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Uitgegeven door de narren van het Peelstrekelrijk.
levend~ jaargang.
Nummer
____________________________________________________________________________
__ zeven.
De redactionele verantwoordelijkheid berust bij alle Peelstrekelfnnekes

._

<=proclamatie cprinó

en Peelstrekels. Verschijnt jaarlijks .

"pracht-carnaval" van te maken, die voor gebed of het geduld, het geduldig dragen
geen enkel ander gewest onder hoeft te doen van ziekten of verdriet voor "de parochie".
en waarover men naderhand zal zeggen:
Zalig de dwazen, want zij zullen leven!
,,daar in het Peelstrekelrijk kennen ze er wat Carnaval, 1966.
van".
A. F. BRUMMELHUIS,
Doe dus allemaal mee, doe allemaal gek,
Pastoor Parochie v. d. H. Geest
maar zo dat ge Uw verstand ~r bij houdt.
Deurne.
Veel plezier!!!! Alaaf.

den ':Dercle.

Saluut.
Prins Jan den Derde.

1

Alaaf!

Alaaf!

~ali9 de dwazen.
Hel zou te gek zijn te beweren, dat dwa,:cn gelukkig zijn. Iedereen ziet meteen, dat
'lensen die abnormaal doen, zich aanstellen,
i:;t ongelukkig zijn.

Peelstrekelinnekes en Peelstrekels.
Het is voor mij een bijzonder groot genoegen om tijdens de Carnavalsdagen de Prinsen-scepter te mogen zwaaien over het grote
Rijk van de Peelstrekels.
Op de eerste plaats moet me echter een
woord van bijzondere dank van het hart
voor onze Prins 1965, Prins Frans den
Uurste, die door omstandigheden niet mogelijk was zijn "Uittocht" te houden. Ik
breng aan Frans I echter nog 'n welgemeend
saluut en ik mag hem namens alle Peelstrekelinnekes en Peelstrekels wel onze bijzondere dank overbrengen voor de grandiosc
wijze waarop hij afgelopen jaar zijn "Rijk
van de Zotheid" heeft geregeerd.
Verder breng ik mijn bijzondere dank uit
aan het bestuur, de Vorst en de Raad van
Elf van onze Carnavalsvereniging, die het
aangedurfd hebben om dit jaar eens een
Prins van buiten de Kom, een Prins van het
Platteland te kiezen.
De eer die mij te beurt valt om in de komende dagen van Leut en Plezier de gepluimde Zotskap te dragen komt eigenlijk
toe aan alle Peelstrekelinnekes en Peelstrekels van de "buitengewesten" voor hun spontane en vlotte wijze van Carnaval-vieren in
de afgelopen jaren. Ik geloof ook dat het
Bestuur dit hiermede tot uitdrukking heeft
willen brengen.
Ik moet ook onze geestelijke en wereldlijke
Overheid bedanken die dit alles mogelijk

maakt en in het bijzonder onze Politiemannen, die in de dagen dat wij feest vieren en
onze zotheid ten toon spreiden, van smorgens vroeg tot diep in de nacht op hun post
moeten zijn om alles vlot en zonder incidenten te laten verlopen. Mannen van de
" Sterke arm", mijn oprechte dank, maken
jullie op een andere keer maar eens flink
plezier, maar zie van onze feestvierende
Strekelinnekes en Strekels dat door de vingers wat ook maar enigszins door den beugel
kan.
Strekelinnekes en Strekels maken jullie het
tijdens deze dagen wel bont, maar niet zo
bont dat de politie moet ingrijpen.
Verder een woord van dank aan de tamboers en de muziek van Deurne en de Boere
blaaskapel van Ommel die er altijd enorm
toe bijdragen dat de echte carnavalsstemming er in komt en er in blijft.
Strekelinnekes en Strekels, de dagen van zotte feestvreugde zijn begonnen. lk wens jullie
allemaal enorm veel plezier. Eens in het jaar
heeft een mens dit echt nodig om eens uit
de dagelijkse sleur te komen en onder elkaar en met elkaar eens echt de bloemetjes
buiten te zetten; we zijn dan allemaal Strekelinnekes en Strekels, zonder rang en zonder stand.
Ik vertrouw er op dat alles mee zal doen
aan de optocht en iedereen zoveel mogelijk
gecostumeerd zal zijn, om er met elkaar een

Mensen, die in het leven geloven: het de
moeite waard vinden. Mensen die overtuigd
blijven, dat het leven hen goed gezind is,
ook als het hun zwaar valt, hen teleur stelt,
zorgen en verdriet brengt.
Als U in het leven gelooft, leeft U van de
geest, gaat U niet te gronde.
Verdriet blijft U niet gespaard, maar de
geest van vertrouwen, geduld en blijmoedigheid, houdt U levend.
Wie zijn de zalige dwazen?
Mensen, die in God geloven, Hem de
moeite waard vinden. Mensen die overtuigd
blijven, dat God hen goed gezind is, ook
al s dat hen zwaar valt, teleur stelt, zorgen
en verdriet brengt.
Als U in God gelooft, leeft U vanuit de
Heilige Geest en gaat U. niet ten gronde.
Verdriet blijft U niet gespaard, maar de
geesl van liefde geeft U vertrouwen, geduld,
blijmoedigheid, en houdt U in leven.
Wie zijn de zalige dwazen?
In Deurne zijn er gelukkig veel.
Mensen, die het leven in God geloven ook
als hen daJ zwaar valt.
U ontdekt dat in hun blijmoedigheid en
godsvertrouwen. U ontdekt dat ook in hun
hulpvaardigheid, in het van harte meehelpen de niel1we parochie op te bouwen.
Spectaculaire hulp van aannemers met
grote machines of veel mankracht, maar
ook simpele hulp van huismoeders met kleine naaimachines of eenvoudige handkracht.
Geld dat grif gegeven wordt maar ook

earnaval 1966.
In ónze carnavalsvereniging gaat 't nog
steeds crescendo. De bewijzen hiervoor zijn
o.m.: de Raad van Elf heeft zich zonder
wijziging gepresenteerd; Vorst Harrie is nog
steeds in functie, en de nieuwe Prins Jan III
afkomstig uit de parochie Wals berg, heeft
reeds de scepter gezwaaid. Zowel bestuur
als Raad van Elf hebben zich in een nieuw
costuum gestoken, dat ze gaan bekostigen
uit een door hen gevormt uniformfonds. De
door ons georganiseerde Oriëntatierit was
een volledig succes, waarvoor we van deze
plaats nogmaals hartelijk dank brengen aan
alle medewerkers. De nieuwe Prinsenwagen,
ontwerp van de Heer Tielens, Langstraat,
en onder zijn leiding gemaakt door de Raad
van Elf, staat reeds klaar voor de optocht.
Ook door de vele buurtverenigingen wordt
reeds hard gewerkt aan hun wagens. De
contracten met harmonieën, fanfares, drumbands en boerenkapel zijn afgesloten, zodat
wanneer 't weer meewerkt, de optocht ook
dit jaar beslist zal slagen.
Laat ons de hoop uitspreken, dat ook de
Heikneuters uit de St. Joseph en de Pottenbakkers uit Zeilberg, er een groot aandeel in mogen hebben.
Onze strikt neutrale jury wensen wij weer
sterkte bij haar moeilijke taak.
De financiële steun blijft op peil. Hiervoor
dank aan de bezoekers van onze zittingsavonden, aan begunstigers en adverteerders
van onze Carnavalscourant.
Voor de medewerking van onze Hoogedelachtbare Heer Burgemeester, Adjudant
Voets met zijn corps, en de mannen van
de Vrijw. Brandweer, onze oprechten dank.
Prins Jan den 3de, Vorst, Raad van Elf en
dansmarietjes zullen er ongetwijfeld zorg
voor dragen dat de stemming tijdens het
Carnavalsfestijn, natuurlijk met jullie aller
medewerking, 't kookpunt zal bereiken.
Wens U van harte een prettig carnaval, en
laat ons dat dan vieren op dezelfde manier
zoals we zulks al jaren gewoon zijn.

Met carnavalsgroeten,
Voorz. W. Geerts.

U komt toch zeker ook
Opstellen van de optocht Kloosterstraat, Potbosstraat, Keltenstraat
en Hertsweg om 14.00 uur. Alle wagens en groepen moeten stipt
op tijd aanwezig zijn. Inkomen via overweg, Vlierdenseweg, St.Jozefstraat. De wagens mogen niet hoger zijn dan 4.50 meter.

/

Beste Peelstrekelinnekes
en Peelstrekels.
Gaarne geef ik gevolg aan het verzoek
van de carnavalsvereniging "De Peelstrekels" mijn steentje bij te dragen in de carnavalscourant 1966.
De ernst waarmee de voorbereiding van
de carnaval elk jaar wederom wordt aangepakt, op een moment dat men nog maar
nauwelijks van de vorige vermoeienissen is
bekomen, doet verinoeden dat carnaval een
serieuze zaak is.
Ook niet ten onrechte dacht ik; carnaval
is een belevenis, waarin we los komen van al
dat zwaar serieus gedoe gedurende het jaar,
waarin we zo heerlijk ongedwongen ons
zelf kunnen zijn en daardoor zo vlot contact krijgen met andere carnavalsvierders,
waarvan men nog een lange tijd kan na genieten.
Ofschoon in Nederland eigenlijk maar
twee ·provincies, te weten Limburg en Brabant en dan nog vaak bepaalde plaatsen
hier aan meedoen, is het wel zo, dat velen
uit andere streken van ons land dit in het
zuiden mee komen vieren.
De carnavalsvereniging "De Peelstrekels"
hebben in hun bestaan bewezen, de kunst
te verstaan op de juiste wijze carnaval te
kunnen vieren. Behalve dat ze gedurende
drie dagen de stemming er in houden voor
de jongeren, worden ook de bejaarden en de
zieken niet vergeten.
Gaarne zou ik de gemeenschap van Deurne willen verzoeken om de initiatieven van
de carnavalsvereniging te steunen, om zodoende wederom met ons allen enkele mooie
en zorgeloze dagen te vieren. En dit alles
dan natuurlijk in eer en deugd: Dus Deurne
Waardig.
Vorst, Prins en Raad van Elf veel succes.

Zaterdag 19 februari:

19.30 uur:

Officiële ontvangst ten gemeentehuize.
Zondag 20 februari:

11.45 tot 13.00 uur: Receptie in Hotel H. Goossens, Stationsplein.
14.00 uur:

Opstellen van de groepen, wagens en kinderen in de Kloosterstraat, Potbosstraat, Keltenstraat en Hertsweg.

14.30 uur:

Grote Carnavalsoptocht, welke de volgende route zal volgen:
Beukenstraat, St. J ozefstraat, Vlierdenseweg, Stationsstraat, Markt,
Visser, Kruisstraat, Kerkstraat, Molenlaan, Limburgstraat, Molenstraat, Markt (ev. wijzigingen voorbehouden).
Let wel: de wagens mogen i.v.m. de overweg niet hoger zijn dan
4.50 meter.

18.30 uur:

Prijsuitreiking van de optocht in "Zaal-Brabant".

Zondag na afloop van de optocht en maandag en dinsdag bezoek aan de diverse
feestlokalen door Prins Jan den Derde met zijn gevolg en Hofkapel.
Elke avond vanaf 21.30 uur verblijft Prihs Jan den Derde met zijn gevolg in de
Residentie "Hotel de Zwaan".

'--------------------------------------~

J. Th. Joosten, wethouder.

Hoewel ik door bijzondere omstandigheden
niet in staat was op de normale wijze afscheid van jullie te nemen, wil ik op deze
plaats toch een dankwoordje tot jullie richten.
Op de allereerste plaats wil ik jullie hartelijk danken voor de spontane medewerking
door jullie allen verleend, tijdens mijn ambtsperiode. Overal waar wij gedurende het afgelopen seizoen kwamen, heerste er een
echte zotte carnavalsstemming, die alleen
maar kan ontstaan door jullie algehele medewerking.
lk sluit mij dan ook ten volle aan op de
woorden, die verschillende van mijn prinselijke voorgangers al schreven: Wij kunnen
de carnaval niet maken, maar met jullie
Peelstrekelinnekes en Peelstrekels staat en
valt dit hele dolle feest.
Ik geloof dat op deze laatste regel niet veel
toe te voegen is en ik meen dan ook dat
onze nieuwe Prins Jan den derde in zijn regeringsperiode op jullie allen kan rekenen.
Dan dank ik op de tweede plaats onze vorst
en raad van elf zonder wie ook dit feest
onmogelijk zou zijn.
Alle geestelijke en wereldlijke autoriteiten
die aan de carnaval hun medewerking verlenen, dank ik ook en ik geloof dat hun
medewerking dit jaar niet onder zal doen
voor die van de vorigen.
Voorzitter en verdere leden van het bestuur,
jullie hebben ook dit jaar weer iets groots
verricht, in de korte tijd dat ik met jullie
samen mocht werken, heb ik pas gezien hoeveel maanden werk er aan deze drie dolle
dagen voorafgaat. Daarom ook aan jullie
mijn allerhartelijkste dank.
Daarom tot slot beste Peelstrekers en Peelstrekelinnekes een driemaal alaaf op alle
inwoners van het Peelstrekelsgat.

Februari 1966.

Oud Prins Frans den uurste.

SALAAI!
Carnaval 1966 staat weer voor de deur, en
we gaan weer bij elkaar komen om gek te
doen. Op de zittingavonden hebben we reeds
'n voorproef gehad van wat met de dolle
dagen komen gaat.
Om terug te komen op de zittingsavonden,
zou ik willen dank brengen aan allen die
hieraan hebben meegewerkt, doch tegelijkertijd zou ik 'n beroep willen doen op alle
peelstrekels en peelstrekelinnen in ons Peeltrekeltrijk, deze avonden te doen helpen
slagen in de volgende jaren door meer actieve medewerkers en 'n massaal bezoek, dat
dan ook de gestadige groei van de Carnaval
in Deurne ten goede komt.
We hebben afscheid genomen van zijne
doorluchtige Hoogheid Prins Frans I, en ik
meen namens het heel carnavalvierend Peelstrekelsrijk te kunnen zeggen op z'n Deurns:
wa hebbe we ne goeie gehad.
Carnaval wordt wel eens veroordeeld om
zijn excessen en men zegt carnaval is nergens voor als flink uit de band te springen,
en drinkebroer en zatlap te spelen. Doch
door dit gezegde te accepteren betekent het
gelijk erkennen van de zegslieden van bovenstaande. Uit de voorgaande jaren is gebleken in 't Peelstrekelrijk dat Carnaval gevierd kan worden uitbundig, vol feestvreugde en zotheid, zonder wanklanken.
Laten wij ook dit jaar van 't carnavalsfeest een groot fami1iefeest maken. Overboord dus met alle beslommeringen, geen
zenuwslopende gejaagdheid, maar gezonde
ontspanning, ware carnavalsleut.
Reeds meerdere jaren is het mij gegund geweest als vorst en bestuurslid carnaval in
Deurne mede groot te maken en ook in 1966
zal ik mij hiervoor geheel inzetten, en alles
doen wat in mijn vermogen ligt.
Een goed verloop zal voor 't bestuur en
Raad van Elf een nog grotere stimulans
zijn de carnaval van Deurne te doen uitgroeien, en nog meer activiteiten te ontplooien.
Peelstrekelinnekes en Peelstrekel tot op 't
boerenbal en de carnavalsdagen en een drie
maal alaaf op Carnaval 1966.

Pietje zat voor het raam, toen Vader zei:
Daar komt tante Cato aan. Maar Vader, zei
Pietje, ik dacht dat die van karton was. Hoe
kom je daarbij? U zegt altijd, aldus Pietje,
dat het zo'n doos is.
Hebl U al gehoord van die man, die zoveel gouden kiezen had, dat hij met zijn
hoofd in de Kluis moest slapen?
De 'kapelaan kwam óp huisbezoek bij één
van zijn parochianen. Hij klopte aan en
hoorde een vrouwenstem roepen: Ben jij
dat engeltje? Nee, zei de kapelaan, maar ik
kom wel van dezelfde firma.

-------------~----------------·-----...:.-----------------

U komt toch ook naar de optocht kijken
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - · - - - - - - W

Ge moet mi de Carnavalsdaog is
ne keijer an komme baij

i'tSU Pf\li'IZ

Café H A R M S E N op de Langstraat

Per slot van rekening is 't de jajem
die 't 'm doet?!!!

l'I~ ~~tooo~~ en

ttO

SNEL EN ZUINIG!

Waij hebbe biejer aawe en jonge kfore
genog en nog veul meijer van dè lollig spul.

MWB t&MH

Garage· Prinssen
DEURNE

KERKSTRAA T 32

TEL. 2679.

-----------------As ge un fles snevel wilt kaupen,

Voor GROTE keuze in

dan moet ge us bij Huub anloupen.

Slijterij
H. v.d. Heijden
Markt 7.

Wilde gullie gèr schon muziek in huis hebben?
Dan moette mèr 'ns een paar schon grammofoonplaotegon haole
bij «DE MUZIEKFONTEIN"

goede en verantwoorde meubelen
en stoffering

in

iedere prijsklasse

naar

Kerkstraat Deurne.

. ''
"Thopine V1eux
heerlyk zacht en vol aroma.

Daor hebbe ze steeds de neijste en van allerhande sorte.

Ook veur muziekinstrumenten, pick-ups, geluidsinstallaties, bladmuziek

naar "DE

MUZIEKFONTEIN"

Burg. van Beekstraat 1, Deurne, tel. 3537.

Langs kapper Kivits

VAN GEEL'S DISTILLEERDERIJ ccD E KREKEL~~
Hilversum

11
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Optocht-reglement.

1

PRIJSUITREIKING
De prijsuitreiking zal geschieden door
Zijne Hoogheid Prins Jan den Derde om
art.

1. Iedereen kan aan de optocht deelnemen met een wagen, een wagentje, een kar, een fiets, een fietske,
te voet of te paard, mits men zich
houdt aan de volgende voorschriften.

art.

2. De plaatsen in de optocht worden
door het comité bepaald.

art.

3. Maskers mogen alleen gedragen
worden tijdens de optocht en alleen
door deelnemers aan de optocht.

art.
Jan was op bezoek bij Fried, toen kleine
Frits een windje liet. Prompt gaf Moeder
hem een draai om zijn oren.
art.
Is het nu zo erg zei Jan. Nee, maar er had
ook een nette mens binnen kunnen komen.
art.

4. Wettelijke en gemeentelijke bepalingen moeten streng in acht worden genomen.

18.30 uur in "Zaal Brabant".

1

ln totaal zal er f 1250,- aan prijzen
worden uitgeloofd. De verdeling wordt
aan de jury overgelaten en zullen de wa-

GROOT BOERENBAL

gens, groepen en individuelen als volgt
beoordelen: actualiteit, carnavalesk (dub-

1

bele waardering), uitvoering.

(verplichte costumering)
op donderdag 17 februari a.s.
IN ZAAL VAN MOORSEL, MOLENSTRAAT
1

Aanvang 8.11 uur.

Prijzen voor mooiste boerenpaar en boerin.

'

GROTE TRACTATIE door bestuur, Prins Jan den '•

Zeg Willem, wie is eigenlijk de baas bij
jullie thuis?
Kijk eens, zei Willem, dat zit zo: Mijn vrouw
kommandeert de kinderen, de kinderen komart.
manderen de hond en
En gij? Ik ben de
baas over de bloemen.

Derde en Raad van Elf:

BOERENKRENTEMIK en BOERENMETWORST

DEELNEMENDE

•
•

voor alle boeren en boerinnen op het boerenbal.
Leden-donateurs vnJ.

Entree f. 3.50

Drumband Kon. Harmonie Deurne
Harmonie Musis Sacrum, Bakel

Let wel: de seizoenkaarten zijn strikt persoonlijk

Drumband Musis Sacrum, Bakel
Fanfare Excelsior, Zeilberg
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Waarom zult u verder lopen als u ben ons
een nette kostganger kunt kopen? Verder
nog enkele voorhistorische dames die geheel zelfstandig een harmonium kunnen mollen.

......................".....-

.........................._

..._~fllti ,.._..
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art.

9. Voor ongelukken tijdens de optocht is het bestuur van de organisatie niet aansprakelijk, ook niet
voor persoonlijke ongelukken: alles gaat voor risico van de deelnemers.

art. 10. Toekenning der prijzen door de
neutrale jury is bindend. Hiertegen
is geen beroep mogelijk.

Fanfare Wilhelmina, Vlierden

Biedt zich aan een halfwas zig-zag chauf- Wilbert Tamboers
fcur. Staat met beide poten op de grond, De Vrolijke Tippelaars
ook als hij rijdt.

-

Stelt zich beschikbaar een vette gepensioneerde lerares in de oude talen, met jonge
Ook uw badkamerboekhouders vragen ter- ideeën.
dege onderhoud. Ga er mee naar de eerste
IJzt?rSttr
ic
t onderscl'ieiden ama- ""
beste zclfstandigc-koekcbakk'."cr.
teurgezelschap wenst de beschikking te krijWij hebben voor uw zelf te maken soep gen over een aardige hulp in de nood om
in de pauze broodjes te beleggen met de
mooie benen met vlees, 60 et. per kg.
betere kaassoorten.
Dames, opgelet! Duizenden artikelen voor
Duitse herder te koop. Goed afgericht en
uw trouwe tweevoeter.
Botjes, kluiven, halsbanden, tuigen. Kort- zeer mak. Eet alles. Vooral dol op kinderen.
om alles voor die lieve diertjes.
Twee schoonmoeders, die het tot hier zit nog
Te koop 2 persoons tuimclbed de luxe, ge- langer stiefmoederlijk te w9rden beleggen
durende 20 jaar gebruikt door halfwas pa- een vergadering om te komen tot de oprichtates-frites bakker die er altijd bijzonder ting van de standsorganisatie de SKAB.
zorgzaam voor is geweest. Kan vrijblijvend (Schoonmoeders Komen Aan Bod).
omgebouwd worden tot varkenskot.
Zaal Zwiermans. Zaterdag, zondag en maandag dansen in de nieuwste ijzeren hanggoTe koop poppenwagen, geschikt voor dubten. Zonder middendansdiploma onnodig te
belbewoning, aparte ingang en W.C.
gaan. U komt er niet in.
U lest in onze nieuwste volkscafé op pret- Ervaren en accurate wig-wam-tentententige wijze uw dorst onder leiding van bekwa- toonstel lingsorganisatie - assistentsecretaris
me en ervaren drinkebroers.
zoekt v. d. soldatententententoonstellingsorganisatie assistentsecretaris 'n oliespuitje aanDuitse herder zoekt 's zaterdags bijwerk. gezien zijn organisatie niet meer gesmeerd
Vraagt hartelijkheid meer dan goed loon. loopt. Iemand die de hele organisatie kan
Wel goed te vreten.
oprollen is nog beter.

7. Iedereen moet zo gek mogelijk doen
maar op een manier dat men er
nooit spijt van krijgt gek gedaan te
hebben.

8. Deelnemers uit de gehele gemeente zijn van harte welkom in de optocht. Deelnemers buiten de gemeente en reclamewagens vallen
buiten de prijzen.

Hofkapel, Prins Jan den Derde, Ommel.
Kon. Harmonie Deurne

6. Het is verboden: Tonelen voor te
stellen die aanstoot geven. Hieronder wordt ook verstaan 't zingen
van liedjes, die niet door de beugel
kunnen.

art.

MUZIEKGEZELSCHAPPEN

1

5. Kleding die aanstoot geeft is verboden.

." ..."

.....

art. 11. Gevallen, waarin niet is voorzien
worden door het bestuur beslist.
Deurne, februari 1966.

CARNAVALSSCHLAGER 1966.
cc

J A J E M ».
Tekst en muziek:
Wim Berkers.

Refrein:

Het is de JAJEM die 't-um doet
En woarum smakt dè spul zo goed,
Het is de JAJEM - Het is de JAJEM
Het is de JAJEM, de JAJEM die 't-um doet.
Vers:

Iedere strekel drinkt uit de jajemfles
En nie 'n stuk of drie
Mèr wel 'n stuk of zes.
En ook 'n strekelin, ja die lust urn wel
Want van JAJEM goa de toch nie noa de hel.

""...""""""..." ..."""••"""""""""""""...!"""""""""..."""""...
,

CAFE RESTAURANT

cc DE

...

PEELPOORT>>

Eig. A. v. d. Goor

hèt adreö voor brui lof ten en part yen!

....

"""""""""""""" """""""""""""""".""""""""""""""
Vur lekkeren drank, goei soep en
ander gerei kunde ge mi de carnaval
terecht bij:

Peerbooms
PARFUMERIE
en

DROGISTERIJ
Het adres van de Prins
ook Uw adres!

Café-Restaurant
VERSCHUREN

cc D E

T0 ER1ST»

Markt - Deurne
Gezellige zitjes en goei meziek.

Ook met carnaval
hoort er een bloemetje bij
gekocht bij bloemenmagazijn

"':De

De Visser

c:Akelei"

TH. VAN DINTER
,.De Akelei" -

Deurne

Stationsstraat 47 - tel. 2113

HET BESTE ADRES VOOR
BEHANG
VERVEN
VITRAGE EN OVERGORDIJNEN
WONINGINRICHTING
DROGISTARTIKELEN

Bij un goei gleske bier

Voor alle

elektrische
apparaten

Hedde gu in

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

zoals radio, televisie,
diepvrieskisten en -kasten,
volautom. wasmachines

café Verbakel

.1n 't Haoge1n
. d veu 1p1ez1er.
. H
M. J. t WIJNEN
euve 1s r. 14 0 eurne

Wij hebben gezelligheid voor een heel
Te 1. 2884

jaar in voorraad.
En vergeet U nooit :

Voor beter
bloemwerk

CJ:2eemeró 9roe11te11.c,
CJ:2eemeró fruit--

SLIJTERIJ

munt boven alles uit!

BLOEMENMAGAZIJN

Steeghs·Janssen
HAAGEIND 24

GOEDE dranken zijn nergens goedkoper

TELEEOON 1410

OOK U BENT

voor het opmaken van fruitmanden.

"'"'

Prinstevreden

Geerts-Haldermans

Speciaal adres
Heuvelstr. 29
"'"'

••• "

Deurne
," • ._.

Stationsstraat 14

Tel. 2298
... •• twA

WIJNHANDEL

.,. 'twA

AUTOLAK KEN

MET DE CARNAVAL

IN ALLE KLEUREN

NAAR

MET

Lievendag' s

Autoplamuur, waterproof schuu rpapier,

VOOR AL UW

Ook de bekende autolakspuitjes

é?.arnavalóteer voor jong en oucl

LIESSELSEWEG 18 - DEURNE - TEL. 2844

The Mods en The Spiders

SLAAGT U NATUURLIJK BIJ

Zaterdag voor Carnaval

CONFEKTIEFABRIEK

GROOT VOETBALBAL

ccMartinez>>

ORKEST:

Telef. 2490

Voor LUCHT-BEHANDELING
van kippenhokken en varkens- Bezoekt tijdens de carnavalsdagen
stallen naar Advies- en Installatiebedrijf
Café

Pastoriestraat 18

Vlierden-Deurne

Tel. 2271

Landelijk erkend installateur.

U komt toch ook op MAANDAG
naar de

P

GLAS- EN VERFHANDEL

A. VAN DE MORTEL

tocht

..

Voor uw RIJBEWIJS

Rijschool
Jacobs

Ceril van de Bergche
..,,

ALLE SPAARWEGEN LEIDEN
NAAR DE BOERENLEENBANK
Cf)rima dranken.
Drogisterij G. HARTJENS
is ook voor U het juiste adres in

geneesmiddelen,
verbandstoffen,

unieke
0

ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR .

ORKESTEN:

bedrijfskleding

Deurne

wasbenzine, thinn er enz .

Café-dancing
VAN MOORSEL

snelbediening annex wijnhandel.

Veldstraat 12

Telefoon 2656

Ook :abyverxorgings-artikelen.
0

cosmetisch gebied

in de Zeilberg kijken?

zijn wij ruim gesorteerd.

HOTEL - RESTAURANT - CAFÉ

"STATION"
Met de carnavalsdagen en ook 't gehele
jaar door de zaak

voor de Peelstrekels.
Meer dan 1.600.000 nederlanders sparen bij de Boerenleenbank.

"""''""" . ...,.. ~onclag receptie van cle cprinó ! ..,..

- ·-..

H. Goossens, Pastoor Roesplein, Deurne

Samen hebben zij er bijna 3 \1 miljard gulden aan toevertrouwd.
Sla de goede weg in, spaar bij de

920 Vestigingen aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Eindhoven

THIJS BERKERS

Brood-, Banket, Kruidenier

1

. Fa. JOS. v.d. MORTEL

Groenten en fruit

Klimop-kruidenier

kolen en olie

DEURNE

SCHUTSBOOM 4

1
MOLENSTRAAT -

DEURNE

van
VOOR UW

Brandstoffenhandel

Radio Tielens

J. VERHAEGH televisie

Televisie
Radio
Platenspelers

. Molenstraat 58

Tel efoon 3331

of radiotoestel

Steeds meer vraag naar kolen en olie van VERHAEGH !!

H. TABOR - Molenstraat

SPECIALE SERVICE MET EIGEN TANKAUTO'S.

Stationsstraat 64 • Telel. 2482 · Deurne.

KUNSTHANDEL

Wilt Ugezellig winkelen 1

Rijn bende' s Vieux en Jenever

DAN NAAR

CUw

bakker -

CUw

Vertegenwoordiging:

kruidenier

Bezoek met de Carnavalsdagen

•

SCHIEDAM

Bertrams
Zelfbediening

-

Uw adres voor al uw

ROOIJAKKERS - Heieindseweg 20 - DEURNE

GESCHENKEN

Telefoon 04930-2118

MOLENSTRAAT 25 . DEURNE

Tijdens de carnavalsdagen

onze automatiek

EEN LEKKER GLAS BIE R

voor warme worstjes,
nasi, bami enz.

STUBS

Uw vlees .en vleeswaren van

PIERRE 5,~:o~s~rn~~RKHOF bij Stallen - café Olympia

L. GoossensVrienden her en der verspreid
Vèrmeulen Denk aan de gezelligheid

KROKETTEN

Carnaval '66 zoals weleer
Brood- en banketbakkerij

FRIKANDELLEN
HAANTJES

Bij Wieke 'n gezellige sfeer
Ja, 't is LOMA-BAR v.d. Steijn

Stationsstraat 94 Deurne

Daar moet je ook voor 't eten zijn.

Veur al oew grammofoonplaoten
en muziekinstrumenten

;-10--rEL 'I f\~I Bf\f\f\S

naor SOLO MUSIC.

UITZENDHUIS VAN DINERS
Volledige verzorging van diners, koffietafels, recepties.

En deur oew mombakkes, smakt oak nog wel 'n

* * * * *

rokertje van SIGARENMAGAZIJN "DE KROON "

Th. van Baars, cuisinier
Stationsstraat

Deurne

Telefoon 2438

Voor alle NIEUWBOUW en VERBOUW

•••

Deurne

Tel. 2570

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

Aannemersbedrijf

P. v.d. Westerlo Voor

Aannemersbedrijf M. Berkers
Stationsstraat 1 02

Wim Berkers, Stationsstr. 87, Deurne, Tel. 2543

alle

lndustrieweg 23
DEURNE

bouwwerken !

Waarborg voor kwaliteit en service

•
KEUR.SLAGER IJ

Van Baars-de Kleijn

Voor uw gereedschap
houtwaren, verfwaren, enz . en voora l onze

Vur lekkere friet, worst, hane en zè al meier

S. & Sa.

Alleenverkoop voor Deurne en omgeving bij

Doe het zelfzaak
Deurne

Il

DEURNE, Burgemeester van Beekstraat
HELMOND-ASTEN

Ed van de Akker
Helmondseweg 1

Uw Klim-Op kruidenier

naár

bouwpaketten

Uw bakker

Tel. 3019

THEO VAN DE MORTEL
Deurne

Liesselseweg 1 6

a. v. ':Bommel

Knapen's
wagenbouw

HELMONDSEWEG 38

Liesselseweg

Met carnaval en alle dagen
Zult U bij VAN BOMMEL zeker slagen
En de waar van de VéGé
Daarvoor krijgt U extra zegels mee.

VÉGÉ

DEURNE

Tel. 2723

VUR EEN GOEI EN LEKKER STUKSKE

UW ADRES VOOR DE

vlees of worst

beste betonwaren

of wa gesnejen
op de botterram

T

het beste adres, dè witte ge toch, dè
is nog altijd

Gebr. v.d. Broek
ZANDBOSWé'G 39

-

SLACHTER VAN G 0 C H

DEURNE

Martinetstraat

TELEFOON 3102

Auto rij school

P. DE LANGEN
lest op prettige wijzen.
VOLLEDIGE THEORIE-OPLEIDING
U WORDT. AAN HUIS OPGEHAALD.

Tel. 3370

Zandbosweg 31

kunt

Ü

Alles panklaar thuisbezorgd.
speciaal onze verse braadkuikens,
soepkippen en kalkoenen.

Zaal "':Brabant"
••

BAKKERS-ARTIKELEN

Telefoon 2162

naar

BAKKERIJ G. J A C 0 B S
Liesselseweg
Alles steeds in voorraad en kersvers

&d&i' W*R#M*#WU

Runds- varkens
en

Jean Coopmans

paardenslagerij
Ook voor de

Aannemers- en Tammerbedrijf N.V.

J. Koppens
..... Telef. 2 8 9 7

Liesselseweg 20

Speciaal adres voor vakkundige verzorging van
BRUILOFTEN EN FEESTAVONDEN.

Poeliersbed rijf

Deurne

broodjes, krentebrood, gebakjes,
vla, taart - afijn ALLE

bij ons voor gezelligheid slagen

VERS .... da's lekker!
Wij bieden U voor de komende feestdagen

Voor beter brood

Ook met de carnavalsdagen

Derpsestraat 39

Deurne

fijnste vleeswaren

L.

W.outers-v. d. Eijnden

Martinetstraat 18

Tel. 2864

,,__.._BBl!lli!llfl4im;;;;a.1111.11111'liO'MmBill!l!llDIA!m'll+11ttmm1"lll!lll1111*mY-lllENlll111Bmll_ _ __

Het van ouds vertrouwde adres

Voor alle timmerwerken

~elöt veili'{f, reiöt comfortabel,
reiöt voorcleli9, relöt per

NAAR

. AANNEMERSBEDRIJF

van

TELEFOON 2638

WH

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

tot

pers.

?fW'f*ff+&s

Telefoon 2375

fiA8*WWiWMP!iR!!"''H

bouwwerken
P~ J~ lU ."f"fEf\S

Voor alle

go no Lebon
in de Zaailberg

Aannemersbedrijf
DERPSESTRAA T

DEURNE

Houtindustrie

« K0 M A »

P. KORTOOMS
Tramstraat 67, Deurne - Tel. 2997

b

Croquetten

Voor

eerste klas artikelen
versnaperingen en
vreemde postzegels
naar

PETERS-TEGELAARS

Nassi

Deurne

Gezellige en prettige

In elke friture . . .

keukens, kasten en
machinaal timmerwerk

Koppens-Huijs

Burg. v. Beekstraat 18

die heget gelijk.
VOOR

Ook veur drank in eigen huis
IS CAFÉ

Van
Goch's
Touringcars
Jan v.d. Mortel
17
50
HELMONDSEWEG 91

Veur nun borrel of un fles

Carnavalsdagen
Bami

en fricandellen van

Beckers - Deurne

met een lekker borreltje of glaasje
bier vindt U in de Zeilberg

BIJ

~llEf\
CAFÉ R. BEIJERS-DIRKS

Ook tijdens de carnaval

't Is wir carnaval

1

1

WIJ VRAGEN UW AANDACHT VOOR ;

11

met veel plezier en pret blijven
Uw verzekerde

risico's

i

gedekt.

Ok in de barrier tigge de bosse

1

1

Financieringen - Hypotheken
I,

W. J. DONKERS
Helm.weg 34

11

P. HOEBERS
Deurne

....

Molenstraat 2

........."

Tel. 3025 111

..."

Café Barriër

'

-

Helmondseweg 18

Deurne

DEURNE -

tel. 2493

Deurne

1

il'

VOOR ALLE SOORTEN

Voor .een goede en gezellige warmte

BOUWWERKEN

zowel voor kolen
als haardpetroleum

Helmondseweg 75

CHOPINSTRAAT 7 -

BrandstoHenhandel

Tel. 04930-2816

DEURNE

TEL 3325.

Heuvelstraat - Deurne
Tel: 2394

BRUGGENWIRTH'S GROSSIERDERIJ

FIAT VERKOOP en service
Handel m auto-onderdelen en accesoires

Deurne: Lekkerland

Manders Automobielbedrijf

Venlo : Limb. Tabakshuis

Tel. 04930-2626

-

~~ ~
" .======::::=~~;;;;;;~==========~;:;:=::::::;::==~~I P

Gebr. ~utterö

1

v ~a~er ~~e~

de van Doorne' s F. Dielissen

A. VAN KAAM

Deurne

1i1

Aannemersbedrijf

o4utory~chool ,/~...orrect"

-

Garage

I

1

...._."

Makt mè de carnuval oew cente nie gelaik op
mèr kiekt weiter dan oew fistneus lang is
en bewaort nog wa vur 't haolen van railessen
bai RAISCHOOL "CORRECT"

Heuvelstraat 3

•

M. Mertens-v.d. Vrande

Fa. Kuijpers & Zn.

Uw adres voor brood en banket

en do ar kande ge ok nog' s
wa hosse.

11

Diepvrieskisten en -kasten
Wasautomaten
Wasmachines
Centrifuges
Stofzuigers
Radio
Televisie

Deurne

Helm.weg 38

1
1

"

1

Uw adres

'n pötje bier hebbe ze overal

__________________~----~----------~-WIFRA

'•

AANNEMERS VAN ALLE VOORKOMENDE

WIFRA SPORT N.V. - DEURNE
groothandel en fabrikage kampeer- en sportart.

1

BOUWWERKEN.

Wai wense oe pluzzierrige karnavalsdaog .
'~

R.K. Boerenbond

Deurne

naar

1

LUNCHROOM v. d. BERG

1

Molenstraat 6
~•

•

._,._.,......

-

Tel. 04930 - 2379

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

""' • 4

""' ... "

..."

•

•

. . . , •• ...

-

Voor alle

gereedschappen

Deurne
.".

••

""' •

•

" ' .,,".

...,._

Veur gezellige carnavalsdagen
en veul plezier

Coöp. Zuivelfabriek

"St. lsidorus"

naar

voor

é:afé-bar ,,o4nclrea''

losse melk, flessen melk, karnemelk, yoghurt,

VLIERDENSEWEG

vanillevla, chocoladevla, karnemelkse bloempap.
~

,,.

'""

•

•

""""'

n

e

. " .

V

tJ4

n

e

..-

n

•

. . ."

Q $ .-....-

n

$

uA

"

•• """'

....,,~

ZUIVELWINKEL "EMKABEE"

Deurne' s Confectie Atelier

'•

DECONA.

Wie&LEKKERE KAAS wil eten
Ge zult het zeker toch wel weten
Gaat hem in de Zuivelwinkel kopen
Daar hebben ze veel soorten en met hopen .

Groeneweg 11

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

'~

,

Deurne

biedt aan meisjes een PRETTIGE WERKKR!NG.
~·-

. . .-

4

u

DEURNE

zw:'"' .....

""""''' ..... .,,"

"""". ••

..,. •• u

"""' ••

....,,... •

u

"""'''

j
_,,

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

W. Hoeben &Co.
Liessel.

Voor ·alle heren- en jongenskleding

•

KLEDINGMAGAZIJN

LEVENSMIDDELENBEDRIJF.

LICHTEVELD-VAN DEURSEN

••
•

Telef. 2382

Molenstraat 4

Een goed figuur gaat bovenal
Zelfs in 't costuum van carnaval
U slaagt hiervoor met groot succes
op 't ;lgend speciaal adres:

••

fa. JQS. (QQPMANS

WAT VERLANGT U VAN EEN AUTO?
TOYOTA HEEFT HET?

Bouwbedrijf

M. TEEPEN-HOEX

Beton- en

Stationsstraat 60 - Deurne

Utiliteitsbouw
VOOR AL UW

Transporten
Grondverzet

Speciaal vervoer

Zand- en grindleveringen

MOLENSTRAAT 28 - DEURNE

Rechter : Zo hebt U imme rs de inbraak
gepl negd, zoo ls ik u zojuist hebt gesc hetst?

Fa. van Heugten
TELEFOON 2607

V erd achte: da.t niet, edelachtbare, maar

GEBR. VAN BAARS

in de toeko mst hoop ik uw ~ethode npg

TEL. 04930-3192-3210

DEURNE

ee ns toe te passen .

Breng uw carnaval
rustig door

Voor diverse soorten

broodjes en
gebak

Leg ook even aan
bij 't Spoor

naar luxe brood- en banketbakkerij

T

C. Coopmans-Bertrams

café H. Kuypers

Stationsstraat 89 -

Telel. 2497 -

Deurna

Maak de optocht nog groter !

oossens

voor carnaval.

3000 geslaagden
Meer dan 1.000.000

Meer dan

ROMEINSTRAAT 7

Grootste sortering

veilige km les !
VOOR ALLE RIJBEWIJZEN
Stationslaan 17
Deurne
Tel. 04930-2717

ALLES

WIE HEERLIJK

OP FOTOGEBIED 1
'f

VIS

STELLA ARTOIS
Vertegenwoordiger

Jan v. d. Eijnde

wil eten, mag ons

F. Roo.y a kkers

Molenstraat - DEURNE (N.Br.)

bekend adres

Heieindseweg 20

Teleloon 2583 .

TELEF. 2665

Taxi - Luxe verhuur
Bonds-autorijschool
4-6 persoons wagens
Familiebusjes 8 - 10 personen
Kampeerwagens
Buitenboordmotoren

Laagste prijs

J. Wasser

STRIJBOSCH' Rijschool

-

-

DEURNE

-

Tel. 04930- 2118

niet vergeten!!

':Bè

netuurlek

Het beste produkt van Neerland's rijwielindustrie

Gazelle!

dè weet toch iedereien , dège
veur bjoëk en schreelgerei 't
bèst terecht kant bai

Beleefd aanbevelend,

M. Verdonschot Noud v.d. Eijnde
Molenstraat 15

Deurne

Tel. 2336

Harrie Manders - Deurne
Stationsstraat 1 04

Meulestraot.

&&&Wsff**''±f

'

· vooR CARNAVAL

S

' IN DE PEEP

"ZANZIBAR"
· Beleefd aanbevelend,

DE GEHELE DAG GEOPEND.

MATH. VERHEIJEN

1

Boerenkielen met carnaval-insigne, rode zakdoeken ,
sminck, gelaatskleuren, haarglitter, sterren . halve
maantjes enz .
.Prachtige hoeden en boe re npetjes in diverse
kleuren en zottern ij .

ALLE SOORTEN MASKERS·

Jos. Guffens
GROENEWEG 4

-

TELEF. 2 602

-.......

.......", ..... ".. ....,._,
.

GROENTEN en
FRUIT

Uit voorraad leverbaar
hardboard
zachtboard

Gerard van Dijk
Haageind 9

Hij sti wir in den dobbele winkel, Kerkstraot 15.
Vlis en Vliswaore an den inne kant, an den
andere kant alle muggulikke en onmuggulikke
lèvusmiddele.
Vur goei vlis en vur goei lèvusmiddele nao

Frans van de Kerkhof, kerkstraot '15.

Alle soorten timmerhout
voor het maken van grote
en kleine gebouwen

•

Haarden - Kachels

•

Stofzuigers

•

Diepvrieskisten en wasautomaten

•

Huishoudelijke artikelen

•

Gereedschappen en ijzerwaren

•

Hang en sluitwerk

KERKSTRAAT 18

Maar!! - !

Woninginrichting

Keeren

KEIJZERS' H~~~A~~S

BOEK- EN
KANTOORBOEK HANDEL

De zaak voor alle reparaties op schoengebied
Ons devies is. vakkundig, snel en kwaliteit.

W. A. HOEBEN - DEURNE
De Visser 22
Telef. 2911

DEURNE

Houthandel en zagerij

L. Holten
Voor grond- en loonwerk

J.

Telefoon 3023

TELEFOON 2690

R.S. Stokvis
rijwielen

Hendriks
Langstraat 130

Driessen
KERKSTRAA T 20

Voor radio

of TV

\

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

H. v.d. Kerkhof
Haageind 10

Telefoon 2336

Deurne

en woninginrichting

Dan ons huies ingericht door

Deurne

Alles tegen concurrerende prij zen.

DEURNE

m'eubelen

Mee Vastelauvund sjans
Noa Pasen trouwen

Stationsstraat 44

Templex en glaswol

Telefoon 2488

VOOR AL UW

Harry Goossens

Eternit golfplaten

A.B. Hieltjes-v.d. Boomen

Ok mi de karnavalsdaog !

Voor 'n lèpke of bed

asbest golfplaten

Hofleverancier van Prins Carnaval.

Den aauwe Prins is wir m z'n vak terug.

Voor 'n bokske of pet

brandvrij board

Tel. 3959

Deurne

bij THEO LICHTEVELD
slaagt U tevree.

Bezoekt tijdens de carnavalsdagen

ZAAL v. d. PUTTEN
WALSBERG.

Dansen vanaf 5 uur. Na afloop
Orkest cclos Mambolero'S>>
Bezoek van Prins en Raad van Elf dinsdag om 5 uur n.m.

Ja, een

ALFA LAVAL melkmachines en diepvrieskasten.

Constructa dealer

Deurne

G. MANDERS

gaskacheltjes op flessengas, haarden, kachels, wasmachines en landbouwwerktuigen

Tevens uw adres voor

•

Hoek Molenlaan - Kerkstraat is het adres voor :
Haarden en kachels :
Davo , Efel, Interne. Jaarsma, Faber,
Bocal, Beckers, Pelgrim, Coleman .
Hoenson' Siegler, Etna , Bronco .
Koelkasten en diepvrie:zers :
Marijnen, lgnis, Esta, Bosch, Zanussi
Wasautomaten, wasmachines en centriges :
Rondo, A.E.G" Robusta , Metalu, Siwa

Gasfornui:zen en bij:zets:
Etna, Pelgrim. Zoppas,
Ruh , Seppelfrike.

Junker &

A. J. VAN OSCH
KERKSTRAA T 30

Milhezerweg 23a

Tel. 3095

Deurne

CJ)e 9rote vier

in de Walsberg
dor hedde gu zo'n fijn waor

b

1d

want krokette, nasi, ami en a ie waor
makt me nergens zo lekker klaor.
Milhesedijk 17

-

Telefoon 2715

MOPS

OUDE JENEVER
JONGE JENEVER
CITROEN JENEVER
BRANDEWIJN

maken Uw carnaval tot een onvergetelijk festijn .

LEER AUTO RIJ DEN 1

öchilclerwerk
en schildersbenodigdheden als verf
behang enz . enz. naar

J. VERHEIJ EN & Zn.
Deurne

Bai Snijders

DEURNE

VOOR AL UW

Milhezerweg 31

DROGE

wanneer U een Constructa aan laat rukken.

, Smederij Van Griensven
-

HELDERE en

was hebt U door op een knop te drukken

Alleenverkoop voor Deurne, Liessel, Neerkant, Vlierden, Bakel
en Milheeze. Vraagt vrijblijvend om inlichtingen bij

Molenstraat

mooie,

Tel. 2337

Eenvoudig, snel en veilig
Dan naar : ERKENDE AUTORIJSCHOOL

J. GIJSEN
Liesselseweg 3 7

Telef. 3219

n.v. Distilleerderij ccDe Papegaai»
Delft

P. VAN KESSEL
Utrechtstraat 38

Telef. 3196

Vertegenwoordigd : door

J.

REINDERS - Roermond

-

Tel. 04750-2906

Hannes kwam Toon tegen, die een wagen
trok, waarop boven een paard stond. Maar aan PIET de OORIJ, die op de operatieToon, wa is d'r nou aan de hand. Bèh, zee tafel lag te wachten in 't ziekenhuis.
"Ja", zei Piet beverig.
Toon, m'n pèrd is vandaag jaorig.
"De mijne ook", zei de dokter.

Erelijst van begunstigers.

Zij: Je maakt je lang niet meer zo druk om
ln Spanje was een hotel geheel volgeboekt,
mij, als in de tijd voor ons huwelijk.
zodat LOUIS ROTHIJSER werd afgewezen.
Hij: Wie maakt zich druk om de trein te
Als Generaal Franco hier kwam, kreeg hij
halen, als hij al in de coupé zit.
dan een kamer?, vroeg Lowieke.
Zeker, hij wel, zei de gerant.
Zogauw ik in de hemel kom, ga ik aan Ru- Nou, zei Louis, de generaal kan vandaag
bens vragen of hij al die schilderijen zelf niet komen'. Geef mij zijn kamer maar.
gemaakt heeft, zei SJRAAR van den EENIJND tegen een Volder. En als Rubens nu TONY STOB had in de kerk engeltjes geniet in de hemel is, vroeg de Volder.
tekend met zes tenen; toen de Pastoor vroeg:
Dan moet jij het maar even vragen, zei "Hebt u wel eens engeltjes gezien met zes
Sjraar.
tenen?" antwoordde Tony: Nee, u wel met
vijf?
Toen J. van WENELEU naar Rome ging,
vroeg hij, hoe hij de prijs van iets te weten Toen MARTIEN SLEGNED bij Theo Kapkon komen. Iemand zei: "Dan vraag je pé op bezoek was zei hij:
maar: Quanto costa?"
"Wat een heerlijke doeken. Ik wou dat ik
Toen zei Jo: is dat alles; dan kan ik net zo die stralende kleuren mee naar huis kon
goed vragen: "Wa kost da?"
nemen, maar ik ben er te arm voor.
Waarop Theo zei: "Maak je maar niet onJe hebt in je slaap ontzettend op me liggen gerust, je zit op mijn palet".
schelden, zei de vrouw van JO OBST.
PIET SOV belde een kennis op en kreeg
Mens, zei Jo, ik sliep helemaal niet!
een van de kinderen aan de telefoon. Wil
je een boodschap aan je vader doorgeven
Uw zoontje heeft net met stenen naar me vroeg Piet. Ja, mijnheer, zei Jantje. Haal
gegooid, zei iemand woedend tegen HAR- dan maar eens een potlood, zei Piet. Jantje
RY SOLO.
deed het en zei: Ik heb er een maar er zit
Gooide ie raak?
geen punt aan. Haal dan even een ander zei
Nee.
Piet. Jantje kwam weer aan de telefoon en
Dan was het mijn zoontje niet, zei Harry. zei: Nu heb ik er een met een punt eraan.
Goed, zei Piet, schrijf nu maar op. Ja, maar,
COR OBERS is eens ooit verliefd geweest zei Jantje, weet u nou wat zo vervelend is?
op een meisje dat nog een tweelingzusje had. lk kan nog niet schrijven zei Jantje.
Kon je ze eigenlijk altijd wel uit elkaar houToen HARRIE RATS in militaire dienst
den, vroeg een Strieper.
Och, daar deed ik eigenlijk helemaal geen was, zei een soldaat tegen hem: "Een van
mijn voorouders schijnt nog in de kafferoormoeite voor, zei Cor.
log gevochten te hebben".
Waarop Harrie vroeg: "Aan welke kant?"
PHIL RENSRIJD zat eens een keer in een
kroegje in een van de Acht Zaligheden op Wat fijn, zei een meisje op een bal tegen
zijn middagmaal te wachten, terwijl ie iede- CHRIST VESGER, hoe kwam U op het
re keer last had van een kip die voortdu- idee mij ten dans te vragen?
rend op zijn tafel kwam gevlogen.
Nou, zei Christ, het is toch een liefdadigheidsbal.
"Donder op, of ik bestel jou", zei Phil.
Is dit uw eerste operatie? vroeg de dokter
Als carnaval een openbaring voor u geworden is, vertel dit dan niet aan heel
HENNYFIEPSNORH hoorden we in de
de wereld boven de Moerdijk. Houd het
winkel zeggen: deze sokken kosten drie vijfgeheim. Beschouw uzelf in stilte als de
tig en die drie vijf en zeventig.
enige man boven de rivieren, die rijp is
En wat, vroeg de vriendelijke klant, is het
voor carnaval. Zolang gij met niemand
verschil?
daarover van gedachten wisselt, hebt gij
Waarop Henny zei: " Een kwartje, mevrouw"
nog gelijk ook.

Amstel Brouwerij, Amsterdam, Hoofdagent A. v. Wees.
Bavaria Brouwerij, Lieshout, Agent P. Swinkels.
Weled. Heer J. Blaauw, Julianastraat, Deurne.
J. Bouwmans, Industrieweg, Deurne.

Bruggenwirth-van Nunen, Markt, Deurne.
Jos. Deltrap, Architect, Deurne.
Wethouder W. van Deursen, Vlierden.
Van Dinters Kleuterhuis, Stationsstraat, Deurne.
Dr. H. J. v. Doorne, Industrieel, Deurne.
Weled. Heer M. v. Doorne, Industrieel, Deurne.
v. Dijcks Limonadefabriek, Helmond.
J. v. d. Eijnden, Schoenhandel, Stationsstraat.
Brouwerij "Drie Hoefijzers", Agent W. Geerts.
Brouwerij "Dortmunder Hansa", Agent W. Geerts.
Limonadefabriek "Sparks", Agent W. Geerts.
Limonadefabriek "Wilson", Agent W. Geerts.
Distilleerderij " Klaveren Aas", Agent W. Geerts.
Distilleerderij "Hasekamp", Agent W. Geerts.
Nutricia, Agent W. Geerts.
Jacky, Bergeijk, Agent W. Geerts.
J. Goossens, Steenfabrikant, Deurne.

Hotel van Baars, Stationsstraat 113, Deurne.
Architectenbureau G. A. J. Hurkmans, Derpsestraat, Deurne.
P. Martens, Schoenhandel, Stationsstraat, Deurne.
Assurantiekantoor Scheepers, Warandalaan, Helmond.
P. Smets, Stucadoorsbedrijf, Stationsstraat, Deurne.
J. Swinkels, Ass. Kantoor, Kerkstraat, Deurne.

Trapisten Bierbrouwerij, Agent van Dijck, Helmond.
H. v. d. Wal, Bouwmaterialen, Deurne.
J. Vermeer, Hoofdonderwijzer, Deurne.

ER ZIJN NATUURLIJK VREEMDELINGEN die toch komen. Voor hen enkele
gebak, koekjes voorschriften.

Met de! carnaval
Voor al uw metsel- en straatstenen

bonbons

Geldens n.v. Nijmegen

Denk niet dat gij carnaval-rijp wordt
door te veel te drinken. Gij wordt alleen maar dronken.

chocolade

Buiten zichzelf treden is niet hetzelfde
als uit de band springen. Het is de pijnlijkste vergissing die men als noorderling kan maken.

Vertegenwoordiger
Banketbakkerij

E. G. MARKHORST
Tel. 04930- 2085.

Heren SLAGERS

BESTE

BRILLEN

URST CARNAVAL
Bloemenmagazijn

Het adres voor:

Kookinstallaties
Rookkasten

TH ..,i; MARTENS

-

J. GOOSSENS
De Visser 15

Spako

~
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Als carnaval niet geworden is wat gij
ervan verwacht had, zeg dan thuis niet,
dat het niet geslaagd was. Zèlf zijt gij
niet geslaagd.
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Deurne

•

ketel- en apparatenfabriek

W. Wasser - Deurne.
"""". . . . . . . . u

Dansen
Orkest: cc The Arona Stars»

Brood- en Banketbakkerij
Speciaal fijn gebak.
....,,.., •

",.,...

::w"'

•

Ze speulen veur oew in zaal

18 IE IK IK IE IQ,§

.... •• u

U kOmt toch zeker ook
naar de optocht kijken.

11

Stationsstr. 32
Tel. 049302964
DEURNE

Stationsstraat 43

Gediplomeerd Opticiën V.V.O.

Werktafels

....",...

Verlies nimmer uit het oog dat men u
niet gevraagd heeft te komen. Dat gij
als anonieme gast zonder meer te accepteren hebt, wat men u toedenkt. Zint u
dit niet, neem dan de eerstvolgende trein
terug. Er lopen er genoeg.

Wismans

Braadovens

V"'tJ4'...

Laat u gewillig zoenen door een vrouwelijk masker. Maar verbindt hieraan geen
enkele gevolgtrekking.

Steeghs-

Kookketels

~

Zeg zo weinig mogelijk. Zodra nren
hoort dat ge hoog-hollands spreekt,
loopt ge de kans beschouwd te worden
als vreemde. Men neemt u op de hak
of laat u links liggen.

SCHIKS - telefoon 2360

Zondags dansen vanaf 4 u.

Maandag en dinsdag vanaf 6 u.

De Prins en de Raod van Elf komt ok bij ons.
Nao 't dansen is er baai ons volop leut veur iedereiën.

-

A. J.
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Bekkers-van Baars
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Hèdde ge al zon schàn lamp an het plafon

~
• karn·a valsgerei
~
Vur alle

of zo'n moui lèmpe, dè oew kèinder zo schon von.
Hedde ge al zo'n muziekkèske of un stofzuigerding
of in oewe gang zonne bing-bang of ting-ting.
We hebbe van alles zat - 't is nie om te liege
bij

IAIDIAIMS

kaande ge dè allemaol

kriege .

zoals stoffen

STATIONSSTRAAT - DEURNE.

franjes

1

bankstellen, eethoeken en slaapkamers
in alle prijsklassen.

11

boerekielen

petten en rooi tesneuzikken

en alle andere kleragie vur alle

In onze NIEUWE SHOWRUIMTE staan

Il

pekskes

seizoenen. Het bekende adres

Il

Woninginrichting H. van de Mort e 1
Stationsstraat 1 2.

kinderwagen en wandelwagen

in èèn

MAG. «DE MOLEN»
Stationsstraat 34

Deurne

Tel. 2404

MARKT

DEURNE
Het speciaa l adres

KINDER- en
WANDELWAGENS
model

DUO-FOLD
-;f(~~./

Kinders.t oelen vanaf 3 9.50.

Telefoon 2506

Deelnemers aan de optocht worden verzocht
tijdig in de St. Jozefparochie aanwezig te zijn.

dè tie de narremuts nun dag of drie kon
lainen; hij wou der weer 'ns op z'n aauwerwets uit. 'n Bietje verwonder zei ene van ons
dè tie daor toch wa te oud veur was. Bendege belazerd, zei tie, ik wor wir helemaal
jong, want ik heb vanmèrge wir veur 't uurst
in m'n boks gedaon.

Bezoek van de Prins en gevolg

tfansj~s

aan

en feestzalen.

ZONDAG:
Café Verschuren, Markt

4.30 uur.

Café Kuijpers, Stationsplein

5.15 uur.

Café Verbakel, Haageind

6.00 uur.

Zaal Brabant, Liesselseweg

7.00 uur.

Café Harmsen, Langstraat

7.45 uur.

Café Mertens, Helmondseweg

8.30 uur.

Residentie

9.30 uur.

MAANDAG :
Prinsendiner.
Hotel van Baar , Stalionsstraat

5 .00 uur.

Cafetaria Snackbar. Stationsstraat

6.00 uur.

Café A. Timmers. Stationsstraat

6.30 uur.

Zaal Bekkers, Molenstraat

7 .30 ·uur.

Instuif Deurne

8.30 uur.

Residentie

9.30 uur.

DINSDAG:
Cafetaria L. v. d. St ' ijn, Molenstraat 2.00 uur.
Zaal van Moorsel, Molenstraat

2.30 uur.

Bezoek ziekenhuis
Zanzé-bar, Molenstraat

4.00 uur.

Zaal v. d. Putten, Walsberg

5.00 uur.

De Peelpoort, Markt

6.00 uur.

Café Olympia. Molenstraat

7.00 uur.

Cafetaria v. d. Berg, Molenstraat

8.00 uur.

Residentie

9 .30 uur.

Eeuwig jong.
Dezer daoge waare we in het waandelpark bai het praotbenkske, waor mistal die
auwere knoepers 't wel en wee van Deurze
zitte te bepraote. We han de narremuts op
en we moette zegge dè 't 'n bietje 'n errege
gekke vertonning war, dè we tusse die oudjes
ginge zitte.
Nun hele auwen Deurnese vroeg ons of

toch dè Mari~k
van Deurze"?
Mammie: "Een dansmarieke van de Peelstrekels, menneke"!

In Amerika werd de politie opgebeld door
een pastoor, die zei: Waarom laat U die
dooie ezel bij mij in de straat niet ophalen.
Maar mijnheer pastoor, U zorgt toch voor
de overledene. Dat wel, zei de pastoor, maar
ik waarschuw altijd eerst de familieleden.

't valt allemaal
niet mee

1
•

Pat bovenstaande kop geen holle phrase is
moge blijken uit ondersta ande brief. Het is
werkelijk nog niet alles kits met de woontoestanden en met de Nederlandse taal is
ook alles nog niet botertje tot de boom.
GEACHTE HER,
Tot unser bewondering ontvingen wir U
schrijben waarbij angeschloten een infulformulier. De erste de beste fraag hoe de familiehouding ist find ik kienderachtig. Aber ich
kan U vertelle dat ze goed ist.
Wenn U het niet geloofd kunt U ons gerust
mondeling bezoeken dan kunt u het selber
zien. Find U het gek das wir eindelich gem
op uns eige willen zitzen? En hoe moet het
wenn een kiendjen komt? Ich weet niet waar
het heen moet. Dus ik verzoek U neem het
in behandeling.
Ein geluk bei een ongeluk ist das mein
hond met het oog op de belasting gestorven ist. U kunt mei dus schrabben. Verders
zou ik mei gem lassen krabben vor vast
recht.
Verder hebben wir nog immer slaa.pmangel omdat we so bekrompen sind dat we
uns niet konnen keren von de ruimte.
Ik hoffe nicht das dit het derde kluitje word
womit U ons in het riet steuert. Want anders
neehm ich meine beweging in handen. Wij

sind doch ook de beroerste niet. Want mein
weif en ich hebben de afgelopen zommer
ons huis netjes aufgeknapt. Aber nu wordt
het dan ook de hoogste tijd das wir allebei
de hand aan ons zelf slaan, en wel een gebit. Wij sind al bei de zandarts wesen passen. Aber folgende week muss er ping ping
zijn. Nu fraag ich U, daar moet wat tegen
U doen. Als het niet anders kan wil mijn
frau gem mondeling contact met U hebben.
Einmaal ben ik afgebrand, das was een beklagenswaardige toestand, aber zo ist het
ook niet om te harden. Oendanks het aufknappen van het huis lekt het noch hier und
da. Het ist zo erg das mein arme frau keen
raad weet met haar water. Neem het nogmaals in handen, mijnher. Ich hoop er het
beste van.
Hoogachtend, w.g. oenleesbaar.
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BOUWBEDRIJF

Leo van de Mortel
Deurns

. Mo lenstraat 10

CUoor al uw bouwwerken

Tijdens de carnaval

Jan Slegers ·Sparsupermarkt

Uw

Telefoon 2417

'

Stationsstraat 41

Zie onze dagelijkse yoordeel-aanbiedingen

t

StaUonsstraat 41

Telefoon 2417

Jan Slegers Sparsupermarkt

BLAASKAPEL UIT OMMEL

Beleefd aanbevelend

HEIN SMEETS

Ha fin, een /oueevan,
ZEER OUDE GENEVER

Entree met inbegrip van 5 consumpties.

N.V DISTILLEERDERIJ

UURWERKEN
ZILVER

M. DIRKZWAGER Az. SCH IEDAM

Sinds 1714 onveranderd:

Slagerij Keuten
de ffjnóte vleeówaren

GOUD

in

1i (•l ;i i: 1

alles 1e klaö !

Stationsstraat 21.

Een oude naam
Een goede kwaliteit

DANIEL VISSER &Zoonen
Distilleerderij ••De Grauwe Hengstu
SCHIEDAM

Opgericht 1714

Sanitair

Zoekt U iets

Gasfornuizen
Centrifuges

Fa. v. Loenhout
Stationsstraat 15

Deurne

voor vrijetijdsbesteding? Komt U dan eens
kijken naar 'n fijn

Wasmachines
en diverse
huish. artikelen.

L. v. d. Eijnden
Stationsstraat

Deurne

HANDWERKJE
bij

ccHET WITTE HUIS»
Stationsstraat 26

TIJDENS DE CARNAVALSDAGEN

DAf'tSEf'I

Bij OBERS kijken ·is kopen !

~rE VLIEf\· DE~l

in zaal RICUS THIJSSEN

FORD-AUTOMOBIELEN - BROMFIETSEN
SCOOTERS - RIJWIELEN

FIRMA OBERS - MARKT - DEURNE

Orkest ccDe Bianca'su
en met medewerking van de
Vlierdense Boerenblaaskapel.

Garage: Telef. 3052

Zelfs de Prins neemt

'IEf\ZEKEf\l~IGEf'I f't~C~B~

ccFOKA»
als hoffotograaf.

Bromfietsen : Tel. 2377

TILBURG

Alle verzekeringen voor iedereen.
Voor "De Peelstrekels" in 't algemeen.
Kantoor DEURNE: Stationsstraat 103 - Tel. 2310.

Deurne

Telef. 2297

Bezoekt tijdèns de carnavalsdagen

Snack-Bar
M. VAN HOEK-MEULENDIJKS
Stationsstraat 50 - Deurne
Tel. 3181
ALTIJD GEZELLIG!

Wilde ge 'n degelijke peep
of 'n goei sigaar
dan slaagde ge met carnaval
en 't hèjel jaor
't beste baai ons veur dè geraai
Dan nog ne schonne geknipte kop
Daormee ston wij ok an den top.
Sigarenmagazijn en kappersbedrijf

EMILE BERKERS
S.tationsstraat 38-40

- Tel. 3662

