - Deurne 

U kunt op twee 
plaatsen lekk r 

eten, thuis en bij 

NEELTJE 
Molenstraat 5 

ZEILBERGSESTRAAT 90 - TEL 13712 

MOLENSTRAAT 19 TEL 17545 

FABRIEKSTRAAT 31 • TEL. 13972 

boek- en kantoorboekhandel 
kantoormachines 
kantoormeubelen 
kopieerinrichting 
drukwerken 

molenstraat 1 
deurile 
tel. 04930-: 12561 

Iets goed te maken na carnaval ? 
Dan vlug een bloemetje van 

':Bloemboetiek o41111emarie 

Molenstraat 21, 5751 LA Deurne 

Tel. 04930-177 48 

Slagerij de Vleeshal 

voor 
grote en 
kleine 
hoeveel· 
heden 
terecht 
kunt 

---== Molenstraat 11 - Deurne 
Tel.12669 

handgebreide zelfmaakmode 

Molenstraat 9, Deurne 
Tel. 14672 

"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 .. " 

1995: zesentwintig fibruarrie 
1996: achttien fibruarrie 
1997: dun nigende fibruarrie 
1998: twee-entwintig fibruarrie 
1999: virtien fibruarrie 
2000: vèèf mert 

DRUKWINKEL 
PETER VAN OOSTERHOUT 

molenstraat 60 5751 Ie deurne - teL 04930-15828 

Mol.enstraat 17 · DEURNE· Tel. 04930-16069 

verkoper: H. V.D. STEUN 
~--·--verkoper: c. V.D. STEUN 

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

3 

5 
1 21 \ 2. 

711 A:-:J. ,BEKKERS 
16-2-85 (carnavalszaterdag) GROOT HELLEMANBAL MET ORKEST MAANDAG EN DINSDAG MATINEE 
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residentie de vierspan 

muzikale omlijsting , 

D 
lllÖSBEN E 

voorverkoop 19-1-1985 , 
1190-13.00 uur 

STRAAT-

EN 

METSELSTENEN 

-
1 .nn 

TAXI EN KLEINBUS 
ZIEKENVERVOER 
DAGEN NACHT 
TEL. 04930-13528 

STEEN HANDEL 
MARKHORST B.V 
Deurne - Derpsestraat 20 · tel.: 04930-12085-17930 
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KIENEN 

1

1 

Elke maandagavond KIENEN In zaal Bakkers 
ten bate van Stichting "DE PEELSTREKELS" 

. Maandag 14 januari 
SPECIALE KIENAVOND 

1 
De extra prijzen worden getrokken 

· / door prins WIM 111. 

Gala-avond 
Peelstref<els 

Peelstrekels en Peelstrekelin· · 
nekes, weten jullie het nog? De 
krantekoppen in het Weekblad 
voor Deurne en het Helmonds 
Dagblad na de gala-avond van 
het vorig jaar? 
"Gala-avond Peelstrekels be· 

· reikt hoog niveau" en "Gala
avond Peelstrekels beter dan 
ooit". 
Wat is er wat afgelachen in de 
Vierspan tijdens deze avond. 
De artiesten, die toen met 
name voor de knallers zorgden, 
zijn dit jaar ook weer present. 
Het belooft weer een heel spek
takel te worden. Het is eigenlijk 
jammer, dat maar zo weinig 
mensen van zo'n knalavond 
kunnen genieten. Zij die deze 
avond op 26 januari a.s. mee 
willen maken, zullen vlug moe
ten zijn. 

De artiesten, die dit jaar hun 
opwachting komen maken, 
komen zowel uit Deurne als ver 
daarbuiten. De commissie 
Gala-avond is er in geslaagd 
om voor deze avond de vol
gende artiesten vast te leggen. 
De Dansmarietjes van Stich
ting de Aeelstrekels. 
De Henco's; H. v.d. Kerkhpf, 
voormalig Brabants kampioen 
tonproaten, en J. Althuizen. 
Wat zullen zij weer over de 
geb_eurtenissen in Deurne 
weten te vertellen. 
De "Vlaemkes" uit Deurne. 
Deze groep wordt gevormd 
door de dames van onze brand
weerlieden en zij brengen een 
parodie op het "Deurnese". 
De dans- en showgroep "Poer· 
twa" uit Liessel. Zij veroverden 
reeds op diverse tournooien 
eerste prijzen. 
Show groep Revival uit 
Eindhoven. 
B. Kuipers uit Helmond; schrij
ver van de Helmondse musical 
"Uit en Aan", die twee jaar gele
den een geweldig -succes was, 
en van de musical "Drie maal 
koper", die in november in Hel
mond zijn premiëre beleefde. 

Peter Aarts uit Deurne; bekend 
van plaat en radio. 
Mathieu van Hoof uit Mierlo 
treedt op als Frutje Frot, 
winnaar van de Zilveren 
Narrenkap 1984 van de 
Keienbijters uit Helmond. 
J. v. Heijst uit Goirle. Wie kent 
hem niet als "De Stoere". 

Bovendien is er ook nog de 
bekendmaking van de "Strekel 
van het jaar" .. Aan wie zal dit 
jaar de eer te beurt vallen om 
tot Strekel·van het jaar gekozen 
te worden? 
Strekelinnekes en Strekels: de 
voorverkoop van deze avond is 
op 19 januari a.s. van 11.00 tot 
13.00 uur in residentie "De 
Vierspan". 

Wie het eerst komt, 
is het eerst aan de beurt!! 
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HAN DELMAA TSC HAPP. - l · J ·:é·1;r:~ -
' 

oseo _· e.v ~ -. 

KABEL SEPARATOR MAATSCHAPPIJ B.V. 

import en export van metalen 
& ver:werking van alle soorten kabels 

Fabriekstraat 8-10 te Deurne Telefoon 04930 ~ 14836 

Ik ben Gonnie Velstra. 
Ik ben de jongste in 

. onze groep. · 
Ik ben 12 jaar. 

Veel geluk met 
de camaval! ·· 

Gonnie. 

..,'"'. ~-
vur schon ~. . .c. · " ·~ 
blumkes - - --~·<--~ 

dag en nacht 
bal -ons uit de 
bloemen· 
automaat 

tel·. 12419 

HAAGEIND 24 

A. DE WIT B.V. 
Alles voor de • AUTO 

·TUIN 
·HOBBY 

~ _ ·KAMPEREN 
· /fÎ7 ·SPORT 

.... . . 

DEURNE - Leembaan 1 (langs het spoor) 
Telefoon 177'17 
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"In de ··hemel is geen bier en daar~m 
,.,. ~ •, • 

drinken wij het hier". 

Jammer!!! 
Wat jammer ? ? 
Jammer, dat we het hier niet 
drinken? 
Nou nee, daar is het veel te lek
ker voor. Meer dan lekker! 
Meer dan lekker???? 
Laat je rijden; de taxichauf
·feurs houden er dan ook nog 
een lekker pilsje aan over. 

Jammer, dat het er in de hemel 
niet is? 
Wie zegt dat? 
Nee? 
Misschien is heterdaarwel net 
zo als bij het échte Carnaval : 
het zit 'm in het loutere plezier 
met elkaar en om elkaar. 
Kijk maar 'ns en lach er maar 
'nsom. 

Hein Tops. 

HOUTHOND~L 

HOL TE.tl 

DOJ; HET ZElF RR"T\l{f LE"N 

Waai hebbe den hille dag ètè! 

CAFETARIA/EETHUIS 

VAN DER WEIJST 

Haageind ·I 
· 5751 BA Deurne 
Tel. 04930-14043 

Met deze halfjaarlijkse 
poetsbeurt blijf ik in goede conditie. 

Ik moet toch ook langer mee! 

Poetscentrale DIELISSEN Deurne. 

* "Wat zijn mannen toch 
soms moeilijk," klaagt een 
jonge vrouw tegen een 
vriendin. "Als je ·met een 
man bevriend bent, dan 
moet je de halve nacht zit
ten wachten tot hij einde
lijk eens een keer naar 
huis gaat. En als je met 
hem getrouwd bent, dan 
moet je de halve nacht op
bi ijven om te wachten tot 
hij thuiskomt." 

Dokter: Ge moet goed 
eten, ge bent te mager, en 
geziet er te bleek uit. Ga je 
nooit vliegen? Of de lucht 
in. 
Nee dokter, gelukkig nie, 
want dan go ik er an. Hoe
zo? 
Ik werk op een munitie
fabriek. 
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Ik ben nu voor het tweede jaar 
dansmarietje. 
En de dans is nu natuurlijk veel 
lqnger en sneller, maar wel mooi. 
Verder hoap ik dat het optreden 
goed zal lukken. 
En ik wens ïedereen een 
gezellige carnaval. 

Brigitte Willems. 

_,.,,,...." __ ,,- ........... " t -.,.., -

--"""' 

Kinderoptocht 
Maandag 18 februari kunnen jullie weer meedoen in de 
kinderoptocht van Deurne. 

• Je moet jezelf dan komen opgeven op diezelfde 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 geven krijg je een nummer dat je in de 
optocht moet dragen en dan bewaren tot de prijsuitreiking. 
Na de optocht is er voor jullie gezellige muziek in de Vier
span, de Residentie van de Prins. Daar worden ook -
ongeveer een half uur na de optocht- aan jullie de prijzen 
bekend gemaakt. Iedereen die meedoet die krijgt in ieder 
geval een mooie hanger, dan kun je laten zien dat je h~bt 
meegedaan. 

Hieronder vind je, de route die de kinderoptocht trekt en 
waar jullie je op moeten stellen. 
We vertrekken om 14.00 uur precies. Zorg dan dat je dan 
met je nummer in goede volgorde 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 Prin
senwagen. 

Route: Lage Kerk - Stationsstraat - Markt - Visser - Kruis
straat - Kerkstraat - Markt - Martinetstraat - Hogeweg. 
Ontbinding parkeerterrein Vierspan. 

KLEURPLAAT 
\ 
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Afgetreden raadslid . 

Wim Kivits 

Namens alle mensen van, het Peel~~rekelrijk, ~an~en wij 
jou voor al het prachtige werk, wat JIJ voor de Stichting De 
Peelstrekels gedaan hebt. 

De Peelstrekels. 

ELEC.TRO WIJNEN 
· Voor alle elektrische apparaten - wasautomaten - diepvriezers -

koelkasten enz. enz. 

Uitgebreide sortering moderne en exclusieve verlichting. 

Blasiusstraat 1 

~ele~oori 17064 

KUSTERS 
••••• 

AANNEMERSBEDRIJF 
B~ 

8iter haefdet 
ge nle te gaan _ 

BERKENSTRAAT 28 DEURNE TEL. 13982-12824 

Versleten ~ar~avalspak hangt in de kast. De eigenaar komt langs de 
kast. k .

7 
· 

Weet je wat het pa . zei. 
1
" 

"Mag ik mee, mag 1k mee. 

Van nen auwe prins. 

y AN ESCH BILJARTS DEURNE 

nieuwe en gebruikte biljarts, J. v. Goyenstraat 16 
div. loebehoren waaronder alle 

soorten schroefkeuen. Tel. 04930- 13118 

aannemersbedrijf 

~ aldenzee b.v. 
ÎÎ . " deurne 
HELMONDSEWEG 42 fk"1' TEL. o493o- 12390 

VLIERDENSEWEG 160 TEL. 0 493o- 14629 

0000000000000 0 

LANOQOUWMECAANls.t(l'E" 

SEOR.UF 

TAAHSTRAA~ . / ~ . 
aa · Q 

<?.! . \:::"_,) 

nu.: 1~g, 

v.d.MUNCKHOF 

S'ct~etcle et~t( u:w etuto 

11oo:fill~~~fil7 
na de carnaval werken wij ook weer 

L .J. Costerstraat 

00000000000000 

LESSEN f 38,50 PER UUR. 
+AUTOBUS 

Jos Hover 
Zaan 39 Deurne, tel. 17510 

Ook CCV-B opleidingen · dl Computertheorie 

tîrJ 
fYTHEO 
bJSMITS 

(MEUBELEN) 
UW MEUBELFABRIKANT 

MEUBEL WINKELIER 

l>t; GROOTSTE KOLl.t:KTIE TEGt:N 
DE LAAGSTE PRIJZEN!! 

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

Café-Restaurant 
"De Pee/poort" 

Markt 5, 5751 BE Deurne 
Telef. 04930- 12403 

Na een r_iogal ~rr:istEig vkerketeer!~n 1 . if,~~~1:~;ndt;::~e;:r,,r;:~~t(;: in het z1ekenhws. r om_ · 
bi(hem om zijn personal!a te noteren. 
"Getrouwd?" vraagt ze. 

1
" 

"Nee," antwoordt Wilstra, "een auto-ongeval. 

MET DAN~ 

AAN AL ONZE 

ADVERTEERDERS 

EN 

BECUNSTICERS 

A~nn. en Betonbedrijf 

J.C.vdWesterlo b.v. 
Voltstr. 20 • Deurne 
Tel. 04930-14635 
Veor: · 
Nieuwbouw en Verbouw 
Alle tlmmermanswerk· 
zaamheden 
Varkens· en 
rundveeroosters 

* Lowieke komt op bezoek 
bij zijn moeder in het zi·e
kenhuis. Hij heeft er een 
zusje bijgekregen. 
Gaat het thuis allemaal 

goed, Lowieke?" vraagt ze 
hem bezorgd. 
"0 ja, Mams. De overbuu~~ 
vrouw die iedere nacht b1J 
Papa slaapt, kan o zo lek
ker patat bakken"." 

* Hij ging die avond uit 
met een leuk, getrouwd 
vrouwtje, op wie hij al een 
hele tijd een welgevallig 
oogje had laten vallen. 
Wat zal ik bestellen, 

~chatje?" vroeg hij haar. 
Een ziekenauto," was het 

i~conieke antwoord. "Ik 
zie daar namelijk mijn 
man aankomen!" 

VVD 
AFD. DEURNE 

secretariaat: 
Jozef tsraelstr. 21 
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Een bejaarde uit de Walsberg schrijft: 

C A.R NA VAL 

De vraag om de aangeboden 
ruimte van de Carnavalskrant 
te gebruiken had ik niet recht
streeks verwacht. Toen die dan 
kwam moest ik wel even na
denken. Want ja, wat schrijf je? 
Er zijn veel mogelijkheden. 
Staandebeens wist ik wel drie 
dingen: Dansmarietjes, de 
humor en de aktualiteit. Maar 
wat zeur ik? We nemen alle
maal tegelijk en beginnen met 

Dansmariekes. 
Misschien wel een jaar of lan
ger geleden waren er 2 cabare
tiers op de radio waarvan er 
één beweerde:"lk kwam een 
huilend Dansmarieke tegen. 
Toen ik haar vroeg wat er was, 
zei ze dat ze haar fietssleuteltje 
had verloren. Ik vroeg haar (zo 
vervolgde hij) zal ik m'n vinger 
geven om je op te winden?" 
De hele zaal barstte in lachen 
uit. Maar ik dacht bij mezelf, 
een sleutel gebruik je om een 

klok op te winden of om een 
slot te ontsluiten. Niet opwind
baar met een sleutel 1s een 
meisje. Dat die cabaretier zijn 
vinger daar:voor wilde gebrui
ken vind ik goor. 
Tenslotte zijn vermoeide dan
smariekes van 12-16 jaar die -
naar huis willen daar te goed 
voor. 't Zal je docht~r zijn. 

Humor. 
Enige jaren geleden nam ik · 
voor een afwezige leraar een. 
les waar. Tot ik een inval kreeg 
en de klas bankwerkers bij de 
les materialen en gereed-

VOOR UW BROODNODIGE ONTSPANNING!! 
Passief of actief 
bij Racket Sport Deurne 

·Tennis (binnen en bulten) 
·Squash 
·Badminton 
. Sportahop 
· Gezellige bair 
. PetH Restaurant 

Ik Hlf tlit jaar bij de 
tlanSllUlrietjes gegaan en liet 
is re•ze lellk. 

Ook lljlct /tet nüj jijn· o• op de 
grotl cal'llllVfllswagen 14 
staan en om OllZ.e dans 
uit te voeren. 

Suzanne van Kessel. 

scha'ppen de plotselinge vraag 
stelde: "Wie zou er zo sterk als 
een beer willen zijn?" Er rezen 
30 vingers omhoog! 
Ernstig vertelde ik deze leerlin~ 
gen: "Dan zitten jullie op de ver
keerde school, want jullie moe
ten dan ~aan studeren voor 
OLIFANT!' Gelach alom. 
Hieraan mo.est-ik denken bij de 
Trosuitzending op de TV de 
Sterkste · Man van Nederland. 
Toen één der sterke ma·hnen, ik 
meen G. Purie, zijn gestelde 
doel niet haalde en besloot er 
mee op·te houden, toen was ik 
daar blij om. Eindelijk ver-

* Een man gaat een boek
winkel binnen en vraagt: 
"Kunt u mij misschien ook 
helpen aan het boek 'Hoe 
blijf ik baas in eigen 
huis?' " 
Antwoordt het ' verkoop
stertje: 
"Voor sprookjesboeken 
moet u op de tweede etage 
zijn." 

""( ~" ~~ ,.. 

'stand, -dacht ik, want die man 
met zoveel kracht, maar be
heerst, kan ·nu nog heel oud 
worden, . normaal gesproken. 
Beheersen is mooi, niet alleen 
in de sport, maar ook in b.v. 
drinkgedrag. 

Aktualiteit. 
De uitzending één voor Afrika 
werd door honderdduizenden 
gevolgd. 
Komt daar in Groningen een 
snor op de buis die, uitgere
kend met een uitzending over 
dat hete Afrika, over een Eski· 
mojongetje met een bevroren 
piemeltje gaat staan zeuren, ~ 
hètwelk "lid" door z'h Moeder 
moet worden opgewreven. 
Voor mij hoeft dit niet. 
Wie die man was? 
Dezelfde als van de Dansma
riekes. . 
Freek de Jonge. 
Bijgaande tekening van me
neer v.d. Riet laat ook humor 
zien. Maar dan .wel anders. 
Veel carnavalsplezier toege
wenst. 
Drink met mate. 

. Niet met maten. 

Glas- en schilderwerken 

" verke>Op van: 
VERF~ BEHANG ·- GLAS . 
en DROG·ISTERIJ ART. 

, Mllhezerweg 31 Deurne 
Tel.12337 

Op een hottentot. 

Een Hottentot hier ver vandaan 
was bang dat hij "teloor" zou gaan 
en ter voorkoming van een strop 
zocht hij een fietsgraveerder op. 
En die, gelijk een vakman past 
notee~de alles op zijn bast. 
Zijn stam, zijn dorp, zijn hut incluis 
de bouwvergunning voor een huis 
zijn bloedgroep en ook nog zijn naam 
't werd genoteerd zeer vakbekwaam. 
Daarna heeft hij geheel oprecht 
het volgende tot mij geze~d: 
hij" die mij vindt, behoeft in wezen 
al een nog maar ...... te leren lezen!! 

ELECTRO-TECHNISCH
INSTALLA TlEBEDRIJF 

Helmondseweg 115 
tel. 04930 - 15691 DEURNE 
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UNIER 
is het brood van uw Echte Bakker! 

DEURNE 
LIESSEL 
BAKEL 

VEDDER 

DEURNEKERKSTRAAT1 
HELMOND KERKSTRAAT 41 

KAMSTRAAT 26 

Uitgebreide collectie 
De laagste prijzen 
A.lteen tevreden klanten. 

Voor al uw bloemwerk naar: 

.• ,. 

~-----=~..,.....,Lo=~,.,...,.M~=1E=!_,_,,~_,,_NA-=s1 
· , , . Ook voor goed verzorgde uitvaartbloemwerken 

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

llB/iJII* 

/fBallMT 2A i 
1 Foto Ftj]KA Kerkstraat 8 Î 

Deurne ~ -

Tel. 12687 

~ ~ J~ 
kerkhof 
juwelier 
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Gö de-ge-mi de cameval. · 
oit, h.aol d~n auw spulle 9aai 

Goossens 

Kerkstraat 2 
Deurne 

Eigen reparatie 
en graveer
werkplaats 

~ VIDEÖ - ~ -· ""'-,_ . ..._ FILM~ Kerkstraat 7 · 5751 BG Deurne • Horloger - Juwelier 

Hoofdstuk twee: 
Twee problemen en twee oplossingen. 

Hoe het Carnaval in Deurne ontstaan had kunnen zijn. 

Carnaval vieren is geen wetenschap (ook al kun je er weet van heb
ben); het is een levenskunst. 
Het betekent een onderdompeling met velen in een grote zee; het 
betekent via feestelijk eten en drinken opgenomen worden in een 
gemeenschap vari gelijkgestemden en daarbinnen een evenwicht 
trachten te vinden tussen geestelijk vocht en geestigheid; tussen 
spirit en spiritualiën. 
Ruzie, agressie verstoort heftig dat gevoel van samenhorigheid zoals 
een steen het wateroppervlak van het zwemba_d De Wiemel. . 

Vergeef me lezer deze moraliserende uitweiding. Laten wij terugke
ren naar het uitgangspunt. Carnaval vieren is een levenskunst, geen 
wetenschap. Maar Carnaval bestuderen is natuurlijk wel een weten
schap. Op twee kwesties van die wetenschap .wil ik nader ingaan. 
Allereerst de zaak of het Carnaval in Deurne ontstaan is en vervol
gens het vraagstuk hoe het Carnaval in Deurne ontstaan had kunnen 
zijn. 

Het antwoord op de vraag: is 
het Carnaval in Deurne ont
staan?, luidt: "Nee, het Carna
val is niet in Deurne ontstaan". 
U mag ook antwoorden: "Ja, 
het Carnaval is niet in Deurne 
ontstaan". Er zijn voldoende 
bewijzen die duidelijk maken 
dat het Carnaval in het zuiden 
is ontstaan; ik noem plaatsen 
als Maastricht, Venlo, 's
Hertogenbosch, Bergen op 
Zoom, Breda. Archiefonder
zoek heeft me duidelijk ge
maakt dat er geen enkel spoor
tje te vinden is, dat ook maar op 
enige Deumese invloed wijst in 
die plaatsen. 
In . de beschrijving van de . 
hoofddeksels van de Prins en 
de Raad van Elf te · 's
Hertogenbosch bijvoorbeeld 
wordt nergens het woord Peel· 
pluimen genoemd. In geen van 
de optocht beschrijvingen 
wordt over runderen gespro-

ken die toegerust zouden zijn 
met fraaie "peelstrekels". · 
Uit onderzoek naar de aanvoer 
van de veestapel op "Bossche 
Mert", elk jaar met Päsen, is 
geen enkel beest bekend uit de 
peelstreek .. Redelijkerwijs zou · 
men mogen aannemen dat een 
"prijsbeest" uit de Carnavals
optocht zes weken later als 
"paasos" opnieuw in de prijzen 
zou vallen. Ook op dat terrein is 
er geen spoor van bewijs dat 
Deurne invloed heeft gehad op 
het carnavalsgebeuren elders 
of op het ontstaan ervan. 
Wel zijn er sinds kort gegevens, 
uit het Vaticaans archief, over 
de kwestie of het Carnaval in · 
Deurne ontstaan had kunnen 
zijn. 
Immers omstreeks 320 · na 
Christus werd een zekere offi
cier van het Romeinse leger, Vi
ta lis genaamd, dat is de levens
lustige, met een zogenaamde 

(door L. Fransz Klot) 

Charta naar het Noorden, naar 
waarschijnlijkheid Deurne ge
zonden. De verminkte tekst 
van deze charta geeft ons te 
lezen: (vertaald!) " .. ".dat die 
stad Deurne, in het moeras-van 
de Peel, het hoge ·voorrecht 
krijgt het Narrenf~est te vieren. 

Dat die boodschap · Deurne 
nooit bereikt heeft 1s tragisch 
maar verklaarbaar. We moeten 
aannemen dat de Romeinse Ie- · 
geraanvoerder wiens gouden 
helm bij Deurne in 1910 gevon
den is, deze .Charta bij zich 
droeg. 
.De volgende elementen wijzen 
in die richting: 
- een charta werd beschouwd 
als een koninklijk of keizerlijk · 
document en moest door een 
hoge officier worden overge
bracht; 
- de vondst van ·de vergulde 
helm wijst op zo'n hoge militair; 

·-·de helm moet gedateerd wor
den rondom het jaar 320. 
Doordat de legerofficier nooit 
Deurne bereikt heeft -hij is 
waarschijnlijk door·de bliksem 
getroffen, van zijn paard ge
stort en · in ·het moeras 
verdwenen- is ook de bood
schap van de uitverkiezing van 
Deurne verloren gegaan. 
Alles bijeen een trieste ge
schiedenis, maar dat mag geen 
reden zijn om de waarheid te 
verbergen. Er is voor U mis
schien een troost: U hoeft dit 
niet allemaal per se te geloven. 
Het zal U overigens wel duide
lijk zijn. dat de óudste vormvan 
het Carnaval wel degelîjk in 
Deurne ontstaan had kunnen 
zijn. _ 
Laat dat een , aansporing zijn 
om het intens te vieren. Per slot 
van rekening is Carnaval een 
oefening in levenskunst. 
Ik zeg dus: ALAAF!!!!! 

. ...- -- ... .- ..- "' " " . 
···~~·-·~·••& ~ -~ 
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Wist U, 

dat deze krant 

GRATIS 

bezorgd wordt bij 

4.500 gezinnen in Deurne, 

door alle leden van 

Stichting de Peelstrekels ? 

)--1 • • 
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Hoe leer ik carn val vieren ? ? 
leder jaar wordt mij traditiege
trouw gevraagd iets over Carna
val te schrijven. Dit jaar heb ik 
getracht om uit te vinden hoe je 
nu eigenlijk carnaval dient te 
vieren en of je dat ook kunt 
leren. Ik heb er veel literatuur 
op nagelezen, vele humorvolle 
en sappige verhalen, maar ik 
vond geen schriftelijke cursus 
"Hoe leer ik carnaval vieren". 

Ik denk dat de conclusie niet 
anders kan zijn dan dat het niet 
te leren valt. Het carnavalsge
beuren is ook niet in het leven 
geroepen. Het is niet te 
"maken". Het is historisch 
gegroeid. Carnaval moet je 
ondergaan. Ook kunnen onder
gaan. Het komt op zoalsdetr~k 
bij vogels. Men wordt onrustig, 
men leeft er naar toe. En dan 
ineens is die vonk er. Waardoor 
die ontstaat is voor iedereen 
een persoonlijke aangelegen
heid. Er valt geen tijd voor aan 
te wijzen. Plotseling is de gela
denheid aanwezig. 

Gedurende een bepaalde incu
batietijd leeft men naar de zgn. 
"dolle dagen" toe. Maar zijn ze 
wel zo dol? Of is het meer in een 
andere huid kruipen, om er na 
een bepaalde tijd, geestelijk 
gezonder (fysiek meestal op 
een lager pitje) weer uit te 
omen zoals een rups uit haar 

cocon? 

electro-techniek 
MANDERS 

t\1LH&2eRweG 7 T.i..: 1309~ 

Al men met het masker dat 
do t, wat men zonder niet zou 
do n, ontstaat er een geeste
lijk kater. Mits goed gevierd, 
werkt carnaval bevrijdend en 
komt de rups vlinderend uit 
ha r cocon tevoorschijn. Wat 
m fl dus zonder het masker 
ni t doet, moet men met het 
m ker ook niet doen. Hierbij 
be oei ik het masker in de 
br dste zin van het woord. De 
vonk: meestal heb ik bij het 
hor n van de eerste tonen 
muziek kwik in de benen en 
be int het bloed sneller te 
stromen. 

Ik r ken mezelf tot één van die 
"g kken" die het feest mee 
ku nen "makeri". Velen -ook in 
Br bant- staan te kijken. Dat 
mo t niemand hen kwalijk 
ne en. · Respecteer de ander 
ondànks zijn andersgeaard 
zijn, Wat je niet hebt kun je niet 
gev n. Iedereen feest op zij 
eig n manier. 

1 En ............ die is goed! 

W. Wouters. 

SLAGERIJ VAN GOCH 
Martinetstraat 22 -Deurne· Tel. J 23 85 

's Maandags gesloten 

De !AS-bekroning voor de beste 
slagersprodukten. 

Twee aardappels liggen 
samen met een partij an
·dere in een mand. Vraagt de 
ene aardappel aan de an
dere: "Hoe is het met je 
vader?" 
'.'Slecht" zegt ,de andere, 
"hij zit in de puree!" 

Twee Eskimo's die met hun 
handel veel geld gemaakt 
hebben zijn bezig om een 
grote vakantiereis af te wer
ken. Bij een ekskursie in de 
Sahara zegt de ene tegen 
de andere: "Het moet hièr 
toch wel erg glad geweest 
zijn omdat ze zoveel zand 
gestrooid hebben!" 

,. 

Komt een man bij de dok
ter: 
"Dokter, ik heb al zoveel be
zwaren over hetdrinken ge
lezen, dat ik radikaal beslo
ten heb niet meer te lezen." 

"Karel, hou jij van vrouwen 
die een beetje getikt zijn?" 
"Nee." 
"En van vrouwen die stevig 
drinken?" 
"Ook niét." 

TEL. 04930-12506 "Die altijd zeuren?" 
"Daar hou ik helemaal niet 
van." 
"Waarom zit je dan achter 
mijn vrouw aan?" 

Je lt38é wch zek!û· 
alles staan 
vovr zo;, hllrlijk$ 

DAMES- EN HEREN KAPSALON 
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Anny v. Nunen en Antoon Berkers 

Heuvelstraat 13 
Deurne - Tel. 12909 

Een wesp stak een jongen op zijn hoofd en het liep heel 
dik aan. Moeder ging ten einde raad met hem naar de 
dokter die zei:"Waarom heeft hij heel zijn hoofd in ver
band gedraaid, alleen maar voor een wespensteek?" 
"Ja maar dokter" zei de moeder, "vader heeft de wesp 
kapot geslagen met een schop." · 

·OS.,..1DMERA ein gat ' "' nie vur vangen . 
Oskomera bv lndu_strieweg 19, 5753 P8 Deurne Tel. 04930-14502 ". te 

1"" ..... , ·s 
" LichtJ~ 

Hr·~ 
afd. AWMINIUM 

Een mevrouw uit de Walsberg ging kippen kopen, zij 
vroeg bij iedere kip ook een haan. Maar mevrouw, zei de 
handelaar, dat heeft me nog nooit iemand gevraagd. 
Och, zei mevrouw, ik weet wat wachten is! 
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Hoénd1ep 18 - 5 751 VC Deurne 
Tel.: 04930-15314 

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

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

DE GOEDKOOPSTE 

WAL.S
~~· · -~ · :~- · BERG 
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Hij: "Maar kindje, moet jij de 
hele dag een sigaret in je 
mond heben?" 
Zij: "Waar an~ers?" 

Vader: "Het verbaast mij te 
moeten horen dat u mijn 
dochter in het donker hebt ge
kust". 

uylen · 
snacks 

Jonge man: "Mij ook, nu ik 
haar bij klaarlichte dag heb 
gezien !'' 

"Mijn vader fluit altijd bij zijn 
werk", vertelde het meisje. 
"Wat een gelukkig mens", 
vond haar vriendin. 
"Misschien, maar hij is ver
keersagent!" 

KULERTSEWEG 20 
DEURNE 

Mien: Gaai bent ne nagel aan 
m'n doodskist. 
Jan: Dan moette gaai urn mèr 
dur uit trekke, want gaai bent 
un tang. 

04930 - 1 32 54 

MNNEMERSBEDRUF 

de van doorne's 
VOORAL UW 
BOUWWERKEN 

~ELMONDSEW'EG 7.9 
: TEL!12816 1 r 

1 1 1 1 

Reinigingsbedrijf 
-W.@). 

0~00000000 ocooc ~00 0000 

Kruisstr. 6. St. Jozefstr. 6 · Liesselse eg 12 

n~m~o6l<t 
l-\<2~~n.~o ~ 

" ~m~ 

~~C:U(? 

"Sa.b)mo~ 

'\JcQ ~gtt1,..\ch.t'it1_9 

ÎP. J.~ELr 
AAN· 
NEMERS 
BEDRIJF 
DEURNE 
timmer
Werkpraats 

Een gepensioneerde en al zee be aa e postbode verklaarde 
onlangs dat hij graag het vo e de o c op z 1n grafsteen 
wilde laten zetten:"Ongefran eerd re our aan afzender." 

fietsen 
in Deurne bij: 

[] 
~ 0 ""'°""'"'""'"' 

~ 
Tel. 13458 

o Gli:lZE~l.J~5!>EI?~ 

A.Hölskéns " 1'fiP!JT 'REINl61N6 vil/ l>IEPSTD<>l'1 ffETliol>E 
o Tevrns ve.Rfll.l.u1- VllN nm.tr Rflt-/16rN6s 11nc11. 

0 Sci-ioo~Ml'!k~ R1ci..i:::R,1t-1G 

Haageind 7 
Telefoon 15559 

Karelsen komt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand en 
zegt: 
."Ik kom een zoon aangeven." 
"Goed meneer, hoe heet hij?" 
"Anjerpiet." 
"Ja maar, dat is toch geen naam!" 
"Hoezo niet? Ons buurmeisje heet toch ook Rosemarie!" 

Glas verf behang autolakken 
tevens uw adres voor 

glasreparatie 
61~ 

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

' 

UitVoermg van werken op het qeb1ed van schoonmaak. 
Bi1zonder voor z1elr:enhU1Zen · be1aardentehu1zen 

fabuekskanloren en gebouwe n 
gymnas11eklokalen • scholen 
en woningbouw enz enz enz. 

Rechter: "U kwam toch niet 
eerder met de justitie in aan
raking. Waar ken ik U dan 
van?" 
Beklaagde: "Ik ben kelner in 
de sexclub hiernaast, edel
achtbare! " 

•••••••••••••••• 

Voltstraat Deurne 

Telefoon 15825 

•••••••••••••••• 

De ambtenaar van de burgelijke stan sp ee t tot het 
bruidspaar: "Het huwelijk is een veil ge 
twee schepen el aar tegenkomen. " 
Een stem uit de aanwezigen: "Dan ben 1 een oorlogs
schip tegengekorrien." 

Urst moakte we garre vur vk>erbtdekking en 

toffelkleeJ mér tegenwomg sp1"~ we ok vur 

speciale garres , grof en open weetg,Jrdijne dus 

als ge een dezer doage an de bellfWappe zèt 

en ge ziet erges van die grofte dingt hange dan 

kon dé garre hendig 1s uit Oei.ri::u komme. 

En zo z1ede ge mar ... 

SPINNERIJ 

PRODUCENT VAN 
KETTINGGARENS 

~BRAK.AT ARTOFIL b.v. 

PRODUCENT VAN 
EFFEKTGARENS 
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GAAT U BOUWEN OF VERBOUWEN 
EN WI T U HET GOEDKOOP HOUDEN 

DAN MOE U OP HEINEMANS VERTROUWEN 

·-~ HEINEMANS Bouwmaterialen 

Zaterdag 16 februari a.s. is het weer zover! ! ! 

Deca ava sdagen 1985 zullen zoals de traditie dit wil weer worden ingezet met het 
s tela a en De 7 Prinsen me un eventuele Prinsessen van de 7 Prinsdommen 

._,_._...!lft"'l ~'1"" 11worden ontvangen door het Gemeentebestuur. Uit handen van de Burge
meester ontvangen de 7 Prinsen de sleutel van hun Prinsdom, waarmee wordt onder
streept dat zij gedurende de d~i e.dçille dé'.lgen de mach~ in hun Prinsdom dragen .. 
De hierbij behorende ceremonie 1s ieder iaar voor de Prinsen zelf een grote belevenis. 
Natuurlijk oo oor diegenen die dit van nabij meemaken. 
Omdat de ar1< geen entourage biedt, zal in 1985 voor de opzet van 1984 worden 
ge ozen. Or oudt in dat de Carnavalsverenigingen om 15.45 uur richting Markt vertrek
ken an i de diverse punten, gelegen in Deurne-kom. Op de Markt zullen zij m uzikaal 

thaald worden door de Hösbengels. waarna zij via de Helmondseweg naar de ambts
ning van de Burgemeester trekken om het College van Burgemeester en W:!thouders 
te e . 
de sser en Martinetstraat tre deze stoet naar de achteringang van de Vierspan, 

e es dentie van de Peelstrekels. In de Vierspan vindt de eigen lijke ceremonie plaats. 
ada de sleutels zijn overhandigd, begint onder de klanken van de verschillende 
o pellen CARNAVAL 1985!!!!! 

Ee gebeuren dat U beslist niet mag missen. Het belooft dit jaar in de Residentie weer 
ee grand"oze happening te worden. 

IOVl/ EHT TUI/En VOOR· En ACIUROEUR 

VOOR TIHATIE/ 

Hn- En VERKOOP 
IEHUR 

HUI En VERHUUR 
YPOTHEKEn 

Commissie Sleutelafhalen 
Stichting De Peelstrekels . 

BEL 04930-15633 
EENDRACHT 2 · DEURNE 

c.. • • 

s1em pepp1ng 
--makelaardij b.v. 

VLIR AL A UW l<APorrfi 
SG~OEN 

W.HOEBEN 
HOEK SWINKELSLAAN 
ZAND BOSWEG 

TEL. 12911 

, 
111 

Voor al V.. Vloerbedeklungen 
Gonli1nen 
Zonweringen 
Rollu iken 

Eendracht 2-5751 SC Deurne 
Tel. 04930-15633 
Ons kantoor is ook geopend op 

~ ' zaterdag van 10.00-12.00 uur. 

Verlijsdonk 
Interieurverzorging 

Ons kenmerk: Vakwerk ! 

Leembaan 15 
Deurne 

T,el. 04930 - 17163 

Café Bar Petit Restaurant 

"tlle t}otbekstl'' 
Markt 4 - DEURNE 

Telefoon (04930) 13260 

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

HIEËR CARNAVALLE 

Ml ZUN ALLE!! 

"Wat zag ik je gisteren met een verschrikkelijk lelijke vrouw, 
zeg!" 
"Vertel het maar niet aan mijn vrouw." 
"Wie was zij eigenlijk?" 
"Mijn vrouw" .. "" 

19ommtlsch !litr 
DOMMELSCH.'T GULLE BIER 

UIT GOUDEN TIJDEN. 

Hoi, 

Ik ben Amanda den Toom, 
ik zit nu voor het tweede 
jaar bij de dansmarietjes. 
Het is wel zwaar trainen, 
maar daar tegen staat weer 
een·fijne carnaval. 
Ik hoop dat deze carnaval 
net zq fijn wordt als het 
vorig jaar. 

Tot ziens! 
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onze peelstrekel 
en strekelin 
rood plastic 
90 cm. groot 

Centrale verwarming -Airconditioning 
Warmte terugwinning 

Fa. Th. Jetten 
Zeilbergsestraat 21 Deurne tel. 04930 - 13957 

reklame - grafische vormgeving 

Rootweg 1 5721 VL Asten 

* housestyling * advertenties * folders * leaflets 

* brochures * katalogi * verpakkingen * displays 

,, 

Een bestuurslid van SV 
Deurne na de laatste verlo
ren competitiewedstrijd: 
"Je kunt beter bestuurslid 
zijn van een duivenclub, als 
die slecht vliegen kun je er 
nog altijd soep van koken." 

Harrie komt bij de viskraam 
en bestelt een rolmops. 
"Dat is dan drievijftig" zegt 
de visboer. 
"Dat is kras" zegt Harrie "is 
de vis in een week tijd vijftig 
cent duurder geworden " 
"Niet de vis" zei de visboer, 
"maar het hout!" 

As ge drukwérk wilt 
beste/Ie, 

dan moette ge SMITS 
efkes belle. 

Of ut naw um rékeninge, 
stickers of trauwkartjes gi, 
wai zitte nerges mi. 

Gin gelul, goei spul !!! 

Smits Drukwerk Service 
Leembaan 19 - 5753 CW DEURNE - Tel. 04930·11041 

"Cafetaria 
DE MARKT" 

Deurne 
Het adres voor eigen voorge
bakken friet en kwaliteits 
snacks. 

Alle dagen geopend . 
Zaterdags tot 04.00 uur 's 
nachts 

Voor nieuwbouw - verbouw of 
stallenbouw naar 
AANNEMINGSBEDRIJF: 

Jan Kuunders 

Haspelweg 25 
Deurne - Telefoon: 16202 

Hij (pas getrouwd): "Na het eten moet ik de deur uit" 
Zif.: "Och lieveling, wat moet ik dan zonder jou doen.?" 
Htt: "De aiJNas!" 

Ik ben Jacqueline Meulendijks 
en ik zit nu ook het· tweede 
jaar bij de dansmarietjes. 
De dans gaat wel erg vlug, 
maar dat is wat anders als 
l'Orig jaar. 
Ik wens iedereen een 
fijne carnaval. 

Tot zien . 

"MIDWAY" 

~==-~== ---=-~--- -~=-= • ". • • - • ~-.. •c _ ... 
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Erelijst van 
begunstigers 

Amro bank 
J. v. Baars, keurslager 
Bavaria, Lieshout 
Pastoor v.d. Bergh, Tilburg 
W. Berkers, Muziekpaleis 
Botim, timmerfabriek 
C.W. Brood, economisch directeur 
van Bussel, schildersbedrijf 
Fam. Bijsterveld, Vierspan 
W.J.L. van Deursen 
M. v. Doorne, Wolfsberg 
G. v. Dijk, groenten 
Donkers, assurantiën 
A. Franssen, houthandel 
G.W. de Groot, dierenarts 
J.H. v. Gulick, dierenarts 
Heineken bierbrouwerijen 
Fa. Heuschen 
M.P.1. Hoppenbrouwers, notaris 
Fr. v.d. Kerkhof, slagerij 
Slagerij Keuten, (J. Goossens) 
B.J.H. Keyzers, A.B.N. Deurne 

'ZQÜbt~3~e~tr: 13 
1)eut41"f.

~113384 

BLOEMEN & PLANTEN 

J. PRIJS 
Helmondseweg 118 
Telefoon 13105 

D. Koster, dirigent 
Harry Kuypers, electro 
J. Leenders 
Lichteveld van Deursen, kledingmagazijn 
Fa. v. Loenhout 
Markhorst b.v., steenhandel 
J. Obers · 
Rabobank 
H. Scheepers - v.d. Broek 
Peter Schiks, gordijnencentrum 
Swinkels assurantiën, makelaar 
van Teefelen, handelsonderneming 
F. v. Tilburg, dierenarts 
J. Vermeer 
J. Vermeer, dierenarts 
Videoforte B.V. 
Videotheek Rocky 
Winters van Wees, drankenhandel 
Het Wijnhuis 
Zanzi-bar, (Truus en Toon Aldenzee) 

* "Het was gisteravond 
weer hopeloos in de bio
scoop," vertelt Claudia te
gen een vriendin. "Ik 
moest wel zes keer van 
plaats verwisselen." 
"Vielen de mannen je 
lastig?" 
"Ja tenslotte wel." 

"Wat heb ik gehoord Piet", 
vroeg de buurman, "ga je 
een boek uitgeven?". 
Dat klopt, maar dan wel 
"postuum" antwoordt 
Piet. 
"Dat is interessant, zei de 
buurman, . die niet weet 
wat postuum betekent, "ik 
hoop dat het vlug uit
komt." 

Bai ons kende ge komm~ vur alle reizen noar ut boitenland 

tel. 04930 - 16555 

HELMONDSEWEG 18 

garage & autobedrijf 

Eien van du mist lollige 
dinge van de karneval 
Is ut zelluf maoke van 
auw pekske 

terbeek 
HELMONDSEWEG 6 
Sprèèknummer: 13827 

Leraar in de klas: "Heeft iemand van jullie al eens een leven 
gered?" -
"Ik, meester." 
"Zo? Wie.dan?" 
"Mijn neef Karel." 
"Prachtig. Hoe?" 
"Ik had destijds de pillen van mijn .zuster verstopt." 

De vitrage van hèt podium is gratis verzorgd door: 
Gordl)nencentrum Schlks, Molenstraat 



M. Joosten 9 
Quick-service 
Helmondslngel 37 • Deurne 
Telefoon 04930-13847 

GRATIS MONTAGE VAN 

trekhaken 

banden 

accu's 

uitlaten 

schokbrekers 

Inbouwstation 
L.P.G. gaslnstallatles 

2jaar 
volledige garantie 
Off. Vlalle dealer 
voor Deurne e.o. 
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