


DE PEELSTREKEL 1986 

De Walsberg op zijn best ! 

Door de geweldige inzet 
van het bestuur, raad van Elf, dans
marietjes en diverse medewerk
ers, kunnen wij terug zien op een 
geslaagde Carnaval 1985. · 

Alle evenementen, die wij 
hadden, werden goed bezocht. Dit 
jaar zal er ook weer een boeren
bruiloft zijn. De K.Y.O. heeft dit op 
zich genomen, ook kunnen wii 
weer uitzien naar een "Boeren
bal", elders in deze krant komen 
wij er nog op terug. 

Maar waar wij heel geluk
kig mee zijn, is dat we nu een Prins 
gevonden hebben uit de Wals
berg. We hebben lang moeten 
wachten, maar nu hebben wij 
hem. Prins Ties 1 veel plezier en 
maak er voor iedereen een fijne 
Carnaval van. 

Dan zijn wij weer diverse 
mensen dankbaar voor hun me
dewerking. We denken aan het 
College van Burgemeester en Wet
houders, Gemeente- en Reserve
.politie, Brandweer, medewerkers 
van de Gemeente en vele stille 

andere medewerkers. Daarnaast 
onze dank aan onze adverteer
ders, begunstigers en de Club van 
100. Ook dank aan Prins Wim 111 
en Prinses Mien en kinderen voor 
de fijne carnaval, die wij met jullie 
gehad hebben. 
Hósbengels bedankt, we maken 
het samen wel weer. Anny van 
Kessel, Anny Berkers, bedankt 
voor alles wat jullie voor onze 
dansmarietjes gedaan hebben. 
Vorst Bert ·.vederom bedankt. Ten
slotte Prins Ties 1, veel plezier. 

Strekelinnekes en Strekels, 
ik wens jullie een fijne Carnaval 
1986 toe. 

Hein Smeets, 
voorzitter. 
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· llrntaurant Jbinf uan irurnr''. 

Tijdens de carnavalsdagen 
speciale carnavalsmenu's 

vanaf/ 15 .. 
•• 

Haageind 29 ·DEURNE 
Tel. 12141 

Polleke is gearresteerd en zegt tegen de agent: "Verdorie, nou waait 
mijn pet at. Mag ik hem even pakken?" 
Agent: "En dan niet meer terug komen zeker? Blijf hier maar staan. 
Dan haal ik hem wel even!'' 

Un par dröpkus bezine, 

meijer hebbe die 

"RENOOS" nie nodig, 

die ge kaant kouwpe baaj: 

RENAUL T - DEALER 

Autobedrijf 

J.H. MANDERS en ZN. 

0 Voltstraat · Hoek Liesselseweg 
5753 AL DEURNE 
Tel. 04930 - 12626 of 15600 

Radio - Televisie - Video 

ELECTRO WIJNEN 
Voor alle elektrische apparaten· wasautomaten· diepvriezers -
koelkasten enz. enz. 

Uitgebreide sortering moderne en exclusieve verlichting. 

Telefoon 17064 
~lasiusstraat 1 

De Sierpleisterspecialist • Deurne 
HET ADRES VOOR ALLE SOORTEN 

SIERPLEISTERS • MUURVERVEN 
LIJSTEN EN ORNAMENTEN 

GOEDE KWALITEIT 
TEGEN AANTREKKELIJKE PRIJZEN 

RUBSON MASTIEKEN 
Het definitieve antwoord op natte binnen- en buitenmuren, l~kkende kelders, daken, goien, enz. 

-
Helmondseweg 9 ··DEURNE • Tel. 04930-16534 
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'n s~s snack valt 
lekker in de smaak! 
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Bent U van plan een 
rijpewijs te halen, 

bel ons eerst. 

Voor 151- per uur 
kunt U terecht op ons eigen 
oefenterrein. U kunt al 
beginnen met uw 17,5 jaar. 
Door de opleiding te volgen 
bespaart U · 

honderden guldens 
op uw rijbewijs B, ook in 
automaat. 
Motor rijles: 6 lessen+ 
examen voor f 400,- · 

BENZINE + LPG 

S & S Snacks B.V. 

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

Aann. en Betonbedrijf 

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

Boer Neel heeft ruzie met zijn 
knecht. 
"Of jij bent gek, of ik ben het," 
schreeuwt hij. 
De knecht denkt even na, en zegt: 

AUTORIJSCHOOL 
THIJSSEN 

"Maar baas, je zou toch zeker 
geen knecht in dienst nemen, die 
gek is." 

Een man komt een café binnen 
en bestelt een kop koffie zonder 
melk. 

' Vlierdenseweg 232, 5756 AD Vlierden 
lelefoon 04930-11011. 

Hallo, 
ik ben Esther Aarts 

De ober: "De melk is op, meneer. 
Mag het ook koffie zonder room 
zijn?" 

en ik .zit voor het eerste jaar bij de 
dansmarietjes, , 
en het is heel gezellig. 

De dans is erg mooi en ook leuk om te 
doen, het is wel moeilijk. 
Ik wens iedereen een harstikke gezellige 
carnaval. 

ALAAF! ALAAF! 



DE PEELSTREKEL 1986 

Peelstrekelinnekes en Peelstrekels. 
CAFÉ - RESTAURANT 

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

Voor feesten, bruiloften 

en partijen. 
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Liesselseweg 20 - Deurne - tel. 12162 R 
00000000 ' 000000 

s·ci~etcle a~t'( uw etuio 
ct~'l"'t t'tO'O.t' 

*Thomas was nog niet zo 

Voor velen hèt feest van het 
jaar, staat voor de deur. Feestneu· 
zen, maskers, kielen worden voor 
de dag gehaald en de jaarlijkse 
verkleedpartij kan beginnen. 

Zichzelf de vraag stellen 
waarom dit alles, doet absurd aan, 
toch waag ik mij in het kader van 
dit voorwoord aan deze vraagstel
ling, toegespitst naar de zin en de 
betekenis van het carnavalsfeest. 
Wellicht is het een spontane uiting 
van onze behoefte aan een echt, 
hartelijk en warm volksfeest, een 
feest waar de feitelijke maatschap· 
pelijke scheidingslijnen zijn weg
gevallen en waar men ongeacht 
zijn afkomst, beroep, sociale po-

istisch-satirische wijze de "waar
heid" te zeggen. Vooral de over
heid en andere aan de weg 
timmerende instellingen moeten 
het dan ontgelden. 
Zij verdragen dat in lijdzaamheid. 
Indien wij dit jaar erin zullen slagen 
de hierboven genoemde funkties 
op een waardige wijze te verwe
zenlijken dan is het carnaval 1986 
een werkelijk betekenisvol gebeu
ren. 

1JOOa ~~~~[Jf] 

· iang getrouwd, toen hij op 
zekere dag zijn oude 
vriend Herman onver
wachts tegen het lijf liep. 
"En hoe gaat het in je hu
welijk, Thomas?" vroeg 
deze nieuwsgierig. 
"0, best hoor," was het 
antwoord. "Ze helpt me al 
met de afwas en soms 
maakt ze in het weekend 
ons bed op." sitie, godsdienstige of politieke 

overtuiging elkander spontaan 
kan ontmoeten. 

Met carnaval is men 
gewend elkaar met een grote 
dosis zelfspot en op een human-

Dat wens ik U van harte toe. 

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

na ·de carnaval werken wij ook weer 

L .J. Costerstraat 

OC! 000000 000 000 

vur dè punrJe 
Studio "".,, --
Harry Wouters 
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GOTAX·DEURNE 1 
TAXI: 

Ziekenvervoer 
Rolstoelvervoer 
Busjes 

AUTORIJSCHOOL: 

Schakel 
Automaat 
Motor 

1 
1 

TEL.: 04930-14000-15346 
lhllU "!UI IEJCiillIJll lilCZI~• ·'""'" · l~lli:I•·-~ 

2 Paarden zitten aan de bar een borrehje te 

drinken. Zegt het ene paard tegen het ande

re: "En, goeie vakantie gehad?" "Prima'; 

antwoordde paard 1, "goed hotel goed 

eten, goed drinken en zo''. "Mooi'; zegt 

paard 2, "en hoe was de kamer in het 

hotel?" "Wel aardig, " antwoordde paard 1 

"alleen heb ik s nachts geen oog dicht ge

daan. Ik had a'tsmaar last van nachtmerrys''. 

*"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". 
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Aan: 

Rootweg 1 5721 VL Asten 

* housestyling * advertenties * folders * leaflets 

* brochures * katalogi * verpakkingen * displays 

DE CLUB VAN HONDERD 

10 
o · Ook dit jaar willen wij U danken 

: """Î voor Uw financiële 
ondersteuning van carnaval 
1986. 

Stichting "DE PEELSTREKELS" 

,,\._.. ..... """ ,,.,,, ..... ... ...... " . •\··-

HOTEL·CAFÉ 
,,STATIONSZICHT11 

J. HENDRIKS 
tel. 12955 

zaaivoor 
•' 

bruiloften 
en partijen 

~~ carnavalsdinsdag: gratis krentemik met zult!! ,;i~ 
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DE PEELSTREKEL 1986 

l ' W AURt:S VOOR: 

ASSURANTIEN - HYPOTHEI<EN 
FINANCIERINGEN ADVIEZE1' 

PERSOONLUI<E LENINGEN 

"NOVA VITA" 
ASSURANTIEN B.V. 

Kommerstraat 21, 5712 XT Someren Tel 04937-2824 

KUSTERS 
\ AA~NE:E~S:EÖRIJF 

-·· B~ 

· ~ ·/aiter haefd,e 
genie te gaan! 

BERKENSTRAAT 28 DEURNE TEL. .13982-12824 

E 

as ge mè carnaval de waore liefde tegekömt 
.kende baai ons trauwkartjes oit komme zuuke 
mèr neturluk maoke we ök aander drukwerrek 

DRUKWINKEL 
PETER VAN OOSTERHOUT 

molenstraat 60 5751 Ie deurne -tel. 04930-15828 

'Na het konserf werd dè groot
vader van de sopraan door ie
dereen gefeliciteerd.' 
'Waarom hij?' 
'Omdat hij doof is!' 

Trots laat Petra haar nieuwe 
gouden ketting aan haar vriendin 
zien. 
'Nu-heb ik eindelijk, wat ik al lang 

, wou hebben! En hij trouwens 
ook"""' 

'Pa, mag ik jouw pokerAaarten 
even lenen?' 
'Ja, maar laat d<;J vijf azen er in 
zitten!' 

tin ion 
" Batavus 

Fongers 

Glas-· en schilderwerken 

VERHEYEN 

verkoop van: 
VERF - BEHANG - GLAS 
en DROGISTERIJ ART. 

Milhezerweg 31 Deurne 
Tel.12337 

ZOALS DE OUDEN 
KLONKEN, 
DRINKEN WE 
NOG. Anno1744. 
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Tweewi~lerbedrijf 1 
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~"''•"••• Z7 • tet 12494 J DOMMELSCH.'T GULLE BIER 
UIT GOUDEN TijDEN. 
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DE'. PEELSTREKEL 1986 

Peelstrekels en 
Peelstrekelinnekes. 

Carnaval 1985 is als oud 
Prins voor mij een geweldige 
belevenis. En dank zij mijn 
vrouw en kinderen, die een 
geweldige steun voor mij ge· 
weest zijn, hebben wij een ge· 
weldige carnaval achter de rug. 

Het begon met de onthul
ling en receptie en alle evene-

. menten die daar op volgen zijn 
enorme belevenissen. Vanaf 
deze plaats wil ik en namens 
Mien, Joan en Patrick iedereen 
bedanken. 

Vooral het bestuur van 
Stichting · De Peelstrekels en 
Vorst Bert, Raad van Elf en de 
Dansmarietjes en de leidster· 
Annie van Kessel voor de ge· 

weldige manier van samen car· 
naval te vieren. De Hosbengels 
en de Joekskapel voor de ge· 
weldige muziek. 
Verder de familieleden, buurt, 
vrienden en kennissen, harte· 
lijk bedankt voor de enorme 
cadeaus en de versiering. 

Tot slot wensen wij Prins 
Ties 1 veel sterkte en succes, 
en ons geluk toe. 

alaaf!!! 
PRINS WlM 111. 

'Waarom denkt een vrouw altijd aan haar trouwdag en zijn mannen 
geneigd die te vergeten?' vroeg een man aan zijn vriend . . 
'Weet je nog de dag waarop je je grootste vis hebt gevangen?' vroeg 
de vriend. 
'Natuurlijk!' 
'Juist, maar de vis is het vergeten!' 

De dokter belt zijn patiënt op en zegt: "Ik heb slecht en goed nieuws 
voor je. Ten eerste het goede nieuws: Je hebt nog 24 uur te leven""! 
"Ja, en het slechte nieuws?" 
"Ik kon je gisteren niet bereiken!" 

K I EMEM 
Elke maandagavond KIENEN in zaal Bekkers 
ten bate van Stichting "DE PEELSTREKELS" 

maandag 13 januari 
SPECIALE KIENAVOND 

BLOEMEN & PLANTEN 

J. PRIJS 
Helmondseweg 118 
Telefoon 13105 
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. bruinsalon 
HAGELKRUISWEG 

MIEKE MESTRUM 
Hagelkruisweg 12 

Tel.: 15617 p 
WARMEN KOUO 
Twee leden van de Raad van Elf hangen 
diep in de nacht nog aan de bar van de zaal 

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

J·. STEEGHS 

dag en nacht 
bai ons uit de 
bloemen· 
automaat 

"' ,,, 

HAAGEIND 24 

'Waarom moet ik toch steeds als 
ik jou kus je oren vasthouden?' 
vraagt Marie aan haar nieuwe 
vriend. 
Hij: 'Omdat ik al kussend 'ns een 
keer mijn portefeuille kwijt ben 
geraakt.' 

Glas verf behang autolakken 
tevens uw adres voor 

glasreparatie 

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

De extra prijzen worden 
getrokken door 
PRINS TIES 1 • DE RAAD VAN ELF 

Staand v.l.n.r.: Bert v.d. Broek, Charles v. Goch, Willem v. Hassel, Sjef Geerts, Jan 
Rakels en Ed v. Dongen. 
Zittend v.l.n.r.: Leo Coolen, Sjef Guffens, Peter Leenders, Prins Wim 111 en Klaas Vogel. 
Wilfried Geurts staat niet op de foto. · 



DE PEELSTREKEL 1986 

Prettige carnavalsdagen 
met ekstra kwaliteit 

vlees- en vleeswaren van 

Slagerij v. Goch . 

bukkems 
SCHOENEN 
TëL~J2523 

Liesje vraagt aan Petra: "Hoe 
word je eigenlijk direktiesekreta
resse?" 
Petra: "Je moet jong, knap en 
intelligent zijn!" 
Liesje: "En hoe ben jij dan aan 
die baan gekomen.?" 

Marie betrapt haar vriend met 
een vreemd meisje in bed. 
Foei, Herman! Je ben't door en 
door slecht!" 
Zucht het meisje: "Nee hoor, hij 
is door en door goed!" 

Moeder vraagt aan Mient}e: "Wat wil jij met je verjaardag hebben 
meisje?" - ' 
Mientje zegt daar meteèn bovenop: "De Pil!" 
Moeder schrikt hevig en vraagt: "Wat moet jij met de pil op jouw 
leeftijd?" · 
"Niet voor mij", zegt Mientje, "maar voor mijn poppen, want ik heb 
er al zes en ik wil er voorlopig geen bij hebben!" • ·- · - - - - · 

Hoi, 
Ik heet Amanda. 
Dit is het derde jaar dat ik dansmarietje ben; 
De' eerste twee jaren waren erg fijn en 
gezellig. 
Ik hoop dat het derde jaar ook zo zal zijn. 
De dans van dit jaar is weer moeilijker dan 
die van vorig jaar. 
Verder wil ik ·iedereen een prettige carnaval 
wensen. 
En tot ziens, 

P. v. DUREN 
delicatessen 

11111:1111 

~El u~E1 ~J 
GRAî\S 

bij 'opname-apparatuur 
boven f 200,

geven wij 
2 jaar garantie 
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QUICKYNETTE , rr ~~ 
stomerij nieuwe stijl ~ 

"De Martinet" 13 
Deurne 

Telefoon 14774 

1 
r~ 
tt 
lel 
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'neïpekske haole bij 

arts& nooyen 
·,n de mark-inet 

le(:IL,750 

van 
ERP 

de Martinet 
AUDIO-HIFI 
TV-VIDEO 
HUISHOUDELIJKE 
APPARATEN 

Tja, daar sta je dan • • • • 

Zo'n 25 jaar Carnaval in 
Deurne, waarvan je ook zo'n kwai:t 
eeuw deel hebt uitgemaakt. Je 
staat als Hosbengel op het Vier
spanpodium geconcentreerd het 
draaiboek "Gala-avond" in de 
gaten te houden. Onderdeel "Strik
kei van 't Joar" was aan de orde. 
Vorst Bert kondigde de zaak aan, 
had het over een "zij" die goed 
kon eten enz. Toen werd het mij 
duidelijk dat hij het over "mij" had. 

Nou beste mensen, ik kan 
gerust zeggen dat je dan een . 
vreemd gevoel in je lijf krijgt en 
je echt met je mond vol tanden 
staat, terwijl diezelfde mond zich 
anders stevig kan roeren. 

Ik wist het absoluut niet, ver
wachtte het in de verste verte niet, 
en vond hèt erg fijn dat deze eer 
mij te beurt viel. Zonder de po
sitieve steun van mijn muzikale 
vrienden de Hósbengels zou ik het 
echt nooit zover gebracht hebben, 
dus vind ik deze erkenning tevens 
een doorspiegeling naar de hele 
groep toe. 

Carnaval maken kan alleen 
met bewust goed ingestelde 
mensen die lol en plezier kunnen 
maken met anderen en niet ten 
koste van anderen. In het kader 
hiervan zal ik me ook dit jaar weer 
inzetten om samen met de Peel-

strekels en de Hósbengels van 
Carnaval 1986 een intermenselijk 
fijn feest te maken. 

Lachen, pilske, een arm om 
een ander, om samen te ervaren 
dat 3 dagen plezier grandioos is 
en dat het ook niet langer mag 
duren omdat het fijne dan te 
gewoon zou worden. 

Bedankt " Peelstrekels"! 

Pieter van der Loo 
Strikkel van het Joar 1985. 
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Beste carnavalsvierders 

Het grote feest van carna
val staat weer voor de deur. Na 
't Kerst- en Nieuwjaarsfeest is 't 
weer zover. Gelukkig zie ik de 
komende tijd met onze nieuwe 
Prins, Prinses en hun kinderen 
weer graag komen. Ook hoop ik 
weer op die prettige samenwer
king met bestuur, Raad van Elf 
en Dansmarietjes. 

Alvorens over carnaval 
1986 te schrijven, eerst een woord 
over 1 985. Allereerst een woord 
van dank aan onze scheidende 
Prins Wim 111. 
Prins Wim 111, als raadslid kende 
ik je al enkele jaren, dus was het 
voor mij als Vorst niet zo moeilijk 
om jou te begeleiden. Ik weet 
zeker dat jij er als Prins Wim 111 

Sjefke stapt de coupé van een trein binnen en legt een nogal zware 
koffer in het bagagenet. 
"Kan de koffer niet op mijn hoofd vallen?" vraagt een dame, die er 
precies onder zit. 
"Maakt U zich maar geen zorgen, mevrouw", zegt Sjefke, "er zit toch 
niks breekbaars in!" 

Café Bar Petit Restaurant 

"11\e t)otbeksel" 
Markt 4 - DEURNE 

Telefoon (04930) 13260 

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

HIEËR CARNAVALLE 

Ml ZUN ALLE!! 

Kettler Benelux - Deurne Holland 

A 
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K~R.NIWALSO~E M 
VLIERDEN 

voor jezelf en voor de hele ge
meenschap een groot en gezellig 
feest van hebt gemaakt. 
Prins Wim 111, nogmaals hartelijk 
dank en we vinden het fijn dat je 
na 5 januari je plaats als raadslid 

·weer inneemt. 
Verder een woord van dank 

aan Prinses Mien. Je hebt je man 
in deze periode voortreffelijk ge
steund en ook jij kijkt hopelijk 
terug op 'n zeer fijne tijd. Samen 
met je man en kinderen hebben 
jullie carnaval 1985 tot een groot 
feest gemaakt. Nogmaals be
dankt, ook jullie kinderen Joan en 
Patrick, bedankt! 

Ook bestuur, Raad van Elf, 
Dansmarietjes en blaaskapel "de 
Hósbengels" bedankt voor jullie 
geweldige inzet. Tot slot wens ik 
onze nieuwe Prins Ties 1 en Prinses 
Sien, hun kinderen, alle Strekels 
en Strekelinnekes, bestuur, Raad 
van Elf eh Dansmarietjes een fijne 
carnaval 1986 toe. 

Vorst Bert. 

PRIMA ORKEST 

'SMAANDAGS 

MATINEE 
• 

ZATERDAGSFANFAREBAL 

(at-) 
· vers gevogelte 

r,··') . 
GOOSSENS 
GOOSSENS bv pluimveeverwerkende indust rie van de Cehave nv 
deurneseweg 8 5724 Al Ast en-Holland, Postbus 16 5720 AA 
telefoon (04936) 8133 telex 51275/51281 goki nl 

Arts: "Ik geloof, dat u een ' zeer 
oude kwaal hebt". 
Patiënt: "Wilt u mijn vrouw er 
astublieft buiten laten dokter?" 

WOON EN SLAAPCENTRUM 

f~SIUlill ~-1 CIUI' Il 
llUBNZ 

H. Martens 
Laurens Costerstraat 10 

Tel. 04930-16282-13986 

VOOR AL UW DIEPVRIES PRODUCTEN · 
"~· ~~(~1 ''-3(\ ... 

Industrielaan 11 

5721 BC Asten 

Tel.04936-1778 

STAO 
KETTLER, 

Hallo, 
ik ben Marianne Madou. 
Dit is mijn derde jaar dat ik meedoe met 
de dansmarietjes, 
en ik vind het leuk om te doen. 
De dans is erg mooi en ik hoop dat het 
net zo goed lukt als het vorige jaar: 

DAN ZITV 
GOED. 

Verder wens ik iedereen een fijne 
carnaval toe. 
Alaaf!!!! 
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············ .. ··· ·· ....... ··········. ······· ·····. ····••···· .. · . ·····.··· · . 
•• .... ····· .. . . . •·.··••·.·· .. . 

······... STATIONSSTRAAT :·· 
~ .~ ····· . ·.• .. ..·· ..... "... : ....... . 

~ . .. .. . .. ···•,,!!!•. ·····... . ... · ...••• ·· ·· .......• ··•••• 

Magazijn "o'e Molen" Deurne 
L.M. van Griensven-Holten 
Stationsstraat 34 
Tel. 04930-12404 

Speciale aanbieding in 

...•... 

BK roestvrijstaal en emaille 
pannenset 

met 10°/o korting 

In de Stationsstraat loopt een jongetje naar zijn horloge te zoeken. 
Een medelijdende dame vraàgt · 
"Waar heb je het ergens verloren?" 
"Op de markt," zegt het jongetje . 

. "Maar waarom zoek je dan hier?" 
"Omdat het nog liep toen ik het verloor!" 

Keukencentrum M. BERKERS 

'f.l>i \.\IJ IS OK NOG 

ANNE11ER 

As ge ut beste 
wilt moette ge 
Bauknecht kiezen. 

1Nli de carneval 
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NMBBANK 
De NMB denkt met u mee. 

Jan komt bij zijn baas en vraagt om loonsverhoging. "Ik werk hier 
nu al tien jaar, meneer, en ik doe het werk van drie man." 
Direkteur: "Ik kan je werkelijk geen loonsverhoging geven, mijn beste 
man. Maar zou je me de namen willen geven van die twee anderen. 
Dan kan ik die tenminste ontslaan!" 

Een nogal sjofel geklede man komt langs het nieuwe politiebureau 
en ziet een affiche, waarop staat "Moordenaar gezocht." 
Hij gaat het bureau binAen en zegt tegen de dienstdoende agent 
"Het is natuurlijk-niet zo'n fijne baan. Maar het is in elk geval beter 
dan niks." 

SCHILDERSBEDRIJF 

COOL EN 
A. Reddingiusstraat 22 
Deurne ·Tel. 12426 

* 
* 

veul leut en pluzieër 
baai HARRIE en HANNIE 
in de Spoorstroat. 

KLEUREN HARMONIE 
MET KLEUR· 
CÖ.PPERÄNT 
EN ' Waai hebbe ok 

wa te ête!! 

PROOST!!!! 

Na carnaval 'n huis ,kopen of verkopen ·? 
Of missÇhien. 'n verze_kering afsluitên ? 
KOM MAAR EENS· PRATEN ·1 ! ! ! . 

HISTORLAKKEN 

S T A T I 0 N S S T R A AT 1 0 3, S 7 S 1 H D" D E U R N E. 0 -t. !J 3 0 - l () 8 2 :) ;·;·;·;·;·;·, 

BGG EN NA KANTO~~· · 



DE PEELSTREKEL 1986 

residentie de vierspan 

muzikale omlijsting 

• IJ>I 
lllOSBEN 

voorverkoop 18 januari 19.86 
1190-13.00 uur 

AUTO+ VRACHTAUTO 
+AUTOBUS 

Jos Hover 
Kraanvogel 22 - Deurne - tel. 17510 

Ook CCV-B opleidingen 
Computertheorie 

Centrale verwarming - Airconditioning 
Warmte terugwinning 

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

'Zijn dat allemaal bijbels?' vraagt een boertje aan de notaris. Te
gelijkertijd wees de niet als bijzonder godsdienstig bekend staande 
landbouwer op een wand met dossiers. , 
'Neen', antwoordde de notaris. 'Maar het zijn toch allemaal oude 
en nieuwe testamenten.' 

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

terbeek 
HELMONDSEWEG 6 
Sprèèknummer: 13827 

A 

'Twintig jaar zijn mijn vrouw en 
ik gelukkig geweest.' 
'En toen?' 
'Toen ontmoetten we elkaar!' · 

;)--) 
• • 

Wista, 
dat deze krant 

GRATIS 
bezorgd wordt bij 

5000 gezinnen in Deurne, 
door alle leden van 

Stichting de Peelstrekels? , __ ') 
• • 
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-LoooGIE:TERSSEORUF 
~U\S\iOUOEL!JKE: ART"\~ELEN 

J. W. OTTEN 
oo~PsrRAA.T (é)<& 

AARLE-Rl~TEL 

SPECIAAL TRANSPORT COTRANS BV 

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

containervervoer 
veegdiensten 
reinigingsdiensten 
verhuur van containers 

Opnieuw hoog niveau tijdens 
Gala-avond va.n de Peelstrekels in 
1985. Driemaal is scheepsreeht 
zegt een oud gezegde. De Gala· 
avonden van de Peelstrekels be
reikten de afgelopen twee jaar 
volgens de pers van het Helmonds 
Dagblad en het Weekblad voor 
Deurne "HOOG NNEAU". De 
Gala-avond van 1"986 dient der· 
halve ook een "KNALLER" te 
worden. De commissie Gala· 
avond is er in geslaagd een aantal 
artiesten aan te trekken, die garant 
staan voor'ëëri ·succ èsvolle avond. 
Het verheugt ons, dat het aantal 
artiesten van eigen bodem toe-. 
,neemt. 

Van eigen bodem zullen op 
deze avond _de volgende artiesten 
c.q. groepen een optreden verzor· 
gen: 
De dansmarietjes van Stichting 
"De ·Peelstrekels" met een nieuwe 
dans; het duo Brinkhof, dat reeds 
diverse keren te beluisteren is ge· 
weest op Omroep Brabant; de 
Henco's, bestaande uit H. v.d. 
Kerkhof en J. Althuizen. Gelet op 
voorgaande jaren zal het deze 
twee niet moeilijk vallen dit jaar 
"zaken uit het Deurnese" op de 
korrel te nemen. · 
Ook het Operette koor komt dit 
jaar hun opwachting maken. On· 
langs hebben zij samen met het 
Helmonds Mannenkoor "Lambar· 
die" een concert verzorgd in het 
Speelhuis te Helmond. 

Verder treden van eigen 
bodem nog op: Peter Aarts, Ans 
van Hout, Wil van de Vrande en 
Jan Sthorer. Dit kwartet is wijd 
en zijd bekend van hun Brabantse 
volksliedjes. 

Van vreemde bodem zullen 
de volgende artiesten hun mede· 
werking verlenen: Bertje Kuijpers 
uit Aarle-Rixtel. Voor hen, die het 
vorig jaar onze Gala-avond be· 
zochten, behoeft hij geen verdere 
toelichting. De naam alléén zegt 
genoeg. 
De Dinky Dancers bekend van 
o.a. optredens op de televisie. De 
kletsers H. Borgmans en L. v.d. 
Kerkhof. 

H. Borgmans was in 1984 Bra
bants kampioen tonproaten en 
diverse keren reserve kampioen. 
L. v.d. Kerkhof was Brabants kam· 
pioen in 1982 en 1983 en wist 
het vorig jaar de "Zilveren Narren· 
kap" te winnen op de finale-avond 
van de Keiebeiters in Helmond. 

1 Ten slotte wordt op deze 
avond ook de "Strekel van het 
jaar 1986" bekend gemaakt. Wie 
zal deze eer dit jaar te beurt vallen? 

Strekelinnekes en Strekels: 
de voorverkoop van de kaarten 

-van deze Gala-avond is op 18 
januari van 11.00 tot · 13.00 uur 
in de Residentie de Vierspan. 
Bovendien zijn kaarten verkrijg· 
baar bij het Hof van Deurne, Kle· 
dingmagazijn Lichteveld van Deur· 
sen, de Vierspan en slagerij c. van 
Goch. 
De commissie Gala-avond wenst 
U een prettige avond toe. 

.Commissie Gala-avond. 



DE PEELSTREKEL 1986 

Zin in un 
lekker pilske ? 
Dan vlug nor 

CAFE VAN BAARS 

Stationsstraat 113, tel. 14538 

TEL. 04930-12091 

"Als u mij uw telefoonnummer geeft, zal ik u wel bellen," zegt de 
winkelier tegen de niet al te snuggere koper. · 
"Het telefoonnummer staat in het telefoonboek, meneer," zegt de 
koper. 
"Prachtig. En hoe is uw naam?" 
"Die staat voor het nummer, meneer!" 

Heeft U in koken geen zin ? ? ? Snackbar Een hapje van ons gaat er altijd in 

RINY VAN VEGHEL 
Stationsstraat 64 - Deurne - Tel. 17581 

KADO ARTIKELEN 

MARTENS 

DEURNE 

Stations.maat 43 

Ook lotjes van de Staatsloterij ! 

TELEFOON 12360 
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u e,e-MT WEL.J<oM 
e,\j Dl: tl.8.N. 
:T'~1"\0"$ST~. ~ 

s -rE\..Vi\~ \. 

~ 0 e'K uw _ 
va kontieve1ze11 
t)~de 

t@W 
Kareltje staat voor de klas aan het bord. De juffrouw laat per ongeluk 
het krijtje vallen. Ze raapt het op en Kareltje is een en al aandacht 
voor de bukkende juffrouw. 

· De juffrouw merkt dat en zegt boos: "Kareltje kijk voor je! Als je 
dat weer doet krijg je er een." 
"Wie krijgt dan die ander, juffrouw?" vraagt Kareltje. 

'Drie maal heb ik onder het bed van mijn vrouw al een man ontdekt 
als ik na mijn wekelijkse kaartavond thuis kwam', beklaagt Hendrik 
zich bij zijn vriend Cor. . 
Zegt Cor: 'Nu heb je zeker je kaartavond opgegeven?' 
'Nee', zegt Hendrik 'ik heb de poten van het bed afgezaagd!' 

Mevrouw Jansen tegen haar dienstmeisje: 
'Marie, bel jij de loodgieter even op of hij tijd heeft om de afvoer 
van het bad te repareren. En zeg hem ook maar dat mijn man niet 
thuis is!' 



DE PEELSTREKEL 1986 

INTER. TAANsPoR.T8EDR~F 

2)1100 \.1~~~. 
~ TEL.\33'?>1 ~ b.v. 

\VOLT ~ TRAAT 22 

Potgrond 
Compostbedrijf 

THIELEN 
Tel.12929 

Containertransport 
en verhuur 

WEER BOERENBR(JlLOFT 

De haast traditionele BOE
RENBRUILDFf werd vorig jaar 
door vele carnavalsvierders node 
gemist. Vaak kon men op die 
"lege" carnavalsdinsdag horen 
"hoe jammer dè wel nie wär!" 

Een aantal van die carna
valsgasten besloot om er na car
naval nog eens op terug te komen. 
Al snel werd het idee geboren om 
de BOERENBRUILDFf nieuw 
leven in te blazen. De K.V.0_ nam 
dit initiatief enthousiast over en 
wilde graag de organisatie en uit
voering op zich nemen. Ook car
navalsvereniging "De Peelstre
kels" was erg ingenomen met de 
herinstelling van dit festijn. Zij 
willen dan ook dolgraag hun me
dewerking verlenen. 

Uit de gelederen van de 
K.V.O. wordt een bruidspaar ge-

- kozen wat op vrijdag 24 januari 
in zaal v.d. Putten in ondertrouw 
gaat. Tijdens een ondertrouwbal 
(uiteraard met veel blaas-en dans
muziek), zal deze plechtigheid 
worden uitgevoerd door Prins Ties 
1 van de Peelstrekels- Die avond 
zal er een mooie prijs zijn voor 
het mooist verklede paar in oude 
stijl. 

Je lö8t wch zei<&· 
alles staan 
vovr zon heerlijke 

V A N · ~ 

~ 
~ 

Op carnavalsdinsdag 
worden de feestelijkhedên voort
gezet op de markt in Deurne. Prins 
Ties 1 zal 'daar, in de kiosk, het 
huwelijk officieel inzegenen. Deze 
plechtigheid begint om half 3 's 
middags. Als vanouds zal de pre
sentatie van het geheel in handen 
zijn van opperzeivermeester Hans 
Keeren_ Van de bezoekers wordt 
verwacht dat ze zich tegen half 3 
op de markt verzamelen, in ge-

. . paste "boerenkledij", voorzien van 
'n stronk boeremoes en zin om 
te feesten. 

Net zoals bij de ondertrouw 
zal ook dit gebeuren opgeluisterd 
worden met veel blaasmuziek. 

Na het zingen van het "boe
renbruiloftslied" gaat het bruid
spaar, met in hun kielzog het hele 
gevolg, beginnen aan de receptie 
bij de Potdeksel/Peelpoort. Hier 
kan dan iedereen het traditiege
trouwe krentebrood met worst nut
tigen en het bruidspaar de geluk
wensen overbrengen. Na de 
receptie gaat het feest door tot in 
de kleine uurtjes. 

TOT DAN ! ! ! !ALAAAAAAF ! ! ! ! 

Dierenspeciaalzaak "Toerako" 

Voor uw: 
• dierenbenodigdheden 
• hengelsport en aquaria 
· doe het zelf artikelen 
· koop en verkoop alle soorten vogels 
ALLEENVERKOOP VAN BANTKOOIEN 

(zelfbouwkooien) 

Leembaan 2 · Deurne. Tel. 11544 
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IN DE(JRNE ! ! ! 

De K.V.O., het is echt waar 
Verzorgt de boerenbruiloft dit jaar 
Het is heel iets anders, zoiets zijn we niet gewend 
Maar met de voorbereidingen zijn we heel content 
Uit onze ·leden haalden we een mooi bruidspaar 
Vaders, moeders, alles hebben we bij elkaar 
Op 24 januari beginnen in zaal v.d. Putten met de ondertrouw 
Met de medewerking van veel Deurnse mensen en de Peelstrekels, 
moet dat lukken, toe nóu 

· Carnavalsdinsdag gaan we verder met den trouw op de mert 
Kom dan ook allemaal want we hebben veel plaats in onze herd 
Dus mensen doe allemaal mee, wij als K.V.O. zijn al lang aan de slag 
Wij verwachten veel mensen met goeie zin en een blijde lach 
Wij wensen alle Peelstrekels veel plezier met die daag 
Namens de K.V.O. tot carnavalsdinsdag, ALAAAAF ! ! 

"' 

electro-techniek 
MANDERS 

ttu:.'4e2eRweG 7 Tel-: 1309~ 
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foto+~ 
PRAKTICA v PENTAX' 

- • dealer alle merken 
* inruil foto-apparatuur 
* foto ·albums en -lijsten 
* camerareparaties zijn 

vakkundig 
* ruime sortering 

doka-artikelen 
• pasfoto's klaar 

terwijl u wacht 

. , UW FOTO'S ONZE ZORG! . 

WINKELCENTRUM STA TIONSSTRA~T 

0 BURG. VAN BEEKSTRAAT 28 

TEL 04930. , 1s ss Cann.n 
·.11NOLTA u 

...................... , ... ... . 

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

DEURNESE EN 
NEERKANTSE 

Dame van lichte zeden: 
'Ik vraag een tientje per keer en 
vijftig piek voor de hele nacht' 
Hoogbejaarde klant 
'Ik zie het verschil niet!' 

Met Beijers 
groente en fruit 
bent U altijd 
beter uit! 

~ Groente en Fruit 
Stationsstraat 11 - 5751 HA Deurne 

f'!• 11 09,"h, Telefoon: 04930-17628 
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Vur een schon gelozie of url mowie bim bam klok moe te ge 

bij 

Martien van Hooff zijn, 

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

M. VAN HOOFF 

Stationsstraat 4 ·Tel. 12396 

K~Nl"Oo~
Er-1 

e,oE.'t<HAWPEL. 

t.ot Î.tL ~lw 
optocht 

~~~~ 
-rEt... 15813 

'Mijn schoonmoeder is net een 
dagblad.' 
'Hoezo? Weet ze dan zoveel 
nieuwtjes te vertellen?' 
'Dat niet alleen, maar ze ver
schijnt ook dagelijks!' 

voor al uw 

JONGE DAMESMODE 

Stationsstraat 26 - Deurne 
Tel.: 04930-12297 

BLOEMENMAGAZIJN 

De Akelei 
Speciaalzaak in modern en betaalbaar 
bloemenwerk voor elke gelegenheid! 

Stationsstr. 92 - Deurne - Tel. 04930-12113 

\ ..... 
TON HART JENS 

FOTO STUDIO - FOTOGRAAF 

Stationsstraat 35 

BIJ 

autorijschool 
Tjeu Phil 

'~{ 
ips ~ 

autorijlessen voor 

35,-· per uur 
Stationsstraat 19. 
1e1 04930. 13831 
voor Deurne · omgeving 

Heb jij 'n foto bij van je tweeling? 
Ja, astublieft. 
Maar hier staat er maar eentje 
op. 
Nou? De andere ziet er hetzelfde 
uit. 

Grote kollektie 

KARNAVAL~· 

ARTIKELEN 

Ook voor warm en koud buffet 

petit 'estauran~ kofheshop 

Wij zijn elke dag geopend. 
Stationsstraat 17 Deurne 

MIJN HAAR ZIT GOED 

Fa. REYNDERS·WILLEMS 

Stationsstraat 24 

5751 HE DEURNE 

Tel. 04930-12691 

Telefoon 04930-14758 

zoals elk jaar weer bij: ALS DE KAPPER HET DOET ! 

GOOSSENS' TE>ÇTIEL . Kapsalon "Liesbeth" 
Stationsstr. 44 · Deurne 

Burg. v. Beekstr. 11 Deurne Tel. 04930-19810 
, ' 
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Reglement C~rnavals- 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) worderi 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 Wegenverkeerswet 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. 

ll. 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 aari 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 1986 zal worden gehouden op zondag 
9 februari. 
De vertrektijd is evenals vorig jaar vastgesteld op 
14.00 uur. Inschrijven voor de optocht is mogelijk 
in de volgende categorieën: 
1. individueel 

' 

~aar de optocht doortrekt 
niet geparkeerd worden. 

Route Grote 0 
oPsTELLEN· 1i Pf ocht 

· ramstraat o 
ROUTE· St t· , · erpsestraat. 

M · a 1onsp1 · 2. kleine groepen (3 t/m 7 personen) 
3. grote groepen (vanaf 8 personen) 
4. kleine wagens 

- arkt - Kerkst ein - Spoorlaa . 
Houtenhoekwegr~ ; # - Kruisstraar --Jtat1onsstraat 
ONT euvelstraat - L andbosweg -

5. grote wagens BINDING, age Kerk . 
6. paren 

Inschrijfformulieren voor deze optocht kunnen 
worden afgehaald bij de fa . Kuypers, Molenstraat 
~·Deurne en slagerij van Goch, Martinetstraat 24, 

het kruispu van de grote o 
Martinetstra~~ . Lage Kerk - Lie~;~T~~~ndt Plaats op 

w. · g-Hogeweg-
agens m 

anderen ogen niet de M . 
i ontbinden moeten de M art~inetstraat in . Alle 
1 .....__ op, de Markt. a inetstraat in 

De inschrijfformulieren dienen uiterlijk vóór woens
dag 5 februari te worden afgegeven bij slagerij van 
Goch. 

Het toe te kennen nummer kan worden afgehaald 
op vrijdag 7 februari tussen 18.00 en 19.00 uur, · 
eveneens bij slagerij van Goch. 

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

Levensgevaarlijk 
De prinsen vinden het r· 

ATTENTIE: aan de optocht 
mogen geen tweewielige 
motorvoertuigen deelnemen 
o:~· brommers, motor met 
z11span enz . . enz. . -

v~n strooien. Het is we1T om vanaf hun Prinsenwagen de k. 
~~ ~evensgevaarlijk . euk en aardig om deze kinderen te ~~:~~~l:e trakteren in de vorm (zoals geb "k .. .. 

b1:Jve~e~t::~ . b~o:f ~~c~ed~u~~[~sda~ ~j zorgdragen voor deze lrinder:: endtollen om die snoepjes te b~~a~~{~~~d!:~~~ij~~~~~~ 
o estuur van welke carnavalsvere~f gi~~e~:~ ~~~P:~~~edat ze toch in ied.er geval aan de kant 

:::::::::::::::::::. ze verantwoording dragen. 

Dringend verzoek: 
Vanaf de Prinsenwagen~ (en ook vanaf andere wagens) wordt dikwijls gestrooid met versnaperingen. Doorgaans lopen met deze 
wagens veel (meestal kleinere) kinderen mee, om deze vers,g~ ~ rin~en ,te verzamelen . . . 
Om ongelukken te voorkomen wordt aangedrong.en om het stroo1e Wf o Wóff9i ~e perso~en t.e b~P.erken (b.v. Prm~ ~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 !!Jet de 
gemeentepolitie, dat deze wagens zowel aan de zijkanten als de achterkant tot ongeveer 20 cm boven de grond dicht z11n. 

en 
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Zondag 5 januari 
14.00 uur: 
Prinsonthulling in de Vierspan, m.m.v. De 
Hósbengels: 

Zondag 1 9 januari 
13.00 uur: 
Prinsenade in de Vierspan, m.m.v. de 
Hósbengels 

=========================~ 
Vrijdag 24 januari 
21.00 uur: 

/ 

Gemeentebal in zaal van Bussel 
22.45 uur: Ondertrouw van ·de Boeren
bruiloft in zaal v.d. Putten. 
'CCC: CQQ C CC: CQCCCCCCCCCCCC Q; 

Zaterdag 25 januari 
20.00 uur 
Gala-avond in de Vierspan, m.m.v. de 
Hósben els 

Zaterdag 1 februari 
13.30 uur: 
Bejaardenmiddag in Zaal van Moorsel 
20.00 uur: 
Receptie Pottenbakkers in Zeilberg 

Zondag 2 februari 
14.30 uur: 
Op bezoek bij WJ.K. (pater Rompa), . 
m.m.v. de Hósbengels 

==========================1 
Woensdag 5 februari 
20.00 uur: 
Bejaardenavond in het bejaardenhuis in 
de Kruisstraat, .m.m.v. de Hósbengels 

=========== 
Vrijdag 7 februari 
09.30 uur: 
Kinderdag. Bezoeken aan diverse kleu
terscholen. Tevens bezoek aan de Fati
maschool. 
20.00 uur: 
Receptie Dors(t)vlegels in zaal Thijssen · 
te Vlierden. 

Zaterdag, 8 februari 
14.00 uur: 
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Kleuterbal in de Walsberg, m.m.v. de 
Hósbengels 
16.00 uur: 
Sleutelafhalen, m.m.v. de Hósbengels. 
20.00 uur: 
Receptie Heikneuters in zaal de Hei· 
bloem. 
21.00 uur: Diverse bals. 
22.30 uur: Harmoniebal in de Vierspan. 

Zondag 9 februari 
14.00 uur: Grote optocht. 
17.00 uur: 

Prijsuitreiking in de Vierspan 
18.00 uur: 
Diverse bezoeken, m.m.v. de Hósbengels. 
21.30 uur: 
Residentie de Vierspan, m.m.v. de Hós
bengels. 

==========================~ 
Maandag 10 februari 
14.00 uur: Kinderoptocht, m.m.v. de Hós
bengels. 
15.00 uur: 
Prijsuitreiking in de Vierspan. 
16.00 uur: Diverse bezoeken, m.m.v. de 
Hósbengels. 
19.30 uur: 
Soos Asteffekan in de Visser, m.m.v. de 
Hósbengels. 
21.30 uur: 
Residentie de Vierspan, m.m.v . . de Hós
bengels. 

=========================== Dinsdag 11 februari 
10.30 uur: 
Ukkepukkebal in de Vierspan, m.m.v. de 
Hösbengels. 
11 .30 uur: 
Diverse bezoeken, m.m.v. de Hósbengels. 
14.30 uur: 
Boerenbruiloft op de kiosk, waarna om 
15.30 uur receptie in de Peelpoort en 
Potdeksel. 
21.30 uur: Residentie de Vierspan, m.m.v. 
de Hósbengels. 
23.30 uur: Sluitingsceremonie in de Vier-. 
span, m.m.v. de Hósbengels. 
23.59 uur: Verbranden Peelstrekel, nabij 
de Vierspan. 

i========================== 
Zondag 23 februari 
13.00 uur: Internationaal Dansmariet
jestournooi in de Vierspan. 
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vur al die echte 
feestnuzze die nooit 

l.IPEE 

HERBERG 

weten wännaier, ut 
volgend jaorcarneval 
is gêve we hieër mèr 
un overzichje tot ut 

ja or twiduzend DE ROODE LEEUW 
Molenstraat 31 · 5751 LA Deurne Telefoon 04930-15192 

1986: nege fibruarrie 
1987.: dun uurste mert 
1988: virtien fibruarrie 
1989: vèèf mert 
1990: vaifentwintig fibruarrie 
1991: dun tiende fibruarrie 
1992: dun urste mert 
1993: inentwintig fibruarrie 
1994: dertien fibruarrie 
1995: zesentwintig fibruarrie 
1996: achttien fibruarrie 
1997: dun nigende fibruarrie 
1998: twee-eritwintig fibruarrie 
1999: virtien fibruarrie 
2000: vèèf mert 

DRUKWINKEL 
PETER VAN OOSTERHOUT 
~ f$11&#i 
~ ITT 

molenstraat 60 5751 Ie deurne . tel. 04930-15828 

Slagerij e Vleeshal 

AS GE MÈ CARNAVAL GOE GEKLEURD OP OÈ 
FOTO'S WILT STOAN, DAN MOEDDE GE MÈ 

OE RULLEKE NOAR TALSMA GOAN!!! 

talsma - ~ specialist 

6 

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

"DE KAARDE" 
hand gebreide zelfmaakmode 

Molenstraat 9, Deurne 
Tel. 14672 

'Papa, wat is een koning?' 
'Een koning is een persoon 
wiens gezag eigenlijk onbeperkt 
is, wiens woord wet is en aan. 
wie iedereen moet gehoor-

, zamen.' 
'Papa. Is mama dan een koning?' 

8-2-86 (carnavalszaterdag) GROOT HELLEMANBAL MET ORKEST MIX 
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boek- en kantoorboekhandel molenstraat 1 
kantoormachines deurne 
kantoormeubelen tel. 04930 -12561 
kopieerinrichting 
drukwerken 

DE MOLENSTOCK BROEKEN 
wereldbekende merken 

eerste kwaliteit 
normaal f. 80 - 120 
Onze duurste prijs 

f 59,95 

Molenstock 
Molenstraat 24 - Deurne 

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

GROENTEN EN FRUIT 

':.Bloemboetiek o41111emarie 

Molenstraat 21, 5751 LA Deurne 

Tel. 04930-177 48 

ZEILBERCSESIBAAT 90 • TEL 13712 

MOLENSTRAAT 19 TEL. 17545 

FABRIEKSTRAAT 31 • TEL. 13972 

Vraagt die nieuwe gevangene 
aan de bewaker: 
"Waarom heeft u hier tralies voor 
de ramen?" 
"Uit voorzorgsmaatregelen!" 
"Dat is onzin. Wie zou er hier nu 
inbreken?" 

3 

5 
1 21 \31 Il 

TE~12.72.B 
\2 

l 2.5 
MAANDAG EN DINSDAG MATINEE 
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Stichting "De Peelstrekels" 
had het vorig jaar voor de 14e keer 
een dansmarietjestournooi 
georganiseerd in residentie de 
Vierspan. Dit tournooi heeft toen 
geen doorgang kunnen vinden in 
verband met de barre winterse 
omstandigheden. Wie herinnert 
zich niet de grote pakken sneeuw 
en de slechte berijdbaarheid van 
de wegen? Stichting "De Peelstre
kels" vond het toen niet verant
woord het tournooi door te laten 
gaan. 

Dit jaar organiseren wij dan 
voor de tweede 14e keer een 
dansmarietjestournooi. Tot nu toe 
vonden de georganiseerde dans
marietjestournooien in Deurne 
plaats vóór carnaval. Dit jaar or
ganiseren wij het tournooi na Car
naval,namelijk 23 februari a.s. 

Dit evenement bestaat uit twee 
gedeelten: optredens van junioren 
(t/m 14 jaar) en optredens van 
senioren (vanaf .15 jaar). leder 
gedeelte h~eft een onderverdeling 
in: 

Individuelen 
Dansparen 
Showdansen 
Gardegroepen. 

Elk optreden wordt beoordeeld 
door een deskundige jury, die 
samengesteld wordt door de Fe
deratie Nederlandse Danssport. 

Wij zouden alle Peelstrekels 
en Peelstrekelinnekes uit willen 
nodigen om dit evenement te be
zoeken in residentie de Vierspan, 
aanvang 13.00 uur. 

Commissie 
Dansmarietjestournooi. 

~,..Loon - en a.... Grondwerken 
MUNSTERS bv 

Griendtsveenseweg 35 
Deurne 0 04930-15286 

Er stonden twee flessen melk in de kast. Zegt de een tegen de ander: 
'Weet je waar ik veel zin in heb?' 
'Nee.' 
'Om eens lekker met jou te gaan vrijen.' 
'Dat heet geen zin', zegt de ander. 'Ik ben gesteriliseerd!' 

'Waarom is je zusje vandaag niet op school, Wiesje?' 
'Zij heeft een weddenschap gewonnen.' 
'Wat voor een weddenschap?' 
'We deden wie het verst uit het raam kon leunen.' 

D~ODOOOOODDOOODOODOODDOOD 

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

'Ü~<n~o6l<t 
fi'2~~nmoM 
~modfl 

Grote collectie carnavalskleding 

~~~ 
Sa.b~mo~ 

lJcrz~Hïrichtl~ 

Markt 5, 5751 BE Deurne 
Telef. 04930 - 12403 

pagintt 17 

"Is er nog iemand geweest, "toen ik weg was?" vraagt de direkteur 
aan zijn kleine zoon. 
"Alleen iemand van de post, die heeft op alle meubels postzegels 
geplakt!" 

Mevrouw Jansen heeft aan de haas, die haar man van de jacht 
mee had gebracht een prijskaartje ontdekt. 
Tijdens' het eten zegt ze: "Schiet de volgende keer ook een pot 
rode kool." 

F.J. VAN NUNEN -AANNEMERSBEDRIJF B.V. 

(~ 
'~/ 

Helmondseweg 63 - o·eurne 

Telefoon 13120 

~!' 
23 februari 1986 

in de residentie de vierspan deurn~ 
.internationaal · 

kwalificatie 
tournooi 

europacup 
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HET BESTUUR. 
Staand v.l.n.r.: Hein Smeets, Gerard Geurts, Huub van Kessel, Jan van Driel . 
Zittend v.l.n.r.: Willy Martens, Prins Wim lil, Bert v.d. Broek. 

occcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc~ 

Hij gaat met zijn vrouw naar de 
dokter. Na het onderzoek neemt 
de dokter hem apart en zegt: "Uw 
vrouw is helemaal niet gezond, 
dat bevalt me helemaal niet.' 

Boer Teunissen laat zich vol trots tussen zijn biggen en varkens 
fotograferen. Later laat hij de foto aan de hele familie zien en zegt 
vol trots: "Die in het midden, .dat ben ik!" 

Hij: 'Mij ook niet, maar als U wist 
hoeveel geld ze heeft.""" .' 

LANOQO\.)WMECHA.Nl~IE 

BEORUF 

v.ci .MUNCKHOF 

GROOTHANDEL 

STRAAT-
EN 

METSELSTENEN 

· nn =1 

DE DANSMARIETJES. 

" 0 

, 1 

' " 

" 

Met deze halfjaarlijkse 
poetsbeurt blijf ik in goede conditie. 

Ik moet toch ook langer mee! 

Poetscentrale DIELISSEN Deurne. 

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

Staand v.l.n.r.: Anny van Kessel (leidster), Gonnie Velstra, Suzanne van Kessel, Esther 
Aarts el) Amanda den Toom, 
Zittènd v.l.n.r.: Bianca Willems, Marianne Madou, Susanne Verbakel, Corina Clement. 

' 
1 ~ 

;. 

FRANSEN 
ADMINISTRATIE EN AUTOMATISERINGSBURO 

Martinetstraat 11 Deurne, tel. 11855 
Privé: Vlierdenseweg 165, tel. 12411 

** ' 

Mi de carneval tèlde gellie 't zèlluf mer uit!! 

Peter stapt trots in zijn nieuwe sportwagen. Hij start, geeft gas en 
rijdt in volle vaart tegen een boom. 
Als hij later in het ziekenhuis wakk,er wordt, ziet hij in het bed naast 
hem een neger liggen en hij zegt: 
"Nu al in Afrika ...... wat een auto!" 

l f'1 

Café-biljart "Den Thijss" 
ZUS en BERT 

Spoorlaan 17 · DEURNE · Tel. 04930-13862 

Urst maakte we garre vur vloerbedekking en 

toffelkleej mèr tegenworrîg spinne we ok vur 

speciale garres. grof en open weefgordijne di.Js 

als ·ge een dezer doage an de ballewappe zèt 

en ge ziet erges van die grofte dinge hange dan 

kon dé garre hendig is uit Deurze komme. 

En zo ziede ge mar ... 

SPINNERIJ 

"'"YaRAKATbv 
PRODUCENT VAN 
KETTINGGARENS 

~BRAKAT ARTOFIL b.v. 

PRODUCENT VAN 
EFFEKTGARENS 

c..." •-11-.a " ...... "' - " • - " ,.. " " ...... - • ..._ ... " - - • " ... ol~" - " " - "'" ... " " " ... 
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.StRIKE'LkENS --KRENTJE 

-

~ ~ ;..~ .... 

Hallo, 
Ik ben Gonnie Velstra. 

. , ·-0 . 
• 
' 

Ik zit voor het derde jaar bij. de 
dansmarietjes. 
Ik vind het jammer dat er 2 afgevallen zijn, 
maar dat is alweer opgelost. 
We zijn weer met z'n achten 
en ik sta in het midden 
samen met Corina 
en ik vind en blijf het leuk vinden. 

" " ---.. -

Kinderoptocht 
Maandag 10 februari kunnen jullie weer m_eedoen in 9e 
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 datje in de 
optocht moet dragen en dan bewaren tot de prijsuitreiking. 
Na de optocht is er voor jullie gezellige muzi~k in de Vier
span; de Residel'.ltie 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 hebt 
meegedaan. 

Hi~ronder 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. 

PRIJSVRAAG 
In deze carnavalskrant staan 

van de Deurnese middenstand 
een aantal advertenties. In een 
aantal van deze advertenties staat 
een l~tter, die met de tekst van 
de advertentie niets uitstaande 
heeft. 

Het,is de bedoeling, dat deze 
letters opgespoord worden en in 
de goede · volgorde geplaatst 
worden. Er zal dan een zin ver
schijnen, die iets te maken heeft 
met cárnaval en de Peelstrekels. 
Het aantal letters, dat gevonden 
moet worden bedraagt 30. Deel
name staat open voor kinderen tot 
14ja~~ · 

· Oplossingen kunnen voor 9 
februari a.s. ingeleverd worden bij: 
H. v. Kessel, Helmondseweg 102, 
Deurne. 
Bij de oplossing dient vermeld te 
worden: naam, adres en leeftijd. 
Onder de goede .inzenders 
worden 3 prijzen verloot. De 
bekendmaking hiervan vindt 
plaats in residentie de Vierspan na 
de kinderoptocht. 
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onze peelstrekel 
en strekelin 
rood plastic 
90 cm groot 

OOGMETING 
BRILLEN 

CONTACTLENZEN 

00 
MARRES 
OPTIEK 

De Visser 13a 
Deurne 
Tel. 04930-12895 Jongeman tot een meisje dat hij 

zojuist ontmoet heeft: 

1 1 
ASFALTERING EN 
RiOLERINGEN 
GRONDWERKEN 
BESTRATINGEN 
ERFVERHARDINGEN 
ALLE WEGENBOUW
KUNDIGE WERKEN 

- ~ ""-,,...,. , ,"" 
~ - ~ . ~'~~'"':''". !'. ::;---

~~-=== 

'Mag ik u tutoyeren?' 
Meisje: 'Jawel, maar niet hier in 
de brandnetels!' 

~moo 
Vössenbeemd 110 
Ht-lmoncL 

"'fel, ö4921l Q 33 s95 

ellevUl'Stelle; 

... sall< ' ttr. n· 
afd. STAAL 
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afd. KUNSTSTOF afd. BEPLATINGEN 

-

1 

stool aluminium · kunststof beplatingen 1 

konstrvkties, l romen, deuren, 1 romen, deuren, " 1 dakplaten, 
ramen, detJren, puien, vliesgevels, puien, rolluiken vloeqÄrteo, 
trappen, puien' zonweringen gevebeplotingen 

Vur jouw neij room in 't h uis. vur 
hum zin neij pui in de winkel, vur 
hur neij deur veur, vur veul roamen 
in dè kantoor ... afijn zo kande wel 
durgoan. mèr noaw uurst ...... eh 
proost hè !!! Ge koamt dernoa 
mer's buurte mi iemund van ons. 
wonnu !!! Oskomera bv lndustrieweg 19, 5753 PS Deurne Tel 04930-14502 

Na maandenlang naar een baan te hebben gezocht, werd Pietersen 
eindelijk aangenomen als boodschappenjongen. "Je kunt morgen 
om 7 uur beginnen," zei zijn nieuwe baas. 
"En wat ga ik verdienen?" vroeg Pietersen. 
"Voorlopig een rijksdaalder per uur. Later wordt het wat meer." 
Pietersen: "Dan kom ik wel later!" 

tkJ.~ELf 
AAN· 
NEMERS 
BEDRIJF 
DEURNE 
timmer· 
werkplaats 

HELM.WEG 91 
tel. 12635 

AOVl/EEAT TUI/ER VOOA- En ACHTEAOEUA 

VOOA TAHATIE/ 

.. 
" 

AAR- ER VERKOOP 

IEH EEA 

HUUA ER VEAHUUA 

HYPOTHEKER 

c.. 
\j makelaardij b.v. 

MET DANK 

AAN AL ONZE 

ADVERTEERDERS 

EN 

BECUNSTICERS !! 

BEL 04930-15633 

• • 

s1em pepp1ng-
Aaltje Reddingiusstraat 4 Deurne 
Telefoon: 04930-15633 
Ons kantoor is ook geopend op 
zaterdag van 10.00-12.00 uur. 

~ St. Jozefstr. 

i hoek \erd. Bolsstr. 

C.v.Beurden & Zonen 

l tel. 13680 
: 

ELECTRO-TECHNISCH-
1 NST ALLA Tl EB ED RIJF 
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PLIESSIECARNAVALSFILOSOFIE 

voor 1986 ! 

Wij, Brabanders, zullen 
heus wel goeie toeschouwers zijn 
bij het fierljeppen in Friesland, 
maar dit feest beleven zoals de 
Friezen zullen wij nooit leren. Dat 
te hopen, is leven met een utopie. 

Humor: dit specifieke ele
ment van het carnavalvieren moet 
van bijzondere klasse zijn. In zijn 
velerlei schakeringen moet de 
humor op een zeer hoog peil 
staan. Om iemand er tussen te 
nemen, te plagen, moet men be
schikken over een woordkeus, die 
in meerdere opzichten "positief' 
is. Dat valt niet te leren, dat heb 
je of dat heb je niet. 

In de afgelopen jaren die 
ik in Deurne meemaakte bleek mij 
tijdens de carnavalsdagen dat er 
ontzettend veel Peelstrekels deze 
humor bezitten. Ik heb in ieder 
geval ervaren dat het kan en dat 
de meesten zich kostelijk amuse
ren. Ook geldt dat voor het rond
hossen/ springen zonder spiritu
aliën. Dat kan zeker ook, al is het 
voor velen lastig. 

Als het feestgenot afhanke
lijk is van de hoeveelheid drank 
die er genuttigd kan worden dan 
hoeft het voor mij niet meer. Heus 
lieve medemens, ik stoot een glas 
bier niet om, maar het is geen 
must. Carnaval op Spawater en/ 

of koffie kan ook en die dat be
twijfeld moet maar eens rond zich 
heen kijken. Carnaval is het feest 
van jezelf. Je moet zoveel inner
lijke beschaving hebben en zoveel 
zelfdicipline bezitten, dat je na die 
dagen iedereen recht in de ogen 
kunt kijken. Als je dan zeggen 
kunt: "Hier ben ik, geestelijk op
geladen, klaar voor een nieuwe 
ronde van het dagelijkse leven", 
dan heb je iets gepre_steerd dat 
in menig geestelijk verzorgings
centrum met zeer geleerde woor
den wordt beschreven maar dat 
net als alle eenvoudige zaken erg 
simpel is als je het aankunt. 

WWOUTERS. 

Voor het huwelijk klagen tal van vrouwen, dat er geen man in hun 
leven is .... 
Als zij dan eindelijk getrouwd zijn, klagen zij dat er geen leven in 
hun man is . . .. 

Aannemersbedrijf 

De van Doorne's 

maar ook voor: 

Niet alleen uw adres voor: 
- nieuwbouw 
- verb~uwingen 
- renovatie en 
- timmerwerk 

aluminium/kunststof 
ramen, deuren 
en kozijnen. 

DAMES- EN HEREN KAPSALON 

Anny v. Nunen en Antoon Berkers 

Tel. 12475 
Energiestraat 3 
Tel. 04930-13957 

Heuvelstraat 13 
Deurne - Tel. 12909 

Gebr. Daniëls 

Voor alle grondwerken 
Zand & grindhandel 

"Waarom ben je toch voortdu
rend in dat boek aan het lezen, 
Karel?" 
"Omdat ik morgen negen jaar 
word, en het is een boek voor 
jongens van zes tot acht jaar." 

"Cafetaria 
DE MARKT" 

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

Alle dagen geopend 
vanaf half 12. 

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

BETONCENTRALE 
RAIJMAKERS s·oMEREN 
Kanaalweg 8 - Someren -Telefoon 04936 -1065 

Waai hebbe den hille dag ètè! En drinke ök!! 

CAFETARIA / EETHUIS 

VAN DER WEIJST 

Haageind 1 
5751 BA Deurne 

Tel. 04930-14043 

aannemersbedrijf 
~ ' 

- ~ aldenzee b.v. 
..#4.. 

1 1 deurne 
HELMONDSEWEG 42 - ~ TEL. 04930-12390 

VÜERDENSEWEG 160 D TEL. 04930-14629 

HANDELMAATSCHAPPIJ 

OSBO B.V. 

KABEL SEPARATOR MAATSCHAPPIJ B.V. 

import en export van metalen 
& verwerking van alle soorten kabels 

Ampèrestraat 3 te Deurne Telefoon 04930-14836 
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INTERSHOE 
DEURNEKERKSTRAAT1 
HELMOND KERKSTRAAT 41 

KAM STRAAT 26 

~ 
Uitgebreide collectie 
De laagste prijzen 
Al leen tevreden klanten. 

~ 
kerkhof 
juwelier 

Eigen reparatie 
en graveer
werkplaats 

E 

Kerkstraat 7 · 5751 BG Deurne • Horloger - Juwelier 

~ i ~ 
Foto 

F~KA 
Kerkstraat 8 

Deurne ~ 
~ Tel. 12687 ~ ~ 
~ _) ~ 
~ i _)~ ~ 
~ ~ 
~ 

~:·'" 
~ 

~ ~ -
~ ~~ .. • ~ q - .;... -~ 

~ ~ 
~ VIDEO FILM - ~ 
~ 

Twee g~kken kijken uit het raam van deinrichting. Geen 
van beiden zegt wat. Een {3.rts in een witte jas loopt door 
de tuin. "Kijk een dokter." 
"Hm." 
Even later komt de arts geflankeerd door twee collega's 
terug. "Kijk, drie dokters." 
"Hm. Er moet hier ergens een nest zitten." 

Toen Hendrik 's morgens wakker werd, lag er een oerlelijke 
vrouw naast hem. 
"Wie ben jij in godsnaam vroeg hij?" . 
"Tja," zei ze, "wie ik nu ben, dat weet ik niet, maar gisteravond 
was ik nog het mooiste meisje van de hele wereld voor je." 

Gó de ge mi de carneval 
oit, haol dan auw spulle baai 

Kerkstraat 2 Deurne 

Op aswoensdag hangt aan de.kerkdeur een 

bord met de tekst: als u spijt hèeft van het 

zondigen, kom ·dan hier naar binnen. 

Eronder heeft iemand met viltstift geschre

ven: zo niet, bel dan even met Sonja op 

nummer 123456. 

BIER 

Kleine Karel mag met vader en moeder mee 

naar 't camaval In de zaal vraagt de ke//ner 

aan vader: "wat mag 't zijn?" 'Twee bier'; 

antwoord Pa. Vraagt Kareltje zacht aan z'n 

vader: ''hoezo twee bier pa, krijgt moeder 

dan helemaal niks ... ?" 

Twee kleine jongetjes proberen elkaar te 

overtroeven: "Mijn vader is beter dan jouw 

vader." 

"Nietwaar! 

"Mijn broer is beter dan jouw broer. " . 
"Nietwaar!" 

"Mijn moeder is beter dan jouw moeder. " 
"Ja, nu heb je me te pakken. Dat zegt mijn 

vader ook." 
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UNI ER 
is het brood van uw Echte Bakker! 

DEURNE 
LIESSEL 
BAKEL 

VEDDER 

~ CARINA 
' _ BLOEMSIERKUNST--

Voor al uw bloemwerk vakbekwaam, 
in eigentijdse stijl. 

Kerkstraat 9, tel. 04930-16013 

Hoi. 
Dit jaar doe ik voor de 3e keer mee met de 
dansmarietjes. . 
Ik vind het nog steeds hardstikke leuk. 
Ik hoop dat carnaval dit jaar weer net zo fijn 
zal worden als de andere 2 jaren. 

We hebben nou best wel een lange dans, 
maar hij is wel mooi. 

ik wens iedereen 
een fijne carnaval. 

ALAAF!!!! 
Corina Clement. 

1 
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Noa's moeder . • 

"Hé Hosbengel, speel de 
sterre nog eens." Deze kreet be
reikt mij jaarlijks talloze malen. Ik 
denk dan: "Verdomme alweer 
naar Venlo." Afgelopen jaar iets 
nieuws: "Kunnen jullie het Dans
marieke spelen?" Of wij dat 
konden! Annie van Kessel zorgde 
voor steek, pruik en rok en daar 
ging de voorstelling van start. De 
zaal dreunde van: Prins Carnaval, 
Prins Carnaval, kiek toch es noa 
m'n bei~ 

Refrein: 

Karel Ververs schreef het lied 
een aantal jaren geleden. Het be
reikte een eervolle 4e plaats bij de 
schlagercompetitie van Radio Bra-, 
bant. Ook het door Peter Verhees 
gecomponeerde "Kom toch eens 
mee naor dè schên bruin durps
café" kent menig carnavalsvierder 
in Deurne. Komende Carnaval 
zullen deze liederen beslist weer 
door de Deurnese zalen en straten 
klinken. 

Enkele jaren geleden ont
sproot uit het muzikale brein van 
Karel Ververs een nieuw lied, toe
pasbaar op alle naties der wereld. 
Het kreeg de titel mee van "Noa's 
Moeder". 
Dirk Koster tekende voor het 
arrangement en ik wil het graag 
op me nemen om het de wereld 
kenbaar te maken. 
De waarde van noa's moeder kent 
ieder rechtgeaard kind of ie nou 
3 of 65 is. · 
Iedereen herkent hierin een stuk 
van zichzelf. U kunt zich hiervan 
overtuigen door onderstaande 
tekst te ontcijferen. 

Noa's moeder, noa's moeder, die hi kaauw schêttel, streuf en herring vûr 
ons kloar gezet. 
Noa's moeder, noa's moeder, die wordt nie kê as ik m'n schoewn in 
d'ijskast heb gezet. 
Noa's moeder, noa's moeder, die pruuijft mee an al is 't maar uit 'n 
kauwe koffiekan. 
Noa's moeder, noa's moeder, ik wit dè bai ons thuis nog all~s kan. 

1e couplet: 
Ik keejk nie noa de klok, dus 's avonds wordt het wel es loat 
en noa de leste slok dan zet den ober ons op stroat. 
Woar moete we nauw hin. Woar moete nauw hin, 
as gai 't tege niemus zegt dan wit ik wel woarhin. 

2e couplet: 
Ik kwam lest op 'n fist doar han ze kûûkskes bai den thee 
en rozzebottelsap mar doarvan moet ik noa de plee. 
Woar moete we nauw hin . ........ . 

3e couplet 
Kom ik mi carnaval nog iemus tege op de mèrt. 
Dan rûûpt ie pers en blauw as han z'n net nog afgepèrd. 
Woar moete we nauw hin ......... . 

refrein. 

refrein. 

refrein. 

Neem het eens door. Kijk of je er iets in herkent. Spreekt het je aan. 
Galm dan mee. 
Tot dan bij het Carnavalskoor. 

Pieter van der Loo. 

DEEL PERMANENT, ideaal voor sportieve mensen 
Vraag ernaar bij Uw 
Biostheticiën-kapper dames- heren kapsalon 

SWART 
De Visser 13 

Bel voor afspraak en/ of advies 04930-12838 
.'s maandags gesloten. 

KwaUteit·~ ~ de Valunan en Doe·het·Je{Wllf 

prinssen sierpleisters 
• " ......... _ ....... " •••• " •• " • • • • ... • • " .- 4 " " • lr ._ " ..... " 

J. MARISSTRAAT 5 

HELMONDSEWEG 18 
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U DENKT AAN EEN NIEUWE KEUKEN? 
Wij denken met U mee, wij adviseren U vrijblijvend en deskundig! 

keukencentrum lndustrieweg 21 · Deurne 
Telefoon 04930-15815 

riool ontstopping 

DEURNE 
TEL. 04930-13458 

Frits komt van een bezoek terug 
van een zieke lerares. 
"Hoe staat het er voor?" vragen 
zijn medestudenten. 
"Slecht/' zegt Frits, "morgen 
geeft ze weer les!" · 

VAN ESCH BILJARTS DEURNE 

nieuwe en gebruikte biljarts, J . v. Goyenstraat 16 
div. toebehoren waaronder alle 
soorten schroefkeuen. 

Tel. 04930-13118 

·ook voor reparatie. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

naar: 
VAN HAM 

• . . 
, 

;. ~-

"Ik kom net terug van de begra
fenis van meneer Griffen." 
"Wat zeg je me nou? Is Griffen 
dood?" 
"Ja, ik hoop tenminste van wel. 
Anders hebben ze een gemene 
streek met hem uitgehaald!" 

~~~~~~ 

VUR AL A UW t<APdrTli 
SC.~OEN 

W.HDEBEN 
HOEK SWINKELSLAAN 
ZAND BOSWEG 

TEL. 12911 

garage & autobedrijf L 

\\U) SAKl<êR. 

v.~RTEL 

Voor gezond brood 
en vers gebak !! 

LIESSELSEWEG 16 - 5751 KL DEURNE 

TELEFOON 04930-12518 

FLOREFFESTRAAT 7 - 5711 AA SOMEREN 

·TELEFOON 04937-1590 

Hoi peelstrekels en peelstrekelinnen 

Ik ben Bianca Willems en zit nu voor het 
eerste jaar bij de dansmarietjes. Ik ben 11 
jaar en ben de jongste en de kleinste van 
onze groep. Ik vind het heel leuk. We 
hebben ook een hele leuke dans geleerd. Ik 
hoop dat wè heel veel lol met de prins en 
met iedereen hebben. 

ALAAF!! 
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TAPIJTHAL "DE PEEL" Twee feestneuzen zwalken 
in het holst van de nacht 
huiswaarts. 
"Geloof maar dat mijn 
vrouw kookt van woede," 
zegt de een. 
"Bof jij even," meent de 
ander. "Ik krijg om deze tijd 
niets warms meer." 
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AUTOMATERIALEN 

AKKU'S 
BANDEN 
UITLATEN 

LPG 
SUPER 
NORMAAL 
DIESSEL 

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

s 

'Anita, hoe kom jij aan zo'n dure pelsmantel?' . 
'Ach weet je laatst werd ik door een man in zijn woning uitgenodigd 
en die had i~ 'n kast wel 10 pelsmantels hangen waarvan ik er eentje 
uit mocht zoeken.' 
'Daarvoor heb je zeker wel iets moeten doen, of niet?' 
'Ja, de mouwen wat korter maken!' 

De knecht van 'n boer had net de koe gemolken en de boer zag -
dat hij de volle emmer melk weer aan de koe wou voeren. 
'Stop; zei de boer, 'wat ga je nu toch doen?' , . . 
'De melk was een beetje dun', zei de knecht, dus wou tk die nog 
een keer door laten lopen.' · 

Bai ons kende ge 
komme vur alle 
reizen noar ut 

boiteland. 

~ 
•r.VONK.:lr 
~ 

REIZEN 
Tel. 04930-16555 

GARANTIEFONDS 
REISGELDEN 

Helmondseweg 4 
· Deurne 

Gelieve de deu rnese · 

zieken die buiten 

deurne gelegen zijn 

op te geven bij 
Huub van Kessel ~I 
Helmondseweg 102 ""'lli 11 
telefoon 14202 

HOUTHOND~L 

HOL TEtJ 

DOt ·HET ZElF RR'T\\{f LE"~ 
--. 

Afgetreden raadslid 
Herman Verhaegh 

Namens alle mensen van het Peelstrekelrijk, danken wij 
jou voor al het prachtige werk, wat jij voor de Stichting De 
Peelstrekels _gedaan hebt. 

De Peelstrekels. 
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D 

GAAT U BOUWEN OF VERBOUWEN 
EN WILT U HET GOEDKOOP HOUDEN 

DAN MÓET U OP HEINEMANS VERTROUWEN_ 

~r HEINEMANS Bouwmaterialen 

51.eutel afhalen •. 

Op zaterdag 8 februari 1986 is het op de Markt in Deurne weer een groots feest. 
Na 2 jaar is het gemeentehuis wederom het centrale punt waar de ceremonie van het 
"Sleutelafhalen" zich zal voltrekken. 

Het centrale punt voor de gemeente Deurne is immers het gemeentehuis. Het is. niet 
voor niets dat het gemeentebestuur dan .ook daar weer de 7 Prinsen en Prinsessen met 
hun grote aanhang wil ontvangen. Op dat centrale punt zal dan de burgemeester zijn macht 
overdragen aan de 7 Prinsen van de 7 verschillende prinsdommen; waarin de gemeente 
Deurne gedurende de carnavalsdagen is verdeeld. 

Vanaf dat moment breekt het carnavalsgebeuren los .en beginnen de dolle dagen. 
De carnavalsverenigingen hopen, dat velen het gebeuren zullen bijwonen en daarna in de 
Residentie van de Peelstrekels de zaak op zijn kop zullen zetten. Het gehele gebeuren staat 
er borg voor. 

cafetaria "de Smulhoek" 

Helmondseweg 65 - Deurne 
Telefoon 11085 

v 

fl/-'I Verlijsdonk , 
L/111 Interieurverzorging 

Vloerbedekkingen 
Gordijnen 
Zonweringen ONS KENMERK: VAKWERK! 
Rolluiken 

Commissie Sleutelafhalen 
Stichting De Peelstrekels. 

Karel komt een café binnen en 
vraagt waar het toilet is . 
.De ober zegt: "Dat is verstopt!" 
"Geeft niks", zegt Karel, "dan 
zoek ik het wel!" · 

_w@_c @_r::."_f"_®_lla_~_~ii®_9_~ ®_@_e_lh1_®_(fl)_l~_®_(fl)~-
Hoend iep 18 - 5751 VC Deurne 
Tel.: 04930 -15314 

' 

A. DE WIT B.V. 
Alles voor de • AUTO 

·TUIN 

·HOBBY 
~ ·KAMPEREN 

· t%7 ·SPORT 
..... _ - ~ . 

DEURNE - Leembaan 1 (langs het spoo~) 
Telefoon 17777 

Administratie- n r7 
en adviesburea~ U Kuijten 

ROGIER VAN DE WEIJDENSTRAAT 19 
5753 BA DEURNE 

TEL. 04930-16028 

Advisering en begeleiding van 
ondernemingen in het midden- en 
kleinbedrijf, vrije beroepen en 
instellingen. · 

Onze dienstverlening richt zich op: 
• Administraties 
• Loon- en salarisadministraties 
• Jaarrekeningen . 
• Periodieke financiële overzichten 
• Belastingadviezen 

Hallo, ik ben Susanne VerbakeL 
Ik zit nu voor het derde jaar bij de 
dansmarietjes, 
en ik vind het erg leuk om het te doen. 
De dans die we hebben is erg mooi, 
en ik hoop dat het met carnaval net zo goed 
gaat als het vorig jaar. 
Ik wens iedereen nog een fijne carnaval toe" 
Alaaf! 

Leembaan .15 5753 CW Deurne Tel. 04930 - 17163 
~" ..... ........... " ......... ...... ". 
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·ra~ + -~.i 
IEl:E9.AL>C C> 
KETEL & APP. FABRIEK bY. 
'b Wattstraat 1 . tel. 15300 il 

<><>..,_ DEURNE À~ T+, . ),.,. . 
• .,.l:Ls &1Ne"fp.V 

Adam en Eva hebben net gezondigd. 
Uitgeput liggen ze naast elkaar in 't gras. 
"Dat was nog 'ns fijn", zegt Adam na een diepe zucht, "dat moeten 
we vaker doen!" 
"Natuurlijk '; zegt Eva, "zolang er maar appels zijn!" 

DE' 

·-: 

J. v. Bàars, keurslager 
Bavaria, Lieshout 
Chr. v.d. Bergh 
Pastoor v.d. Bergh, Tilburg 
W. Berkers, Muziekpaleis 
Botim, Timmerfabriek 
C.A.M. Broád 
C.W. Brood, economisch directeur 
van Bussel, schildersbedrijf 
Fam. Bijsterveld, Vierspan 
M. v. Doorne, Wolfsberg 
G. v. Dijk, groenten 
Dönkers, assurentiën 
G.W. de_ Groot, dierenarts 

--

-
D. Koster, dirigent 
Harry Kuypers, electro 
Lichteveld van Deursen, kledingmagazijn 
Fa. v. Loenhout 
Mçirkhorst b.v., steenhandel 
Gebr. Nies, drukkerij 
J. Obers 
Rabobank 
H. Schepers - v.d. Broek 
Peter Schiks, gordijnencentrum 
Swinkels assurantiën/ makelaarskantoor 
Tappaz Snacks 

. ·:! :;~ :.::i 
J.H. v. Gulick, dierenarts 
Fa. Heuschen 

van Teeffelen, handelsonderneming 
F. v. Tilburg, dierenarts 
J. Vermeer, dierenarts 

M.PI. Hoppenbrouwers, notaris 
Fr. v.d. Kerkhof, slagerij 

Videoforte b.v. 
v.d. Wal, Bouwmaterialen 
Het Wijnhuis Slagerij Keuten, (J. Goossens) 

B.J.H. Keyzers, A.B.N. D~urne Zanzi-bar, (Truus en Toon Aldenzee) 

Voor nieuwbouw · verbouw of 
stallenbouw naar 
AANNEMINGSBEDRIJF: 

Jan Kuunders 

Haspelweg 25 
Deurne - Telefoon: 16202 

. ""'" \ \ \ '"''' As ge drukwèrk wilt 
beste/Ie, 

dan moette ge SMITS 
efkes belle. 

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

Gin gelul, goei spul !!! 

Smits Drukwerk Service 
Leembaan 19 - 5753 CW DEURNE - Tel. 04930-11041 
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Hallo, ik ben Suzanne van Kessel, 
ik ben 14 jaar en dit is het tweede 
jaar dat ik bij de dansmarietjes zit. 
Mijn hobby's zijn turnen; soften en 
de dansmarietjes vind ik ook, reuze fijn. 
Daaaaag, 
verder wens ik iedereen nog een · 
gezellige carnaval toe. 

Suzanne van Kessel. 

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

·Tennis (binnen en buiten) 
·Squash 
·Badminton 
· Sportshop 
• Gezellige bar 
• Petit Restaurant 

R 

Inlichtingen: 04930 - 16647 

Uw slager en poelier 

wild0 

- gevogelte 
barbecue-specialiteiten .. 
Kulertseweg 20 - DEURNE - Tel. 04930-13254 
Zellbergsestraat 88 - DEURNE -Tel. 04930-13254 

C:rr:J 
IClTHEO 
bJSMITS 

(MEUBELEN) 
UW MEUBELFABRIKANT 

MEUBEL WINKELIER 

OF: GROOTSTE KOLLEKTIE TEGEN 
DE LAAGSTE PRIJZEN!! 

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

Grote zus tegen kleine broer: "Ik 
zie aan je mond dat je van de 
pudding hebt gesnoept. Ik zal het 
wel eens tegen moeder zeggen. 
Dan krijg jij na het eten niks!" 
Kleine broer: "Jullie ook niet. Ik 
heb de hele schaal al leeg,ge
maakt." 

Helmondseweg 105 
Telefoon 12999 

~t5>1'11URR~ 

I 8 ~~ 
i 'EÎ \ 

De Kegelaar 

Een zaak met sf P.er 

Kegelen 

En 

Gezelligheid 

Eten 

Leuke bar 
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Auto parkeren geen probleem 

I':" 1 open vanaf 10 uur 

Redelijke Prijzen 

TRUUS en WIM v. MIDDEN 

Voor reservering 04920 · 46778/41194 
Watermolenwal 13 - Citysporthal 

Carnaval: het . feest van 

voor blije 

Ook in 1986 vieren we 
weer carnaval. Dat wordt op heel 
verschillende manieren beleefd. 
Sommigen trekken er uit en gaan 
met hun gezin op vakantie. An
deren kijken er naar uit, krijgen 
de kriebels in hun lijf, als het 
carnavalsgedruis weer aanbreekt. 
Weer anderen laten het maar ge· 
beuren zonder er deel aan te 
nemen. Zeker zijn er nog andere 
meningen en visies op dit gebeu
ren te geven. 

Toch hoop ik, dat deze drie 
dolle dagen bovenal het feest zal 
zijn van de lach, van de blijheid. 
Een feest, waarbij we iedereen 
willen betrekken en waarbij het 
mens-zijn in al zijn aspekten recht 
wordt aangedaan. 
Als je kiest voor het carnavalsge
beuren, dan kies je voor lol.. en 
plezier, dan kies je voor de gulle 
lach, dan kies je voor de zonnige 
kant van het leven. Plezier maken 
dat kun je alleen als je de ander 
laat meegenieten, als je de ander 
in zijn waarde laat, als je je grenzen 
kent. 

Ik spreek de wens uit naar 
de carnavalsvereniging "De Peel
strekels" (bestuur, raad van elf en 
de Prins), dat zij erin slagen om 
er ook dit jaar weer een fijn ge
meenschapsfeest van te maken, 
dat zij de goede toon weten aan 
te slaan. .Een toon, die harmo
nisch zal klinken in de Deurnese 
gemeenschap. Een toon, die blijft 
doorklinken ook na aswoensdag. 

Het zou fijn zijn, als we n ~ 
afloop van het carnavalsfeest 
1986 zouden kunnen zeggen: we 
zijn weer wat meer mens gewor
den, wat meer gemeenschap ge
worden! 

Alaaf!!! 
Pastor A. Hasselman. 

en 
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M. Joosten 8 
Quick-service 
. Helmondslngel 37 - Deurne 
Telefoon 04930-13847 

GRATIS .MONTAGE VAN 

trekhaken 

banden 

uitlaten 

schokbrekers 

inbouwstation 
L.P.G. gasinstallaties 

vanaf 
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