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Uitgegeven door de narren van

De reda,ktionele verantwoordelijk·
heid berust bij alle Peelstrekelinnekes en Peelstrekels.

het Peelstrekelsrijk.

Verschijnt jáarlijks

Tweede jaargang · Nummer twee

CARNAVAL DEURNE 1961
Het mag een vrij hachelijke onderneming)1eten, om in een carnavals-krant enkele- woorden te plaatsen die naar hun
aard. en niet onbedoeld, een ondertoon
van_ ê?nst inhouden.
Als ik dit toch waag, dan zij dit een béwij s voor de stelling dat men, zonder zelf
"hegaafd" te zijn met de ware carnavalsgee:St, toch de ultra-luchthartigheid van
de v9stenavond kan waarderen!
Dut de uitbundigheid van het feest,
vo01 <1f gaande aan de sobere vastentijd
blij H;aar toeneemt, naarmate de katho-lieke- vastenwetten minder streng worden,
mag dan al verwonderlijk heten ...- het kan
niet worden ontkend dat men ook zijn best
doet (·en hier en daar erin slaagt) meer
stijl aan de carnavals-viering te geven.
NM enige pezorgdheid zien wij daardoor echter ook de voorbereiding van het
feest uitgroeien tot een 40--daagse ca·rnaval waarin, behalve doordachte stijlbeoefening, ook de pure pret zoveel plaats
in,neern ~. dat er voor een " explosie" op de
eigenlijke vastenavond nog nauwelijks redelfjke kansen overblijven!
Gaarne hoop ik in Deurne op een stij!_-volle uitbundige viering zonder excessieve
voorl:iereidingen! !
De Burgemeester van Deurne.
Mr. F. ·L HOEBENS

'

Met Carnaval eens gul gegeven
is Congo-kinderen laten leven.

Zoals U ; geachte lezer, in de Carnavalsoptocht zult kunnen zien, zal
daarin ook een wagen meetrekken
die de toestand in Congo uitbé'eldt. '
Het is ons alle al te goed bekend,
hoe de politieke ontwikkeling van
dit werelddèel in de laatstetijdheeft
geleid tot een hongertoestand in grote
gebieden van dit land.
Dagelijks sterven honderden kinderen hier de hongerdood, ~en begrip
dat ons ~ eer zeker aangrijpt" maar
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De buurtverenigfa1g die met bovenini-::(l!lers gekregen, dat van een waar. genoemde wagen in de optocht zal
volksfeest gesprok,e n kan worden.
meetrekt. en, heeft h et voornemen om
Ongetwijfeld zullen veel vreemd~lingen tijdens de o.ptocht langs de route een
Deurne--komen ~bezoeken om de optocht collectie te houden ten bate van de
gade te slaan ·en · hopelijk ook om met allen ·Anti-horrger-aètie Congo De helft van
dee~ te. nem~n, aan 't gezellige jolijt. De deze inzameling komt- ten goede aan
vorigtt iaren 1s t carnavalsfeest zonder een dit mo.oie doel, terwijl ' is overeengeenkele wanklank verlopen. Ik hoop dat komen, dat de andere helft zou wor~ulks ook nu 't ge~al ~al zijn. F~est:ieren den gestort in de kas van de : carna1s een. gezpnde bez1g~_eid , maa~ die dient te valsvereniging.
geschieden op een w11ze dat memand aanSpontaan echter heeft het Bestuur
terug denken.
stoot eraan kan nemen.
van Carnavalsvereni i
D P 1" h arte l"k
g ng " het
e voor
ee
D an gaat m1in
IJ e cl an k u1·t aan onze
·M.oc h. ten vorig ja~r p rins en g~vo 1g strekels" het besluit genomen,
Burgemeester, onze Zeer Eerw. Heer Pas- voo; de ee,rste ma_al t voorrecht gemeten haar kas bestemde deel terug te schentoor en onze adjudant vaIJ. Politie, alsmede _ op t Gemeentehms te worden ontvangen, ken aan deze hulp-actie Congo.
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uit naar redding. Laten duizenden
viering ook financiëel te doen slagen. Ook
\Yij roepen dan ook van deze plaats de r~chtgea_ar?e Deurnenmen ?nder muis het mij een grote be'hoefte mijn grote medewerking in van Krekels en Krekelin- ziek en JOh)t ever: een o_ffertie bren~en
erkentelijkheid uit te spreken aan Bestuur nen, om de voorschriften van de politie en zodoende bhimoedig de cantas
en_ Raad van Elf voor c!e buitengew~ne' stipt na, te leven.
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medewerking, die ik ste2ds van hen heb . De _taak vaR de jury voor de optocht
Wie"_ b~ii. geeft, ontvangt dubbelJóon
ondervonden. Tenslotte . maakt U allen wordt nu elk jaar moeilijker. Zij staan va'1)., zijn o~fer.
heel veel plezier en Carnaval 1961 is weer echter borg voor een objectieve beoorde:- ----~-------------
!ing., Dat de optocht dit jaar groter zal
Gerrit, die bij de luchtmacht dient
geslaagd .
worden hebben we vooral te danken aan mag een keertje mée de ·1ucht in. Hij
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zijn niet alleen noodzakelijk bij een carnavalsoptocht, maar kunnen gedurendê 't gehele jaar in hun buurt veel goeds doen.
Van grote betekenis -is ook dit jaar de
financiële steun van onze leden; onze begunstigers en adverteerders, waardoor wij
in staat zijn de ingeslagen weg te blijven
volgen, en waardoor wij behoed zijn voor
een finan c::iëel tekort. O_nze grote waardering voor allen. Ik wens U van harte een
prettige Carnaval 1961 toe , een uitbundig
mooi feest, waarbij U ons bij een . prima
verloop , alleèn maar nieuwe stimulans tuit
bezorgen voor de toekomstige ontw(kkelingen van dit jaarlijks terugkerend festijn.
U nogmaals allen zonder uitzondering
dankend voor de ondervonden medewerking op velerlei 'g ebied, verblijft met carnavalsgroeten,
Voorzitter W. GEERTS.
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mensen :van Deurne

Ter gelegenheid van mijn proclamatie
tot Prins Hein den Urste van het rijk der
Peelstreke1innekes en Peelstrekels, is het
mij een grote eer vanaf dèze plaats wederom . het woord tot U allen te richten. Tot
mijn groot genoegèn ·ben ik dit jaar weer
als Prins van Deui;ne uitgekozen en ik
hoop 't weer hetzelfde te doen, misschien
zelfs beter dan 't vorig jaar.
Ik hoop dit jaar ook weer zo veel medewerking van U allen te zullen krijgen,_zo" als vorig jaar. Alhoewel er nog :veel kij. kers zijn, geloof ik toch dat ' het elk jaar
·beter wordt. Hadden we in het begin ni t
een Buurtver" thans zijn bijna alle straten
verenigd. Ja mensen va~ Deurne zo mo t
het· .gaan willen wij straks allen te samen
·feest vieren. Ik wens U ooi< iangs ~eze
weg prettige Carnava1sdagen toe, waaraan
steeds nog met veel geÛoeg'e n zult

u

Prins Hein den Urste. de buurtcomité's. Deze buurtverenigingen kijkt naar beneden en zegt tot de
piloot: ,Jjonge, jonge as je naar ·be~,.o,,rh..n,,fhc-O>cn,..n,,rhcf'hcf'hcf'hc('h,n,cn,cn,cn,cn,..n,"n-".r"cn,cn,cn,cn,cn,,(hc-0•c-O>cfh0 neje kijkt, zijn de mensen krek zijkc§
~ mieren."
~
fdaf•Aaval A "'c'-la· e1er
} "Het Zijn Zijkmieren," antdw~ordt de
C
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Sa pi1oot, "we staan nog op e grond."
De prijsuitreiking van de prijzen zal
-ogeschieden door Zijne Hoogheid Prins
5>
Wit ' van woede komt de kapitein
Hein den Urste, direct na afloop van ~
} op Piet de soldaat af. die niet gesade Optocht op de Markt vanaf d e ~ lueerd heeft en wijzend op zijn kraag
~
V
waarop drie sterren zitten briest hij :
Prinsen wagen.
Hup .... 't is Gstenaovond
Sa "ZiE} je mijn kraag Il:iet. •
De volgende prijzen worden uitgereikt : ~
~
,'t is w èr Carn·aval
,_ "Zeker kapitein," zegt Piet - "bij mij .
Wagens
Groepen
"i:
Kom.".
nie
thuis
veur
t'
aovend
~ is ie ook te wijd."
f 130' f 75' :_
-of 75,f 35,Nao 't STREKELSBAL.
Sa
Kapitein: "Zeg mannetje wat ben
f 50,f 15, Ç
Hup .... . 't is Vastenaovond
~ jij in het burgerleven." .
~
Kom ·zet 'm op nàw overal
~ Lid R. v . E. : "Gelu~kig kapitein".
f 25,"i:
~ ' "Waarom heb jij zo n mooie mf?daille
f 10,Ç
Doe zot tot dinsdagaovond·
~ gekregen".
De deelnemende gecostumeérde kin- Ç
Want 't is Carnaval !
} · ..Ik heb de hele com pçrgnie · geréd."
deren ontvangen een tractatie, aan- Ç
.
} · "Hele compagnie ger~d. maar . . hoe::
geboden door Prins Hein . den Urste O'u>'l.P'U><u><u>'UHU-"l.Pcu-><u><u><u>'U~'l.P~'l.P'U-'''-P'UJ'l.P'l.P'U~'UJ"U-'<u><u><U><uJC<J-'I;) "0 . . ik heb de kok doodgeschoten.

Prijsuitreiking.
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op begrip bij de deelnemers en op het ver~ Want ook vorig
stand van de leiders. Laat Carnaval dan aanschouwen van
zijn een feest van dwaasheid! Mogelijk
Daarom schrijf
ontdekkep we daarbij, dat we ook nog ver~
H et beste voor U
stand hebben!
Schreef ik vorig jaar, dat ik niet meer
zot zou doen door ziek te worden , dit jaar
durf ik zulks nauwelijks nog te zeggen.

jaar moest ik de stoet
uit een ziekenkamer.
ik dit jaar maar liever:
en voor mij!
J. P. van DINTER,
pastoor.
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ZONDAG 12 FEBRUARI
CARNAVAL 1961
12.30 u. Direct na afloop der laatste- H. Mis, officiële ontvangst-ten gemeeiltehuize.

Amerika heeft Kennedy en Deurne .
heeft carnaval; dit laatste is ·voor Deurne
het belangrijkste. Feit is dat we drie dagen
feest gaan vieren en gedurende die dagen
interesseert het Deurne niets of de ruimte~
vaartproeven al of niet gelukken en Deur~
ne maakt er zich niet druk over of ze daar
nu apen ·o f vlooien voor gebruiken.

13.11 u. tot 14.11 u. Receptie in Hotel H. Goossens , Stationsplein.
14.30 u. Opstellen van de groepen en wagens.
Wagens en groepen van volwassenen in de Romeinstraat.
Kinderen, in de Tramstraat vanaf station tot Hotel van Baars.
TEN GELEIDE.
Weer ga.a t onze Carnavalsvereniging
haar jaarlijks feest organiseren . In de kor~
te tijd van haar bestaan is dit voor de
derde maal. Een bewijs, dat de · vorige
feesten goed bevallen zijn.
Het is natuurlijk niet de bedoeling, dat
ik ieder jaar de Carnavals~courant een be~
geleidend woord meegaf. Dat ik dit echter
nu doe, heeft twee redenen.
.
Vooreerst n.l. wil ik nogmaals mijn te~
vredenheid uitdrukken over de manier,
waarop de vorige fe esten, georganiseetd
en verlopen zijn. H et Bestuur verstaat zijn
taak om vreugde te breng en in een ge~
paste vorm.
Deze keer echter is de taak van het Be~
stuur zwaarder, omdat het feest meer al ~
gemeen gaat worden. In zich is dit een
gelukkig verschijnsel, maar dé verantwoor~
delijkh~d wordt gro~r. T cch vertrouw ~

15 uur Grote Carnavalsoptot ht, welke de volgende route zçil volgen:
Stationslaan , Stationsstraat, Past. J acobsstraat, Wilh. Plantsoen, Hellemanstraat, Heuvelst~aat , Lagekerk, Martinetstraat, Markt, Visser,
Kruisstraat, Molenlaan , Europastraat, Molenstraat, Markt, Helmondseweg, Heuvelstraat, Stationsstraat, Markt.
ZONDAG na afloop van de optocht en maandag en dinsdag, bezoek aan de
diverse feestlokalen door Prins Hein den Urste met zijn gevolg en
Hof kapel.
'---~~
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MAANDAG en dinsdag om 12 uur V.!1_1 . bijeenkomst van Prins Hein den •
Urste met zijn gevolg en Hofkapel in Hotel H. Goossens.

DOE HET ZOALS DE VORIGE
JAREN DAN IS HET GOED!
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DEURNE ALA A F.

Elke avond vanaf 10 uur verblijft Prins Hein den Urste met zijn gevolg in de
Residentie "Hotel de Z waan" , Markt.
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Traditie i.s dat de politie een week vóór
het officiële Carnaval een avond carnaval
viert. Zo ook .dit jaar weer en wij hebben
veel plezier gehad.
Wij gunnen daarom ook alle Deurne~
naren en allen die onze gemeente op die
dagen zullen bezoeken veel pret en jool.
Weet echter dat carnavalvieren niet mag
ontaarden in baldadigheden of ander wan~
ordelijk gedrag.

Met carnaval gebak van

wordt 't

Pasen.

Banketbakkerif

Met Pasen ·e en nieuwe FIETS?
Laat het zo· n prima · UNION;
rijwiel zijn. Kom n lJ. reeds contact l~en bij :
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·Luxe doze; bonbd.ns; chocolat;rie en ijs.

·Hub. van e;riensven

Burg. van Beê kstraat 10
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Kerkstraat

Stationsstraat 79

Ons advies is:

en

bèst terècht kant bai

koopt een kwaliteitsproduct

nood u. d. Eilnde
___ ____

in de Meulestraot

koopt een ·.Gazelle.
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meube.l en

dè weet toch iedereien dège
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€yhelen

netuurlek

veur bjöëk en schreefgerei 't

VOOR

·Televisie
Radio
Bandrecorder
Wasmachine

Sa!Îjtair
Gasfornuizen
Centrifuges
Wasmachines
-en diverse
huishoudelijke_artikelen

UW ADRES

Molenstraat 25

onze ~ etalage

1. '

Ook ·moet U eens kijken in
onze bedden-eta lage, ruim
gesorteerd. Prachtbedden 15
jaar garantie 99.50, zeer
mooie kwallteit. Ook hebben
wij 100% zuiver wollen dekens voor f 45, - 180 breed

Driessen
Kerkstraat 20

HARRY .MANDERS
Stationsstraat 1()lt

Tel. 2690

VóOR EEN LEKKER

Deurne

potje bier
en

Ga dan na a r

SWINKELS-KANDELAARS !

WONING-INRICH Tl NG

Mijnheer Jansen haalt zijn vrouw, die
van een reis terugkomt, aan het station af.
H ij doet bU . de begroeting wat stuurs.
" Je schijnt niet erg blij te zien, dat ik
terug kom", zegt mevrouw Jansen geirri~
teerd; "Kijk maar eens naar dat paar daar:
Die man kust zijn vrouw telkens". "Dat
geval ligt wel iets anders'', antwoordt

mijnheer Jansen. De vrouw van die man
gaat op reis, en jij komt terug!"

-o-

"Luister 'ns, Meier, gaat er bij U eigen~
lijk helemaal niets vlug?" vroeg de patroon
kwaad. "Toch wel", knikte Meier, "Ik
wo.rc;I vlug moe''.

goeie snèv:el
mi de Carnaval
naar

Janus Timmers

Voor ~ een goede

Bezoekt tijdens de Carnaval

~aal v. cl. <:putte~
Walsberg.
DANSEN vanaf 5 uur.

Nà afloop cabaret.

haard, kachel, wasmachine, stofzuiger
spaarketel enz.
is ook Uw adres

Hieltjes·van de Boomen
Tel. 2614

-Reemers

Hardboard

groenten

Zachtboard

Diverse lengten aan lage prijzen .
Ook voor vaatw e rk, golfplaten, asbestboard is Uw voordeligst adres :

\

V eldstraat 27 -

fruit
munt boven alles uit.
Heuvelstraat 29
Teléfoon 2298

Deurne

verlengen van rijbewijzen

,P. STRIJBO,SCH
1

Autorijschool
Lindenlaan 17 Deurne

'

Tel. 2717

R. S. STOKVIS'

rijwielen
in diverse kleuren en uitvoeringen :
, Tevens · stofzuigers, wasmachines,
strijkijzers, huislampen enz.

H. v. d. Kerkhof
Haageind 10

L. HOLT,EN

DEURNE

en
I

I

Reemers

Steeds 'Voor U in voorraad 1e kwaliteit
hard- en zachtboard.

Houthandel · Zager:ij

rijlessen
en alle gewenste inlichtingen
kunt U terecht bij

Kerkstraat 18

Bezoek van Prins en: Raad van Elf
maandag tussen 6 en 10 uur.

VOOR ALLE

Deurne

Tel. 2590

Telefoon 2346

C:Qeiót v iliff, reiót . ~omlortabeC
>

As ge kleijer mo et hebben
'
veur allieje vadder
dan moette ge dè adres hiejer onder
is onthouwen,
Veur allie joong hebben we
·t ook nog zat
'n neiy ' boks, hose ' of 'n schon pak
We, hebben den helen mieter
tot galgen toew,
hosbengels, tesneuzikken hebbeh
we ook veur oew
En hedde ge gene tijd urn te komme,
dan belde ge me r ifkes,
ik ben d'r zouwe ,

Maakt veel plezie r
in net vertier
Dee'z dagen thuis en uit

uan &och's Toorinocars.

Maar past toch op !
Leest 't niet op z'n kop,

Van 20 tot 50 personen.

V.I. V. 0.

Telefoon 2375.

deelt de lakens uit! ,

HUUB WISMANS
H elle monsestraot 1

relót voorclelif!, reiót per

G. Lievendag

Telefaun 2412

p1eziejer

GEBR. LUTTERS

Mi d e Prins de Rao en hil veul biejer
We êten e r goe van mi di daog,
dè j'ist werd

AANNEMER VAN ALLE VOORKOMENDE
BOUWWERKEN

En dè kauwepe we gelijk bai
Knijnenburg op de mert

Végé
·s Zaterdags

1-6

uur,

OPTOCHT REGLEMENT
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.art.

8.
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9..

.art. 10.

Iedereen kan aan de optocht
deelnemen met een wagen , een
w agentje , een kar, een fiets , een
fietske, te voet of te paard, mits
men zioh houdt aan de volgende
,v oorschriften.
De plaatsen in de optocht worden door het comité bepaald.
Maskers mogen alleen gedragen
worden tijdens de optocht en alleen door deelnemers aan de optocht.
Wettelijke en gemeentelijke bepalingen moeten streng in acht
worden genomen.
Kleding die aanstoot geeft is verboden.
Het is verboden: Tonelen voor
te stellen die aanstoot geven.
Hieronder wordt ook verstaan 't
zingen van liedjes, die niet door
de beugel kunnen.
Iedereen moet zo gek mogelijk
doen , maar op een manier dat
men er nooit spijt van krijgt gek
gedaan te hebben.
Voor ongelukken tijdens de optocht is het bestuur va'n de organisatie niet aansprakelijk , ook
niet voor persoonlijke ongelukken: alles gaat vo01; risico van
de deelnemers.
'T~ekenning der prijzen door de
neutrale jury is bindend. f}iertegen is geen beroep mogelijk.
Gevallen, waarin niet is voorzien ,
worden door het bestuur beslist.

Gegeven te Deurne februari 1961.

Erelijst van Beg unstige·rs
Amstel, Brouwerij

' Amsterdam

Bav aria, Brouwerij

Lieshout

J. Bruggenwirth, Grossierderij

Tramstraat 5, Deurne

Jos C oopmans, Aanneme r

Molenstraat, Deurne

v . Dijks Limonadefabrie k

Helmond

J. Goossens, Steenfabrika n t

Stationslaan, Deurne

Slijterij Haldermans,

Stationsstraat, Deurne

Haze kamp & Co,

Schiedam

3 Hoefijzers, Brouwerij

Breda

Jansse n & Wouter loods ,

Schiedam

Piet Martens, Schoenhandel

Statio nsstraat, Deurne

Weled. Gel. Heer H . P. J . Motké, Apotheker
W ertha, Brouwerij

,

Deurne ,
Weert

Slijterij, "De Zwaan"

Markt, Deurne

________________________________________..)

Om eerlijk te zijn: Mrs Brown woog 250
pond. Dat hield haar e.r niet van terug,
naar Californië te reizen. Op een wanpeling ontdekte zij een boom die zij nl·et kende en vroeg daarom aan de parkw achter:
"Wat is dit voor een boom? " " D a t is een

vijgeboom"! "Een vijgeboom ", stotterde
Mrs. Brown, "Vergist U zich niet?"
" N ee" , z.e/ de man, "Ik ken die goed".
"Moet die dan niet veel grotere bladeren
hebben?"
-o-

~

/

Een kapper had zich met zijn jonge
vrouw in een klein stadje gevestigd en had
daar een kappersalon geopend, die reeds
na een korte tijd zeer goed liep.
Op zekere morgen gluurde een man om
de de'ur en vraagt hoeveel klanten hem
nog voor zijn: " Nog vier, mijnheer", antwoordde de kapper. Daarop verdween de
man en kwam niet meer terug. Hetzelfdè
herhaalde zich in de volgende dagen,
steeds zaten er drie of vier klanten te
wachten en steeds verdween de man zonder terug te komen. Eindelijk 'zei de kapper tot zijn hulpje: "Wann eer deze rare
klant morgen weer komt en w eer weggaat,
volg hem dan onopvallend en gèef mij dan
bericht, waar hij blijft". De volgende dag
gluurde de man w eer om de deur; het
hulpje volgde hem , keerde na tien minuten .
terug en meldde: " Baas, de man is Uw
huis binnengegaan . . " . . "!

-o" Nu", wat zegt U van mijn schilderstuk,
De ondergang van de wereld ", vroeg een
schilder aan een criticus.
" Het is U prachtig gelukt . Het schilderstuk is w erkelijk een ramp!"

"

HER MA S · OPTIEK
'

_....

Deurne

..

...

-

\

'

~

Gemert - Venray

...

... ...

...

...

""""" """"" """"""" """" """" """ """""""""
ALLE

V ür 9oeij ,schoewen,
zök en veul keus .

maBe· up arliMelen
en

Ook met de Carnavalsdagen
Kunt Ubij ons voor gezelligheid slagen

ZAAL

«<Brabant»

cosmetica

Liesselseweg 20

vindt U bij

Sjef v. d. Eijnde

ea6p,a~ ~ee~6.0wo.m' d,

Speciaal adres voor vakkundige
verzorging van

~~~~~~~~~--1...
g);~Ow<Jid,te~ij

1

1

i

Helmondséweg 58
Deurne
Tel. 4930-2537

i1

·Scooters
Bromfietsen
,
Rijwielen

1,
o4uto '<>

EJndercklen

'

/

'

Il

Û•de<Mellen

• He, zeg, hoe gaat het met je vader,
is ie nog altijd zo kras?"

daar~a
"

""'--·

l_________••--------·-------------------

van~ k~ken, ~---~-----~~----·"------~

-

'"

·- ' -

~· -~·;::-,,,....,_.

"·

-~ .~~·

-

~laó

'

en

CBehan9

A. uan de mor1e1

Deurne

e

te DEURNE een rente vergoedt van 3U,O/o?

naar

dat zij ook meewerkt aan de ambtenarenspaar1
regeling?
Meer inlichtingen worden gaarne verstrekt door

lf 4D IQ, lr- IE X

••
•

Spaarbank

dat zij ook meewerkt aan de jeugdspaarregeling
100/o premie?

,,

COLBERTS

•

PANT~LONS

SCHUTSBOOM 4

Deurne

IEIElr 'Vl[S

~

Postgiro 363552 t.n ,v. Middenstandsspaarbank Deurne.

DIAGNOSE
Jam.is voelde zich niet goed en liet zich door een dokter onderzoeken.
Toen de dokter het onderzoek had beëindigd vroeg Janus : "Hoe staat het
ermee dokter .?" "Nou", zei de dokter, "als .ge een paard waard dan moest
ge worden afgemaakt."
,

•

Thijs de Tuinder

J. A. SWINKELS - Kerkstraat 28 - Deurne

HERENCOSTUUMS
REGENJASSEN

Voor
/

dat zij voor kinderen aardige spaarbusjes ter
beschikking st~lt ?

11

M

s- ." ·- _
Nederlandsch~ ~1iddenstands

dat elke NIEUWE SPAARDER ter aanmoediging
een GRATIS EERSTE INLEG van f 3,- ontvangt?

<Derf

Liesselseweg 18

qoeet CU . . ·~ ,"
dat ·de

~

I•

•

OBERS - MARl{T - DEURNE .

"Oh,wordt
man, morgE;n vierennegentig
je
hij
en
hij leest de krant nog zonder beenkappen."

---·1

"."F"o"r_d_A_u-to"m_o"b"Îe"l"e"n--·---.- -- - · -.

•'

~eo E>&erö

'Banden

bruiloften en feestavonden

Tillefouwn 2459
""S•t•a•ti•o•n•s•st•r•a•o•t•s......" ...""""."".-" • .

Auto-sloperij

Tel. 2162

omdat 't
Wij zijn
sorteerd.
bekende

gezond en lekker is.
overal ruim in geMaar dan naar !-iet
adres

Vishandel M. VERDONSCHOT
Molenstraat 19

Voor niet duur en toch goed

H. Goossens

Wil de' ge ouw buikske ·vullen

VUR

goei spul
mi de Carnaval
naar

HET adres

Onderwijzer: .-Wanneer is Karel de
Grote gestorven ? "
Piet : • Is die gestorven ? Ik wist niet
dat de knaap ziek was.•

,

De advokaat knikt: ":paar, mijn· honora"En waLwilde hij van mij?" Niks, alleen
rium 10 gulden bednaagt, verzoek ik u tna-ar ·v erkeerd verbonden!"
mij de resterende vijf gulden te overhandigen".
;_"Had je een auto-ongeluk?" vroeg de
-obe:weker aan zijn vriend, die met zwaar
verbond-e n hoofd in bed lag. "Ja", mompelde de ~ieke; "twee maanden geleden,
maar de yorige week was je nog kerngezond".
"Jawel", lispelde de zieke, "toendertijd
bij het ongeluk was ik er tussenuit gep~esd - maar eergisteren trok ik de anMet grote moeite heeft een chauffeur
dere...... en hij herkende mij jammergevan de kleine auto de- laats~e helling over~oeg"
wonnen en is in een bekoorlijk gelegen
-odorp in de bergen aangekomen: Hij houdt
stil voor een hotel en ziet met schrik, dat ~-
het koelwater kookt en een beekje onder
zijn wagen vormt. Dan komt de waard
naar buiten en zegt:_" Och laat hem maar
Pietje mocht in de vakantie bij tante ..- hij is nog zo klein!"
logeren. l
"K~jk eens tante", roept hij verbaasd,
Het ging nog eens goed.
wanneer hij voor het eerst een ooievaar
ziet, "wat is dat VQOr een rare vogel?"
De chauffeur kon zijn wagen nog juist
Omdat hun stal in de dierentuin gerepaTante schrikt, trekt de jongen weg en zegt op tijd tot staan brengen. De geschrokken
r
erd
moest worden , liet men de kostbare
streng: "Gauw hier · weg Pietje·. Voor voetganger kreeg langzaam weer kleur op
zulke dingen ben je nog veel te klein!"
zijn gezicht. "0, die. voetgangers' ~ . riep de wilde paarden zolang voor een nacht bij de
man aan het stuur, "die lopen net over de fbra 's. 's-Morgens bij het drinken trofkn zij een zebra aan , die hen vriendelijk
straat alsof die van hen is"!
"Wat kan ik tegen een jongen onder,.,
"En de autorijders", kaatste de voet- elachte. Hoogmoedig w ierp een van de
nemen, die mijn ruit ingegooid heeft?" ganger, ,die razen net met hun auto's alsof trotse paarden zijn kop in de nek, hinnikte
vroeg de heer Gerritsen aan de advokaat. dl'e van 4én zij'n!"
pits: "als ik U
was , dan trok ik toch
eerst
.
\
"Tegen de jongen niets, wel kunt U de
/ jn pyama uit, voor ik ging ontbijten!"
vader aansprakelijk stellen". "Pachtig,"
riep de heer Gerritsen "hier is de rekening
"Heeft er nog iemand voor mij gebeld ,
'
van vijf gt~den, Uw jong.en was het na- terwijl ik weg was Paulien?" "Ja, de am·~
bassadeur van Canada".
melijk."

-o-

-o-

-o-

E>k -ouw

-

'

~. =-

_Iemcmd _stond voor een hotlo'gewin·
kel te kijken waar enige wekkers wa- ~
ren geetaleerd. Bij een ervan lag een~
kaartje waarop te Jezen stond : Loopt
48 uur zonder opwinden. pe kijker.
hield een voorbijganger aan en zei, ·
terwijl h!j de wekker aanwees : "Ik-.
zou wel eens willen weten hoe lang ·
dat ding loopt als · ge hem wel op- _
draaid."
=

In een schouwburg zat een dame:op de eerste rij die zo groot was dat;
het publiek achter in de zaal begon:g
te me pen: "Zitten, zitten".
'.;
De dame vond het geschreeuw ·erg "
storend en ging staan om ' te zien waar
het geluid vandaan kwam.
"Moet je nou ook nog op een stoel
gaan staan", riep men nu .

-o-

"Mijn bebestaan is kom .. kommer ..
vvol", zei de stotteraar.
"Dan heb je tenminste groente g:e·
noeg", zei zijn vriend.

-oOp een zondagmiddag zat een mam
moederziel qlleen op de tribune te
wachten op het moment dat de wetlstrij d zou beginnen. Hij had er al zo ·
ongeveer een uur gezeten toen een
terreinknecht hem kwam ver.te1le.n dgt
het die dag "speleh was zomier pu-bl~ek". "Oh" zei de man, "ik heb .a1
een uur gedacht, het zal vanda.ag
kijken zonder spelers zijn".

levuranö~er°
is de

Deurz.ese

en Kantouwerboewkhande-1

Ook tijdens de Carnaval
met veel plezier en pret blij yen
Uw verzekerde

V ur lekker spul moette
ge in . du°: taartjuswinkul
. zijn- van

"

Ass4rantieën en Hypptheken,

Schiks W.

•

HET BESJE ADRES _voor.
al Uw

Donkers

bloem.ótukken

Helmondseweg 34.

BLOEMENMAGAZIJN

AL LE verzekeringen"

Sinds 1882
P. Bertrams

J. Steeghs

Voor alle verzekeringen
heeft de N C .B.

Haageind 24

een prima polis.

Telefoon 2419

Agentschap voor Deurne
I

.'

P. J ege~ings Pzn.

Uw bakker,
Uw kruidenier
' door kwaliteit en service. ·

Tel. 2310 na 6 uur 2866.

VOOR UW

Voor Uw levensmiddelen naar

1

i.

televis·i e

Kantoor Boerenbond
1

j

Gestookt van
verse citroenschillen·.
Dit citroentje pittig en puur
is overheerlijk en niet duur ! -

of Jan Slegers

radiotoestel

DEURNE

ncrar

H. Tabor

Kopen bij de Spar

Molenstraat

is sparen bij de koop.

Ge

koàmt zondug " toch ok noa · dun f

OPTOCHï "k.ieke 7

J

-J
.' 1

-

'

~

i
1

Waarom zijn de wangen van
'= '
onze klanten rood ? =
Dit komt door v.d. MORTEL'S BROOD 1

en ale

i

transpprten

~

1

I'

.,

r

Deu~ne

___________________________________________

BRILLEN

lllAi ~I[ -

~

Liesselseweg -

BESTE

VOOR
1

JanDaniëls

Th Martens, Stationsstraat 43
Gediplomeerd Opticiën V.V.O. ·

BESTE ,

BRILLEN

s
Op ALLES en altijd

'frler climme èvel óle
zi Jan, wa is dè tigeworrig 'n ellende mi dè zoutloos
èten. D'ons is bai den dokter geweest en"" natuurlik
zoutlooos zee ie.
/
Ge wit nie wa de gu moet ète, alles êve flauw, gerukt vlis gi nog iets mèr jè dè is dan ook ältijd
utzelfde.
Bè zi Harry, naw moette gu is naor de slachter van
BAARS gaon tigenov er dun Boerenbond die hondurd
en ein deng hi zonder zauwt
Oo, dan ga.,.;ik toch v ur d 'ons daor ok is wa haole.

•

/

~ erugzegels ~

r,märlïOOnBêUërs~
z

µ

Voor BETER
:::;..

van I

, N.s.u.SPARTA
D.K.W.

/

Heuvelstraat 7

·---·-----iets wat
niet nodig
1
heeft. - M cht U echter
iets nodi
hebben in

f

Molenstraat 22-24
Telefoon 2434

~--

Deurne

Stationsstr 11 Tel 2750 Deurne

De speciaalzaak op zuivelgebied, niet de duurdere wel de betere
melkmachine, compleet uitgerust in 1000/o roestvrij staal tot in alle
onderdelen zowel hangend a ls staand ty:ee, PULSATOR-SYSTEEM,
DUBBELLEIDING-SYSTEEM, MELKLEIDING-SYSTEEM. Reeds meer
dan 30-jahg~ ervaring. Vraagt de gebruikers naar onze servic~.
Alleenverkoop voor Deurne e.o.:

_;,.

Dielissen
Tel. 2394

'éielenó
51..oopt niet. ~aclio
Gram ofoon platen

Melkm-achines en·
Alfa-diepvrieSkasten.

':i}e ·mcèlellen
·van 1961

Hij ktcht..."
Hij is tevreden"."
Hij stookt kolen en olie
van :

· Televis.ie
Radio
·Platenspelèrs enz. .

elektrisc e
apparat "n, ·

Televisie- en

i .V.,

DEURNE, Stationsstraat 64,

r

§rarno o

cbon
en
'·

lekker ruiken

baBBers -arHBelen

naar

Emile BerBers 1

nadr

Bakkerij G. Jacob
Alles s ee s:11;.,

Tel. 2482 •

VtJR

broodjes, krentel5rood, geba
jes, vla, taart · afijn ALLE

Liesselseweg. -

·Radiospeçiali~tèn.
1

~?dio, -~'J

OOD

~

Te e oon 2696
_ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•

1

in voorraad e,n kersve s.

en

- - - - - -- -- - - - -

Zoal..1 uit een cpeelMrekel komt ' t vertie

DEMM

Zo komt by on..1 uit de kraan 't bier !

(VIERTAKT)

'

zijn binnenkort in onze geheel
gemoderniseerde zaak
.te bezichtigen.

J. lU. Prinssen
Kerkstraat 32
DEURNE

i

'

IH~DlllEIL

COoor gezellic3e

Brood en eanBel

Brandstoffenhandel

*

K;ERKSTRAAT -

Uw

Runds-, Varkens- en Paardenslagerij

J. VERHAEGH
Molenstraat 58

Tel. 2389

DEURNE

kruidenier

18 IAIA·IR, S
-

van

"

,yIA l\J
DEURNE

warmte

HET ADRES VOOR

CHR. W,OUTERS

'

Steeds meer vraag n{lar
kolen en olie van
VERHAEGH!

•

\
/

L. Wouters-v.d. Eijnden

•
<8ok voor de tyn..1te vleeówaren /
Martinetstraat 18

DEURNE

Telefoon 2864

-------------------------------·
''

!!!lm..............."

.........................................~. . . . . ."

........."

....................."

.............
=

Wij vragen Uw aandacht voor

'11lolenMraat 2 ·

onze nieuwe zaak

E!

::::1

1~

i====-

KUIJPERS - Electro - Radio ·- Televisie
. . . . . . . . . . . .
"

"

"
. . . . . . . . . ..
1
. ."

Zelfs door Uw

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

1111!11. . ."

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

......................................." __,1"..............." ....- ..................

~

mombakkes heen smaakt 'n
goed v erzorgd e ~ igaar of

Hötel~

Restaurant, Café

'

"De Kroon"

,,STA Tl.O N''

nog voortreffelijk !

M. Berkers-rJacobs
Stationsstraat 187

Met de Carnavalsdagen en ook het gehele jaar door,

De Prins, de Raad e:p allerhand
Leonard wil oew ger as klant

De zaak voor de ·PEELSTREKELS.
ZONDAG RECEPTIE V Al'J DE PRINS.
Beleefd aanbevelend

Café Parkzicht H. .G O·O SS.ENS
Haageind.

Past. Roesplein

Deurne

......

W. Hoeben & Co.

"-~I

<;De 9rote

Liessel

Bouwmans·

•

VLer

Janssen

•

lvtOPS

Levensmiddelenbedrijf.

'OUDE CENEVER
JONGE JENEVER
CITROENJENEVER
l'RANDEWIJN

Textiel
Levensmiddelen"
bedrijven .'

maken Uw carnaval •tot een onvergetelijk festijn .

Zeilberg

E.

V.

d. LOO

N.v. Distmeerderii

"De Papegaai"

Reeds 30 jaar
bekend
in Deurne

~. 'Bakker
Groente- en
Vishandel
Mgr. Berkvensstraat

Joze~

Veul plezier" bai nun borrel
'
.of gleske ,.bieêr
Vul de ge ou w ai ge 1:huis ~ N

Telefo"ori. 01'103-232

Calé Hoooens-uuus
"

HELMOND

St.

n ELFT.

Vertegenwoordigd door J. VERHOEVEN, Hoogstraat 26, BERLICUM

Groothandel in
tabaksartikelen

-

..."

..."

..........."

.................... ...."ml!!!

in de Zaailberg.
Vur brulluften of partaaien
kàn dè ge · bai ons
'binne schraaien !

1

en

Wij verzorgen voor U

~

alle verzekeringen,
hypotheken,
financieringen.

3-Es Limonades
1

vra~

LIESSEL

Ass.-kantoor

1

BierbroUwerij Bavar, ia N.V.
Lieshout

T'el. 2355

"'lgt vrijblijvend inlichtingen.

J~" .

,A, SWINKELS ·
KERKSTRAAT 28
Tet .04930-2468.

-

' DEURNE

~

"W 'aar kom jij vandaan, wil de vrouw

DAMES KAPSALON

/ Vert. ·P. J. Swink~ls

Deurne

Annie v. Nunen
Heuvelstraat 13

- - - - - - - -Tel.
-2909

- - - - - - - · - - - - - - - - - - .................."

va. il Wim Bieren wete.n van haar ega,
d'
's nachts om drie uur thmskomt
ie Ik he b bij het ziekbed van een lid
vd' n de R.V .E. gezeten" snikt Wim.
.Wie was er dan ziek?"
W; m schut ontkennend zijn hoofd en
ze~ ~t : "Hij was nog te ziek om zijn
na Çim te zeggen" .

UW ADRES VOOR

U.d. HerMhDl'S
Automatiek en
Slagerij.

~rood en banket ·

,

\

W. Rakels

Mi Carnaval vur

Mee de carnevalsdaag zijn we
·wér ru im gesorteerd in lekkere
.
'
botrammespu lle en ne growete pot
knakworst kandege wèr kouwepe
vór 1.90.

•

SLAA.GER

Kruisstraat
't meest in trek.

Voor de koude dagen

R.K. BOERENBOND

truitjes en
vesten ·

Deurne

of

e. t. O,~

men'lu..0-ede1t6'

Wilt U een huis kopen ~

Waar borg voor kwalitE?it !

in grote sortering bij

Vraag dan e.e!'ls vrijblijvend inlichtingen
aan

specialiteit. in

W,ed. 9,0-0-66'en6'-

Vlug is .er dan een boekje vol
' En heeft U met Carnaval veel lol !

Hoofd verte'g en woordiger "Onderlinge ·s-Gravenhage ''.
Renté 414,°lo en 95% der gemaakte winst van alle verzekeringen komt
bij deelnemer terug.
'

naar

Drie dagen gecostumeerd

I H. v. Doorne&Zn.

Oppasser: "Deze slang is zo sterk, dat
zij .spelenderwijs een koe kan wurgen" .
Dierentuin-bezoeker: "Ga er niet zo
.
. "
d ic ht b"IJs t aan, E mi.11e
.

Helmond

en reparatiewerken

vergaard,

Deurne

Tel. 4032

winkelbetimmeringen

VéGé-artikelen·

J, V, . 8 omme

Kanaaldijk 14

Voor nieuwbouw

Uw zegels worden guldens waard,
Als men

, ·- -

,.A. H. MAND ERS ,

Samengestelde
vogelzaden

Xeij6,e1t6'

Helmqndseweg 38

Hebt U mis~chien bouwplannen?

..

Helmondseweg 73

Tel. 2816

""" """""".
"Ik çlank U zeer voor het cadeau, oom! "
,.Al goed mijn jongen, het is niet de moeite
waard om er over te praten". "~at vonden wij ook, ma~~, mama zei , da t ik U toch
moest bedanken.
------------

~

<;l3ekkeró

Orkest "De Tombola's" .

Van 4 tot 11.30 uur

Café en kleine zaal

4C IA IB IA IQ, IE ll
met "DE MAJONA'S" onder leiding van H. van Dijk

de carnavalsdagen

N.V. Roubrouck Dubois

een MALSE BIEF. MAGERE
SPEKLAPPEN en natuurlijk
een mooi stuk KALFSVLEES
en tevens diepvriesproducten

Tijdens de Carnavalsdagen

ID IA 1'î S IE 1'J

DISTILLEERDERIJ

vanaf 4 tot 11.30 uur.

Orkest "DE ANIMO'S"
Bezoek van Prins en Raad van Elf.

''

DE VALK"
.,

IHIEll IAID IQ.IE~::
SLAGERIJ

F. van de Ke.rkhof

Kerkstraat 15
Deurne
MAASTRICHT Annex zelfbedienings-levensmiddelen-

Na het dansen cabaret

- - - - - - - - - - - - - - - · bedrijf

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

xeedin(jfnafja/fijn

Lichteve·ld-van Deurse'n
Modes
Heren• en Jongenskleding
Annex kleding naar maat
Verhuur gelegenheidskleding
':De zaak "oor betere kleding

Molenstraat ft

Deurne

Tel. Oft930-382

H. U. d.Aannemersbedrijf
lhMer &Zn. M; J. v. d. Mortel
.

Deurne.

•

Geriefhout
Timmerhout
Board
Triplex

o4uto- c:Qy~chool
Taxi Trouwritten Luxe ve rhuur - Verhuur
Kampeer wagen - Buitenboord motoren.

JAC. GOOSSENS
earnaval ió leut
maar . ...

met melk meer mans

Romeinstraat , 7
Deurne
Tel. K 4930-2M5 - 2530

4G4D1rlAX
,Js 1 er iets bij mij niet in orde", vroeg
ee n korpulente dame angstig aan de dokter die haar onderzocht had.
"Slechts een klei nig hei d" . a.ntwoordde

Café

Schoenmakerlj
Slijterij
GEZELLIG ZITJE

PRIMA DRANKEN

Foto studio

. CT k "

"._:ro a
Deurne

Het foto centrum voor de

, ,

peelstreek. Voor

mooie foto's en
goede fotoartikelen.
de tactvolle arts. "Wanneer U\V gewicht
met Uw lengte zou moeten overeenstemmen, dan zou U nl. een lengte van 3.42.
rn,oeten hebben."
.

eaté Cf:2.e6taurant

"':De

Cf>ee{poort"

Eigen. A. v. d. Goor

het adres voor bruiloften en partijen.

bedriilshleding

öchilderwerk
en schildersbenodigdheden
als verf, behang enz.
naar

slaagt U natuurlijk bij

Confectiefabriek

J. VERHEIJEN-

"Martinez"

Rakels

" Veldstraat 2
DEURNE
Tel. 04930-2490

-Th . Goossens

·Tel. 2337

Milheezerweg ·31

verhuur van glas-· en ·
aardewerk voor feesten
en partijen

Stationsstraat 94

.

DEURNE -

Gez. Reijnders

':Banketbakke~y

Stationsstraat 24
Telefoon 2691
Deurne

Veur 'n lekker gleske bieer'
borrel en veul plezier

-

SPECIALITEIT

Speculaa~ .
Ook op de Langstraat kan ·

~

~IDIE

Bij -HUUB
~

De Prins ·mi de raod
komt ook hoor !

goe wilt nuere
moet te ge ouw vêrrekus mé

van Aarssens
mèl voere.
Tel.

280~.

~

.·

9,. &f.tfiu~-81UJ.uw..e4~

uw

bakker

•

Uw kruidenier

Tel. 2437
-'Blosiusstraat 47
Zeilberg

prim'!_~ran~~n

è afé Jan Arts

Levensmiddelen -· Huishoudelijke
artikelen - Tabak - Porselein
Aardewerk.

Me de CARNAVAL

Voor kwaliteits-meubelen

Kar 1Schr.lebel 1:1;a"/tie

.U-.

in de

~11,µidenielt

1-\~ 'l'IÉL'f E
Kerkstraat

VOOR GROTE OF KLEINE

•

reizen

Telefoon 28 12

naar Taxibedrijf

•

ZAAILBERG

Tevens het adres· voar alle

baij

timmerwerkzaamheden

nlERKE BEIJERS ·

gerief hout.

J.

Gijsen
Tel. 2351

ILIES

utomatiek.
K ude

en .warme

halen bij

Matje ·

hapjes.

Tel. 2881

Zeilberg

~oorten

Bezoekttijdensdecarnavalsdagenonze ALS GE AUTO WILT RIJEN

TEN, de beste soorten FRUIT,
alle DIEPVRIESPRODUCTEN

Frans (ruysen

en alle

J
d
M
I
' os. van e
orte

Eerste klas waar
Verkoopt men daar !.

BROOD EN BANKET
Klimop-kruidenier

Voor de

Ve.rhei·J·en.
Hellemanstraat 9
Tel. 2264
LAAT UW

·beste rllwielen
en

brommers
en

UWw

d. Ynow11,td

Stationsstraat

Zeibergsestraa t 25

UWw , 6a«:,~e4

Langstraat

~et ::0:11~:;~~s~~~~GROEN·
~

Muziek en

~.

~~~~~~~~~~

ç::f
·

*SlllEIQ,

zijn met de carnavalsdagen.

de grootste service naar

·Mies de Corte, Zeilberg
GROTE SORTERING

Van Will' s

gézouten - pînra~

die zijn goed•

•

•

nieuwe woning
bouwen door

Aannemersbedrijf

.

P. Berkers & Zn.
Firma van Will, . Helmond
Koffie en Pindabranderij, Handel in Gedistilleerd .

Stationsstraat 102

Tevens alle nieuwbouw
en verbouwingen.

Tel. 2,570

Door uitbreiding en modernisering
kunnen bij

Déie hank is voor iedereen!

in de toekomst weer vele meïSJes eaR- prettige
w~r kkring bekomen.

Van zo'n bank zult u natuurlijk rustig gebruik
maken. Maar . • . . waarom maakt u nog geen
gebruik van de di ensten, die de Boerenleenbank u als spaarder biedt?

Eigen school voor vakopleiding.

De Boerenleenbank
is óók voor iedereen! -

Gunstige arbeidsv oorwaarden.
Interessante bedrijfsspaarregeling.

Ga óók sparen bij de Boerenleenbank. Uw
spaargeld is veilig, brengt een hoge rente op
en is in zijn geheel direct opvraagbaar.

"

"'"' Prettig werken.
' ·

· ·Boeren
l.è .e~n-Ha nk--~->
'spaarb'ánk .' vdor.

Aanmelden :

iederéén·.;~~-~

de

Boerenlèenbank
Deurne
';7.let ad.re.; voor :

,,,--

Luxe- en Huishoudelijke artikelen

--------=----"---'---~'..;..:.,__-----=---.:....

Wasmachines - Spaarketels
Haarden - Kachels
Gereedschappen en IJzerwaren
Hang- en sluitwerk
is :

lllra...".
~

q

"o""' te {

0\

« ~e

d-(.

---

_ _ _ _ _ _ _ _ ___.__ _ __

q

~WQQfl::, »

·- - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . ; _- .

Kerkstraat 30
Tel. 2414

Tijdens de Carnaval

·voor al Uw

uroenten en

P.

~

uw

·Iron
bent U voordelig uit bij

~ebr~ van

':Dyk

Haageind 9

Tel. 2488

6k

CJ:2eöicle11ti~ -· ,

i

kauw en

werm ète
moette ge me die daog nie

~~~~ ~e; c~a;
S --r E IJ 1t

Beleefd aanbevelend,

K ies een -

·Hein Srneets

EDEL

'

· geschenk

't best

, Het is fr.a:1l, het is blijvend.
Het toont Uw

!P

goede s maak en is
een compliment aan de

.· .h· t'1ng, p 1aa t- en u1'tdeu ker11
..
Spui•t•1nnc
c

·CVa~tenaovencl-

cm. v . cl. crnet~bnhol

goede smaa k van de
ontvanger.

9ekken van ':Deurne.
Laet oe eigen aftrekken · bij

Jan v.d. Eijnde

Carrosseriebedrijf

Ge känt het zélf oak doewen as
ge wilt. Wij hebbe flitslempkes èn
filmkes genog.

Z. Parallelweg 6

--·--------...a
.

W. v . Loenhou·t
Statio nsstraat 15

Deurne

,

Hedde
gallie honger ? Dan moette ge naor de Meulestraot.
.
,

9J,an clen '93erfj

,

die

·get gelijk van hirring ·tot un en h on toew..

