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••• Gaan en komen! 

Als we na gaan praten over 
het jaar 1986, dan kunnen we 
stellen dat dat jaar weer zeer 
geslaagd mocht heten. Alle eve
nementen waren weer terög in 
ons programma en over belang
stelling mochten wij niet klagen. 
bok financieel sprongen we er 
weer uit en dat is voor deze tijd 
zeer belangrijk. Wat wel jammer 
is, dat er mensen gaan en komen 
binnen de Stichting. Ook in 1986 
gingen er enkele weg, waaronder 
onze Vorst, maarvoor1987 hopen 
wij dat toch weer rond te hebben. 
Het geslaagde feest, dat Boeren
bruiloft heet, zal ook dit jaar weer 
door de KVO geregeld worden. 

Wederom hebben we een 
Prins gevonden en ik wens hem 
alvast een fijne carnaval toe. 

Bestuur, Raad van Elf, Dansma
rietjes, diverse medewerkers(s
ters) bedankt en veel plezier. 
Ook net als vorig jaar wil ik vele 
mensen bedanken voor hun me
dewerking. We denken aan het 
College van Burgemeester en 
Wethouders, Gemeente en Re
servepolitie, Brandweer, mede
werkers van de Gemeente en 
vele stille andere medewerkers. 
Daarnaast onze dank aan onze 
adverteerders, begunstigers en 
de Club van 100. Ook dank aan 
Prins Ties 1 en Prinses Sien en hun 
kinderen voor de fijne carnaval, 
die wij samen met jullie gehad 
hebben. · 
Hösbengels bedankt voor de 
goede begeleiding. Ook dank 
aan Anny van Kessel, Anny Ber-

/ 

••• 

kers en Sien Verbaarschot voor 
de geweldige op:vang van de 
Dansmarietjes. 

Strekelinnekes en Strekels, ik 
wens jullie een fijne carnaval toe. 

Hein Smeets, 
voorzitter. 

,, 
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· Verpak't goed. 
Iets versturen? 

Doe het in zo'n handig Postpak. 
Een stevige vouwdoos. waarin 

u alles en nog wat \·eiJ.ig en 
gemakkelijk kunt versturen. 

9".:;f#r~ ,: . v· "JI Verkrijgbaar in 4 formaten. 
/. y, ; >~, r.. 0 Compleet met plakstroken. 

1~ = , ::;·, touw en draagtas. op alle 
· ·~. J postkantoren met de Postpak-sticker. 

Verpak 't in een Postpak. 

Kleine zaken. Grote zaken. 
Je doet ze op het postkantoor. 

1 

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

CAFETARIA/EETHUIS 

VAN DER WEIJST 

Haageind 1 
5751 BA Deurne 

Tel. 04930-14043 

:post 

TAPIJTHAL "DE PEEL" 

5poot"bet~ 5 
t.el:1 ' I b IJ '2.. 
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''De lof der zotheid''. 

Ja, het is een goed ding 
de traditie van carnaval. Enkele 
dagen doen en de ernst des 
levens vergeten. 
In de stichting Peelstrekels is 
de carnavalspret gebundeld 
en tot een, zeg gerust, "cul
tureel peil" opgevoerd. 

Dit betekent: inzet van 
groepen, humorvolle en tot 
onbaatzuchtige inzet bereid 
zijnde lieden, die de carnavals
pret op de eerste plaats binnen 
bepaalde grenzen van rede
lijkheid en betamelijkheid 
willen houden en op de 
tweede plaats ook nog eens 
willen bevorderen dat er stijl 
en inhoud wordt gegeven aan 
de beleving van ongedwon
gen feestvreugde die carnaval 
moet brengen. 

De Peelstrekels hebben 
op dit punt een reputatie op
P.ebouwd. Ze nemen -al klinkt 
t wat vreemd- hun taak, de 
lof der zotheid te bezingen, 
zeer serieus. 

DE CLUB VAN HONDERD 

Ook dit jaar willen wij u danken 

voor uw financiële 

ondersteuning van carnaval 

1987. 

Stichting "DE PEELSTREKELS" 

Zij beklaagt zich over haar man:"lk ben hem zelfs gaan haten!" 
Laat je dan scheiden. 

·, ~~ ·· • 
:.J.! 

g 
1 ' 

Ben je nou gek, na een huwelijk van twintig jaar, gun ik hem dat geluk 
niet! 

De economische teruggang 
doet zich echter ook in het 
Peelstrekelrijk voelen. Maar 
het getuigt van de spankracht 
die er in de stichting zit, ver
gelijkbaar met het karakter in 
de mens, dat zij niet bij de 
pakken gaat neerzitten maar 
energiek de carnavalsdagen 
voorbereidt. 

Met dèze mentaliteit, met 
dit doorzettingsvermogen die 
de stichting de Peelstrekels 
steeds vertoont, kunnen wij 
ervan verzekerd zijn dat Hein 
Smeets en zijn mannen ons 
ook in 1987 de mogelijkheid 
bieden van vier dagen vol van 
aangenaam vertier, waarvoor 
ik hen al bij voorbaat dank. 

De burgemeester van 
Deurne, 

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

"Waarop doe jij je ogen dicht als 
je drinkt?" 
"Mijn huisarts heeft gezegd: Niet 
te diep in het glaasje kijken!" 

"Ober, dit bord is nog vochtig!" 
"Weet ik meneer, dat is de soep!" 

Peer tegen Hannes: "Waarom 
neem jij een zadel mee naar 
bed?" 
Hannes: "Ik heb last van nacht
merries!" 

r. 
Karel belt de poli {e en vraagt 
"Zijn er de laatste; dagen nog 
gekken ontsnapt?" J 
"Niet dat we weten, meneer. 
Maar waarom vraagt u dat?" 
"Iemand is er met mijn vrouw 
vandoor!" 

"Ober, ik heb teveel gedronken, 
breng mij iets waarvan ik weer 
nuchter word." 
"Jawel meneer, ik zal uw reke
ning even optellen!" 

Hij: "Geloof jij in vrije liefde?" 
Zij: "Heb ik je ooit een rekening 
gestuurd." 

Erelijst van -:; 
· e_gunstigerS 
=· . - ~ 

· ~ 

All Round Coiffures b.v. 
AMRO bank 

- Pastoor v.d. Bergh, Tilburg : . · 
Bavaria, Lieshout j. 
W. Berkers Muziekpaleis 
Botim Timmerfabriek _ ] -
Brood en van Ewijk accountants 
van Bussel schildersbedrijf 
Fam. Bijsterveld, Vierspan 
Donkers assurantiën 

-·- J.H. v. Gulick, dierenarts 
- W. Hoeben schoenmakerij 

""' 

M. v. Hooff, juwelier 
M.P.I. Hoppenbrouwers, notaris 
Fr. v.d. Kerkhof, slagerij 
Keurslagers van Baars en Keuten 
D. Koster, dirigent 
Harry Kuipers, electro 
Lichteveld van Deursen, kledingmagazijn 
Markhorst B.V., steenhandel 
J. v.d. Mortel, woninginrichting 

~~~~-.;~ ----

Negen B ----- - - -
Rabobank · 
Santegoeds, bakkerij 
Peter Schiks, gordijnencentrum · . 
Swinkels assurantiërvmakelaarskantoor ~ 
Tappaz snacks . ~ . 
F. v. Tilburg, dierenarts ~ -
J.P.G. Ver~eer, dierenarts -
v.d. Wal, bouwmaterialen 
Het Wijnhuis 
Zanzi bar (Toon en Truus Aldenzee) _-:--

---

HOTEL·CAFE 
,,STATIONSZICHT'' 

zaterdag: 

J. HENDRIKS 
tel. 12955 

Schakel bal 

· zondag: , 
opstellen en vertrek van de optocht 

maandag: 
boe meidag 

dinsdag: 
vanaf 11 uur 's morgens GRATIS 

krentenmik met zult 

woensdag: 
Haringschillen vanaf 14.00 uur 

Wij serveren U ook 
carnavalseten 

tegen 
carnavalsprjjzen 

WIJ WENSEN IEDEREEN 
PRETTIGE DAGEN TOE! 
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garage & autobedrijf 

IJ salk 
ffr. "' 

I~ "" ~"~, ouveau I '"' .... "., van 
Hr· Art N Hr. uorst 'IJerin& 

aki. STAAL afd. KUNSTSTOF aki: Sf PLATINGEN 

OSKOMERA 

1 

stool aluminium kunststof beplatingen 1 

konstM<t;es, 1 romen. deuren, 1 mmen. deuren. 1 dakplaten 
romen, deu~en, puien, vliesgevels, puien, rolluiken vloerplot~, 
troppen, puien zonweringen (IOvelbeplotingen 

Oskomera bv lndustrieweg 19, 5753 P8 Deurne Tel. 04930-14502 

Vur jouw neij room in •t huis. 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 
me(s buutte mi iemund van ons. 
wonnu !!! 

De pastoo: kwam op huisbezoek bij de familie Gommans, waar de vorige 
dag een nieuwe telg was geboren. 
Toontje zat ~p de sto~p bij de voordeur te spelen. "Maar Toontje," zegt 
~e_p~stoor, v;:at heb 1k gehoord? Is de ooievaar hier geweest?" 

H11 1s er nog. zegt Toontje. 
"Wat vertel je me nu," zegt de pastoor, "is hij er nog?" 
"Ja," zegt Toontje, "hij zit binnen de krant te lezen!" 

rv-'I Verlijsdonk 
L/111 Interieurverzorging 

Vloerbedekkingen 
Gordijnen 
Zonweringen ONS KENMERK: VAKW.ERK.11. 
Rolluiken 
Slaapkamers 

Leembaan 15 5753 CW Deurne Tel. 04930-17163 

Fritsje komt brullend naar huis: 
"Mam op straat heeft een jongen 
mij in de arm gebeten." 
"Zo'n brutaliteit," zegt de moeder 
"en wat had jij gedaan?" _ 
"Ik heb zijn oor in mijn zak zitten!" 

Piet, die zo arm was door enkele 
financiële stroppen kreeg van de 

· bank de volgende brief: 
"Dit is de laatste keer dat wij 75 
cent voor een postzegel uitgeven 
om u te vertellen, dat u nog maar 
30 cent bE;lzit." 

Diederik heeft hoge koorts. De 
~ dokter onderzoekt hem met zijn 

stethoskoop. "Wat doet · u nou 
dokter? Telefoneert u met mijn 
bacillen?" 

Bent u van plan een rijbewijs 
te halen, bel ons eerst. · 

Voor 15,- per uur 
< kunt u terecht op ons eigen 

oefenterrein. U kunt al be
ginnen met uw 17,5 jaar 
Door de opleiding te volgen 
9espaart U 
' honderden guldens 
op uw rijbewijs B. Ook in 
automaat. 
Ook voor motor rijles kunt u 
bij ons terecht. , 

BENZINE + LPG 
STATION 

AUTORIJSCHOOL 
THIJSSEN 
Vlierdenseweg 232, 5756 AD Vlierden 
Telefoon 04930-11011 

Een vrouw staat op het punt te 
bevallen als een vriendin aan 
haar vraagt: 
"Ben je zwanger?" 
Met vermoeide ogen en een van 
pijn vertrokken gezicht ant
woordt de hoogzwangere vrouw: 
"Nee hoor, ik .heb het zolang bij 
me voor een vriendin." 

,_ --4 ----

Tegen inlevering 
van deze bon 
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een PEELSTREKEL 

met f 1,11 voordeel!!! 

Voor nieuwbouw - verbouw of 
stallenbouw naar 
AAN N E M 1 N GSB ED RIJF: 

Jan Kuunders 

Haspelweg 25 
Deurne - Telefoon: 16202 

Aann. en Betonbedrijf 

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

"Maar Karel, je weet dat je 
moeder vorige week pas begra
ven is en nu speel je al piano!" 
"Ja schat, maar alleen op de 
zwarte toetsen !" 

l[Fl Adm1nistratieLuGJ "'---e_n_a_d_v_ie_sb_u_re_a_u_Kuijten 

Derpsestraat 43 
5751 KB 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 

Bij alle bovengenoemde werkzaamheden 
maken wij gebruik van moderne computer
verwerkingsapparatuur inclusief 
tekstverwerking. 

Vraag eens vrijblijvend naar onze aantrekkelijke tarieven. 
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Peelstrekels en Peelstrekelinnekes ••• 
Carnaval 1986 zit er jammer 
genoeg weer op. 
Het is voor mij een geweldige 
ervaring en belevenis geweest 
om zo carnaval te mogen en 
te kunnen vieren. 
Dankzij de geweldige steun 
van mijn vrouw, Patrick en 
Anita is dat voor mijn hele 
gezin een onvergetelijke car
naval 1986 geweest. 

Daarom wil ik vanaf deze 
plaats namens mijn vrouw en 
kinderen iedereen heel harte
lijk bedanken. Vooral het be
stuur van Stichting "De Peel
strekels", Vorst Bert, Raad van 
Elf, Dansmarietjes met leidster 
Annie van Kessel. De Hósben
gels en de Joekskapel voor de 
geweldige muziek. 

Verder de familieleden, buurt, 
vrienden en kennissen; ieder
een heel veel bedankt voor de 
versiering en cadeaux, maar 
vooral voor de steun. Nog
maals iedereen heel veel be
dankt. 

Tot slot wensen wij de nieuwe 
Prins heel veel sterkte en steun 
toe van iedereen, dan zal car
naval 1987 zeker slagen. 

ALAAF!!!! 
Prins Ties 1 

TQA~S~~-r-
-e,~ l:)~ \::;)p. 

~ ·~ ' .... . ) . ~ ! 1 f ~ U ' 1 

pagina 5 

(l'i) 6AKK€R 

v.~ORTEL 

Voor gezond brood 
en vers gebak !! 

LIESSELSEWEG 16 - 5751 KL DEURNE 

TELEFOON 04930-12518 

FLOREFFESTRAAT 1 - 5711 AA SOMEREN 

TELEFOON 04937-1590 

~t\"\'2-t' -

f lo-Y<tm (/,,' 

\JE.Lî)~T'R 'S ~ 
IEL. '12.'1ot 

"Denk je dat Truus echt van me 
houdt?" 
"Natuurlijk, waarom zou ze voor 
jou een uitzondering maken?" 

"Idioot!" schreewde de vrouw. 
"Misschien ben ik dat wel. Waar 
het alleen om gaat is of ik een 
idioot ben omdat ik je man ben, 
of dat ik je man ben omdat ik een 
idioot ben." 

HOUTHOND~L 

H·ot Tf.tJ 

Voltstraat Deurne 

Telefoon 15825 

DOt HET· ZtlF RR"T\\<'ELl:N 

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

D R U K W 1 N K. E L 
PETER VAN OOSTERHOUT 

molenstraat 60 5751 Ie de urne - tel. 04930-15828 

MET DANK 

AAN AL ONZE 

ADVERTEERDERS 

EN 

BECUNSTICERS 
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bukkems 
SCHOENEN 
TëL~J2523 

van 
ERP 

de Martinet 
AUDIO-HIFI 
TV-VIDEO 
HUISHOUDELIJKE 
APPARATEN 

Pastoor in de klas: "Sjefke, bid 
jij altijd voordat je naar bed 
gaat?" . 
"Nee, meneer pastoor, dat doet 
ons moeder altijd. Die zegt iedere 
avond: Goddank, die liggen er 
weer in!" 

1 
,Y:J 

QUICKYNETTE 1 stomerij nieuwe stijl 

"De Martinet " 13 IJ 

~ 
Deurne ) Telefoon 14774 

1. lil li11'1 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Twee dames komen terug van de Passiespelen in Tegelen. "En," vraagt 
de buurman, "hebben julie goed gekeken en niks gemist?" 
"Jawel," zei een van de vrouwen, "degene van wie altijd een oor wordt 
afgesneden, was er deze keer niet bij." 
"Dat kan kloppen," zei de buurman, "want dit was de derde voorstelling 
dit weekend." 

llllKllll 

~E1' v ~E1 wet; 1 
GRAî\S 

bij opname-apparatuur 
boven f 200,

geven wij 
2 jaar garantie 

en 
2 jaar verzekering 

Karel tegen Piet: 
Als ik niet laat naar huis kom, 
denkt mijn vrouw dat ik iets wil, 
kom ik wel laat naar huis, dan 
denkt zij dat ik het al gedaan heb. 

Opa van 90 jaar trouwde met een 
meisje van 17. In de huwelijk
snacht vroeg hij: "Heb jij eigenlijk 
wel seksuele voorlichting 
gehad?" 
"Nee"' zei het meisje heel zacht
jes. 
"Och god," zei opa, "en ik kan 
er me niks meer van herinneren!" 

Strekelinnekes 

en Strekels •••• 

Op mij rust een zware taak om 
Vorst Bert op te volgen. Het 
zal niet gemakkelijk zijn om 
hem te doen vergeten. Vier 
jaren is hij de Raad van Elf 
voorgègaan en vier Prinsen en 
Prinsessen heeft hij gedurende 
de carnavalsfestiviteiten bijge
staan en begeleid. 
Vorst Bert was een begrip aan 
het worden binnen het carna
valsgebeuren in de gemeen
schap van Deurne. 

Mijn eérste taàk is geweest het 
uitluiden van Prins Ties 1 en 
Prinses Sien. Zij hebben Car
naval 1986 gedragen en ik 
denk dat med~ door hen 
vooral de Walsbergse gemeen
schap zich bij het carnavalsge
beuren betrokken heeft ge
voeld. Als bestuurslid heb ik 
dat van nabij meegemaakt en 
ook zo gevoeld. Een woord 
van dank aan hen en hun 
kinderen is dan ook op zijn 

We zijn nu toe aan het nieuwe 
carnavalsseizoen. Het valt niet 
mee daar aan te denken, nu 
Kerstmis en Nieuwjaar pas 
achter ons liggen. De tijd gaat 
evenwel door en we zijn dus 
weer zover. Voor 1987 wens ik 
alle Strekelinnekes en Strekels, 
Raad van Elf, Dansmarietjes en 
hun leidsters, Bestuur, onze 
Blaaskapel De Hösbengels en 
vooral onze Prins Jan VI een 
geweldig, goed en gezellig 
carnavalsfeest toe. 

Als oud Venloos carnavalsvier
der zou ik wiUen zeggen: 

Laoten we same make veul 
plezeer 
onder ut drinke van ein glaas 
beer. 
Jonk of ald, 
dat luet os kald. · 
Vastelaovend same. 

Vorst Gerard. 

1 
1 
1 
1
."" 

. 

I
, ~ , 

Î 
1 

plaats. 
..... #~. ~ \ ";;' ·" - ~ • • • " -~ \ ~--· ~-4!.·''"":.. ~.. -. '-_" ' ~-.' -~ ·' .... _;,.. .- ' -- -"",-"~ 1 
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Prettige carnavalsdagen 
met ekstra kwaliteit 

vlees- en vleeswaren van 

Slagerij v. Goch 

P. v. DUREN 
delicatessen 

'neïpekske haole bij 

arls & nooyen 
"1n de rn art: i net 

le(:tLt750 

Bai ons kende ge 
komme vur alle 
reizen noar ut 

boiteland. 

~ 
._,, ~4'11•••.1· ", • VUNl'(m ...--.....__... 

REIZEN 

Tel. 04930-16555 

GARANTIEFONDS 
REISGELDEN 

H~lmondseweg 4 , 
Deurne 

De meester probeert de kinderen uit te leggen wat een wonder is. 
"Veronderstel nu eens dat een glazenwasser van 20 hoog naar beneden 
valt en hij heeft geen schrammetje. Wat is dat dan?" 
"Dat is toeval, meneer." 
"Maar als het een week later weer gebeurt en hij heeft weer geen 
schrammetje?" 
"Dan is het stom geluk meneer." 
"Ja maar," zegt de meester, "stel dat het een week later weer gebeurt 
en hij heeft weer niks?" 
"Dan is het allemaal gelogen meneer!" 

' ' ' . a\\ ... 
&oe\e \\U . 

As ge drukwèrk wilt 
beste/Ie, 

dan moeite ge SMITS 
efkes belle. 

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

Gin gelul, goei spul !!! 

Smits Drukwerk Service 
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DE DANSMARIETJES: 
Staand van links ~aar rechts: Stella Tabben, Gonnie Velstra, Suzanne van Kessel 
~E~ITT~~. . 
Zittend van links naar rechts: Bianca Wi llems, StJsanne Verbakel , Conna Clement 
en Marianne Madou. 
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Elen van du mist lollige 

dinge van de karneval 

is ut zelluf maoke van 

.auw pekske 

terbeek 
HELMONDSEWEG 6 

Sprèèknummer: 13827 

-. 

Radio - Televisie - Video. 

ELECTRO WIJNEN 
Voor alle elektrische apparaten · wasautumaten ·diepvriezers · 
koelkasten enz. enz. 

Uitgebreide sortering moderne en exclusieve verlichting. 

~lasiusstraat 1 

Telefoon 17064 

u 

l \\ . \IJl!L~ \ CJCJI{ , 

ASSlJRi\NTIEN · HYPOTHEI<I·:'.\ 
FINANCH::RINGE.'\ ADVIEZE:'\ · 

PERSOONLUI<E LENl'.\GE'.\ 

"NOVA VITA" 
ASSURANTIËN B.V. 

LANDBOU\J..-.ECAANl~IE 

BEORUF 

Kommerstraat 21, 5712 XT Someren TeJ 04937-2824 

AUTO + VRACHTAUTO +AUTOBUS dl 
ANWB. ERKENDE RIJSÇHOOL 

Kraanvogel t2~!ur~-~l~~~O 
Ook CCV-B opleidingen 
Computertheorie · 

Kwadestaartweg 9 · tel. 12 s 73 -13 714 

Orkest: Rolette 
's Maandags: MATINEE 
Dinsdags: MINIKLETS 

VLIERDEN 

l 
Zaterdags: FANFAREBAL 

, --------- ______ " __ 

I lndustrieweg 2, tel. 14593 

A 

GROOTHANDEL 

STRAAT-

EN 

METSELSTENEN 

· nn =1 

RAAD VAN ELF: 

nu.: 1~g_; . 

v.ci .Mt1NCKHOF 

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

Staand van links naar rechts: Ch. van Goch, B. Aarts, W. Martens, J. Qeerts, 
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Driek komt bij de psychiater. 

.TEL. 
'11.5"81 

"U moet me helpen dokter, ik heb last van verschrikkelijke nachtmerries. 
Mijn schoonmoeder achtervolgt me met een enorme mensetende gorilla. 
Afschuwelijk"" Ik zie nog die enge, bloeddoorlopen ogen, die behaarde 
huid, die vieze lange scherpe tanden .... " 
"Dat klinkt inderdaad niet zo leuk." 
"Maar dat is nog niks, wacht maar tot ik de gorilla beschrijf ... " 

Van mijn 
reisadviseur 
verwacht ik méér 
dan een stapeltje 
zonnige gidsen. 

Ik ben bij de ABN. 
De ABN is een behulpzaam vertrekpunt voor 

uw vakantie. Met complete reisservice. Het boeken 
van de reis, vreemd geld en reischeques, de verze
kering. 

~~~;:~~
1
:e~. '41 :J :1 :ei;1 ~ 

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

Speciale aanbieding in 
BK roestvrijstaal en emaille 
pannenset 

met 10°/o korting 

De zoon van directeur Fritsen was gestorven. Dat betekent dat veel 
personeelsleden die funktie wel willen hebben. 
Een afdelingschef komt bij de directeur om zijn medeleven te betuigen. 
"Niemand zal de taak van uw zoon binnen deze firma zo goed kunnen 
uitvoeren als wijlen uw zoon dat deed, maar ik bied me bij deze aan 
om zijn plaats in te nemen." 
"Dat is goed," zei de directeur, "ik zal meteen de begrafenisondernemer 
waarschuwen." 

············ .. • .. ·· .. ·· ......... ··. . ....... . ... .. . . · .. ·· .... ··· ··. . . . . . ... .· .···· ·····.. ··.·····~·· ···. . : 

STATIONSSTRAAT ····· . • .. ,. . ·. .. . .. ..· ... •···.. : ...... . 
~ . ····•···.. ... . .:·. . ... . .. ··•······· .. . ... . ....... ····· 

Voor al uw 
dameskleding 

DEURNE 

M 

. Stationsstraat 26 - Tel. 04930-12297 

ASTEN 
Emmastraat 4 - Tel. 04936-5141 

De dokter neemt bij het jonge meisje de temperatuur op, op een plaats 
waar een opgevoed meisje niet makkelijk over spreekt 
"Hoe hoog is de koorts, dokter?" vraagt ze. 
"Negenendertig graden." 
"Zo hoog ... "en dat in Cle schaduw?" 

?" 

,,,:, ~~· 

J ~ • • Stationsstraat 50 - Deurne 
~ Tel. 04930-- 17400 

roto+-v==::;: 
PRAKTICA v PENTAX' 

• dea1e1 alle merken 
• 1nru1I fo to-appara1uu1 
• foto albums en -li1s1en 
• camerareparaties lijn 

vakkundig 
* ruime sortering 

doka ·artikelen 
* pasfo1o 's klaar 

1erw11I u wacht 

.. UW FOTO'S ONZE ZORG 1 . 

0 
WINKELCENTRUM STATIONSSTRA~T 

s BURG . VAN BEEKSTRAAT 78 

TEL 04930 · 1 75 58 c 
·. 11NOLTA anon 

"Excuseert u ons mevrouw, maar 
wij zijn bezig met een opninie
onderzoek. Kunt u ons vertellen 
wat uw mening is over seks op 
de televisie?" 
"Dat lijkt me niet gemakkelijk"' 
antwoordde de vrouw. 

TEL. 04930-12091 

Jl---~. · llll.l~"". 
M 1 c H E. L ONROEREND GOED, PROJEKTONTWIKKELING 

f HYPOTHEKEN, VERZEKERINGEN & BEHEER 

Na carnaval 'n huis kopen of verkopen? 
Of misschien 'n verzekering afsluiten ? 
KOM MAAR EENS PRATEN ! ! ! ! 

. S T A T I 0 N S S T R A A T 1 0 3, :) 7 !J 1 H D D E U R N E. 0 -l !) 3 0 - l () 8 '2 .> ;·•·•·•·•·~·. 

BGG EN NA KANTOi~ 

1 
$ 
f 
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residentie de vierspan 

voorverkoop 31 januari 1987 
11.00-13.00 uur in de vierspan 

,. - " 

Zuukte ge taideluk 
werruk? 

) 

~ VAN KESSEL 
Kom mèr nor de 
Martinetstroat, 
ge kant ok bellen nor 
nummer 10456. 
Vroagen nor Marjan 
of Hanny, want wai 
zein al op werruk oit 
gewist. 

Toen we pas getrouwd waren 
noemde hij me altijd duifje of 
vogeltje of zoiets, maar de laatste 
jaren worden de dieren steeds 
groter. 

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

UJ 

Kl5C_J 
• 1, 1, 

~ 
Il 

- ~ 
. 

:::J (--JIE.l 
- ~ 

~ --

0 • 
• 

Uw partner voor drukwerk 
Helmondseweg 109 
5751 PH Deurne 
Telefoon (04 930) 1 64 78* 

AUTOBEDRIJF J.H MANDERS EN ZN 

RENAULT 
Voltstraat 1 5753 AL Deurne Tel. 04930-12626 
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JVe Ytaaraf 
, Vknijfe.f-eidF zepadmotk 

.@aa,/l;;,;;,.5.{raat 2. 5(51 _2?..5[ SiJeume 

,3:1 Of:_CJ30-!lf672 

'n ingeblikt presentje 

dat kan bij ons. Informeer er naar. 

KADOSHOP 
Schuifelenberg '5 Deurne 
Telefoon 04930-10021 

Gevarieerd programma, 
prima show op de Gala-avond 
Peelstrekels. De Gala-avond van 
Stichting "De Peelstrekels" is za
terdagavond uitgegroeid tot een 
wervelende show. Ruim drie uur 
lang werd voor een volle Vier
spanzaal een gevarieerd pro
gramma afgedraaid, dat er zijn 
mocht en waarvan de aanwezi
gen met v~lle teugen hebben 
kunnen genieten. 
Zo begon de reportage van de 
correspondent van het Helm
onds Dagblad d.d. 27januari1986. 

De Gala-avonden van stich
ting "De Peelstrekels" zijn de af
gelopen jaren volgens de Pers en 
zij, die deze avonden bezocht 
hebben, van erg hoog niveau 
geweest. De tommissie Gala
avond is zich er erg van bewust, 
dat zij alles in het werk dient te 
stellen zorg te dragen voor een 
Gala-avond van "HOOG 
NIVEAU" en "GOED AMUSE
MENT". 
Hoe goed of hoe slecht een.Gala
avond is hangt op de eerste plaats 
af van de artiesten. Hen zij·n wij 
dan ook veel dank verschu digd. 
De commissie heeft er in het 
verleden alles aan gedaan zoveel 
mogelijk artiesten van eigen 
bodem hun opwachting te laten 
maken. Zij is erg verheugd over 
het feit, dat steeds meer Deur
nese artiesten op de Gala-avond 
hun beste beentje voorzetten. Dit 
jaar verzorgen de volgende deel
nemers een optreden: 

De Dansmarietjes van stich
ting "De Peelstrekels" . Zij treden 
dit jaar voor de laatste keer op 
als groep dansmarietjes van stich
ting "De Peelstrekels". 
Mevrouw van Helmond als ... 
. . . . . In het grijze verleden heeft 
zij al diverse keren haar mede-

. werking · verleend aan de Gala
avond. 
Hotch Potch: een groep Deur
nenaren, die met muziek en 
voordracht de ·lachers op hun 
hand proberen te krijgen. 
Dansgroep Poertwa: wijd en zijd 
bekend door hun fantastische 
rytmische dansen. . 
De K.V.O. bezingt met zelf ge
maakte teksten het wel en wee 
van Deurne. 
De Henco's, vaste klanten op de 
Gala-avond. Wie of wat zal deze 
keer op de korrel worden geno
men. 
Peelland Operette heeft zich het 
vorig jaar voor het eerst gepre
senteerd. Met liedjes, gemaakt 

door koorleden brengen zij be
kende en minder bekende zaken 
uit het Peelstrekelrijk onder de 
aandacht. 
Nieuw is M. v. Loon met zijn 
kornuiten. Zij laten U middels 
muziek en klederdracht de 
wereld zien in een half uur. 
Van vreemde bodem zijn twee 
kletsers aangetrokken. Goede 
waar behoeft geen krans. De 
commissie Gala-avond is er in 
geslaagd, beslag te leggen op de 
in Deurne overbekende Jan van 
Heyst uit Goirle en Tjeerd van de 
Kimmenade uit Aarle-Rixtel. 
Laatstgenoemde werd vorig jaar 
winnaar van de "Zilveren Narren
kap" op dé finale avond van de 
Keijebijters in Helmond. 
Ten slotte wordt op deze avond 
ook de STREKEL van het jaar 1987 
bekend gemaakt. Wie zal dit jaar 
deze eer te beurt vallen? 

Strekelinnekes en Strekels: 
de voorverkoop van de kaarten 
van deze Gala-avond is op 31 
januari 1987 van 11.00 tot 13.00 
uur in Residentie " De Vierspan". 
Bovendien zijn kaarten vanaf ' 
!leden verkrijgbaar bij onder
staande adressen: 
Hof van Deurne, 
Kledingmagazijn Lichteveld in de 
Molenstraat, 
Slagerij C. v. Goch in de Marti
netstraat, 
Residentie De Vierspan. 

De commissie Gala-avond wenst 
U een prettige avond toe. 

Commissie 
Gala-avond. 
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autorijschool • BIJ '~~ ~ 'Î, ,_ 

T j e u P h i 1 i p s ... 
9 

'., 

autorijlessen voor · 

35,-· per uur 
S1a11onss11aa1 19 
tel 04930 · 1383, 
voo1 Oèurne · omgeving 

De arts had het druk en moest snel een wegrestaurant in om wat te 
gaan eten. Het restaurant zag er niet geweldig uit, maar het was het 
enigste in de omtrek. Toen hij aan tafel zat kwam de ober, die ook 
nog aan zijn neus zat te peuteren .. 
"Heeft u ekseem?" vroeg de arts. 
"Nee, het spijt me, alleen wat op de kaart staat!" 

Ook voor warm en koud buffet 

petit 'estaumo~ koWeshop 

Met carnaval zijn wij gesloten! 
Stationsstraat 17 Deurne 

MIJN HAAR ZIT GOED 
ALS DE KAPPER HET DOET ! 

Telefoon 04930-14758 

· Kapsalon "Liesbeth" 

Burg. v. Beekstr. 11 Deurne Tel. 04930 - 19810 

"Wie van' u heeft het langst ge
wacht?" vroeg de tandarts, ter
wijl hij de deur van de wacht
kamer opende om het spreekuur 
te beginnen. 
"Ik", zei de . kleermaker en hij 
presenteerde zijn rekening. 

B~J. VAN HOUTS 
Slijterij - Wijnhandel 

Stationsstraat 14 - Deurne 
Telefoon 04930-13705 

Zin in un 
lekker pilske ? 
Dan vlug nor 

CAFE VAN BAARS 

Stationsstraat 113, tel. 14538 

In het centraal magazijn van Openbare Werken zijn twee dieven bezig 
een auto vol met bouwmaterialen te gooien. Om niet op te vallen hebben 
ze het wapen van de gemeente Deurne op de auto geschilderd. 
Echter na tien minuten worden ze opgepakt door de politie. Als de 
politie de magazijnchef vraagt hoe hij ontdekte dat het hier om een 
diefstal ging, antwoordde deze: 
"Vrij makkelijk hoor, ze werkten veel te vlug .... " 

Voor 'n gebreide onderbroek 
ga dan naar Mieke's Wollehoek! 

MÎekeS \Nülhoekje . 
Stationsstraat 39 DEURNE. 

" .......... " -- ~ 
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TON HART JENS 
FOTO STUDIO - FOTOGRAAF 

De vertegenwoordiger komt 
voortijdig van een zakenreis 
terug en belt aan bij zijn huis. Zijn 
vrouw maakt geheel naakt de 
voordeur open. 
"Tsjonge," roept ze uit, "jij belt 
hetzelfde als de postbode." 

"Zuster," zegt de dokter, "vraagt 
u even aan het verkeersslach
toffer zijn naam, zodat we zijn 
familie kunnen waarschuwen." 
De zuster komt terug: "Hij zegt, 
dat zijn familie zijn naam al 
weet..!" 

"Papa, wanneer zijn de witte
broodsweken voorbij?" 
"Als de man niet meer mee helpt 
afwassen, maar hem alleen 
doet!" 

Stationsstraat 35 

DEURNESE EN 
NEERKANTSE 

NMBBANK 
De NMB denkt met u mee. 

Een fanatieke voetballer vraagt 
aan de pastoor of je in de hemel 
ook kunt voetballen. De pastoor 
weet het niet, maar belooft hem 
eens te informeren. 
Na enkele dagen komen ze 
elkaar weer tegen en de pastóor 
zegt dat er in de hemel inderdaad 
gevoetbald wordt. 
"En", zo vervolgt hij, "je staat 
volgende week al opgesteld." 

"Mevrouw, waarom heeft u uw 
man met pijl en boog vermoord?" 
"Ach, ik wilde de kinderen niet 
wakker maken!" 

Uw GAZELLE 

0 
c:;&Zelle 

Fietsvakman 

Fa. Manders 
Rijwielhandel 
Stationsstraat 108 
Deurne 

....... " .... --"-- ... ---
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Op verzoek van De Peel
strekels willen wij ook dit jaar 
als K.V.O. Deurne de Boeren
bruiloft mede organiseren. Ik 
mag wel zeggen de Boeren
bruiloft was vorig jaar een 
succes. Het begon met de on
dertrouw op 24 januari in zaal 
v.d. Putten. Een zaal vol mooie 
verklede mensen. Ook de 
Prins en de Raad van Elf en 
een blaaskapel waren er om 
samen met de K.V.O. nog veel 
Peelstrekels en Peelstrekelin-

nekes de stemming er in te 
brengen. Wat bijzonder goed 
slaagde. Ook het bruidspaar 
Mina en Dorus kwamen die 
avond naar voren. Het was een 
vrolijke carnavalsavond waar 
men echt van kon genieten. 

Op carnavalsdinsdag ging 
het feest verder. Bij v.d. Putten 
werd de stoet opgesteld van
waar men naar de mert trok. 
Het was een stoet van paarden 
en koetsen en nog veel brui
loftgasten, groot en klein, ie-

Twee apen komen elkaar tegen in het oerwoud. Zegt de ene: 
"Ik ben blij dat mijn zonen zo goed terecht gekomen zijn. De ene zit 
in Artis en de andere in een cirkus." 
"Dat is toch helemaal niks," zegt de andere, "de mijne speelt in alle 
Tarzan films meel" 

" 0 

Met deze halfjaarlijkse 
poetsbeurt blijf Ik in goede conditie. 

Ik moet toch ook langer mee! 

Poetscentrale DIELISSEN Deurne. 
M 

dereen was er bij. Allemaal in 
stijl gekleed. Het was "unne 
schonne hoop volk". · . 
Mina en Dorus gaven elkaar 
op de mert het ja-woord. Er 
werd gedanst en gezongen, 
versjes opgezegd, kortom een 
echte bruiloft met later een 
zeer drukke receptie. 

Na al die mooie ervarin
gen hebben wi) besloten om 
dit jaar weer zo n Boerenbrui
loft te organiseren. Wij vragen 
daarvoor de medewerking van 

A. DE. WIT B.V. 
Alles voor de • AUTO 

:TUIN 
·HOBBY 

~:::~::REN 

DEURNE · Leembaan 1 (langs het spoor) 
Telefoon 17777 

alle Peelstrekels en Strekelin
nekes. Kom! Viert met ons dit . 
fijn feest, het begint op 14 
februari in zaal v.d. Putten met 
het ondertrouwbal. Daar zal 
ook dit jaar het nieuwe bruids
paar bekend gemaakt worden. 
Peelstrekels en Peelstrekelin
nekes, jullie zijn daar allemaal 
van harte welkom, mooi ver
kleed als het kan, met kleren 
uit de oude tijd. ·Voor het 
mooist verklede paar is er weer 
een attentie. 

\8{>f J3)1351Tèl:B9 30 
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Het zal er zeker weer gezellig 
zijn. 

Op . carnavalsdinsdag 
gaan wij weer verder met het 
trouwen op de mert. Dat.is dan 
het grote feest. Wij hopen 
weer op een echte Boeren
bruiloft. 

Namens het bestuur en 
de leden van de K.V.0. Deurne 
wensen we alle Peelstrekels en 
Strekelinnekes veel plezier 
met alle carnavalsdaag, maar 
kom zeker naar de Boeren
bruiloft. 

Met een groot boeket bloemen in de hand loopt Hannes naar het graf 
van de Onbekende Soldaat. Zijn buurman Tinus ziet hem lopen en 
vraagt hem: 
"Waarom leg jij zo'n duur boeket op het graf van de onbekende soldaat?" 
Piet:"Hij is mijn zwager, mijn zuster heeft een kind van hem." 

LoooG1e:TeRsSEOR!JF 
HU\S\.fOUDEL!J)(f: ARr\KEJ.EN 

J. W. OTTEN 
DORP~T~ 

ÄARLE-Rt~TEL 
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Keukencentrum M. BERKERS 

E.N \.\Ij IS OK NOG 

ANN!i.t1ER . . 

As ge ut beste 
wilt moette ge 
Bauknecht kiezen. 

~~eeeeeee~eee~eeeeeeeee~f 
~· ·~ 
~ . ~ 
~ ~ . 
~ ~ 
~ ~ 
~ · ~ 
~ ~ 
~ ~ g Speelgoedspeciaalzaak g 
~ ~ 

g Vur de carnaval g 
· g hebbe wai vanalles! g 
~ Truikes, kielen, kloonpekskes, sloapmutsen, ~ 
~ petten, hoedjes, sokken, galegen, pruiken, hoar- g 
~ lak in glitter en allerhande punkklurre, smink, ~ 

IJ gel, maskers, brillekes, neuze, snorre, toeters en 
~ bellen, slingers, ballonnen en pumpkes, confetti ~ 
~ en andere troep urn er 'n rotzooitje van te moa- ~ 
~ ke! En natuurlijk nog veul meier wa we vergète ~ 
~ zain. Ge komt mer us keike! ~ 
~ ~ 
~NAUW GOEIEKOUP! !- ~ g 3 rullekes serpentines g 
~ vur mer inne gulde! ~ 

~eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetf' 

Een man komt in een sportwinkel om een parachutte te kopen De 
verkoper laat hem verschillende modellen zien. · -
Vraagt de man: "Maar wat moet ik nu doen als de parachutte niet open 
.gaat?" 
"Dan kunt u hem ruilen: Wij geven namelijk een jaar garantie;" 

Een man komt bij zijn huisarts en vraagt: 
"Kunt u zich dat versterkingsmiddel nog herinneren dat u me onlangs 
hebt voorgeschreven?" 
"Zeker", antwoordt de dokter. "Wat is daarmee?" . 
"Ik kan het flesje niet open krijgen ...... " 

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

RINY VAN VEGHEL 
Stationsstraat 64 - Deurne - Tel. 17581 

BLOEMENMAGAZIJN 

D·e Akeléi 
Speciaalzaak in modern en betaalbaar 
bloemenwerk voor elke gelegenheid! 

Stationsstr. 92- Deurne-Tel. 04930-12113 

KADO ARTIKELEN 

Carnaval 
Onwijs gaaf 
Na Carnaval 
Boekhandel 
Hub Berkers 
Onwijs gaaf 

MARTENS 

DEURNE 

Stationsstraàt 43 

Ook lotjes van de Staatsloterij ! 
voor al uw 

boeken. 

'N 1fJ!lt voL 
~ 

CBoetw~ 

. CRuy~ ÇJ'~lllon' 
Stationsstraat 45a · Deurne 

Wé~T jE FD~E 
CARNAVALS-

Twee jagers komen elkaar tegen. 
Zegt de ene: 
"Ik heb vandaag een reusachtige 
vogel geschoten!" 
"Wat dan voor een?" 
"Dat weet ik niet zo precies, maar 
er zaten mensén in_!" 

Grote kollektie 

KARNAVALS· 
ARTIKELEN 

zoals elk jaar weer bij: 

GOOSSENS' TEXTIEL 

Stationsstr. 44 - Deurne 
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~eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee~ 

~ . ~ 
· ~ ~ 

i ''Bata'' ~ 
. ~ ~ 

i Jong en dynamisch g 
~QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQg 

Karel komt bij de dokter en krijgt 
te horen dat hij nog maar 3 
minuten te leven heeft. 
"O, dokter," kreunt hij, "kunt u 
echt niets meer voor mij doen?" 
De dokter: "Misschien een eitje 
koken?" 

"Ober, er ligt een vlieg in mijn 
soep!" · . 
"Dat is het vlees meneer!" 

~~ 
KEUKENS TIMMERFABRIEK 

INTERIEUf'lVERZORGING 

Het adres voor al uw 
inbouwapparatuur 

PIET MENNEN B.V. 
'BEL VOOR AFSPRAAK: 

MEIJEL: Schoolstraat 13, tel.: 04768· 
2888.(b.g.g. 3020) • 

Koopavond donderd1g, dlntdagmlddag 
gealotan. 

DEURNE: Stationstraat 58b, 
tel.: 04930·11209 
Koopavond vrijdag. 

OagellJkt geopend van 13.30 . 18.00 uur. 
Z1terd1g1 10.00 · 18.00 uur. 

Mi de carneval 

1 

veul leut en pluzieër 

SCH 1 LDERSBEDRIJ F 

COOL EN 
A. Reddingiusstraat 22 
Deurne - Tel. 12426 

* 
* 

KLEUREN HARMONIE 
MET KLEUR· 
Có"PPËRÀNT 
EN 
HISTORLAKKEN 

baai HARRIE en HANNIE 
in de Spoorstroat. 
Waai hebbe ok 
wa. te ête!! 

PROOST!!!! 

Met Beijers 
groente en fruit 
bent U altijd 
beter uit! 

Groente en Fruit 
Stationsstraat 11 - 5751 HA Deurne 

Telefoon: 04930-17628 

De student stuurt een telegram 
naar zijn moeder met de vol
gende tekst: 
"Eindexamen mislukt, bereidt 
vader voor!" 
Het telegrafisch antwoord: Vader 
voorbereidt, bereid jij je voor!" 

Zegt de direkteur tegen zijn se
cretaresse: "Ik ga nu maar vast 
naar huis,. want mijn vrouw is 
jarig en ik wil haar verrassen." 
"Zo? Met vyie?" 
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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 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. 

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 Stichti_ng "De Peelstrekels". 

De optocht 1987 zal worden gehouden op zondag 
1 maart. 
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 
oPsTáLEN· -n Ptocht 

. ramstraat D -
ROUTE· St t · - erpsestraat 

2. kleine groepen (3 t/m 7 personen) 
3. grote groepen (vanaf 8 personen) 
4. kleine wagens 

M k . a ionsp1e· . 
- ar t - Kerk t in - Spoorla . 
Houtenhoekwe~r~Ht - Kruisstra;r _ -Jtat1onsstraat 

ONTBINDING· euvelstraat - Lag~'W~rk~weg -
het kruispu . van de grote 0 

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. 

Martinetstra~tt . Lage Kerk - Lie~stoecl ht vindt Plaats op 
· seweg-H W ogeweg-

agens m 
anderen ogen niet de M . 
ontbinden ;;Podeten de Maart~inetstraat in Alle 

, ~ e Markt. inetstraat in. 
De inschrijfformulieren dienen uiterlijk vóór woens
dag 25 februari te worden afgegeven bij Slagerij van 
Goch. 

Het toe te kennen nummer kan worden afgehaald 
op vrijdag 27 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 
ZIJSpan enz. enz. 

v~n strooien. Het is wei'1~ om vanaf hun Prinsenwagen de . 
~! ~evensgevaarlijk. uk en aardig om deze kinderen tek~~::~n,:e trakteren in de vorm (zoals g b . .. .. 

b1:Jve~e~t::~ . b~o:f ::c~ed~ui~r~sda~ ~j zorg dragen voor deze kin:er en end tollen om die snoepjes t: b~~~~~{~g~~d~~~~~ij~~~~~~ 
o estuur van welke carnavalsv:r:~~;~;e~:~ ~eo~P:~~hde~~t ze toch in ie~er geval aan de kant 

:::::::::::::::::.. verantwoording 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 aangedrongen om het strooien tot 1 of twee personen te beperken (b.v. Prins en Prinses) en het 
strooien goed buiten de wagens te doen, dus niet vlak er langs. Daarnaast eist de Sticht ing "De Peelstrekels" in 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 

1 
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Zondag 18 januari 
14.00 uur: 
Prinsonthulling in de Vierspan, m.m.v. De 

, Hósbengels. 

Maandag 26 januari 
20.00 uur: 
Kfenen met Prins Jan VI in de Vierspan. 

Zondag 1 februari 
13.00 uur: 
Prinsenade in de Vierspan, m.m.v. de Hós
bengels. 

Zaterdag 7 februari 
20.00 uur: 
Gala-avond in de Vierspan, m.m.v. de Hós-
bengels. · , 

Vrijdag 13 februari 
21.00 uur: 
Gemeentebal in zaal van Bussel. 

Zaterdag 14 februari 
21.00 uur: 
Ondertrouw Boerenbruiloft in zaal v.d. 
Putten. 

Zaterdag 21 februari 
13.30 uur: 
Bejaardenmiddag in Zaal van Moorsel 

Zondag 22 februari 
14.00 uur: 
Receptie Pottenbakkers in Zeilberg 
15.00 uur: 
Op bezoek bij W.l.K. (pater Rompa) 

Woensdag 25 februari 
20.00 uur: 
Bejaardenavon.d in het bejaardenhuis in de 
Kruisstraat, m.m.v. de Hósbengels. 

Vrijdag 27 februari 
13.00 uur: 
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Kinderdag. Bezoeken aan diverse kleuter
scholen. Tevens bezoek aan de Fatima
school. 
20.00 uur: 
Receptie Dors(t)vlegels in zaal Thijssen te 
Vlierden. 

Zaterdag 28 februari 
14.00 uur: Kleuterbal in de Walsberg, m.m.v. 
de Hósbengels. 
16.00 uur: Sleutelafhalen, m.m.v. de Hósben
gels. 

, 20.00 uur: Receptie Heikneuters in zaal de 
Heibloem. 
21.00 uur: Hellevegersbal in zaal van Moorsel 
22.30 uur: Harmoniebal in de Vierspan. 

Zondag 1 maart 
14.00 uur: Grote optocht 
17.00 uur: Prijsuitreiking in de Vierspan. 
l8.00 uur: Diverse bezoeken, m.m.v. de 
Hósbengels. 
21.30 uur: Residentie de Vierspan, m.m.v. 
de Hósbengels 

. •12111 ·•Hi· 

Maandag 2 maart 
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 Hósbengels. 

Dinsdag 3 maart 
10.30 uur: Ukkepukkebal in de Vierspan, 
m.m.v. de Hósbengels. 
11.30 uur: Bezoek ziekenhuis 
14.30 uur: Boerenbruiloft op de kiosk, 
waarna om 
15.30 uur: receptie in de Peelpoort en Pot-
deksel'. r • 

21.30 uur: Residentie de Vierspan, m.m.v. 
de Hósbengels. 
23.30 uur: Sluitingsceremonie in de Vierspan, 
m.m.v. de Hósbengels. 
23.59 uur: Verbranaen Peelstrekel, nabij de 
Vierspan. 

Bij eventuele gezinsuitbreiding tijdens car
naval komt Prins Jan VI op bezoek. 
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lrlPEEP •••••• 
FOT0°FILM 0 VIDEO 

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

OE RULLEKE NOAR TALSMA GOAN!!! 

talsma ~specialist 
Molenstraat 3 Deurne Te l: 04930-12583 

Twee gekken liepen langs een muur en ze wilden wel eens weten 
wat er achter die muur zat. De ene klom bij de ander op de schouder 
en zei: "ooch, ik zie allemaal naakte mensen." · 
"Ja, zei de andere, wat zijn het dan, mannen of vrouwen?" 
"Dat weet ik niet want ze hebben geen kleren aan." 

boek- en kantoorboekhandel 
kantoormachines 
kantoormeubèlen 
kopieerinrichting 
drukwerken . 

-~ 
1 

"' 

molenstraat 1 
deurne 
tel 04930 - 12561 

verkoper: H. V.D. STEUN 
U..lllililMliiiill•• Verkoper: c. V.D. STEUN 

HET BESTUUR: 

Staand van links naar rechts: Huub van Kessel en Hein Smeets. 
Zittend van links naar rechts: Willy Martens, Prins Ties 1 en Gera~cJ,.Geurt&,, • 

l./ ./'~ - ............. ,;.- J - ~# ~ 1 .c:_, 

HERBERG · 

vur al die echte 
feestnuzze die nooit 

wete wännaier ut 
volgend jaor carneval is, 

gêve we hieër mèr un 
overzichje tot ut jaor 

twiduzend. 
DE ROODE LEEUW 

Molenstraat 31 · 5751 LA Deurne Telefoon 04930-15192 

Slagerij de Vleeshal 

1987: dun uurtse mert 
1988: virtien fibruarrie 
1989: vèèf fibruarrie 
1990: vaifentwîntig fibruarrie 
1991: dun tiende fibruarrie 
1992: dun urste mert 
1993: inentwintig fibruarrie 
1994: dertien fibruarrie 
1995: zesentwintig fibruarrie 
1996: achttien fibruarrie 
1997: dun niggende fibruarrie 
1998: twee-entwintig fibruarrie 
1999: virtien fibruarrie 
2000: vèèf mert 

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

PETER VAN OOSTERHOUT 
; 'Bloemboetiek o4ri11emarie 

Molenstraat 21, 5751 LA Deurne 

Tel. 04930-177 48 " molenstraat 60 5751 Ie deurne - tel 04930-15828 

Trien ligt op sterven. 
-Krelis, zei ze tot haar man, eer 
we voor altijd van elkaar schei
den, moet je me een ding be
loven. 
-Zeg het maar, Trien, wat is het? 
-Krelis, sprak Trien, als ik dood 
ben, trouw toch nooit met de 
dienstmeid. 
-Wees maar gerust Trien, zei 
Krelis. Ik heb het allang beloofd 
aan Netje uit café "Het Kroontje''. 

Een aangeschoten man komt 
een bar binnen en zegt tegen de 
barkeeper: "Geef me gauw een 
borrel voordat het gedonder 
begint''. De man drinkt zijn bor
reltje meteen leeg en bestelt op
nieuw met dezelfde woorden: 
"Geef me er nog maar een voor
dat het gedonder begint." 
Zo slaat hij zes borrels achter
over en de barkeeper wordt bang 
dat hij naar de centen kan fluiten 
en vraagt: "Meneer, mag ik eerst 
even met u afrekenen?" 
"Zie je wel", mompelt de man, 
"daar begint het gedonder al." 

Een kannibaal stapt de eetzaal 
van een passagiersschip binnen. 
"Zal ik u de menukaart geven?" 
vraagt de steward. 
"Nee, geef mij maar liever de 
passagierslijst." 

Hannes zit dronken aan de bar 
en zit een fles whiskey staan van 
het merk VAT 69. Hij vraagt aan 
de man achter de bar: 
"Is dat het telefoonnummer van 
het vaticaan?" 

Vrouw aan de tap: 
"Mijn man heeft zoveel holle 

. kiezen dat hij met een echo 
praat!" 

De ene knappe secretaresse 
tegen de andere: 
"De directeur heeft mij ontslagen 
wegens een fout die ik niet wilde 
begaan." · 

Zij: "Kun jij mij uitleggen waarom 
jij om zeven uur 's ochtends 
thuiskomt?" 
Hij: "Ja schat, omdat ik graag op 
tijd ontbijt!" 

Zij: "Waarom zit jij altijd in jezelf 
te praten?" 
Hij: "Dan krijg ik tenminste in
teressante antwoorden!" 

ZEILBERGSESTRAAT 90 - TEL 13712 
MOLENSTRAAT 19 TEL 17545 
FABRIEKSTRAAT 31 TEL.13972 
MARKTSTRAAT 5 ASTEN 

GROENTEN EN FRUIT 

Hoi, 

Het is nu het laatste jaar bij de dansmarietjes 
en dat vind ik best wel jammer. 
Het vorige jaar dat vond ik te gek (op de 
optocht na, dat was kleumen!). 
En de gala-avond vond ik prima. 
We hebben nu een mooie dans, maar wel 
snel. 
Ik wens iedereen een prettige carnaval toe, 
groetjes. 

Esther Aarts. 
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Een onverwachte zittingsavond. 

Zo rond zeven uur zie je de eerste verschijnen, 
Enkele leden van het organisatie-comité, zoals ondergetekende 
Henk Bijnen. 
Alles schijnt rustig en goed voorbereid te lopen, 
Dat is tenminste wat wij allen hopen. 
Zo tegen half acht beginnen de bezoekers de zaal te vullen, 
En de zangers van carnavalsliedjes hun melodiën te brullen. 
Om kwart voor acht wordt dat door de Hósbengels overgenomen, 
Dit om de gasten vast in stemming te laten komen. 
Zo tegen achten begint ieder buiten de zaal zich nerveus te 
voelen, · 
Bij de Prins, de Vorst en Raad van Elf zie je trillingen om hun 
smoelen. 
Precies om acht uur gaat dan deze stoet naar voren, 
Terwijl de Hósbengels dan hun entreemars laten horen. 
Tot heden gaat alles precies naar wens, 
Je voelt je dan een gelukkig mens. 
Er wordt gepraat met de artiesten die gaan en komen, 
Zit met hen in de foyer wat na te bomen. 

- De avond is inmiddels gevorderd tot ruim na negen, 
Willie Martens komt en zegt, dadelijk gaat het er tegen. 
Rustig wandelen we tot aan de ingang van de zaal, 
Daar was Vorst Bert begonnen aan zijn strekel van het jaar verhaal. 
Je hoort van kerstbal, lentebal, zittingsavonden en draaiboeken, 
Zo doet hij langzaam alles uit de doeken. 
Je krijgt het warm en schudt heftig nee met je kop, 
Dat is niet afgesproken, mij krijg je dat podium niet op! 
Dat zijn zo de eerste gedachten, die door je heen gaan, 
Uiteindelijk ben ik toch maar mee naar boven gegaan. 
Op dat moment sta je daar totaal perplex, 
Het is heel raar, het is echt iets geks. 
Het meeste gaat dan in een flits voorbij. 
Achteraf bel<eken ben je toch wel blij. 
Dat er waardering voor je hulp is geweest, 
Dat verblijd je nog het meest. 
De rest van de avond verliep vlekkeloos en op tijd. 
Geheel volgens het draaiboek en naar volle tevredenheid. 

NOOYEN 

ROOSTERS 

DIERVRIENDELIJK 
PRODUCT 

Henk Bijnen. 

~~~~~~~~ nnnvon -- - ------ ._ --- . --- ------
ROOSTERS 
DEURNE,04930-16860 

De meester wees met zijn stok op de kaart van Nederland en vroeg 
aan Jos: "Welke fabrieken liggen hier?" 
"Weet ik niet meneer," zei Jos. 
De meester wil hem een beetje op weg helpen en zegt: "Waar komt 
de suiker vandaan, jongen?" 
"Van Albert Heyn, meneer!" 

"Kelner, koude erwten, een 
omelet die aangebrand is en 
taaie frieten." 
"Het spijt me meneer, maar dat 
kunnen wij u onmogelijk serve
ren!" 
"Waarom niet? Ik heb het hier 
gisteren nog op mijn bord ge-
kregen!" · 

Half ver~ufd ligt Krelis op de 
operatietafel als hij hoort dat de 
chirurg tegen zijn assistent zegt: 
"Geef mij even de instrumenten 
aan." 
Krelis schiet omhoog en zegt 
kwaad: "Ik lig hier bijna te kre
peren en jullie willen muziek 
gaan maken!" 

raadhuisstraat 18 deurne tel. 04930-10011 
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TOT ZIENS 

v.d. AKKER 
Reinigingsbedrijf 

Jacob Marisstraat 5 
5753 DC DEURNE 

Sjarel zit in de trein met zijn 
benen op de bank. 
"Dat doet u thuis toch ook niet?" 
vraagt de conducteur. 
Waarop Sjarel antwoordt: "U 
knipt thuis toch ook geen kaart
jes?" 

Potgrond 
Compostbedrijf 

THIELEN 
Tel. 12929 

Container.transport 
en verhuur 

TIJDENS DE CARNAVAL 
HELE DAGEN GEOPEND! 

Siggi en Hans 

Beste Pee/strekels en Peelstrekelinnekes, 

Ik vind het best fijn om een stukje voor jullie 
te schrijven. · 
Mijn naam is Gonnie Velstra en ik ben 14 jaar, 
dit wordt het laatste jaar. 
Het wordt een moeilijke dans, maar dat mag 
ook wel na drie jaar dansen (en lol). 
Ik wens ju/ie een fijne carnaval toe en vele 
groetjes: 

. 
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Kwaliteit·4ienpleÄ4teA "°°"de VaJunan en l>oe·het·JefWlll ' 

prinssen sierpleisters 

_w@_o @_r::u_f'_®_llft_g ~-~ii®_~_® _ @_e_l!=))_®_(fl)_l~_®_(fl) __ 

Hoend1ep 18 - 5751 VC Deurne 
· Tel. 04930-15314 

Henkie, zes jaar oud, staat vol bewondering 's morgens te kijken hoe 
zijn moeder haar gezicht met creme insmeert 
"Waarom doet u dat?" vraagt het manneke. 
"Dan wordt mama knap, jongen." 
Even later spoelt ze de creme weer met water af en Henkie zucht: 
"Het helpt niet, hè mam!" 

RACKETSPORT DEURNE 
VOLOP IN BEWEGING 

*TENNIS 
*SQUASH 
*BADMINTON 

Inlichtingen: 
04930-16647 

Hoi carnavalvierders, 

Ik ben Bianca Willems en zit·voor het tweede 
jaar bij de dansmarietjes. 
We hebben nu een kei gave dans (te gek). 
Ik ben 12 jaar, dus de jongste. 
De_ optocht van vorig jaar was vreselijk, maar 
we gaan er weer tegen aan. 

I· 

Nu iedereen zijn best 
doet om de ene zitting na de 
andere uit de grond te stam
pen, het aantal prinsen te ver
tienvoudigen, wil ik even stil- · 
staan bij carnaval. 

Carnaval vieren hoort ei
genlijk een rustpünt te zijn in 
een oase. Het ligt midden 
tussen de drukte van het dage
lijkse leven. Het is beugelen en 
pallieteren .... gewone dingen 
in andere proporties zien, blij 
zijn om een mooie wagen, die 
de politiek op de hak neemt, 
blij om een bloemkool, een 
oude hoed of een zot lied. Blij 
en verheugd om de gezonde 
humor die kleur en smaak 
geeft aan ons doen en laten. 

Het is ook plezier geven 
en dan denk ik met name aan 
de prachtige carnavalsvierin
gen die de Peelstrekels verzor
gen in de Vierspan, in 't be
jaardenhuis St. Jozef, in de 
scholen en in het ziekenhuis. 

De ontmoeting van vele 
mensen met carnaval geeft 
plezier. Misschien kan carnaval 
ons ook leren hoe idioot we 
eigenlijk vaak leven gedu-

rende de rest van het jaar, met 
hoe weinig humor we vaak 
ons leven bekijken, hoe onvrij 
we vaak zijn en hoe onnodig 
druk we ons maken om ons 
gezicht niet te verliezen. 
Een mooie carnaval maakt 
rijker en schenkt plezier. 
Een hartstochtelijke carnaval 
haalt omlaag en geeft verdriet. 

Zonder Aswoensdag is carna
val geen Vastenavond! 
Aswoensdag zonder carnaval 
leidt tot onchristelijk levens
pessimisme! 

ALAAF!!! 

J.A. Terken 
pastoor H. Geest parochie 

Deurne. 

BLOEM EN & PLANTEN 

Een kikvors zit aan de kant van het water. Hij kwaakt heel bedroefd. 
Een andere kikvors zag hem zitten en vroeg hem waarom hij zo droevig 
kwaakte. 

J. PRIJS 
Helmondseweg 118 
Telefoon 13105 

A 

De grootste keus 
De scherpste prijs 

De beste senice 

tin ion 
Batavus 
Fongers 

St. Jozefstraat 27 · tel. 12494 

"Och," zei de eerste kikvors, "de ooievaar is net bij mijn vrouw geweest!" 

Kettler Benelux - Deurne Holland 

~ , 

STAO 
KETTLER, 

D&NZIT.U 
GOED. 
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Beste Pee/strekels en P~e/strekelinnekes : 

Hallo, ik ben Marianne Madou en ik heb al 
drie fijne carnavalsjaren met stichting "De 
Pee/strekels" meegemaakt. 
Ik hoop dat het vierde en tevens laatste jaar 
net zo gezellig zal worden. 
Ik wil Annie van Kessel en Stichting De 
Pee/strekels voor alles w~t ze in de afgelopen 
3 jaar voor ons gedaan hebben bedanken. 

3 x Alaaf 
Marianne. 

KLEURPLAAT 
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Kinderoptocht 
Maandag 2 maart kunnen jullie weer meedoen in de 
kinderoptocht van Deurne. 
Je moet jezelf dan komen opgeven op diezelfde dag in Hotel 
Stationszicht, Spoorlaari 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 hebt 
meegedqan. 

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. 

PRIJSVRAAG 

In deze carnavalskrant 
staan van de Deurnese mid
denstand een aantal adverten
ties. In sommige van deze ád
vertenties staat een letter, die 
met de tekst van de adverten
tie niets te maken heeft. 

Het is de bedoeling, dat 
deze letters opgespoord 
worden en in de goede volg
orde geplaatst worden. Er zal 
dan een zin verschijnen, die 
iets te maken heeft met car
naval en de Peelstrekels. Het 
aantal letters, dat gevonden . 

moet worden, bedraagt 26. 
Deelname staat open voor kin
deren tot 14 jaar. 

Oplossingen kunnen 
voor 1 maart a.s. ingeleverd 
worden bij: H. v. Kessel, Hel
mondseweg 102, Deurne" 

Bij de oplossing dient ver
meld te worden: naam, adrés 
en leeftijd. Onder de goede 
inzenders worden 3 prijzen 
verloot. De bekendmaking 
hiervan vindt plaats in residen
tie de Vierspan na de kinder
optocht. 
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Hoi, 

Jammer genoeg is dit weer het laatste jaar. 
·Ik heb er nu 4 jaar bij gezeten en heb het 
altijd hardstikke gezellig gevonden! 
We hebben altijd veel lol gehad met z'n 
achten en ik heb vele leuke herinneringen 
aan de dansmarietjes. 
·Ik hoop dat het dit laatste jaar weer even leuk 
en gezellig wordt als de afgelopen 3 jaar. 

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. 

nieuwe en gebruikte biljarts, 
div. toebehoren waaronder alle 
soorten schroef keuen. 

ook voor reparatie. 

VAN ESCH BILJARTS DEURNE 

J. v. Goyenstraat 16 

Tel. 04930- 13118 

~~eee~~eee~e~~~eeeeee~~e : 

FRANSEN 
ADMINISTRATIE EN AUTOMATISERINGSBURO 

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

© © 

Hoofdschuddend bekijkt een 
Amerikaanse toerist de Eifeltoren 
in Parijs. Hij zegt tegen een land
genoot: "Dit is nu al de vierde 
keer dat ik hier kom, maar ken
nelijk hebben de Fransen- nog 
stéeds geen olie gevonden." 

c::frJ 
fYTHEO 
b.JSMITS 

(MEUBELEN) 

UW MEUBELFABRIKANT 
MEUBEL WINKELIER 

m: GROOTSTE KOl.l.EKTlt: Tt:Gt:N 
llt: l.AAGsn: PRIJZEN!-! 

MEUBELWINKEL: St. Jozefstraat 47a, Deurne 
MEUBELFABRIEK: Hoogdonkseweg 4, Liessel 
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'n s~s snack ualt 
lekker in de smaak! 

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

SPECIAAL TRANSPORT COTRANS BV 

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

containervervoer 
veegdiensten 
reinigingsdiensten 
verhuur van containers 

Harrie staat op het punt van trouwen en zegt tegen zijn aanstaande: 
"Schat, voordat we trouwen moet ik toch nog mijn verhoudingen met 
andere meisjes opbiechten." 
"Maar Harrie, dat heb je drie weken geleden ook al gedaan." 
"Dat is het hem juist, ondertussen zijn we al drie weken verder!" 

'n Vrouwke uit Bakel won op de 
kienavond van de carnavals
vereniging een half varken. 
Ze zei tegen de kienmeester: 
"Houdt dat half varken maar, daar 
kan ik niks mee doen, want het 
valt bij mij in de tuin toch maar 
om!" 

Mevrouw Pieters: "Wij hebben 
een slaapkamer, die komt van 
Lodewijk XIV." Wenst iedereen een prettige carnaval! 

DEURNE. TEL: 04930-17938-19016 De buurvrouw: "Wij hebben een 
huiskamer en die gaat de vijf
tiende terug naar Lodewijks." 

Rell~ de 
machtig~te eik 
wa~ook 

een~ 

een eikel. · 

f/1 ..... ... " , 

AKKU'S 
BANDEN 
UITLATEN 

LPG 
SUPER 
NORMAAL 
DIESSEL 

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

Taxi en Groepsvervoer 
Zieken- Rolstoelvervoer 

Dag en Nacht · 
Tel. 04930-13528 

/ 

__ .. WALS
~~~-· · BERG 
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onze peelstrekel 

en strekelin 

rood plastic 

90 cm groot 

Boer Bonte had zijn vrouw verloren en kwam net terug van het kerkhof 
toen buurman Joosten binnenkwam om hem wat te troosten. Hij trof 
Bonte aan met een halve fles jenever. "Maar Bonte, ik hoop toch niet 
dat dat je enigste troost is." 
"Gelukkig niet Joosten, ik heb nog 'n dozijn in de kelderkast staan!" 

, .. ,,. ~ 

f . 
. 

" 
. ~~ 
'51 

·- ''·I'; 

show
orkest voor 

JONG en OUD ! ! 
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B.R.S. 
Voor goede betonwerken, 
dan goedgekeurde betonmortel van 

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

+ -~J 
IBl:E-..&..»c C> 
KETEL & APP. FABRIEK bY. 
1':l · Wattstraat 1 ·tel. 15300 {/ 

~<>++, DEURNE J~ 
~.,.l!Ls & aNe"fP."' 

. 
Henk 's morgens tegen Mia: "Het spijt me dat ik vannacht goed dronken 
en met een blauw oog ben thuis gekomen." 

. Mia: "Dat blauw oog had je nog niet toen je thuis kwam!" 

:~~:::::: .-;.:~n:EMERSBEDRIJ~~ 

."~0-Telefoon 13120 \. "!' y .tt 
,~~ 

cal 
' vers gevogelte 

ooos-sENs 
GOOSSENS bv pluimveeverwerkende industrie van de Cehave nv 
deurneseweg 8 5724 AL Asten-Holland, Postbus 16 5720 AA • 
telefoon (04936) 8133 telex 51275/51281 goki nl 

MATINEE 
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Voor'n 

mooie bruidsreportage 
en/of.een 

haarscherpe video-opname, 
met professionele videocamera. 

kom dan geheel vrijblijvend informeren bij 

.Fna" • 111111 ecllll, 11 ut z111111 

De leraar kondigt bij de meisjes aan: 
"Vandaag zullen we het hebben over voorwerpen die bij warmte uitzetten 
en bij koude krimpen. Kan iemand mij een voorbeeld geven?" 
Een van de meisjes meldt zich: . 
"Meneer, hebben we vandaag natuurkunde of seksuele voorlichting?" 

~ 
kerkhof 
juwelier 

Eigen reparatie 
en graveer
werkplaats 

Kerkstraat 7 · 5751 BG Deurne • Horloger - Juwelier 

INTERSHOE 
DEURNE KERKSTRAAT 1' 
HELMOND KERKSTRAAT 41 

KAMSTRAAT 26 

Uitgebreide collectie 
De laagste prijzen 
Al leen tevreden klanten. 

Groetjes, . 
Suzanne Verbakel. 

Miss Holland wordt gevraagd om het startschot te lossen voor de 
zesdaagse in Rotterdam. 
Een van de officials geeft haar de revolver en zegt: "Als u wilt dat 
ze vertrekken, moet u hiermee een schot lossen." 

·Waarop ze antwoordde: "Graag, maar op wie?" 

) 

"Thomas," lucht moeder bezorgd 
haar hart, "dat steeds maar wis
selen van vriendinnetjes van jou 
hangt me al lang de keel uit. 
Wanneer zul je eindelijk eens in 
het huwelijksbootje stappen?" 
"Och moeder, ik vind rondvaart
boten eigenlijk veel leuker!" · 

Man in Lourdes schreeuwt op 
straat: "Ik kan weer lopen, ik kan 
weer lopen!" 
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Drika kwam Sientje tegen in het dorp. Sientje was pas getrouwd. "Wat 
heb ik gehoord?" zei Drika, "ben jij getrouwd?" 
"Dat zou ik denken" zei Sientje "ik ging al vijf jaar met Jannus en ik 
was het beu dat hij elke avond bij mij zat. Daarom ben ik er maar 
mee getrouwd!" _ 

DEURNE 
LIESSEL 
BAKEL 

UNIEK 
is he t brood van uw Echte Bakker' 

VEDDER 

WILLIE GOOSSENS z ~ = - · ~ "" 'd"' "°' ,, ow 

"Is er dan weer een wonder ge
beurt?" 
"Nee!! Ze hebben mijn fiets ge
stolen." 

~Mf~~ 1 J •, ~NAVALSARTIKELEN 
=--'1_'4_• __ ~_7.RM_. __ ,_2_11_-'JU K"kstraat 2 DEURNE Tel. 04930-12389 

Toon komt Bert tegen en zegt tegen nem: ''Drie maanden geleden is 
je schoonmoeder verdwenen. Is ze nu onderhand terug?" 
Bert: "Nee ze hebben haar nog steeds niet gevonden." . 
Toon: "Heb je haar beschrijving al aan de politie door gegeven?" 
"Nee, ze zouden me niet geloven!" 

Een stel Belgen willen het heelal veroveren. Omdat op de maan de 
Amerikanen al geland zijn, willen zij naar de zon. 
"Maar is het daar niet te heet?" 
"Is niet erg, we landen toch 's nachts!" 

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

1 
1 

?--) 
• • 

Wist U, 
dat deze krant 

GRATIS 

bezorgd wordt bij 
5000 gezinnen in Deurne, 

door alle leden van 
Stichting de Peelstrekels? 

)--'> • • 
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Glas- en schilderwerken 

VERHEYEN 

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

Milhezerweg 31 Deurne 
Tel.12337 

Tel. 12475 
Energiestraat 3 
Tel. 04930-13957 

Gebr. Daniëls 

Voor alle grondwerken 
Zand & grindhandel 

DOMMELSCH. 'TGULLE BIER 
UIT GOUDEN TIJDEN. 

DnmmtlsdJ Jilier 
Omnidrink [N]®@®[f~~[[l)@ [8)~ 
vestiging beek en donk, wilhelminaweg 7, postbus 13 5740 aa 
t~l~fqori 949?~-§2;l!ï5 " _ • , • • • •. . , . • , • , _ . .. . . _ • • • . 
bier - wijn - gedestileerd - frisdranken 

Vrouw: "Het is verschrikkelijk. Jij 
bent nog zuiniger op je broek dan 
opmij." , 
Man: "Wat dacht je dan? Zonder 
jou kan ik overal heen, maar 
zonder broek niet!" 

Man: "Ik heb een pracht baan 
gevonden. Goed loon, prima va-

i kantieregeling, een mooie kan
tine en gunstige werkuren." 
Vrouw: "Wat fijn lieveling." 
Man: "Ik dacht wel dat het naar 
je zin zou zijn. Je kunt maandag 
beginnen!" · 

Pierre zit met een paar potjes bier 
in zijn kraag in een vreemde 
kroeg en vraagt: "Waar is hier het 
toilet?" 
De kroegbaas zegt: "Dat is ver
stopt!" 
Pierre: "Nou, dan zoek ik het 
wel!" 
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St. Jozefstr. 
hoek Ferd. Bolsstr. 

l 

C.v.Beurden & Zonen 

1 tel. 13680 
• 

- ELECTRO-TECHNISCH-
INSTALLATIEBEDRIJF 

Het zoontje van een zendpiraat 
eindigt zijn avondgebeçlje met de 
volgende woorden: 
"Heer, dit was het weer voor 
vandaag, morgen zijn we er weer 
op dezelfde golflengte." 

De nieuwe pastoor doet zijn 
r.onde in de parochie. Bij een huis 
vroeg een vrouwenstem van
achter de gesloten voordeur: 
"Ben jij daar engel?'\ 
De pastoor antwoordde: 
"Nee, maar ik kom van dezelfde 
firma!" 

"Mijn vrouw praat door haar 
neus." 
"Verkouden?" 
"Nee, mond versleten." 

Timmerbedrijf W. v.d. HEUVEL 

Molenstraat 1 Oa, Deurne 
Telefoon 04930-17815 

' 

GAAT U BOUWEN OF VERBOUWEN 
EN WILT U HET GOEDKOOP HOUDEN 

DAN MOET U OP HEINEMANS VERTROUWEN 

~ 
~ 

". u'-, .· 
:.:: ~

'!'= " , 

HEINEMANS Bouwmateri~le~ 

J. STEEGHS 

vur Schon ~~liJ9.; ,-- -
bfumtc:o. ~ 
oîóïfmen· 
automaat 

HAAGEIND 24 
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Hallo, 

Het is alweer zover. 1 

Het is carnaval n daarom gaan we er de . 
volgende weken weer eens goed tegen aan. 
Ik ben dus één van de acht dansmarietjes van 
de Pee/strekels, 
Ik heet Suzann van Kessel en dit is het derde 
jaar dat ik bV d dansmarietjes ben. 
Mijn hobby s z~n: turnen, dansen, uitgaan en 
uitslapen. 
Verder wens ik iedereen een hele gezellige 
carnaval. 

Café-bil/ rt "Den Thijss" 
ZUSenBERT 

Spoorlaan 17 = DEURNE - Tel. 04930-13862 

"Mam, is het waar dat d ooievaar nieuwe kindjes brengt en dat Onze 
Lieve Heer zorgt voor ons dagelijks brood?" 
"Ja zeker, Anneke," zegt moeder. 
"Dan vraag ik me toch wel af waar we onze pap voor nodig hebben!" 

l 1 
ASFALTERING EN 
RIOLERINGEN 
GRONDWERKEN 
BESTRATINGEN 
ERFVERHARDINGEN 
ALLE WEGENBOUW
KUNDIGE WERKEN 

~11~,~>''.''~ 
~:::::-

llM 

~moo 

'O~ 

~ee~ 

V<>ssenbeemd 110 
H€-lmo-ncL 
rel' ö492l> c 33 8è5 

De generaal schreef op een 
groot bord: 
"Drink geen alkohol, alkohol is 
dodelijk!" 
De volgende morgen had een 
van de soldaten de volgende 
tekst er onder geschreven: 
"Soldaten vrezen de dood niet!" 

"rr .J ).J'J: •1 • 1 
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Op aswoensdag staan 
wij weer op de 

16 bekende plaatsen · 

LEEMBAAN 11 

N 

Meester: "Piet, hoeveel broers 
heb jij?" 
"Een, meneer!" 
"Dat snap ik niet, je zusje be
weerde dat ze er twee had." 

Een dame rijdt in een piepklein 
wagentje. Roept een vrachtwa
genchauffeur in het voorbijrijden: 
"Juffie, krijgt hij al benzine of is 
hij nog aan de borst?" 

Dierenspeciaalzaak "Toe ra ko" 

Voor uw: 
· dierenbenodigdheden 
· hengelsport en aquaria 
· doe het zelf arti kelen 
· koop en verkoop alle soorten vogels 
ALLEEN VERKOOP VAN BANTKOOIEN 

(zelfbouwkoo1en) 

Leembaan 2 ·Deurne. Tel. 11544 

~~~e ~ 
KUST'ERS 

\ AA,;NE-:,E~S:E~RIJF 
· ::i; B:V. 

· ~ -· -">8it~r hoefde• 
ge n1e te gaa)n1 

~ ffi Y>~ /'} "e .>..(( 

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

Griendtsveenseweg 35 
Deurne 0 04930-15286 

DDODGDDD O OOOCODODDODDDOOO 

Kruisstr. 6 · St. Jozefstr. 6 · Liesselsew~g 12 

Een beroepsinbreker ligt half 
versufd op de operatietafel en 
ziet dat de chirurg zijn hand
schoenen aandoet. 
"Ook b,ang voor vingerafdruk
ken, kerel?" 

. / 
1 

BERKENSTRAAT 28 DEURNE TEL. 13982-12824 

KIEMEN 

Elke maandagavond KIENEN in de 
Vierspan, ten bate van Stichting "DE 

PEELSTREKELS" 

maandag 26 januari 
, SPECIALE KIENAVOND 

De extra prijzen worden 
getrokken door 
Prins Jan VI. 
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Heerlijk, helder . Heineken 

Sleutel afhalen. 

De Markt in Deurne zal op zaterdag 28 februari 1987 weer het startpunt zijn van het 
carnavalsgebeuren binnen de gemeente Deurne. Immers 's middags om 16.00 uur komen 
de zeven Deurnese Carnavalsverenigingen met hun Prinsen, Prinsessen en hun gevolg op 
de Markt bij elkaar om uit handen van de burgemeester de sleutel van hun Prinsdom 
in ontvangst te nemen. 
Vanaf dat moment regeert de desbetreffende Prins zijn eigen Prinsdom. 

In voorgaande jaren hebben reeds velen zowel het gebeuren op de Markt als daarna 
het gebeuren in de Residentie van De Peelstrekels (De Vierspan) van dichtbij gevolgd en , 
hun çarnavalsplezier beleefd. 
Ongetwijfeld zal dat ook in 1987 weer het geval zijn. Vooral in De Vierspan heerst dan 
een ongedwongen sfeer en wordt Carnaval goed ingezet. · · 

Met het oude gezegde: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, wordt u uiteraard van 
harte uitgenodigd dit gebeuren mee te maken. Maak het eens mee. U doet er vooral 
de onderscheiden Prinsen en Prinsessen een plezier mee. 

' ,, ''' '' ,, 

Glas verf behang autolakken 

tevens uw adres voor · 

glasreparatie 

GI~ 
v.d. MORTEL 

Telefoon: 04930-12844 LIESSELSEWEG 18 

Commissie Sleutelafhalen 
Stichting De Peelstrekels. 

"Cafetaria 
DE MARKT" 

Deurne 

Het adres voor eig~n voorge
bakken friet en kwaliteits 
snacks. 

Alle dagen geopend 
vanaf half 12. 

goei spulle 
vur auw cente 

HEMA 
DAMES- EN HEREN KAPSALON 

Hallo, 

Anny v. Nunen en Antoon Berkers 

Heuvelstraat 13 
Deurne - Tel. 12909 

. f~iliilili 
DIURllZ 

H. Martens 
Paul Gabriëlstraat 5-9 

Tel. 04930-16282 

VOOR AL UW DIEPVRIES PRODUCTEN 

Ik ben Stella Tabben, en ben voor het eerste 
jaar bij de dansmarietjes. . 
Tot nu toe hebben we vee/ plezier gehad en 
ik hoop dat we dit in de toekomst ook zullen 
hebben. -
Ik hoop dat het een GAVE carnaval wordt. 

3 x alaaf 
Stella. 

E 
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Café Bar Petit Restaurant 

"1!le t}otbekstl" 
Markt 4 - DEURNE 

Telefoon (04930) 13260 

ut trefpunt vur 
gezell,igheid en pl-uzier 
mi un lekker potje bier. 

HIEË-R CARNAVALLE 

Ml ZUN ALLE!! 

Urst moakte we garre vur vloerbedekk ing en 

toffelkleej mér tegenworrig spinne wjt ok vur 

speciale garres, grof en open weefgord ljne dus 

als ge een dezer doage an de ba llewoppe zèt 
en ge ziet erges van.die grofte dinge hAnge dan 

kon dé garre her1dig is uit Deurze komme. 

En zo ziede ge mar ... 

SPINNERIJ 

YaRAKATbv 
PRODUCENT VAN 
KETTINGGARENS 

~BRAKAT ARTOFIL b.v. 

PRODUCENT VAN 
EFFEKTGARENS 

cafetaria "de Smulhoek" 

Helmondseweg 65 - Deurne 
Telefoon 11085 

00000000000000 

~3'ctf{etcle etett( u.w ~'-lto , 
clCl-t\ t'laüt< 

lîOOo afl ~~~ lfl7 
na d~ carnaval werken wij ook weer 

LJ . Costerstraat 

1 111111'1 Ltllllil1J1111m•1 mm11111 11ma1111 11101111 mm 1 mrmm11 aia111 1mm 11 mr:ra 1 111111111«1•1 •11111211&1 

GOTAX·DEURNE 1 
TAXI: 

Ziekenvervoer 
Rolstoelvervoer 
Busjes 

AUTORIJSCHOOL: 

Schakel 
Automaat 
Motor 

1 
1 

TEL.: 04930-14000--15346 
cu 111 l[l!TDÇ 

oewen adviseur 
tussen 
veur-: en 
achterdeur u 

uni rw 

SIEM PEPPING lli 
M A K E L A A R D IJ B. V. 
Aaltje Reddingiusstroot 4, Deurne. Tel.04930-15633. 

De leraar: "Als ik drie eieren op 
de lessenaar leg en jij legt er nog 
twee bij, hoeveel zijn het er dan 
samen?" 
Leerling: "Ik kan geen eieren 
leggen, meester!" 

Hermien: Ik voel me zo diep on
gelukkig. Nu zijn we nog maar 
zes dagen getrouwd en nu hou 
je al niet meer van me! 
Guus: Maar lieve schat van me, 
zelfs de Almachtige Schepper 
nam na zes dagen een rustdag. 
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INTER. TRANsPoR.T 5EDR~F 

· ~~ \.':1~~~. 
~ TEL.\33'?>1 ~ b.v. 

WOLTSTRAAT 22 

~ 7/! 

Studio ' ~ ·, 
Harry Wouters 
rekl~~e - grafische vormgeving 

Rootweg 1 5721 VL Asten 
- ----------
Tel.04936-5442 

Komt er een vent ~et perron opgerend van het Station Deurne. Net 
daarvoor rijdt de trein aan. Tot aan het einde van het perron probeert 
de man de trein in te halen om alsnog in te stappen, wat hem net 
niet lukte. Vraagt er een voorbijganger: "Trein gemist?" 
"Nee," zegt de man, "trein weggejaagd." 

Centrale verwarming -Aircond it ioning 
Warmte terugwinning 

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

AAN· 
NEMERS 
BEDRIJF 
DEURNE 
timmer· 
werkplaats 

Gelieve de deurnese 

zieken die buiten 

deurne gelegen zijn 

HELM.WEG 91 
tel. 12635 

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

electro-techniek 
. MANDERS 

t\&L\.te2eRWEG 7 TE'L! 130 9? 

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

keukencentrum l ndustrieweg 21 · Deurne 
Telefoon 04930·15815 
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Schijle" s 
*uw modecentr1.,, 

actuele en 
betaalbare mode 
Schuifelenberg 64-66 
Deurne 

Hanneke ziet voor het eerst een 
pauw. 
"Kijk eens moeder," roept ze. 
"Daar staat ee kip in bloei'" 

Een Deurnese bouwvakker was aan het opscheppen tegen een Helm
onder over de hoogte van de flats in Deurne. 
"Sommige zijn zo hoog, dat ik door de wolken de hoogste verdieping 
nog nooit gezien heb," zei de Deurnese bouwvakker. 
"Dat is nog rnks." zei de Helmonder. "Ik was eens op een flat in Helmond 
aan het erken en liet op een vrijdag mijn hamer vallen en toen ik 
's maandags weer naar mijn werk ging, kreeg ik hem op mijn hoofd!" 

~)'\\e\ Willem 
yan ,ro.n van Hasse/ -Klaas Vogel 

CAFÉ - RESTAURANT 

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

Voor feesten, bruiloften 

en partijen. 

Liesselseweg 20 - Deurne - tel. 12162 

aannemersbedrijf 
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~ aldenzee b.v. -'-' 1 deurne 
HELMONDSEWEG 42 ~ TEL. 0~930-12390 

VLIERDENSEWEG 160 U TEL. 04930-~4629 

Namens alle Strekelinnekes en Strekels danken wij jullie voor al 
het prachtige werk, dat jullie voor Stichting "De Peelstrekels" 
hebben gedaan. 
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~~ 
v 

Tankstation 't ZANDBOS 8 
M. JOOSTEN Helmöndsingel 37 Deurne - Tel.: 04930-13847 

trekhaken 

banden 

uitlaten 

schokbrekers 

inbouwstation 
LP. G. gasinstallaties 

vanaf 

f 1250,--
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