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V
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W. L. J. v. Deursen 

, .. _. " .,, .. 

. . 



·---- ------ ----------- --

Bezoekt tijden~ ·· de Carnaval 

.,. - ·:_· ZAA·L v.d. PUTTEN 
WALSBERG 

Dansen vanaf 5 uur Na afloop cabaret 

':/?ezoek 1:1a11 cpri11" e11 Cf:2aacl. 1:1a11 €1/ maa11cl.ag tu""e11 S e11 6 uw..o 

Ook met de carnavalsdagen 

kunt U bij ons voor gezelligheid slagen 

~aal "':Brabant" 
Liesselseweg 20 
Telefoon 2162 

Speciaal adres· voor vakkundige verzorging van 
BRUILOFTEN EN FEESTAVONDEN. 

Voor alle bOUWWerken 
P. J. LUTTERS 
Aannemersbedrijf 

DERPSESTRAAT - DEURNE 

Vastenavonddwazen en -gekken 
En al'le andere lekkerbekken 
Hier zie je ze dan hangen 
Di-3 worsten korte en lange 
Ook 't vastenavondspek 
Bij . iedereen in trek 
'n Goede raad eerst naar de KUIT 
En dan d 'r maar uit. 

SLAGERIJ KEUTEN 

- 1- -··· 

Met de carnavalsdagen 
een malse bief, magere speklappen 
en natuurlijk een mooi stuk kalfsvlees 
en tevens diepvriesprodukten Voor radio 

Het adres: Slagerij of TV 
F. v.d. Kerkhof 

Kerkstraat 15 - Deurne Bij THEO Ll(HJEVELD 
Annex zelfbedienings- slaagt U tevre 
levensmiddelenbedrijf . e . 

VOOR AL UW VOOR ALLE 

öchilderwerk 
elektrische 
apparaten 

t en schildersbenodigdheden zoals radio . televisie, 
< als verf. behang enz. naar diepv rieskisten en -kasten, 

yolautom . wasmachines 

: J. VERHEIJEN-RAKELS M. J. WIJN. EN 
Milhezerweg 31 Deurne Tel 2337 

WOUTERS 
Smederij 

Huishoudelijke artikelen 

Heuvelstraat 14 - Deurne - te lef. 2884 

Uw adres voor brood en banket 

" 

lo 

Voor Uw gereedschap, luxieuze 

artikelen , houtwaren, verfwaren enz. 

en vooral onze bouwpakketten, 

alleenverkoop voor Deurne en e .o . bij 

Doe het zelfzaak 

Ed van de Akker 
Helmondseweg 1 Deurne telef. 3019 

Uw adres voor de 

beste betonwaren 

P. G. v. d. Broek 
Zandbosweg 39 - Deurne 
Telef. 3102 

CJ::Zeemer.D 9roentert.a 

CJ::Zeemer.D fruit--

munt boven alles uit! 

Speciaal adres 
voor het opmaken van fruitmanden. 

Heuvelstraat 29 Deurne telef. 2298 

Met carnaval en alle dagen 
Zult U bij VAN BOMMEL zeker slagen 
En de waar van de V éGé 
Daarvoor krijgt U ex tra zegels mee 

Wilde ge 'n degelijke peep 
of · n goei sigaar 
dan slaagde ge met carnaval 
en 't hèjel jao:r 
't beste baai ons v eur dè geraai 
Dan nog 'ne schöne geknipte kop 
Daormee ston wij ök an d 'n top. 

Sigarenmagazijn en kappersbedrijf 

Emile Berkers 
Stationsstraat 38-40 - Tel. 3662 

Voor een goede en gezellige warmte 

zowel voor kolen 
als haardpetroleum 

Brandstoffenhandel 

F. Dielissen 

ALLES 

Heuvelstraat - Deurne 
Telefoon 2394 

OP FOTOGEBIED ! 

Jan v. d. Eijnde 
Molenstraat 
DEURNE (N .-B.) 
Telefoon 2583 

Voor alle soorten 

BOUWWERKEN 

Aannemersbedrijf 

~j.. v. ':Bommel de 
VÉGÉ 

van Doorne' s 
DEURNE 

Helmondseweg 38 Deurne tel. 2723 Helmondseweg 75 - Telef 04930-2816 

Voor grote keuze in 

goede en verantwoorde meubelen en 
stoffering in iedere prijsklasse 
naar 

Woninginrichting S W 1 N K ELS 
Kerkstraat Deurne 

Jan Sleg ers Sparsupermarkt 
lr 1 
Il 

Telefoon 2417 Stationsstraat 41 
~ 

Zie onze dagelijkse voordeel-aanbiedingen 

• Stationsstraat 41 1 Telefoon 2417 

Bij 

Jan Sleg ers Sparsupermarkt 

OBERS kijken 
Ford-automobielen 
Bromfietsen 
Scooters 
Rijwielen 

• 
IS kopen! 

FIRMA OBERS MARKT DEURNE 
GARAGE: TEFEF. 3052 BROMFIETSEN : TELEF. 2377 

Telefoon 2424 DEURNE P. HOEBERS 
H~mondseweg 38 - Deurne - tel . 3025 il ~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

HET ADRES VOOR: 

Luxe en huishoudelijke artikelen 
Wasmachines - Wasautomaten 
Spaarketels - Haarden - Kachels 
Gereedschappen en ijzerwaren 
Hang- en sluitwerk 
is : 

Ook tijdens de carnaval 

met veel plezier en pret blij ven 
Uw verzekerde risico's gedekt. 

Financieringen · Hypotheken 

Uw adres 

A. J . . VAN OSCH W. J. Donkers 
Kerkstraat 30 Deurne Telef '2414 Helmondseweg 34 - Deurne - tel 2680 

Coöp. Zuivelfabriek 

"St. lsidorus" 
voor 

losse melk, flessen melk, karmemelk, yoghurt, 

vanillevla, chocoladevla, karnemelkse bloempap. 



Voor uw nieuwe auto of gebruikte 

Vlierdenseweg 8--10 

Volkswagengarage 
Gebrs. van Baars 

Telefoon 3192 of 3210 

ZUIVELWINKEL "EMKABEE" 
Wie LEKKERE KAAS wil eten 
Ge zult het zeker toch wel weten 
Gaat hem in de Zuivelwinkel kopen 
Daar :i.ebben ze veel soorten en met hopen 

OOK VOOR UW FIJNE SNIJVLEESWAREN 
1 e KLASSE N.C.B.-KWALITEIT 

P. VAN DUREN-DRIESSEN, Stationsstr. 88, tel.2093 

w-u " e ... - • •• ... ",~.-. ... ~ ",; n '"' $" ".-. " 4'" n , ." $ 

• 
Deurne' s Confectie Atelier 

1 

• 

DECONA. 
,; Groeneweg 11 - Deurne 

• biedt aan meisjes een PRETTIGE WERKKRING. 

Autorijschool 

Peter de Langen 
lest op prettige manier 

met BMW 1500 

Volledige theorie opleiding 

Magazijn 

Stationsstr. 34 
Deurne 
telefoon 2404 

Het speciale adres 
voor kinder· en 
wandelwagens 

U wordt aan huis afgehaald Wandelwagens 
model DUCKY 1 

Zandbosweg 31 
en kinderstoelen 

Telef. 3370 vanaf %9,50 

-------------- Verder 

'n Lekker potje bier 

· hebbe ze ook wel 

in de «BRIEJER» 

· Ut lè in de bocht goe an de kant 

Nève de weg van 't Katteland 

reiswiegen en 
kin der boxen 

Voor Uw 

televisie 
of 

radiotoestel 
naar 

H. TABOR Molenstraat 

Voor alle timmerwerken r ene, 
D netuurlek 

naar 

Aannemersbedrijf 

dè weet toch iedereien dège 

veur bjóëk en schreefgerei 't 

bèst terècht kant bai 

Jan v.d. Mortel Noudv.d.Eijnde 
Helmondseweg 91 - Telef. 2638 in de Meulestraot 

------------- \.._ ,/ 

IN DE PEEP 

ZANZIBAR 
'' 

'' 1 

Beleefd aanbevelend, ' 1 

DE GEHELE DAG GEOPEND. MATH.VERHEIJEN 

Veur 'n lekker gleske bier 8 

7f\ AX ~ ~ï. t 'n borrel en veul plezier 1 
R. ~oo55en5=uC ve Een goed figuur gaat bovenal 

b •IJ• H u u B ZUelfs in 't kostuum van carnaval 
slaagt hiervoor met groot succes 

aan het spoor op 't .lgend speciaal adres: 

• 

Kunsthandel 

• 
Uw adres voor al Uw 

• Prins mit den raod M. TE E p E N _ HOE X 
ku mt ok hoor ! 

G ESCH ENK E N De 
Molenstraat 25 Deurne Stationsstraat 60. Deurne 

WIE HEERLIJK 

VIS 
wil eten, mag ons 

bekend adres 
niet vergeten!! 

Beleefd aanbevelend, 

M . Verdonschot 
Molenstraat 15 Deurne Tel. 2336 

.. , __ 

=--~~~~~~~--~~~~ 

Fa. JOS. COOPMANS 
Bouwbedrijf, 

Beton-
en 

Utiliteitsbouw 
Molenstraat 28 - Deurne 

Tijdens de carnavalsdagen 

DANSEN 
TE VLIERDEN 
IN ZAAL RICUS THIJSSEN 

PRIMA ORKEST! 

Hotel van B Wilt U gezellig winkelen? 
aars 

Uitzendhuis van diners 

Volledige verzorging van: 

diners - koffietafels - recepties 

DAN NAAR 

Bertrams 
Zelfbediening 

Radio Tielens 
Gramofoonplaten 

Televisie 

Radio 

Platenspelers 

Stationsstraat 64. telef. 2482, DEURNE 

Gebr. 
1 

Vur lekkeren drank. goei soep en 
ander gerei kunde ge mi de carnaval 

terecht bij: 

CAFÉ-RESTAURANT 

VERSCHUREN 

cc D E T 0 E R 1 S T » 
Markt - Deurne 

Gezellige zitjes en goei meziek 

~utter6 
1 
' 

AANNEMERS VAN ALLE VOORKOMENDE 
BOUWWERKEN. 

Th. van Baars, cuisinier 
Stationsstraat. Deurne, tel. 2438 CU.w bakker - CU.w kruidenier. a 

c.-~~~~~~~ 

VOOR AL UW Bezoek met de Carnavalsdagen 
onze geheel nieuw ingerichte 

TRANSPORTEN Automatiek 
Speciaal vervoer - Grondverzet 

Zand- en grindleveringen Voor warme wo,rstjes, nasi, bami 
slaatjes, frites, halve haantjes enz . 

Fa. Van Heugten P. v.d. Kerkhof 
Telefoon 2607. Automatiek - Stationsstraat Deurne 

R. K. Boerenbond Deurne 

C L 0 - mengvoeders 
EEN WAARBORG VOOR KWALITEIT ! 

SPECIALITEIT IN SAMENGESTELDE VOGELZADEN. 



CAFÉ RESTAURANT "DE PEELPOORT" Eig. A. v. d. Goor 

hèt aclreö voor bruiloften en partyen ! 

Met carnaval 

voor koekjes en gebak 

• 
c.Banketbakkerij 

r.9ok met car11a1rnl 

hoort er een bloemet;e by 

qekocht by bloemenmaqaz!Jn 

"':De o4kelei" 
TH. VAN DIN TER 

kolen en olie e. é:oopmanó-c.Bertramó 
Stationsstraat - Deurne 

"De Akelei" - Deurne 
Stationsstraat 4 7 tel. 2113 

van 

Voor ALLE RIJBEWIJZEN ! eel 

Veel 
BRANDSTOFFEN HANDEL 

Gezelligheid 

Geproost 

MOLENSTRAA T 58 TELEFOON 2389 

en rijbewijzen verlengen 

Het bekende adres door 

Geld 

Steeds meer vraag naar kolen en olie van VERHAEGH ! ! 

SPECIALE SERVICE MET EIGEN TANKAUTO'S. 

P. Strijbosch !eeI 

Veel Geldzegels 
gekregen bij: KNIJNENBURG 

Stationslaan 17 - Deurne 

Tel. 2717. 

ei{ wordt aa11 hui.; afoehaalcl 

als U bij ons uw R IJ L E S neemt 

Rijschool P. JACOBS 
Blasiusstraat 9, - Zeilberg, - Tel. 2853 

Erkend door de Bond voor 
Bedrijfsautoverkeer in Nederland. 

Theorie-avonden elke donderdagavond 
om 8.30 uur in Café Sleegers Vlierden 
en elke maandagavond om 8.30 uur in 

zaal Koppens-Huys, Zeilberg 

Hedde ge behoefte an drenke of ète? 
't is nie erg 

go no Lebon 
in de Zaailberg 

die he get gelijk 

Ben de ge mè de vastenaovond zat 

D'r weten ons haonen niks af. 

Mèr heddege zunne h·aon in huis 

Dan bendege nooit te laot thuis. 

Wilde ge zonnen dikke 
versen haon hebbe 

Moete ge 2796 belle! 

J. KOPPENS, POELIER 

VOOR 

eerste klas artikelen 

versnaperingen en 
vreemde postzegels 
naar 

PETERS-TEGELAARS 
Burg. v. Beekstraat 18 

Runds-varkens 

.i' en 

paarden
slagerij 

Deurne 

Ook voor de fijnste vleeswaren 

Prima boter 4 pakjes voor slechts f 1,-

L. Wouters-v. d. Eijnden 
Martinetstraat 18 Telefoon 2864 

Ons devies: koopt een KWALITEITSPRODUKT 

Koopt een Gazelle. 

HARRIE MANDERS . Stationsstraat 104 

Rijn bende' s Vieux en Jenever 
S CHIEDAM 

VERTEGENWOORDIGING; 

ROOIJAKKERS, Helmondseweg 20, DEURNE 
Telefoon 04930-2118 

------~---···- --- - --

' 

Zelfs door uw mombakkes heen 
smaakt een 

goed verzorgde 
sigaar uit " D E K R 0 0 N "~~;meffelijk 

M. Berkers-Jacobs, Stationsstraat 

' Spaar Brugzegels 
bij 

M.Beijers. 
Stationsstraat 11 - Deurne 

Groenten- en Fruithandel 
a nnex 

1 Levensmiddelen 

Uurwerken 

Zilver 

Goud 

Fa. v. Loenh.out 
Stationsstraat 1 5 Deurne 

-~------....-----.------------.,..i; ~ ......... ~w*% ._, •• " :w'\OUU...,.,U ....,,.._ 

PEELSTREKELS, 

Als ge mèrge wilt chauffeure 
Kom baij ons, 't zal gebeure 
Ge kriet les in het rijen 
Daar ston we vur in 
M a k dè ge er baij bent en begin 
Meldt je as ge wilt al direct 
Bij autorijschool CORRECT 
We ston vur iedereen paraat 
V a n Kaam, Deurze, Chopinstraat. 

Autorijschool CORRECT 
Chopinstaat 7 - Deurne 
Telef. 3325 

Nieuwbouw 
Herstel en verbouwingen 

Aannemersbedrijf 

Fa. 
VAN NUNEN en ZOON 
Heuvel straat 13 Deurne 

T elef. 2454 - 3143 

"""' n t 

HOTEL - RESTAURANT - CAFÉ 

cc S T A T 1 0 N >> 
Met de carnavalsdagen en ook het gehele 

jaar door de zaak 

vooi· de Peelstrekels. 

Zondag receptie van de Prins 

H. Goossens - Pastoor Roesplein - Deurne 



Het staat als een paal boven water v.d. Berg voor nu en later. Molenstr. 6 

Jac. Goossens 
Romeinstraat 7 Telef. 2665 Goossens 

Taxi - luxe verhuur 
Bonds-autorijschool 
4-6 persoons wagens 

Familiebusjes 8-10 personen 

Kampeerwagens 

brood- en 

banketbakkerij 

Buiten boordmotoren Stationsstraat 94 - DEURNE 

Schoenhandel THIJS BERKERS 1 

Reparatie-inrichting 

café 
en fruit 

v.d. Heuvel 
VLIERDEN SCHUTSBOOM 4 DEUR NE 

october de spaarmaand voor het gezin 1 

Spaar ook bij de Boerenleenbank 
• een betrouwbare en solide bank waaraan bijna 2~ miljard gulden 

is toevertrouwd 
• Uw geld is er veilig, blijft steeds direct in zijn geheel opvraag

baar en brengt een hoge rente op 

• U spaart bij een moderne bank waar reeds 1 op de 1 O Neder
landers sparen (1} miljoen spaarders) 

• op deskundige wijze wordt U gaarne een persoonlUk advies 
verstrekt over alle spaarmogelij kheden 

Mee de Carnavalsdaog 

zijn we wir ruim gesorteerd in 

lekkere BOTRAMSPULLE 
of 'ne mooie haon urn te bakken 

~ 

in de Péép. 

Bezoekt de carnavalsoptocht op zondag 28 februari 

~ ... "~ s"' "w'P" n '""' n .,.., 

Dansen 
Dans- en Showorkest 

«DE ARONAS» 
Ze speulen veur oew in zaal 

18 IE IK IK IE IR, § 
Zondags dansen vanaf 4 uur. Maandag en dinsdag vanaf 6 uur. 

De Prins en Raad van Elf komt àk bij ons. 
Nao 't da nsen is er baai ons volop leut veur iedereiën. 

A. J. Bekkers-van Baars 

~ ezelliÇJ heid 
b e g i n t b ij d e s 1 ij t e r ! 

Wij hebben- gezelligheid voor een heel 

jaar in voorraad. 

En vergeet U nooit: 

goede dranken zijn nergens goedkoper 

SLIJTERIJ 

GEERTS-HALDERMANS 
Stationsstraat 14 

Peerbooms 

Parfumerie 
en 

Drogisterij 

1 Het a dres van de Prins 
ook Uw a dres. - - ------ ---·------·--·-

BESTE BRILLEN 

I
l Th. Martens, Stationsstraati 4 .3 

Gediplomeerd Opticiën V.V 0. 

Zoekt Uiets 
v oor vrij etijdsbested ing ? Komt 
U dan 's kijken naar 'n fijn 

HANDWERKJE 
naar 

cc H E T W 1 T T E H U 1 S » 
Stationsstraat 26 DEURNE telef. 2297 

r.\ee Vaste a uvend sjans 

. ~o a Pasen :rouwen 
H aar!!! 

Dan ons huies mger1cht door 

Woninginrichting 

Keeren 

Telefoon 2656 

Met de carnaval 
gebak, koekjes 

bonbons 

chocolade 

Banketbakkerij 

SCHIKS, telef. 2360 
V ur een lekker 

potje bier 
en 

goeie snèvel 
mi de Carna va 1 

naar 

Café TIMMERS 
Bezoekt tijdens de carnavalsdagen 

Snack-Bar 
M. van Hoek-Meulendijks 

Sta tionsstraat 50 - Deurne 
Telef. 3181 

Altijd gezellig! 

Drogisterij G. Hartjens 
is ook voor U het juiste adres in 

geneesmiddelen 
verbandstoffen 
babyverzorgings-artikelen 

Ook op 

cosmetisch gebied 
zijn. wij ruim gesorteerd. 



Kledingmagazijn Lichteveld-v. Deursen 
• Gezellige en prettige 

Carnavalsdagen 

met een lekker borreltje of glaasje 

bier vindt U in de Zeilberg Heren- en jongenskleding - Modes - Annex kleding naar maat. 

VERHUUR VAN GELEGENHEIDSKLEDING. 

De zaak waar U het voor het kiezen hebt. Molenstraat - Telefoon 2382 

Uit voorraad leverbaar 
hardboard 

zachtboard 

brandvrij board 

asbest golfplaten 

Eternit golfplaten 

Templex en glaswol. 

Alle soorten timmerhout 

voor het maken van grote 
en kleine gebouwen. 

Alles tegen concurrerende prijzen. 

Houthandel en zagerij 

L~ Holten 
Deurne Telefoon 2336 

VOOR CARNAVAL: re uze maskers Ok k ' 
v oor slechts 12,95, grote sortering ma s- auw en werm ete 
kers v oor groot en klein zoals sprook
jes- en dierenmaskers, ook dansmarietjes 
en vele andere vanaf 1, - . - Verder 
boerenkielen met carnav a l-insigne .rode 
zakdoeken, sminck, gelaatskleuren, 

moette ge mè die daog nie v er
gête, ók 't drenke me de carnaval 
is bai 

haarglitter, sterren, halve ma antjes enz. w k s 
~rac~t ige hoeden en boeren?etjes in 1· e e te 1· n 
m diverse kleuren an zottern1J. 

JOS. GUFFENS 
Groeneweg 4 

Leren autorijd en 

Eenvoud ig 

Snel en veili g 

Tel. 2602 
't best van al ! 

Brood, Banket, Kruidenier 

Fa. JOS v.d. MORTEL 
Klimopkruidenier 

DAN .. ~;~ ende Autoüjschool 1 
~; ,e !~~t ~ESS ~~L 31961 Molenstraat - Deurne 

BIJ NIER 
CAFÉ R. BEIJERS-DIRKS 

Uw bakker 

Uw Klim-Op kruidenier 

Il 
Theo v.d. Mortel 

LIESSELSEWEG 16 DEURNE 

Het van ouds vertrouwde adres 

Veur nun borrel of un fles 

Ook veur drank in eigen huis 

is café 

Koppens-Huijs 
_,, • ....... • -" ... ~ ....... " • ..-. ....... " _.. • "" " .... • " ._ Elk dier ondervindt het: 

Voor beter brood 
broodjes, krentebrood. gebakjes 
vla, taart - afijn ALLE 

bakkers-artikelen 
naar 

Bakkerij G. JACOBS 
Liesselseweg . 

Alles steeds in voorraad en kersvers. 

VUR EEN GOEI EN LEKKER STUKSKË-

vleeS of worst 
of wa gesnejen 

op de botterram 
het beste adres, dè witte ge toch, dè 

is nog altijd 

SLACHTER VAN GOCH 
Martinetstraat 

AUTOLAKKEN 
in alle kleuren 

AUTOPLUMUUR 
Waterproof schuurpapier, wasbenzine 

Thinner enz. 
Alles uit voorraad leverbaar 

Ook de bekende autolakspuitjes 

Glas- en Verfhandel 

A. v. d. M 0 R T E L 
Liesselseweg 18, tel. 2844, Deurne 

Knapen's 
wagen
bouw 

LIESSELSEWEG 

Voor 

keukens kasten 

en 

machinaal timmerwerk 

Houtindustrie cc K 0 M A » 

P. KORTOOMS 

T ramstraat 67 Deurne Tel. 2997 

Tijdens de Carnavalsdagen 

dansen 
in zaal 

Van MOORSEL 
Orkest ccTHE TYPHOONS•• met 

, 7nng van Willy en Mike met car
na<.'alsmuziek 

In kleine zaal 

orkest uThe Rythm Kings» ! 

Zaterdags groot gecostumeerd 

VOETBALBALI 
Q:,·es THE TY HO'JNS" 
A -- v :!'lg 19.30 · ur 

ALFA LAVAL melkmachines en diepvrieskasten. 
Alleenver: p , .r D.- .me ~.ie ssel, N .erka: t, Vlierden, 
Bakel en . l heez-; V: · Jg· · ~ij blijven d om ir • .ichtingen bij 

Smederij Van Griensven 
Molenstra-: c Jrne 

Tevens u-. a res -.'oor gaskacheltjes op flessengas, haar
den, kachels, wasmachines en landbouwwerktuigen. 

Veur gezellige carnavalsdagen 
en veul plezier 

naar 
-

eaté-bar "cA.nclrea" 
V L 1 ER D E NS E W EG - D E U R N E. 

~ $ "' • ".... n ".- ... .._... ",CJ" ... " .. "' 
Waarborg voo kwaliteit e 

• 
KEURSLAGERIJ 

J" •• , ." 

. 
service 

Van Aarssen' s mengvoeder 

wint het: 
Ook voor financiering en voorlichting 
betreffende hokkenbouw en dergelijke 
staan wij steeds voor U paraat! 

Fa. van Aarssen
Koppens 

Zeilberg - Te l. 04930-2603. 

Veur 'nen borrel na,o 

Veur 'n fles nao 

J en aaw schoewn gemakt baai 

Mart. v.d. Mortel 
Café - Slij ter ij - Schoenmakerij 

IN DE ZAAILBERG 

REISBUREAU 

IE,V4Dl~IA 

Hellemanstraat 46 

tel. 04930-2066 Deurne 

Voor een 

GO E 1 
stuk 

stucadoorwerk 

Martens 
Reddingiusstraat - Deurne 

Garage 

VAN HAM 
Simcadealer - Autohandel 

Helmondse weg 18 telef 2493 Deurne Va n a a r s - d e K 1 e ij n 
.._,_..,,~,w"~.~-~-~~~·~~-·~·"""""''..._,~,.._. ... ~-~·-·--~ t ~,~=-- ... ~-~---~'~1:A1~%_..~..,~---.....,.._...,~-~··~~--·~o.r ... """""""""""" 



""" ......... "" ... """"""""s:: . ~D'-'~iiiiMmmm"mu 

. WIJ VRAGEN UW AANDACHT VOOR 1 

1 i 

• 
Diepvrieskisten en -kasten 

Wasautomaten 
Wasmachines 
Centrifuges 
Stofzuigers 

Televisie Radio 

Fa. KUIJPERS & Zn. 
Molenstraat 2 

R.S. Stokvi s 

rijwielen 

Deurne 

In elke friture 
Croquetten 

1 
1 

1 

!\ 

• • 

Nassi 

in diverse kleuren en uitvoeringen. en fricandellen van 

Voor prima verzorgd 

DRUKWERK 
Deurnesche Boekdrukkerij 

Fa. Joh. Keijzers Jr. 
Liesselseweg 25_ - Deurne 

T eL 04930-2381 

Bami . 

,-;·.·?······''' H u~el _ ~i~~ f ::J)ir;.)_ 
~ aankoi)digi~§ · ~i{ '< .. 
. worde.n do3rd~s ~ .·t 

snel en accuraat . ~lg"e~ , ~; 
~ . . "·.-~-~~;~ - ~~).~,~~&,.;~: 

Deurnesche · Boe kdrukléer11 :•• 
.. · .... • .<·.1~ . '.êf);<-,.,·:· 

Fa. Joh. Kéijze~ i lr. i 
·' '·--·:~' ?"' "• ~-~- ~-" 

Liesselseweg 25 - Dèu'f~è - ''.'. 
·Tel. 04930-23s'1 ,:~ i.< .. , 

.,,. __ -. _J 

Ook op de Langstraat kan 't gezellig 
zijn met de carnavalsdagen 

Muziek en 
prima dranken 

e!.até "':Dennenlucht" 

Tevens stofzuigers, wasmachiJ::ies, 

strijkijzers, huislampen enz Bekkers - Deurne Jan Harmsen 
H. v.d. Kerkhof 

Haageind 10 Telef. 3959 Deurne 

•Haarden 
•Kachels 
e Stofzuigers 
f) Diepvrieskisten en wasautomaten 
• Huishoudelijke artikelen 
• Gereedschappen en ijzerwaren 
• Hang- en sluitwerk 

A.B. Hieltjes-v.d. Boomen 
Kerkstraat 18 Deurne 

~ ~-- KALFVAARZEN! ~Lb.ij on _ ~ yw 
kalfvee. Verschillende voordelen : 

KOOPT NIET iets wat U niet nodig heeft. 
Mocht U echter iets nodig hebben in 

ELECTRISCHE APPARATEN 
TV - RADIO - GRAMOFOONS 
DIEPVRIESKISTEN EN -KASTEN 
koopt dan bij uw vertrouwde vakman 

W. Coonen Telefoon 2691 

~: 8~~t
0
d~~~· keus Voor alle NIEUWBOUW en VERBOUW 

3 Wil ruilen 
4. Geen vracht '3nz. 
5. Als er iets is, U kunt altijd terecht •r 
6. Melk, melk, melk ! ~, 
7. Honderden tevreden boeren 

8. Wij zijn al jaren aan de gang, dus A b d f M w 1 
k~lf~=~varing op het gebied v a n an nemers e rij . e ten. 
Goossens, Veehandel 

VOOR AL UW 

meubelen 
en woninginrichting 

Driessen 
Kerkstraat 20 Telefoon 2690 

Cf:2eiót veilig, reiót comfortabel, 

reiót voorcleli9, reiót per 

Van Goch' s Touringcars 
van 17 tot 50 pers. Telefoon 2375 

w 

Voor beter 
bloemwerk 

BLOEMEN MAGAZIJN 

Steeghs-Janssen 
Haageind 24 Telefoon 1410 

roe en 
en fruit 

Gerard van Dijk 
Haageind 9 Telefoon 2488 

OOK U BENT 

Prinstevreden 
met 

Lievendag' s 
snelbediening 
annex wijnhandel 

* " 
Vur lekkere friet, worst, hane en zo al meier 

Vur alle Karnavalsgerei naar 

S.&S. 
Burgemeester van Beekstraat Deurne 

1 JEAN COOPtv1ANS 
B o u w b e d r ij f 

--···, ...r ''"" 

Derpsestraat 39 Deurne 1 

zoals stoffen - pekskes - boerekielen 

franjes - petten en rooi tesneuzikken 

en alle andere kleragie vur alle 

seizoenen. Het bekende adres 

Tel. 2506 
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HERMANS OPTIEK 
Deurne - Gemert - Venray 

""" ...... " ......... """ ............ l"" ....... ~ .................................... I" ... "" .......... ... 

Tijdens de Carnaval 

uw 

BLAASKAPEL UIT OMMEL 

Beleefd c:anbevelend, 

HEIN SMEETS 

ENTREE F 3,00 WAAR INBEGREPEN 5 CONSUMPTIES. 

~ . " _r. 
. . . 

• • :-- ~ • "'< ~ {J • ~ ...... 

Gevraagd voor direct: 

enkele vakbekwame produktielassers 
U kunt een goed loon verdienen ! 

Indien U intresse hebt kunt U zich dagelijks melden aan de fabriek 
Stationsstraat 134 (achter) of des avon ds bij W . Wasser, Juliana
straat 2, Deurne en J . de Ro011, Berna dettestraat 42, Helmond. 

SPAKO Ketel- en Apparatenfabriek W. Wasser - Deurne 
telefoon 04930-2087 

"Thopine Vieux" 
1 

heerlijk zacht en vol aroma. 

VAN GEEL'S DISTILLEERDERIJ cc DE KREK El» 
Hilversum 

~ . 

, ~' . Feest-

artikelen 
voor Carnaval 

Grootste sortering Laagste prijs 

~ J. ASSE 

FLORYN ~· 
N~ . DISTILLEERDERIJ • M. DIRKZWAGER Az. • SCHIEDAM 

(' ~ _ ~ ,! 
~ 

Driek : " Ik zat te visse en krèg opèns 
zonne beet dé k minne kör k nie mer zag . 
Ik trok op en \Vette wa ik noa bove 
broacht? 'n fi etselemke en ' t brande nog ". 

Piet : "En ik balde enne snoek omhog 
van 5 maeter". 

Driek: " D é kan nie. gaai a overdreeft". 
Piet : "Nou <lan, ik ::al d 'r enne maeter 

a f doen mer dan moete gaai ok aw fi e ts e~ 
licht uitblao::e''. 

1 ~ - " ... - ·..- .......... .,. "_.. 

As ge un fles snevel 
wilt kaupen, 

dan moet ge us bij 
Huub anlaupen. 

Slijterij H. v.d. Heijden 
Ma rkt 7 

'V"" . ... - ,,, •• ",·· ~ ··;·._.. ... :At 

l f M 

W. Hoeben & Co. 

ELKE DAG PRINLJESDAG ! 
LIESSEL 

i:even~middelen

bedrfit Garage Prinssen - Kerkstraat - Deurne. 
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