


FOTO-STUDIO FOKA HET FOTOCENTRUM 

VOOR DE PEELSTREEK 

EN AL ONZE PEELSTREKELS 

Vur oew broud 

* 

J. RAKELS 
KRUISSTRAAT 

Uwbakker 

Uw Klim-op 

kruidenier 
Wat troef is bij het kaarten 

is v.d. Mortel met zijn appeltaarten. 

Theo van de Mortel 
Liesselseweg 16 - Deurne 

Peelstrekels en Peelstrekelinnekes 

Doe met de carnaval niet zo stillekes 

Bij een borrel en een potje bier 

Maakt men bij "Den Thijss" 

veel plezier 

Café ,,Den Thij~" 
Telefoon (04930) 38 62 

Tramstrut 15-17 

WDde ge een kumke of 
DUB bag koupen 

ol verkoupen? 

DllD moete ge US bal 

THIJ BERKERS 
op de MIDaen dalk anlonpen 

TELEFOON 25 59 

Moos liep gelukkig glimlachend en 

fluitend op straat en werd door 

Bram gevraagd waarom hij zo 

gelukkig was, waarop Moos ant· 

woordde: 

1k heb net mijn vrouw afgeleerd 

om ruzie met me te maken'. 

'Hoe dan ? 'in[ ormeerde Bram 

nieuwsgierig. 1k heb haar gezegd 

dat onze poedel er zenuwachtig 

van wordt'. 

VéGé 
Ge kaant bij ons van alles 
veinden om te èten 

* 
JO VAN GOCH 

St. Joseph Telefoon 29 89 

LEER AUTORUDEN 
Eenvoudig, snel en veilig ! 
Dan naar: 
VAMOR - FNOP - BBN 

ERKENDE AUTORIJSCHOOL 

GIJS EN 
Liesselseweg 37 
Telefoon 32 19 

Van onze mik en brood 

worde ge groot 

A.J. WELTEN 
LINDELAAN 

TELEFOON 32 17 

KAPSALON 
JEURISSEN 
Stationsstraat 63 - Telefoon 23 53 

voor betere 

haarverzorging 

as ge nao de Vastelaovend 's gemakkelijk wilt ligge of zitte 
dan moete ge 's bai ons ankomme 

Wai hebbe stujel, toffels, bedde en kaaste zat. 

Spul urn der onder te !egge hebbe we ok genog, en dè wille we bai allie ok nog komme 
maoke. 

Won;ng;n,;oht;ng H. V ,d, MORTEl 
Stesjonstraot 12 · Deurne 

Ge wit wel mi de carnaval 
dè de chinees dan smaken zal. 

..,,...~ 

Chinees Restaurant "Azië" 
Heu·velstraat -

As ge gin pak an het 

van Huub Wismans ... 

bij 

ut J~ in m~r gt:reust 

'n mask~r op 

"ani ge bènl nerregus 

Voor 

Radio 
of Kleuren TV 

THEO LICHTEVELD 
SLAAGT U TEVREE 

Ook met carnaval hoort er 
een bloemetje bij ; gekocht 
bij bloemenmagazijn 

11
De Akelei" 

TH. VAN DINTER 

"De Akelei" 

Deurne, Stationsstraat 4 7, tel. 2113 

Met de carnaval rustig leuteren 

en pruven bi.f 

H. v. d. Berkmortel 
Hellemanstr. 49, Deurne, Tel. (04930) 3840 

Deurne Hellemanstraot 49 
Tel. (04930) 38 40 (b.g.g. 20 80) 

Vert. Wilhelmina biljart - Voet~al

spelen - Agenturen in biljarts • Tafel
biljarts • Handel in biljart-artikelen • 
Stopbi!jarts - ....Reparatie-inrichting 

W. HOEBEN 
Levensmiddelenbedrijf 

• 
LIESSEL 
Hoofdstraat 24 
Telefoon 2 55 

• 
Voor al uw levensmiddelen 

Lippenstift in alk ld.:uren 

Flcskes um lekker te geuren 

Poejer urn op ocw gezicht te smeren 

Pillen en poeiers urn de pijn te weren . 

Ditte alles hebben wij. 

COR HARTJENS 
Drogist Stationsrraat 

Vur al oew kepotte schoewn 

nao 

, OON HOEBEN in de Visser 

m 
M 

De woning was nog in aanbouw in 

de Bijlmermeer en het jonge echt· 

paar bekeek de flat die ze wilden 

kopen. 

'Hoe vindt u het? 'vroeg de make

laar. De man keek de kleine kamer 

rond en zei: 'De woning is wel 

aardig, maar de muren zijn zo dun'. 

'Daar kunt u nu nog niet over oor

delen', zei d,e verkoper. 'Die zijn 

nog niet behangen'. 

ANNY EN JAN THIELEN-TIMMERS 
STATIONSTRAAT 

L __________ _:__ ____________ _L ______ _..__ ________ . ______ .. ______ , 
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Here11 Slagers 

Het adres voor: 

Kookketels 
Kookinstallaties 
Rookkasten 
Braadovens 
Werktafels 

SPA KO 
Ketel- en apparaten/ abriek 

W. WASSER - DEURNE 

UM LEKKERE 

VIS 
te èten 

moete ge 

VERDONSCHOT 
nie vergète. 

* 

M. VEUOONSCHOT 
JAN v. GOYENSTRAAT 10 

TELEFOON 23 36 

Me de 

bussen van 

Sjefke 
van Goch 
kaande ge 
overal komme ! 
Telefoon 23 75 

Touringcars van 1 7 tot 55 personen 

VOOR EEN GFZELLIG 

AVONDJE UIT 

naar Residentie Heikneuters 

VAN HOUTS 
zaal ,,Parkzicht" 

in de 

ST.-JOZEFPAROCIDE 

* 
Kom eens over de lijn 

daar kan het ook gezellig zijn 

TELEFOON 37 05 

Zuivelwinkel lit1hêfi=dl 
Voor al uw exclusieve artikelen 
zijn wij goed gesorteerd: 

o.a. buitenlandse kaas, sausen, dipsausen , 
aparte soepen, ragouts en vele soorten 
honing en gember. 

P. VAN DUREN 

Voor diëten: 

Zoutarm en vetarm 
Suikervrije en vermageringsartikelen 

Ve~der nog N.C.B.-vleeswa.ren ... 
iets fijns. 

Goudse ka.as in alle smaken. 
Komt u maar eens proeven ! ! ! 

TEL. 2093 

Verschillende soorten vers gebrande nootjes. 

VEUR AL OEW: 
GRAMMOFOONPLAOTEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 
ORKFSTINSTALLA TIFS 
ORGELS 
PiCK-UPS enz. 
naor: 

Solo Music - Wim Berkers 
STATIONSSTRAAT 87 

DEURNE - TELEFOON 25 43 

VOOR AL UW 

bedrijfskleding 

slaagt U natuurlijk bij 

CONFECTIEFABRIEK 

,,MARTINEZ" 
Veldstraat 2 - Deurne - Tel. 24 90 

Mé <lees dolle daog 
komde gellie toch zeker 
is an bij 

CISSY en JAN 
* In de bar San Marino 

hebbe ze 't gelaèk 
van biejer tot vino 

Vur vel}I leut 

en ne pot bier 

zoek dan bij 

DE BERK 

je vertier 

RIET en PAUL 

v.d. BERKMORTE L 

AANNEMINGSBEDRllF 

SL Wllllbrorduoplantaoen 1 

Tel. 04930-3143 

DEURNE 

Mi de V astelaovend 
KUUKSKES 
SNOEPERIJ EN 

SJOEKLAAT 

* 
KUUKSKESBAKKERU 

SCHIKS TILLEFOON 2360 

Me de karneval veul plezier 
en vur al oew electrische spullen 
hier. 

Adams 
* 
STATIONSSTRAAT 5 

DEURNE 

Vv.r ne prettig€! karnaval 

loopt te r'<' op 

Schoenen 
va n 

VAN VEGHEL 
Stationsstroat 42 Deurze 

~~ 
liJ 

·t Is raar maar waar 
'n speciaal carnavalskoopje 
staat voor U klaar! ! 

VOOR ALLE 

NIEUWBOUW EN 

VERBOUWINGEN 

AANNEMERSBEDRIJF 

M.BERKERS 
STATIONSSTRAAT 102 
DEURNE 
TELEFOON 25 70 

EERSTE 
DEURNESE 
EN 
SCHOONMAAKBEDRIJF 
GLAZENW~ERU 

Meule.ndijks 
TELEFOON 24 35 

• 
VOOR NETI'E 
AFWERKING 
STAAN WU BEKEND 

Voor Carnavalgoed 
en fopartikelen 
naar 

Willie 
Goossens 
Het adres waar U 
altijd zult slagen 

Telefoon 2389 



Feestvierders 
Carnaval 1971 

DIT IS l>.ct ali!.llilii1Eigl!!ll kunnen weer vooruit 

. . . . IV 

l 1 ~ .··DE . - . . ' 

~; , r Ml DU~ ~~ 
LEST BEST 

dien tijd dat ik van Prins Jan IV de scepter en de steek in ontvangst nam, had ik er nog geen flauw idee van 
teen zware taak mij te wachten stond om prins van het peelstrekelrijk te zijn. 
kan U zeggen Peelstrekels en Peelstrekerinnen, dat het organiseren van Karnavalsfeesten niet zo maar in een 

oek en een alaaf gebeurd is. 
anden en maanden intense voorbereiding gaan hieraan vooraf, en dit alles moet gebeuren onder een uitste
de teamgeest, wil het vrucht afwerpen. Bij deze wil ik dan ook mijn volle lof uitspreken aan het bestuur die 

o lled ige inzet dag en nacht hiervoor geven. 
ein, U, die mij ten alle tijden ter zijde heeft gestaan, mijn hartelijke dank. 

rietjes d ie inmiddels in prachtige nieuwe kledij gesto en zijn, voorspel ik een florieuze toekomst. 
--......... ...,, der leid ing van Oppe ho P e oe J u ste end muze in 

e 

o ri ze nieuwe Prins Neel 1. 
ns eel 1 U zou ik willen zeggen, maak er een feest van zoals er in de geschiedenis van het peelstrekelrijk 

nog niet is geweest. En U Peelstrekels en Peelstrekerinnen help hem daarbij op dezelfde wijze zoals ge mij gehol
pen hebt, ge deed het uitstekend. 

Alaaf 

Oud Prins Leo 1 

STREKELINNEKES EN STREKELS 

Nu we onze dertiende Prins hebben verwelkomd en gedoopt met de carnava
leske naam "Neel den Urste" geloof ik we) te mogen stellen, dat in eerste instan
tie het getal dertien geen ongeluk betekent voor onze carnavalsvierders, ten
minste niet met de keuze van "oor" de carnavalsvierder van Deurne. 
Tijdens de eerste dagen van zijn carrière als Prins heeft hij de scepter met de 
grootste vaardigheid gehanteerd. Ook van overheidswege zal het niet moeilijk 
zijn aan Zijne Doorluchtige Hoogheid Neel den Urste de sleutel te overhandigen, 
want het was onze Burgervader in eigen persoon, die onze Prins Neel den urste 
heeft onthuld en geihstalleerd. 
De carnavalsvierders van het Peelstrekelrijk staat weer een omvangrijk en vante
voren uitgekiend programma te wachten. Zowel onze kleine Strekeltjes als onze 
A.O.W. strekelinnekes en strekels worden weer door Zijne Doorluchtige Hoog
heid Prins Neel den Urste getrakteerd. 
Onze Raad van Elf, aangevuld met Oud Prins Leo en enkele aktieve leden, zal 
Zijne Hoogheid Prins Neel den Urste flankeren, tesamen met de hofkapel de 
Hosbengels, die o.l.v. Pietje een repertoire brengen van 80 carnavalsmelodieën. 
Ik hoop vanaf mijn zetel dat alle Peelstrekelinnekes en Strekels weer dolle 
dagen zullen beleven, waarbij het ook van groot belang is, dat Moeder Natuur geen 
spaak in het wie l steekt . 

Alaaf 
Vorst Jan 

Zo is het ook nog een keer! 
Ofschoon het nog veertien dagen duurt voordat het carnavals

geweld losbarst, zijn wij met de voorbereidingen rond. De traktaties voor 
de kinderen, bejaarden en zieken liggen kl3ar evenals de prijzen voor de 
grote optocht op C;irnavalszondag en de kinderoptocht op carnavals
maandag. 

Voor de deelnemers aan de kinderoptocht even attentie. Dit aan
tal neemt elk jaar toe en daarom moeten zij die in aanmerking willen 
komen voor een prijs zich melden (zie bij kinderoptocht) . 

We hebben dit jaar ons eerste Dansmarietjesconcours gehouden en 
niettegestaande de geringe Deurnese belangstelling, waren wij zowel als 
de deelnemers met deze avond zo goed tevreden, dat we er het volgend 
jaar beslist mee doorgaan. 

Vorst Harrie en Vorst Hein zijn door drukke werkzaamheden 
niet meer in staat de Prins terzijde te staan en de Raad voor te gaan 
hiervoor komt in de plaats Vorst Jan (oud Prins Jan IV Jan Lichteveld) 
en wij wensen hem veel sukses in zijn nieuwe funktie. 

Prins Neel 1 zal het nog beter proberen te doen dan zijn vader 
Pierre 1, en dat belooft wat . 

Met een voorbaat hartelijken dank aan Hoogedelachtbare Heer 
Burgemeester, Wethouderscollege, Adjudant Voets en zijn Corps, Ad
verteerders, Begunstigers en donateurs, wens ik jullie alle een plezierige 
carnaval 1971 . 

W. Geerts Voorzitter 



Baai "DE PEELPOORT" op de mert 

vur oew brulu~e en aander listen 
Eig.: A. VAN DE GOOR 

ce 

Voor dames en kinderconfectie 

HET WITTE HUIS 

In de Stationsstraat - Tel. 2297 

Carnavalsaanbieding 
'n Volwaardige schrijfmachine, in 
koffer, met garantie vanaf f. 175,-

KANTOORBOEKHANDEL 

NOUD v.d. EIJNDE 
Molenslrool 1 - Deurne 

Wij komen graag bij u 

aan huif demonstreren 

Worrum zoddege van den inne 
wenkel no den andere sjouwe ! ! 
Waai hebbe in onzen dobbele 
wenkel alles baai de hand. 
Waai verkouwpe ut fijnste vlis 
en vliswaore en an den andere 
kant alle geraai vur ut huishawe. 
Tweije vliege in inne klap en 
zeker zo goejjekouwp as op un 
aander. 

~~4 

~o 
(>-.J. 

'/.. ~ KERKSTRAAT 15 - DEURNE 

H. M. Bruggenwirth
van Nunen 

rookartikelen - suikerwerken 

EN GROS DEURNE 

EN DETAIL ' Markt 11 

Voor alle soorten 

BOUWWERKEN 

A a n n e m e r s b e d r ij f 

de van Doorne' s 
Helmondseweg 75 -Tel. 04930-2816 

Deurne 

Voor WELSH PONY'S, groot of klein 
Moet je bij 

P. HENDRIKS 
zijn. 

Al staan de merries ver van huis, 
Met de hengst .komt hij bij U thuis. 

TELEFOON (04930) 23 63 

Lekkere friet, nassiballen en fricadellen 

Moete ge op de Mert bestellen 

Nerges smakt dè spul zo fijn 

As in de aatomatiek van 't knijn. 

En dan die slaatjes en sjasliek 
't Is de specialiteit van 

· Kniinenburgs' 
automatiek 

's Avonds zetel 
van Prins NEEL 1 

Tijdens de carnavalsdagen 

EEN LEKKER 
GLAS BIER 

STUBS 
bij 

STALLEN -CAFE OLYMPIA 

Knibbeler 
Voor al uw 

DAMES-, HEREN- EN 
JONGENSKLEDING 

* 
Deurne - Telefoon (04930) 23 18 

met hofkapel ,,De Hosbengels" 

Gezelligheid 
begint bij de slijter ! ! ! 

Slijterij - Wijnhandel 

Bestellingen worden gaarne thuisbezorgd. 

Wij hebben gezellig
heid voor een heel 
jaar in voorraad ! 
En. vergeet u nooit : 

• GOEDE 
• DRANKEN 

zijn nergens goedko
per! 

GEERTS·HALDERMANS 
STATIONSSTRAAT 14 - TELEFOON 26 56 



ROUTE OPTOCHT ZONDAG 

Derpsestraat · Romeinstraat· Julianastraat ·Pastoor Roesplein · Tramstraat · Stations· 
straat· Markt· Visserstraat· Kruisstraat· Kerkstraat ·Molenlaan· Limburgstraat · 
Molenstraat · Ontbinding Markt. 

OPTOCHTREGLEMENT 

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 aa~ de volgende voorschrif· 
ten. 
Art. 2 ' 
De plaatsen in de optocht worden door het comité bepaald. 
Art. 3 
Maskers mogen alleen gedragen worden tijdens de optocht f)n alleen door deelnemers 
aan de optocht. 
Art. 4 
Wettelijke en gemeentelijke bepalingen moeten streng in acht worden genomen. 
Art. 5 
Kleding die aanstoot geeft is verboden. 
Art. 6 
Het is verboden: Tonelen voor te stellen die aanstoot geven. Hieronder wordt ook 
verstaan 't zingen van liedjes, die niet door de beÛgel kunnen. 
Art. 7 
iedereen moet zo gek mogelijk doen maar op een manier dat men er nooit spijt van 
krijgt gek gedaan te hebben. 
Art. 8 
Deelnemers uit de gehele gemeente zijn van harte welkom in de optocht. Deelnemers 
buiten de gemeente en reclamewagens vallen buiten de prijzen. 

Carnaval 1971 staat voor de deur. De tijd, welke naar hedendaagse opvattin°g op de 
eerste plaats bedoeld is om alle zorgen aan de kant te zetten en in prettige gepaste 
sfeer uitbundig plezier te maken. Carnaval wordt ruim 10 jaar in onze gemeente in 
georganiseerd verband gevierd. 
Vastgesteld kan worden da,t in deze voorbije jaren de carnavalsviering in onze gemeen
schap een vaste plaats heeft verworven en moeilijk weg te denken valt. 
Het hoogtepunt van de carnaval blijft de optocht, welke ieder jaar beter voor de dag 
omt, doordat intensieve gemeentenaren de kunst verstaan om zaken, instellingen en· 

b11 ui tzondering· personen op goedmoedige wijze te imiteren en in het zonnetje te zet
ten. 
Onze gemeenschap is langzamerhand gegroeid in de carnavalsviering; gegroeid is ech
ter ook haar inwonertal. 
In enquêtes, gehouden onder nieuwkomers, wordt vaak gesproken over vereenzaming, 
aanpassingsmoeilijkheden en weinig contact. 
Zonder de juistheid lîiervan in twijfel te trekken, zou ik tot U op wie deze woorden 

n toepassing zouden kunnen zijn, willen zeggen: "Viert Carnaval". Want als er één 
goede gelegenheid is om het isolement van Uw bestaan op te heffen, dan is dit wel 
het carnavalsfeest. Volgt U deze goed bedoelde raad op, dan zult U kunnen constate· 
ren dat U in het carnavalsfeest een goede steun vindt, om vlot in Uw nieuwe woonplaats 

u1s te geraken . 
Aan a!le carnavalsvierders weris ik toe, dat zij deugd mogen beleven aan de evenemen· 
ten , hopenli jk begunstigd door goed weer, maar in ieder geval verwarmd door vreug
de. de U tegenover elkaar kunt uitdragen . 

Art. 9 
Voor ongelukken tijdens de optocht is het bestuur van de organisatie niet aansprake· 
lijk, 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. 
Art. 11 

Gevallen, waarin niet is voorzien worden door het bestuur bestist. 
Deurne, februari 1971. 

DEELNEMENDE KORPSEN 

Koninklijke Harmonie Deurne· Jeugdorkest Koninklijke Harmonie Deurne· Fanfare 
Wilhelmina, Vlierden· Drumband Excelsior, Zeilberg· "De Vrolijke Tippelaars". 
"De Wilberttamboers" · Fanfare Musis Sacrum, Bakel ·Drumband Koninklijke Har· 
monie Deurne· Hofkapel Koninklijke Harmonie Deurne. 
Alle deelnemers aan de optocht zijn verplicht zich via Derpsestraat om 2 uur bij hun 
nummers op te stellen. 

DE PRIJSUITREIKING 

De prijsuitreiking zal geschieden door Zijne Hoogheid Prins Neel 1 direkt na afloop 
van de optocht op de Markt, vanaf het balcon van het gemeentehuis. De prijsuitreiking 
wordt door de Jury bekend gemaakt in de plaatselijke en regionale pers. 

Symbolisch nemen wij afscheid van carnava[.1970-1971. 

Dat doen we door een treurvuur aan te richten op de Markt, op dinsdagavond 10 fe

bruari om 11.30 uur. 

Er zal dan een carnavalspop worden verbrand, waarbij de muziek de juiste stemming 

zal kweken. 
De as blijft over als symbool van het aardse vergankelijke. 

Het carnavalsvuur blijft echter branden tot het volgend jaar. 

Route 

kinderoptocht 

maandag 
Vettrek 2 uur. 
Tramstraat ·Stationsstraat· Markt · Visser · Kru isstraat · Kerkstraat ·Markt. 
Opstellen om half twee Romeinstraat. 
Kinderen die een nummer willen hebben moeten zich opgeven bij fs.;-v.d. Kerkhof. Deurne • Kerkstr. 15. 

BERICHT 

De deelnemers aan de kinderoptocht kunnen de prijzen afhalen of uitzoeken bij de adverteerders van "De 
Peelstrekelskrant 1971 " . 

. H. Winkeliers, Waardebonnen inleveren bij Hotel Goossens en Fr. v.d. Kerkhof, Kerkstraat 15. 

VEURWEURD 
VAN DE REDAKSIE 

We hebbe mé veul plezieër déze krant gemakt, We hope ok dè gut bieër goe smakt, 
Bedankt vur de moeite van de road van èluf. Drinken doen we dan wel zèluf, 
Mer mune bèste H.H. Middestand, Wa is 't nog ne stijve krant, 
Makt naw vort us 'n lollig prentje, Pààst veul bitter in dé krentje. 
Ge moet toch echt mé veul gesmikkel, Advertenties lèze in de strikkel, 
We zijn ok altijd in ons noppe, Me goewie ingezonde moppe, 
Al zijn ze dan nie helemaol recht, 't Lope gé mé die doag ok wel us slecht, 
Want ok dè keind, ge wit dè wel, Helène, Sti dan ok nie zo recht mir op d'r mowie bène, 
en loat uw plezieër nie vergalle, Dur me wen auto ergens tege te knalle. 
In deze strikkel sti iedere Deurnese taksi, Want ok durvur zurugt de redaksie. 
Mak me dees daog veul lol, Ober doe de glèèskes nog is vol. 
Alaaf! 

de redaksie 



r 

Bavaria bieren 
tn 

3-Es limonades 

Verteaenwoordatr: 

P. J. SWINKELS • DEURN,E: 

Voor alle 
timmerwerken 

Wilde goan trauwen of zoiets 
dan vat mer gouw de fiets 
want urn bij 

naar P. Jacobs-Koppens 
AANNEMERSBEDRIJF 

JAN VAN DE-MORTEL 
Helmondaew~g 91 Telefoon 2638 

de zoal te hujeren 
moet 't nie te lang dujeren. 
Ok mi 'n lekker pötje bier, 
bai ons veul plezier. 

PEELSTREKELS - STREKELINNEN 

LAAT UW CARNAVAL BIJ ONS BEGINNEN 

ed v. dongen 

FEEST 
artikelen 
VOOR CARNAVAL 

Vur Mombakkeze, smink en pruike, 
· Medalies, snoorze en klönolie om lekker te ruiken, 

Hoefde ge nie weit van hois: 
Op dè gebied zijn we van alle merte tois. 

De Wasser ~~)~?. 
' ~ .. l~ ., :l)"'· ···-. '''I . ... 

"~ 

As ge 'n mooi lempke noddig het 

of 'n apparaat vur allie vrouw um te koke of te wasse, 
dan kande ge bai ons aft terecht. 
Wij maoken er ok overal stroom in bai allie. 

Meulestraot 2 
Licht èn Krachtinstallaties 

Tillef oon 04930 - 2393 

Al kumt 't nie zo nauw 

vur de iuiste taid 
gó de ge gauw 

nor 

A. van de Kerkhof 
Kerkstraot 7 
Deurze 
Tillefoon 39 64 

W aij verimregen al oew repara~ies ! 

Gloziemaoker 
Siergerei 

Met carnaval en andere dagen 
Zult U bij Van Bommel zeker slagen 
En de waar van de VéGé 
Daarvoor krijgt U extra zegels mee. 

J. VAN BOMMEL 
VéGé 

Helmondseweg 38 Deurne Tel. 2723 

UW ADRES 

VOOR BROOD 

EN BANKET 

P. Hoebers 
Helmondseweg 38 - Deurne - Tel. 3025 

Vµr 'n onderbukske of cursetje 

vur 'n lepke of keinderbedje 

GOOSSENS' 
TEXTIEL 

Stasjonstraot 44 
Deurze 

Voor alle assurantie

en bankzaken, 

Kantoren: Deurne, Kerkstr. 28 

tel. (04930) 24 68 

Bakel tel. (04929) 3 68 

Assurantiekantoor 

J. A. Swinkels 

Bei HARRIE, d'n aauwe Vorst, is 't goe vertoeven mi de carnevalsdaag. 
't Heijl jaor deur staon wij klaor vur: 

ZONDAG RECEPTIE 

PRINS NEEL I 

• PARTIJEN 
• BESPREKINGEN 
• BRUILOFTEN 
e DINERS 

Transportinstallaties 

Machinebouw 

Constructiewerken 

DEUCON N.V. 
FABRIEKSTRAAT 12 
TELEFOON 36 36 

DEURNE 
TELEX 51467 



Wij brengen u: 
* DE GROOTSTE SORTERING LUXE BROOD 
* DE BESTE KWALITEIT 
* DAGELIJKS VERS 

3 cent voordeel door af halen 

Luxe broodbakkerij 

P.VEDDER. 
Kerkstraat·5 - Deurne - telefoon 26 18 - v.h. Chr. v.d. Ven 

Filiaal Hoofdstraat 38 - Liessel Tel. 273 

o · '.!).'1 
~:, 
INTERPOLIS NCB 

Hedde gal/ie d'r al bij stilgestaan 

Ge hoeft de Walsberg nie meer uit te gaan 

Veur ennen auwto growt of klein 

Moete ge bei Harry Manders zijn 

Mi karnaval nog"heil veul lol 
En doe de glèskes mer goe vol. 

Autobedrijf MANDERS 
MILHEZERWEG 48 
DEURNE· TEL. 3725 

Vindt u de carnavalsdagen ·tof 
bezoekt dan zeker Grotelshof 
Wij verzorgen gaarne uw 

droppings, oriëntatieritten 

diners en feestavonden 

Zaterdag en zondag van 2 tot 7 pannekoekmiddag 

H. BEEKMANS - GROTEL 5 - BAKEL - TELEFOON (04929) 3 96 

WASAUTOMATEN 
VRIES- EN KOELKASTEN 

VERLICHTING 
naar 

Manders elêctrotechniek 
Voor al uw elektrische artikelen, installatiewerk en reparatie . 

Milhezerweg 7 
Tel. (04930) 30 95 

WIJ VERZORGEN VOOR U ALLE 

~ 

v. 

elektrische 

lnstallatles 
* GROTE SORTERING IN VERLICHTING 

W. COONEN TELEFOON 26 96 - 34 57 

e maoke in Deurze 
n en hekken, 

omen en wenkel puien 
nze klanten 
n kanten 

DEURNE 

estaurant 

DE 
POTDEKSEL 

DEURNE - TEL. 3260 

~ 
4.ii 

Baars-de Kleijn 

Wie altijd koopt de beste waren 
Zal zich veel leed en zorg besparen ! 

KEURSLAGER 

ALTIJD EEN KLASSE BETER ! ! 

Um Jekker wèrm te zitten 

'ne gas- of oliehaard van 
~ 
~ u 

Smederij W. VAN GRIENSVEN Meulenstraot 

Wai hebben ök alles veur de keuke 

VUR EEN GOBI STUK 

!t UW REVILAC DEALER 

* 
GLASHANDEL 
VERF en BEHANG 
DRPGISTERIJ 

Schilderwèèrk 
UW ADRES 

SCHILDERSBEDlUIF 

J. L. V E R H E IJ E N & ZN. 
Walsberg Deurne Telefoon 2337 

·----..:-
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GARAGE 

GEBR. 

VAN HAM 
AUTOBEDRIJF 

Simcadealer - A utoha11del 

* 
Helmondseweg 18 Tel. 2493 Deurne 

L. Goossens-Vermeulen 

BROOD- EN 

BANKETBAKKERIJ 

* 
Stationsstraat 94 Deurne 

VOOR AL UW 

KRUIDENIERSWAREN 
GROENTE 
FRUIT en 
VLEF.SWAREN 

Knijnenburg's 
levensr tiddelenbedrijf 

MARKT DEURNE 

Rijbewijs , 
ABC Dof E 

ieder is bij ons tevrêe 

STRIJBOSCH RIJSCHOOL 

Stationsstraat 17 - Deurne 

Erkend Gediplomeerd 

't Is wir Carneval 
'n Pötje bier hebbe ze overal, 
Ok in Berier tigge de bosse 
En doar kande ge ok nog 's wa hosse 

* 
J. JACOBS TER BEEK 

Café Barrler 

r ~ 

"WALKER INDUSTRIE i:N HANDELMAA 1 i")\..nru; ·- ·-· . . 

is toen van de t.:iunaangevende tenten iabrikanten van Eu ropa. Door onze 

kwaliteit, afwerking en modeller;ing hebben wij dit tot stand gebracht. 

De vraag naar WALKER-TENTEN neemt nog iedere dag toe en daarom kunnen 

wij ten alle tijden 

positief ingestelde vrouwelijke arbeidskrachten 

in ons bedrijf plaatsen. 

Door een zeer modern beleid heeft ons personeel een geheel eigen inbreng. 

Wij maken graag een afspraak met U. 

WALKER INDUSTRIE EN HANDELMIJ. N.V. 

Geyserstraat 4, DEURN1E 

Telefoon 04930 - 3588 

MUZIEK EN DANS 

EN NIKS ALS LOL 

6 
AANNEMERSBEDRIJF 

FRANS VAN NUNEN 
HELMONDSEWEG 23 - DEURNE 

* ••• dát is pas 
Zitten ... 

As ge lekkere vorse 
mik wilt ète 

Zoals zo'ne grouwete 
boeremik, dan godde ge 
toch zeker nor 

CHRIST WOUTERS 
in de KERKSTRAAT 

ok ons gebak is steeds 
vors. 

As ge un Des snèvel wilt kaupen, 

dan moete ge us bij Huub ahloupen. 

Slijterij 

H. v. d. H E IJ D E N 

GRUUNTES 

EN 
FRUIT 

* 

MARKT 7 

Gerard van Dijk 
HAAGEIND 9 - TEL. 24 88 

Met groenten en fruit, 

houw de ge 't echt wel uit! 

Thijs Berkers 

.... 

Schutsboom 4 - Deurne 

Ja, bij sommigen zit de Zit wel 
goed. 

Bij u nog niet? 
Komt u dan eens kijken naar 
onze kollektie stoelen, fauteuils 
en bankstellen ... 

Keus te over! · 

BIJ WONINGINRICHTING 

DRIESSEN 



Voor gezellige warmte 

KOLEN 
EN OLIE 

van brandstoffenhandel 

JanVERHAEGH 
Molenstraat 58 -Telex 51523 '- Telefoon 3331 
Steeds meer vraag naar kolen en olie van VERHAEGH ! ! 

SPECIALE SERVICE MET EIGEN TANKAUTO'S. 
Ook Uw aa~gewezen adres voor vrachten groot cif klein 
door heel Europa. 

Afval-conta.iners 

Voor afvoer van puin, 

zand, houta{vallen 

en alle andere 

mogelijke afvallen 

SNELLE SERVICE 

N.V. s·peciaal . 
Transport Deurne 

Deurne 

Tel. (04930) 26 07 

Hoe kan dat nou, nog niet uit de kou 
en toch reeds zaad, van de beste graad 
Indien het lukt en U de bloemen plukt 
denk dan het volgend jaar goei zaad bij 
Berings daar. 

speciaalzaak Henk Berings 
Stationsstraat 39 - Deurne - Tel. 3709 

Jean Coopmans 

Assurantiekantoor 

Dick Peters 

Alle 

verzekeringen_ 

HELMOND 

Tel. 2 59 31, 2 20 53, 2 34 56 

Uw adres voor 
'N NIEUWE FIETS 
en voor al uw 
RI.JWIEL
REPARATIES 
is nog steeds:. 

Harry v. d. Kerkhof 
Telef. 29 59 - Haageind 10 - Deurne 

il. 
AANNEMERS- EN TIMMERBEDRIJF N.V. 

DERPSESTRAAT 39 

Hal ook 

in de kauwe winter 

't zönneke in huis. 

Laot daorum 

CENTRALE 

VERWERMING 

anleggen. 

Fa. L. C. VERHEES 

Warmtetechniek 
Milhezerweg 55b 
Deurne 
Telefoon (04930) 3358 - 2166 

DEURNE 

Voor al uw 

BALKONHEKKEN 
ROPPEN 
SP ANTEN enz. 

kunt u het beste slagen bij 

SMEDERIJ 

P. GERARDTS 
Milhezerweg 52 - Walsberg - Tel. 3513 

Tankstation "CHEVRON" 

Café Dennenlucht 

P. v. OEFFELT 
Langstraat 140 - Deurne 

Vur een boitengewoon 

schon kado 

Kunsthandel 

H. Goossens-de Vet 
in de Meulenpeep 

Vur al oew eetgerei 

naar 

Cafetaria "de KIEVIT" 

A.J. Bouwmans 

Haageind 1 - Deurne 
Tel. 04930 - 4043 

·1 a~ «. 

fl.)N 'f.-t{J 
. ~t~ aoRREL €'.i~ 
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Bezoekt tijdens de cartiavalsdagen 

Meer Carnavalspret met snoep, 
, sigaren, sigaretten en banket van: 

M. PHILIPS v/h WILLEMS 
Stationstraat 19 - Deurne 

We hoeven 't eigenlijk nie te 
vertellen 
Doe ouw VERKENS en 
BAGGEN bestellen 
dur 

HARRY v. d. BERK 
te bellen 

TELEFOON 37 41 

" 't Spinnewiel'' 
SAJET 
ZöK 
en trallerhand 
GARE 

urn te breien 

Meulenstraot 9 

Nauw, vroag 't mer an onze klanten, 

Onze service kèènt gin kanten. 

Wa ik dur naw. mi wil zeggen: 

Kom 's bij ons, dan zal ik 't uitleggen. 

KEES MANDERS 
MILHEEZERWEG 27 
DEURNE 

Zaal v.d. Putten 
WALSBERG 

Dansen vanaf 5 uur. Na afloop cabaret. 

ORKEST THE JOY RIDERS 
Bezoek van Prins en Raad van Elf dinsdag 5 uu1 

-- Um nog 'ns lekker te kanne ète 

moetege van de Mortels mikskes 

nie vergète 
't kumt rècht oit d'n ove 

en der gi niks bove 

De wereme bakker 
oit de Peep 



Krasje Deukje 

Gaatje 

Autoschade 

Naar Uw specialist 

Vur un schon 

keikdous · 

of ne radio 

Voor 'n betere sortering groot en 

klein brood en exclusief gebak 

naar de echte WARME BAKKER 
in de Walsberg 

BEKRO.-SHOP 

Loodgieter 

Lançleli1jk erkend installateur - Gas -

Water en Sanitaire installaties. 

Zowel voor nieuwbouw als herstel 
werk . . 

Vraag vrijblijvend offerte 

TH.v.BAARS1Harm Tabor 
NOOT van WEREN 

DEURNE 

- - ~ 

in de Meulenstraot 
VLIERDEN SNIJDERS WALSBERG 

Molenstraat 15 - Tel. 04930 - 3863 
Tel. 2715 

FA. JACOBS de zaak met 

de betere 

• 
service 

Kleurentelevisie 
Ban recorders 
Hi-Fi apparatuur 

Wasautomaten 
Koelkasten 

Erkend Philips dealer 

Katoenstr . 4 Past. El senstraat 28 

Deurn e Tel. 3280 Mierlo- Hout 

(04930) Tel. 04920 - 38204 

Bij Frans en Ad Obers 

* 
TELEFOON 30 52 
fELEFOON 23 77 

VOOR SFEE R EN 

GEZE LLLGH E ID 

NAAR : 

OP DE MERT 
bromt en toorst 't gelijk op vier of twee wielen 

FORD AUTO'S • BROMMERS ·SCOOTERS 
FIETSEN 

Verkoper: C.v.d. STEYN - TEL. 2554 

Lunchroom v. d. Berg 
MOLENSTRAA T 6 - D E U R N E ·• TELEFOON (04930} 23 79 

m 

Aannemersbedrijf · 

Fa. 
W.A.v.d.Westerlo 

Pater v.d. Elzenlaan 
Aarle-Rixtel 

Gespecialiseerd in: 

Pijpleidingen, gas- en waterleidinge 
kabelwerken, boringen en bronbemal'i 
compressor werken en alle voorkomen 
grondwerken 

omnidrink nv 
Gedistilleerd 

en 
bieren 

vestiging beek en donk 
wilhelminaweg 7 
postbus 13 - tel. 04929-477 

* 

Mei de KUSTER 
bouwde ge geruster 

Aannemersbedrijf 

Eekstraat 17 
DEURNE 

Telefoon 04930 - 3982 



Nao de karneval zalde ge pas krèk vule 

hoe goe ons bedden zijn of hoe zaacht ons tapijt. bai 

SWINKELS 

J. W. OTIEN N.V. 
AARLE-RIXTEL 

wenst alle 
Peelstrekels 
'n bijzonder 
prettige 
Carnaval 

Zougde g'al de schonne friet 
en nog van alles meier, 
allemol zèèlf gemakt, gelèk 
bai 'ne wèèrmen bakker, of 
hedde g'r allus ge-èèten? 
Dan komde ge van aaigus 
wir an. 

Voor uw rijbewijs 

naar: 

Rijschool ,CORRECT' 
Ook u kunt voor uw vakaIIJtie in het betz.it 
zijn van een rijbewijs. 

RUSCHOOL "CORRECT" 
A. van Kaam, Cboplnstraat 7 
Telefoon 33 25 • Deurne 

Vamor methodische leergang 

IN DE KERKSTRAOT 

· van (i0(i' s 
meubel-tapijtdiscounthal 

.. . Deurne . 

De laagste prijzen 

tie meeste service 

volletlige garantie 

Mer as dè nie w is, 
dan probeert 't 's 
mi de carnevalsdaag 
Ge krie-ter gin Spijt van 
dor stao 'k vur in. 

't Heel joar dur lekker gesneje vlees wr op den botram 
Fijn runds- en vèrekesvlees urn te smullen 

TOE DAN: 

bai PIJÈRE 
in 

Eethuis-Automatiek 
VUR DE 

VINNIGEITERS 

VOOR AL UW 

metsel

straatstenen 

perfora vloeren en 

spanbetonvloeren 

Slachterij 

R.B.B. 
sneldek pannen 

Geldens i1.v. - Niimegen 
\ 'crtcgcnwnoruigcr : E. C. MARK HORST - Telefoon (04930) 20 85 

Automobiel bedtijf 

PRINSSEN 
KERKSTRAAT 32 - DEURNE - TELEFOON 26 79 

Malse haantjes urn te 
Ok kroketten 

Ook bij de 

DEURNESE 
MANEGE 

is het Carnaval 
en houden de paarden 

heus niet op stal 

BEN DE NAO DIE DAAG 

NOG NIE' MUUG 

dan pak ok ens 

een pert bij den tuug 

UM LEKKERE 

VIS 
te ' èten 

moete ge 

VERDONSCHOT 



Tijdens de Carnavalsdagen 

dansen 

in zaal 

RICUS THIJSSEN 

Aanvai;ig 5 uur 

Orkest: The After Five's 

ZATERDAGS FANFAREBAL 

Verwarming in gas - olie. 

Diepvriezers - koelkasten - wasauto

maten - stofzuigers - h'uishoudelijke 

en sola artikelen. 
Gereedschappen - ijzerwaren - hang

en sluitwerk. 

Porselein - luxe artikelen enz. 

B. A. HIELT JES-
V AN DEN BOOMEN . 

Kerberut 18 Deurne 
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Profiteerde U al v<m onze 

m.v. koopjes 

E C ~ ~g m ~~ mu { AMP S 

Kruisstraat 6 Tel. 2692 

St. Jozefstr. 6 Tel. 2369 

Liesselseweg 12Tel. 3367 . 

/ 

PLU 1 rv'iVE ESLACHl-ER IJ 

GOOSSENS NM TE. ASTEN 

'\tVilt U goed verdienen? 
DAT KAN , flE Kl,IKT U ONDERSTAANDE PUNTEN MAAR EENS. 

Wij BIED EN U: 

* go e ir ~ e ionen in dagdienst 

* zeer hoge jeugdlonen 

* wekeHjks goedkope produkten 

* gratis bedr ijfskleding en schoeisel 

* een prettige werkkring 

* g oede sociale voorzieningen 

* gepremieerde spaarregeling 

* g ir:ltis vervoer met Goossens personeels
b ~s 

* Reisurenvergoeding 

* in de middagpauze warme maaltijd 
(f rites etc.) 

* zeer aantrekkeUjke premieregeling 

voor inlichtingen en sollicitaties kunt u zich dagelijks wenden 

tot de Afdeling P ersoneelszaken van P luimveeslachterij Goossens 

NV, Deurneseweg 8 Ast en. (tel. 04936 - 2233). 

Vur haandwerrek 

en breigerai 

kaande ge terecht 

bai: 

Voor al uw sportbenodigdheden 

hebben we alles in voorraad. 

PINGUIN-SERVIC snorlhuls · 

M.V. Otterdi* Nl 
Drankengroothandel 

Veldstraat 20 - Deurne 

" 

MAGAZIJN ,,DE MOLEN' 

\ '1 

Agent : Grolsch Bier 
Hero specialist 
Herschi ·frisdranken 

Friesche vlag producten 
· Nutricia - chocomel. 

Verder: Wijnen - gedistilleerd . 
Wij staan altijd voor U klaar . 
Kan thuis worden afgehaald. 

Stationsstraat 34 - Tel. 04930-2404 

Deurne 

Het bekende adres voor kinder- en 

wandelwagens, reiswiegen, kinder
stoelen, boxen, babysitters, autozit

jes, hobbelpaarden, boxdekken, 

wandelwagenzakken, mandjes en 

regencape's. 
Reserveer tijdig uw kinderwagen 

• 



CHEVRON 

Service-Centrum 
KNAPEN 

DEURNE 

TEL. 26 61 

Elke week, dag en uur 
en bij iedere temperatuur 
snelle bezorging van: 
alle soonen kolen , zuivere P.A.M. 
lichtpetroleum en huisbrandolie 

VAN GOCH'S 
Brandstoffen- en oliehandel 

Tel. 33 85 

Voor al uw groente 

en fruit 

bent u bij 

Jo van Gog beter àit ! 

Zeilbergsestraat 90 - Tel. 37 12 

Vur een goei en lekker stukske 
VLIS of WORST 
of wa gesnejen op d'n botteram 
Het beste adres dè witte ge toch, 
dè is altijd: 

Slachter VAN GOCll 
Mardneaá8ot 

Uiï voorraad 

leverbaar: 
HARDBOARD 
ZACHTBOARD 
BRANDVRU BOARD 
ASBEST GOLFPLATEN 
ETERNIT GOLFPLATEN 
TEMPLEX EN GLASWOL 

Alle soorte hout en plate in verschillende 

dikten en mat". 

• 
ALLES TEGEN 
CONCURRERENDEPRUZEN 

HOUTHANDELenZAGERU 

L HOLTEN 
Veldstraat 27 - Deurne - Telefoon 2346 

Voor al uw 

GROENTEN 
EN FRUIT 

• 

FRANS CRUYSEN 
ZEILBERG 

Vaalde oaw e1ge llnaw 

... de llonpr of de dont 

Café-Bar "De Schop" 

M. van ESCH 

Stationstkaot SO Deurze 

TAXI - BEDRIJF 

AUTOVERHUUR en 

ZIEKENVERVOER 

S. MANDERS 
Zeilbergsestraat 113 

Tel. 22 59 

Voor 
DIEPVRIEZERS 
WASAUTOMATEN 
KOELKASTEN 
EN SERVICE 

Uw adres: 

J. v. d. Kerkhof 
B clsediJ S-4 Helmond 

Telefoon ( 20 2 64 

-VEOL LEUT 

Voor al uw betonwaren, 
timmerwerk en óok 
constructie 

Gebrs. van den Broek 
STEENOVENWEG 32 
DEURNE 
TELEFOON (04930) 33 40 

METAALWAREN

FABRIEK 

M. J. Buijs 
* 
DEURNE 
(Holland) 
Fabriekstraat 18 
Telefoon (04930) 
30 83 en 30 84 

* 
* 

Met Carnaval wensen wi j u veel plezier 
Met een glaasje of een potje bier 
Niet te weinig, niet te veel 
Ze lopen vonzelfs door de keel 

VE E'- EN VLEESHANDEL 

FRANS VAN BAARS 
Kopelweg 9 - Vlierden 
Telefoon 3073 

A(_\n 

in oew karnevalskleid dè neturlik gemakt is mi band en knupkes 

op 'n neimessien van 

Vur de jonger en ouwer tiener 

hebben wai 'n grawte kelleksie ceintuurs 

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

Sigarenmagazijn en kappenbeclrQf 

EMILE BERKERS 
Stationsseraat 38·40 • Telefoon 36 62 

Helmondseweg 6 
Deurne 
Telefoon 38 27 

As ge wa goei spul wilt eten 
Moettc ge Stationsstraat 11 niet vergeten 
Hij heeft in alles goeie waar 
F.n U bent er zo klaar. 
Sinaasappels, bananen, appeû en peren 

Ook in GROENTEN ruim gesorteerd. 
En dan kriedde ge er altijd nog bonnen 
op de koop toe. F.n dat alleen geeft 

M. IEIJERS-v. LIESHOUT 
Stationsstraat 11 Tel. 2750 

Uw Brug groenteman 

Gebr. Lutters 
AANNEMERS VAN ALLE VOORKOMENDE 

BOUWWERKEN 

Internationaal transJK>rtbedrijf 

• TANKVERVOER 
• DIEPLADERS 
• TEXTIELVERVOER 
• CONTAINERVERVOER 

LIESSELSEWEG 120 - DEURNE - TELEFOON (04930) 24 65 . 

Fa.G.Ugen&Zonen 

Gi ouwe auto roesten, 

Ioat ouw eigen nie koesten 

we hebben van allerhand gerei 

en doarmee maokte ge 'm wer oei. 

Toontje v. d. Mortel 
Leisselseweg 18 Deune 

Gezellig uit in 

Bar ,,La Perle" 

DICK EN NELLY 

VAN GOCH 

ME DE VASTENAOVOND 

• 

'n Lekker borreltje 

of goei glas bier 

zoals altaid in de 

Zailberg bij 

nier 
Disco Bar 
,Ponderosa', Someren 

DAMES 

wenst alle Peelstrekels 

en Peelstrekelinnekes 

een prettige carnaval 

Wilt U met de car
navalsdagen eens 'n 
extra leuk model, 
komt U dan eens in 
onze salon. 

Ook in gekleurde haarlak zijn wij ruim 
gesorteerd. 

Voor de Karnanl hebben wij 
LEUKE HAARVERSIERINGEN 

Om eventuele teleurstellingen te voorkomen: 
zaterdags zijn wij geopend van 1!-17 uur 

DAMESKAPSALON 

,,SWART'' 
Telefoon 2838 

Ok. me de carnaval 

me veul plezeejer en gegek, 
blejve auw verzekerde risico's 
gedekt. 

ALLE VERZEKERINGEN 
FINANCIERINGEN - H,YPOTHEKE 
PERSOONLUKKE LENINGEN 

uw adres: 

W. J. Donkers 
Hellemondseweg 34 - Deurze - Til. 2680 

RUND-, VARKENS- EN 
PAARDENSLAGERIJ 

L. WOUTERS-
v. d. EIJNDEN 

Voor al uw vlees 
en de fijnste vleeswaren 

Miirtinetstraat 18 - Deume - Ttlef. 216' 



WIJ ZIJN OP DE WERELD OM MEKAAR ... " ...... OM MEKAAR ".""""TE HELPEN """"""NIETWAAR .""""" ... """"". 

ASSURANTIEKANTOOR 
Ook wij helpen IJ een handje met onze scherpe premies 

Vergelijk bijvoorbeeld Uw autopremie. 

Kataloguswaarde W.A. Premie 
tot en met f. 6000,- f. 120,
tot en metf.10.000,- f.134,-

H.J. Rijnders &Co. 
Voor financieringen en 
Persoonlijke leningen 
geen sneller adres 

0p elk gebied is ons kantoor concurrerend. 

Moete ge bier, limonade of ander nattigheid, 

Kande ge bai ons koupen. 

Ge hooft er nie vur te gaon 

Ik kom wel bai jallie staon. 

3 Kirre in de wèèk zin wai in Deurne 

en bediene dè spul gère thuis. 

ICOMO BAKEL TEL. 719 b.g.g. 636 

1 
c 
0 
M 

0 

HOOFDSTRAAT 80 ·LIESSEL· TEL. 04934 - 321 • 602 - 565. TEL. 04936 - 1998 

Vur hil schon grammefoonplaote 
De beste platenspeulers mono of stereo 
Cassette en baandrecorders 
Meziekinstrumente in alle sorte 
Urgels electrische en electronische 
Hi-Fi stereo apperatuur 
Draagbare radio's 

DE MUZIEKFONTEIN 
Asten Emmastraat 10 - Tel. 1993 

T. Smeelen • Hagelaar Deurne Kerkstraat 30 - Tel. 3537 

't Zal wel nie brande mi de karnaval want dur wordt tog genoeg geblust mar 't telefoonnummer 
is: 2222 (de prins kumt zelf mee blusse) 

JINJI ·BAR · EETHUIS 

Bai P. AL THUYZEN kaande ge uurst goewd drinke en hedde dan 
honger dan kaande ge goewd ete in de stesjonstraot. 132-34 

SMITS 
SCHOENEN 
Deurne · Kerkstraat 9 
Eindhoven - Demer 30 

WENST ALLE CARNAVALLERS 
EEN GEZELLIGE KATER! 

Depot CJ11,ul!ric 

HORECA GROSSIERDERIJ 

FRICANDELLEN 
KROKETTEN 
BAMI-SCHIJVEN 
NASSl-SCHIJVEN 
BITTERBALLEN 
GEHAKTBALLEN 

DEURNE 

EN 100 ANDERE HORECA-ARTIKELEN 

Depót 

DEURNE 
Milheezerweg 68 

tel. 04930 - 2787 

Fabriek 

MILSBEEK 
Molenweg 3a 

tel. CS851 - 6483 

Dep6t 

HORST (L} 
Krommetuinstraat 2 

tel. 04709 - 1978 

met Mulfric's Frikandellen, Croketten en Gehaktballen is het heerlijk Carnavallen. 
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