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mijn voorganger, want de vlotte wijze waarop Neel 1 de \t~~~iiii~flilfl'~l~il
scepter wist te hanteren was geweldig. 1k heb als 1id van )1
de raad van elf kunnen constateren hoe hij het ene moment met kinderen van de kleuterscholen, en het an dere moment met bejaarden wist om te springen .
Ik mag U zeggen hieraan een goed voorbee ld gehad
te hebben. Mijns inziens is voor ons karnaval zo belangrijk, omdat wij in deze jachtige tijd niet anders doen
dan in een steeds snellere vaart van het ene probleem
naar het andere hollen, hierbij steeds oppassend onszelf niet voorb ij te lopen . En wij nu in de gelegenheid zijn een dag of drie fijn te feesten met elkaar
zonder over drukke werkzaamheden te praten, ja
zelfs aan te denken . Ik ben er van overtuigd, dat na
deze drie dolle dagen onze dagelijkse beslommeringen
een ander aanzien hebben gekregen, omdat wij ons de
gelegenhe id hebben gegeven er dan met een m isschien wat
"rode" maar toch wel opgefriste neus opnieuw aan te beginnen . Voorts vraag ik U, strekelinnekes en strekels mij
bij te staan er een grandioos festijn van te maken .
Hierin heb ik het grootste vertrouwen als ik terug denk
aan de spontane wijze waarop U mij ontvan-

~~~::~~~~~~~~~g:e.n~hle:e~f~t:.~M~i~jn~d~a:n~k:h~i~e~rv~o~o~r·~~!!!'!'!!i~~~~~~~~ - ~
;

~

Toen de leden van de raad van elf onze Prins Neel 1 uitgeleide hadden gedaan, werd mij de zware taak op de
schouders gelegd de komende karnavalsperiode de scepter te zwaaien .
Het zal niet mee vallen om op gelijke tred te blijven met

....

Alaaf, Prins Gijs 1
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Uw bakker
Uw Klim-op
kruidenier
Wat troef is bij het kaarten
is v.d. Mortel met zijn appeltaarten.

Theo van de Mortel
Liesselseweg 16 - Deurne

Vur al oew eetgerei
naar

Cafetaria "de KIEVIT"
A.J.' Bouwmans
Haageind 1 - Deurne
Tel. 04930 - 4043

Vur oew broud

~:.RAKELS
~.
KRUISSTRAAT

VOOR BEN GEZELLIG

KAPSALON
JEURISSEN
Stationsstraat 63

-

Telefoon 23 53

voor betere
haarverzorging

Profiteerde· U al van onze

AVONDJE UIT

m.v. koopjes

nUI' Residentie Heikncliters

VAN HOUTS
mal ,,Parkmht"
in de
ST.-JOZEFPAROQllE.

BOERENKAMPS

*
Kom eens over de lijn

ROUTE OPTOCHT ZONDAG

daar kan het ook gezellig :tijn
TELEFOON 37 OS

Derpsestraat - Romeinstraat - Julianastraat - Pastoor Roesplein Tram straat - Stationsstraat - Markt - Visserstraat - Kruisstraat Kerkstraat - Molenlaan - Limburgstraat - Molenstraat - Ontbinding Markt.

A RT. 1
iedereen kan aan de optocht deelnemen met een wagen, een wagentje,
een kar een fiets, een fietske. te voet of te paard. IT'its men zich goed
aan de volgende voorschriften houdt.
ART. 2
De plaatsen in de optocht worden door het comité bepaald.
ART.3
Maskers megen all een gedragen worden tijdens de optocht en al leen
door deelnemers aan de optocht.
ART . 4
Wettelijke en gemeentel ij ke bepalingen moeten streng in acht worden
genomen.
ART . 5
Kleding die aanstoot geeft is verboden.

Voor kwaliteit

AHT. 6
Het is verboden: Tonelen voor te stel len die
aanstoot geven. Hieronder wordt ook verstaan
't zingen van liedjes, die niet door de beugel
kunnen.
ART. 7
iedereen moet zo gek mogelijk doen maar
op een manier dat men er nooit spijt van krijgt
gek gedaan te hebben.

.N.V. BOTIM
As ge lekkere vorse
mik wilt ète
Zoals zo'ne grouwete
boeremik, dan godde ge
toch zek~r nor
CHRIST WOUTERS

' in de KERKSTRAAT
ok ons gebak is steeds
vors.

Deelnemers uit de gehele gemeente zijn van harte welkom in de optocht.
Deelnemers buiten de gemeenten en reclamewagens vallen buiten de prijzen .
ART.9
Voor ongelukken tijdens de optocht is het bestuur van de organisaties niet
aanpsrake lijk, ookniet voor persoonlijke onge lukken, alles gaat voor
risico van de deel nemers.
ART.10
Toekenning der .prijzen doçir de nzutra le jury is bindend.
beroep mogel ijk.
ART.11 .
Geva ll en, waar in niet 1s voorzien worden door het bestuur beslist.

••••

111111

Dan moete ge

UI

bal

THIJ BERKERS
op de MIDeeen dalk anloupen
TELEFOON 25 59

i

lfAMBURGERS
en zö al meier

nao

S&S
Nrd. Koninginnewal 4

HELMOND
TOT 's MORGENS 4 UUR OPEN .

Voor al uw betonwaren,
timmerwerk en ook
constnactie

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

FA. JACOBS de zaak met

INlg koupen

of verkoupen?

SA'n

"Wat heeft u daar voor een hond,
buurman?" "Een politiehond ."
"Daar ziet hij niet naar uit."
"Nee, logisch. Hij is van de geheime
dienst."

"O li fant uitgebroken", noteert de politieagent. Dan k ij kt jij de directeur van de
dierentui n vrangend aan en zegt~ "Nog
b ijzondere kentekenen? "

Wiide ge een lmute of

Vur Jékk,ere
'BAMI SCHALEN
N'ASI SCHÀLEN.
HANE

"Waarom is je zusje vandaag niet op
school, Lotje? " "Zij heeft een weddenschap gewonnen."
"Wat voor weddenschap? " "We deden
wie het verst uit het raam kon leunen."

"Waarom mag ik nog steeds mijn rijbewijs
n iet ha len , pa? Ik ben er toch oud genoeg
voor! "
"Jij wel ja, maar mijn auto niet."

L

Krui~aat 6 Tel. 2692
St. Jozefstr. 6 Tel. 2369
Liesselseweg 12Tel. 3367

de betere
service

Kleurentelevisie
Ban recorders
Hi-Fi apparatuur
Wasautomaten
Koelkasten
Erkend Philips dealer
Katoenstr. 4
Deurne Tel. 3280
(04930)

Past. Elsenstraat 28
Mierlo-Hout
Tel. 04920 - 38204

Voor
Radio
of Kle1,1ren TV

bij

THEO LICHTEVELD
SLAAGT U TEVREE

Karnaval 1972
GEEF MIJ JE HAND
Boerenkiel aan en enkele dagen de hort op en de hele tralala maar tralala laten. Er zijn er die niks om karnaval geven, ja, die zijn er ! die
kunnen d'n tralala niet vinden. Geef ze een hand - ga mee zoeken.
Er zijn er die helemaal geen stralen als ze karnaval horen, die worden
helemaal hartstikke "high ". Ja zo maar enkele dagen hoor. Ze gaan
nogal glazig kijken en zo. Geef ze een hand, want 't is soms moeilijk
voor ze om de sleutel in het slot te krijgen, als ze in deze dagen d'r
huis weer voorbij komt luister niet naar de tralala als je de hap naar
binnen hebt gewerkt.
Er zijn er die karnaval "Zakelijk" bekijken. Da's weer een hele andere
tralala.
Prins, waak over ons feest. Karnaval is ons feest! Het feest van gezellige
zotten en wagens vol met heel de tralala waaraan we la k hebben . ,
Geef mij je hand. Geef mij maar karnaval. Prins laat je zotten maar
wat aan zotten." Ik zie jullie wel ergens.

Afval-containers
Voor afvoer van puin,
zand, houtafvallen

Route

kinderoptocht maandag
Vertrek 2 uur.
Tra mstraat-Stat ion sstraat-Mar kt-Vi sser- Krui sstraat-Ker kstraat-Markt.
Opstellen om half twee Romeinstraat.
Kinderen die een nummer willen hebben moeten zich opgeven bij: Fr.
v.d. Kerkhof - Deurne. Kerkstraat 15.
BERICHT
De deelnemers aan de kinderoptocht kunnen de prijzen afhalen of uitzoeken bij de adverteerders van "de Peelstrekelskrant 1972".
H.H.Winkeliers, Waardebonnen inleveren bij Hotel Goossens en Fr .v.d.
Kerkhof, Kerkstraat 15.

Voor gezellige warmte

Ook bij de

KOLEN
EN OLIE

DEURNESE
MANEGE

en alle andere
mogelijke afvallen

SNELLE SERVICE

N.V. Speciaal
Transport Deurne
Deurne
Tel. (04930) 26 07

is het Carnaval

van brandstoffenhandel

JanVERHAEGH

en houden éle paarden

heus niet op stal
BEN DE NAO DIE DAAG
NOG NIE· MUUG

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

dan pak ok ens
een pert bij. deá ·t aill

SPECIALE SERVICE MET EIGEN TANKAUTO'S.
Ook Uw aangewezen adres voor vrachten groot of klein
door heel Europa.
Verwarm ing in gas· olie. Diepvriezers ·
koel kasten - wasautomaten - stofzuigers huishoudelijke en sela artikelen.
Gereedschappen - ijzerwaren - hang- en
sluitwerk.
Porselein - lu xe artikelen enz.

B.A. Hieltjesvan den Boomen

Met leut en gemieter
allemaal naar Willy en Pieter.

HOERZITTING

Apollo-Bar

Pietje: wa is dè
Bartje: witte gai dè nie Pietje? Ze hebbe 'n nei kërek. Daar kan
iederein zegge wa tie wil, behalve de pastour. Gao de ge mée op de
zestiende mèrt?

Blasiusstraat - Zeilberg

Kerkstraat 18 - Deurne

, WIJ VERZORGEN VOOR U ALLE

elektrische
Installaties
Transportinstallaties
Machinebouw
Constructiewerken

*

GROTE SORTERING IN VERLICHTING

'W. COONEN

TELEFOON 2696 - 3457

AS GE BU ONS MUUG BENT VAN 'T SPRENGEN
EN 'T DRENKEN

DEUCON N.V.
F ABRIEKSTRAAT 12
TELEFOON 36 36

DEURNE
TELEX 51467

DAN KAN DE GE OOK NOG BLIEVEN SLAOPEN
MOETrE GE MER DENKEN

Café H. Kuypers

"Stationszicht"

Bij 'n brand, of brandje Tel. 2222
;3

Voor een qrote sortering handenarbeid moet je zijn bij:

Ed v.d. Acker
Helmondseweg 4
DEURNE - TEL. 3019
En wilde ge ingelijst worden dan
doet-ie dè ok nog.

Voor al uw

IJS EN FRISDRANKEN
BIÊR'EN-YE RSNAPERIN;GEN

Prins Gijs den Urste en d-e Raad van Elf, krant, zullen bezoeken afleggen volgens
onderstaand schema.
Zaterdag 5 februari:

HET JUISTE ADRI;S
voor alle

LEVENSMIDDELEN
DIEPVRIESPRODUKTEN en
BROOD en ZUIVELPRODUKTEN
Tevens depót Stomerij "Palthe"
Beleefd aanbevelend,

UW IFA-KRUIDENIER:

H. VAN DOORNE
Helmondseweg 70

Deurne

Voor de Kamaval hebben wij
LEUKE HAARVERSIERINGEN
Om eventuele teleurstellingen te voorkomen:
zaterdags zijn wij geopend van @-17 uur
DAMESKAPSALON

,,SWART~~
Telefoon 2838

Toen de nieuwe patiënt zich comfortabel op de bank had neergevleid,
begon de psychjáter vragen te stellen.
Ik weet helaas nog niets van uw
problemen af," sprak hij. "Wilt U
zo vriendelijk zijn mij alles te vertellen, te beginnen bij het begin. "
,,Natuurlijk", antwoordde de patiënt. ,,In den beginnen schiep ik
hemd..enJJ!illif!,_,._.._,_. "

Voor uw rijbewijs

J~

Donderdag 10 februari 1972:
Traktatie Ouden van DageA-a<Jn.huis
20.11 uur Groot Boerenbal: Zaal van de Putten.

H. J. W. Aldenzee & Zn.

1972:
Kinde. ba l Zaal van de Putten
Leonardusziekenhu is
Afhalen sleute l gemeentehuis
Receptie de Pottenbakkers en de Heikneuters
Bal Fanfare Wilhelmina Vlierden
Bal Sportvereniging Deurne
Bal Kon. Harmonie Deurne

Aannemer

Bezoe~

HELMONDSEWEG 90 - DEURNE
TELEFOON 23 90

Zondag 13 februari 1972:
Receptie Prins en Raad
11 .30 uur
van Elf Honel Goossens
14.30 uur
Grote Opto11:ht
Prijsuitreik1 mg gemeentehuis
17 .00uur
18.00 uur
Café Verbäkel
18.30 UUI
.Hotel van Baars
19.30 uur
Ji nja Bar
20.00 uur
Huub Kuijpers
20.45 uur
Residentie
Maandag 14 februari
10.30 uur
10.45 uur
12.45 uur
14.00 uur
15.30 uur
16.15 uur
17.00 uur
17 .30 uur
18.45 uur
20.00 uur
20.45 uur
Dinsdag 15 februari
11 .00 uur
13.00 uur
13.45 uur
14.45 uur
15 .30 uur
16.15 uur
16.4!:> uur
17 .15 uur
18.00 uur
18.45 uur
19 .30 uur
20.45 uur
23.30 uur

B
R
A
K
A
T

PRIJS

Helmondseweg 118
DEURNE - TEL. 3105

Vrijdag 11 februari 1972:
Traktatie Lagere Scholen.
13.30 uur - 14.00 uur Bezoek Huize de Vlierd
14.00 uur - 16.00 uur B·ezoek Prins en gevolg kleuterscholen
20.00 uur
Bezoek feestavond ziekenhuis.

Zandbosweg 84
TEL. 3102- DEURNE

HET ADRES:

20.30 uur - 21.30 uur K .P.J. Bal
2 1.30 uur - 22.30 uur Gemeentebal
22.30 uur - 23.30 uur Becker's Personeelsavond.

Zaterdag 12 februari
15.30 uur
16.15 uur
19.30 uur
20.00 uur

Het adres:

Voor al uw Bloemen
en Planten

GARAGE
GEBR.

VAN HAM
AUTOB.EDRIJF
Simcadealer - A utohande/

1972:
Residentie
B.L.O . School
Vertrek Optocht Heikneuters
Grote Kinderoptocht
Ouden van Dagen Vierspan
De Schop
San Marino
Potdeksel
Zaal Bekkers
Soos Wilberttamboers
Residentie

Hclrnondscweg 18 )el. 2493
LANDELIJK ERKEND
ELECTRO-TECHNISCH
INSTALLATIEBEDR IJF

C.J. VAN BEURDEN

1972:
Bezoek ziekenhuis Prins
Koffiehuis van de Berkmortel
Café den Thij s
Café Dennenlucht :
Boerenbruiloft
Kinderbal Vierspan
Ouden van Dagen Walsb erg
Zaal Brabant
De Peelpoort
Zanzi Bar
v.d.Berg Cafetaria
Residentie
Terugbrengen sleutel
Verbranden Peelstrekel.

B
R
A
K
A
T

B
R
A
K
A
T

B
R
A
K
A
T

B
R
A
K
A
T

B
R
A
K
A
T

Deurne

Keltenstraat 15 - DEURNE
TELEFOON 04930 - 3680

"Pappie, wat is een (ngel? ""Een voetganger, die te laat opzij is gesprongen. "

Er was eens een vrouwtje, dat zo
zuinig was, zà zuinig, dat zij met
andere mannen uitging om haar
eigen man te sparen .....

R
A
K
A
T

A
K
A
T

K
A
T

A
T

T

Vur veu l leut
enne pot bier
zoek dan b1/

DE BERK

Spinnerij N.V.,
Katoenstraat 6,
DEURNE

naar:

Rijschool ,CORREC'r

Wie weet hoe vaak hier BRAKAT staat 7 7 7 7 7 ? 7 ? 7 ?
Die heeft een pilsje ve1·diend ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! 1 ! 1

je vertier

Ook u kunt voor uw vakantie in het bezit
zijn van een rijbewif-;.

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

RIET EN PAUL
v.d. BERKMORTEL

Vamor methodische leergang

HELMONDSINGEL 37
DEURNE TEL. 3421

GARAGE "DE PEEL"
\'-\

FOTO-STUDIO

FOKA

HET FOTOCENTRUM

1

4

VOOR DE PEELSTREEK
EN AL ONZE PEELSTREKELS

Voor alle assurantie-

GRUUNTES
EN
FRUIT

en bankzaken.
Kantoren: Deurne, Kerkstr. 28
tel. (04930) 24 68
Bakel tel. (04929) 3 68

*

A~urantiekantoor

Gerard van Dijk
HAAGEIND 9 - TEL. 24 88

As ge mi de Kameval
oeuw vujt
kepot hèt gelope
dan moete ge ze mar is
nao laote kieke dur de
Firma TEEPEN- Stationsstr. SO
dè helpt.goe!

J. A. Swinkels
Uw adres voor
'N NIEUWE FIETS
en vooral uw
RIJWIELREPARATIES
is nog steeds:

Harry v. d. Kerkhof
Fa. TEEPEN - voor goei voeten

Selaon.
bloemen

...•

Knibbeler

in alle soorten

Voor al uw

."

DAMES-, HEREN- EN
JONGENSKLEDING

J. Steeghs-JaD88Cn
llupW 24 -

n..r. • TIW. .M 1t

L. Goossens-Vermeulen
BROOD- EN

BANKETBAKKERIJ

*
Deurne - Telefoon (04930) 23 18

BiJ 'N GOEI GLESKE BIER
HEDDE IN CAFE

L. VAN BAKEL
IN 'T HAOGEIND
VEUL PLEZUZR.i

Stationsstraat 94

Telef. 29 59 - llaageind 10 • Deurne

UZl[KrONT[IN

Deurne

T. SMEE;LEN - ~AGEL.A.A~

Een man komt de Kikibar binnen en
roept aan de bar gezeten voortdurend:
"Gelukkig Nieuwjaar... Gelukkig
Nieuwjaar. .. "
Tot het de barman teveel wordt.
"Man", zegt hij nijdig, "hou eindelijk
eens op met je Gelukkig Nieuwjaar . . .
Het is pas oktober... !"
"Jeetje .. .", schrikt de man. "Zo laat
ben ik nog nooit thuisgekomen ... "

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

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

"De Akelei"
TH. VAN DINTER
1
1
'
\
' 1
WOn1n9-1nracnT\n9

meulen\.aen i

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

7*1winkel

ifuH;fi=H!

Vóor al uw exclusieve artikelen
zijn wij ·goed gesorteerd:
o.a. buiknlanllse kaas, sausen, dipsausen,
aparte soepen, ragouts en vele soorten
honing en gember.

P. 'VAN DUREN

Goudse kaas in alle smaken.
Komt u maar eens proeven ! ! !

VEUR AL OEW:
Elektr. Urgels
Grammofoonplaoten
Muziekinstrumenten
Orkestinstallaties
Cassettes.· Pick-Ups en Radio's enz.
naor:

TEL. 2093

MuziekpaleisW.

Voor diëten:

Zoularm en vetarm
Suikervrije en vermageringsartikelen
Verder nog N.C.B.-vleeswaren . . .
iets fijns.

1m Berkers

Verschillende soorten vers gebrande nootjes.

Wij wensen U prettige Carnavalsdagen toe:

Café ,,Den

Thij~"

LEER AUTORUDEN

LANDBOUWMECH A N ISATIEBEDR IJF

B.V. BOUWBEDRIJF
DEURNE

P.M. VAN DEN MUNCKHOF

WENST ALLE EEN PRETTIG
CARNAVAL.

Telefoon 04930 - 3862
Tramstraat 15 - 17

W. HOEBEN
CAFETARIA

C.Bukkems

LIESSEL
Hoofdstraat 24 tel.: 255
OOK VOOR AL UW LEVENSMIDDELEN

Jacobus
Thielen

BAKEL
Tel.: 04924 - 305
DEUTZ-TRACTOREN ·
KEMPER LANDMACHINES.
Reparatie van alle tractoren en
landbouwwerktuigen.

ERK E NDE AU TOR IJSCHO OL

OO K N U MET OAF .

Liesselseweg 37 - tel.: 32 19

Bij van Houts drankenhandel, kunt U
geld verdienen, door zelf uw drank
te halen. Alom bekende afhaal kor' ting.
Bezorgen ook aan huis.

Deurne - Industrieweg 43
St.Josef-parochie . tel.: 04930-2523
Bank: Boerenleenbank - Deurne
Bankrek. : 11.08.02.160

P.J. Klaassen

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

GIJSEN
TRAMSTR AAT 53 - DEUR N E N .B.
TELEFOON 04930 · 2595

p/a Tramstraat 5 - Deurne

Schoenhandel en reparatieinrichting

STATIONSSTRAAT 87
DEURNE· TEL.: 2543

Transport en Compostbedrijf
Schutsboom 42 - Tel.: 04930 - 2929
Deurne

Voor elk rijbewijs
naar

NARD THIJS

VAN HOUTS
Drankenhandel
Vlierdenseweg 20 ·tel. : 3705
Deurne

Tijdens de Carnavalsdagen voor
lekkere warme hapjes naar:

VAN
STRAATEN'S
CAFETARIA
Stationsstraat· Deurze

Nieuwe Uitleg 25
Bakel - tel.: 04924 - 430
VAMOli - FNOP Erkend.

Alle bekende merken speelgoed,
teveel om op te noemen, vind U
in speelgoed speciaalzaak:

R. Marteijn
Vlierdenseweg 9 · Deurze
Tel. : 2445

Muziek en dans

niks als lach

zo maken wij

'n beetje sjans

en niks als lol

die dagen vol

GAZELLE FIETS of
GÁZELLE-BERINI BROMFIETS

"Ik zou graag een vu l kaa n wil len zijn."
"Waa rom een vulkaan"? "D ie hoef t
all een maa r te roken en d an roept iedereen
al : " Kijk eens, hij werkt! "

in verschillende kleuren.

Jie1" zit altijd goed voor U
Het is van GAZELLE"Wordt er toevallig van een van de
heren verwacht dat hij vanochtend
een afspraak had met een bruid? .""

Assurantiekantoor
Dick Peters

H. MANDERS & ZOON. Stationsstraat 104

FEEST
artikelen
VOOR CARNAVAL

Alle
venekeringen

Zegt de ene kan ni baa l tegen de andere
kann ibaa l : " A ls je ziet hoe ze gemaakt
worden, lust je ze niet meér."

VIS
te èten
moete ge

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

VERDONSCHOT

Hoefde ge nie weit van hois:

nie vergète.

Op dè gebied zijn we van alle merte tois.

*
HELMOND

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

De Wasser

M. VERDONSCllOT
JAN v. GOYENSTRAAT 10

TELEFOON 23 36

/

llM4ZB4
J-1.. MANDCRS
peugeot

v.d. BODMEN
stationsplein
-li\hloor>. -esao-

HIJ VERKUPT OK

Is te koop op de Millisseweg 38 Deurze

BESPREKINGEN

"'t Spinnewiel"

Vur.al ouw levesmiddele
ok alles vur de veugelkes

el'}

Wai bezurge ok brouwden mik
bai allie an hois.

SAJET

ZöK
en trallerhand
GARE
urn te breien

*
Frans Janssen t
M~Ot

20

M eulenstraot 9

RUND-, VARKENS- EN
PAARDENSLAGERIJ

A.M. v.d. BURG'l

L. WOUTERSv. d. EIJNDEN
Voor al uw vlees
en de fijnste vleeswaren
M,;rtinetstraat 18 • Deurne - Telef. 28 64

Deurze

Aannemer van Timmerwerken

Tei. 3386 - Deuroe

Voor al Uw grondwerk en transport
Het juiste adres:

"Wat is er met jou aan de hand, kerel? "
vraagt Jan aan zijn pas getrouwde
vriend Klaas. Deze antwoordt bedroefd:
,,Ik kan mijn vrouw niet aan het bed laten
wennen. Iedere keer als ik haar ga
uitkleden, rent ze naar de garage
en kronkelt zich op de achterbank
van de auto..... "

Gebr. Daniels
Zeilbergsestraat 31 - tel. 2475
DEURNE - ZEILBERG

TOT ZIEN IN
CAFE-BAR

Voor een warm hapje met de
Carnavalsdagen naar:

snelbuffet
v.d. BURGT

De Peelbloem
VOOR GEZELLIGHEID EN SFEER
Bij ANNEKE EN TOON
GRIENDTSVEENSEWEG 20
ZEILBERG (DEURNE)

Blasiusstraat 5 - Zeilberg.

BEKRO-SHOP Loodgieter.
Landelijk erkend installateur - Gas Water en Sanitair installaties.
Zowel voor nieuwbouw als herstelwerk.
Vraag vrijblijvend offerte.

ME DE BUSSEN VAN

NOUD WEREN
DEURNE
Molenstraat 15 - tel.: 04930-3868

Sjefke
van Goch
\JAU<.ER

\WD\JSTR\E:- EN

k~NDE.LSMU

KAANDE GE OVERAL KOMME!
Telefoon 2375 Touringcars van 17 tot 50 personen.

Gelieve de Deurnese zieken die buiten Deurne
gelegen zijn op te geven bij H. GOOSSENS +

J. VAN GOYENSTRAAT 4 TEL. 4001

"Schatje," zegt de verliefde jongeman,
"ik zal je altijd op handen dragen. "
"Wat? ", roept het schatje verschrikt uit,
"op handen? Heb je soms geen auto .. ? ? "

Alam1 bij depolitie. Een opgewonden
mannenstem schreeuwt door de telefoon: "Help' Er is ingebroken bij
een alleenwonende ouwe juffrouw.
Komt u alstublieft zo snel mogelijk' "
" Wie is er aan de telefoon ? "
"De inbreker! "

VOOR SFEER EN
GEZELLlGHEID
NAAR :

Patiënte: "U zei dat ik mijn tong uit
moest steken en nu kijkt u er helemaal
niet na.ar.... "
Dokter: "Ik wilde alleen in alle rust
mijn recept kunnen schrijven. "

Lunchroom v. d. Berg
MOLENSTRAAT 6 - D E U R N E - TELEFOON (04930} 23 79

Brave meisjes kijken op hun horloge.
Ervaren meisjes op de kalender.

CARNAVALSAANBIEDING !

Vur lux en alles vur 't huishauwen,
ok lepels en veurken
moete ge nor

van Griensven

Kofferschrijfmachine
ANTARES LISA 30
'n Luxe, lichte portable met all es erop en eraan .
Rood en zwart lint, Stencilinrichting, twee regelafsatnden,kant lijnstopper"
Zeer mooie letter en verpakt in een ch ique draagtas, met of zonder schouderriem
te gebruiken .
'N JUWEEL VAN EEN MACHINE VOOR SLECHTS
En -natuurlijk- onze BEKENDE GARANTIE EN SERVICE.

gaon in de Meulenpeep.

F. 149,50

KANTOORBOEKHANDEL NOUD VAN DE EIJNDE
. Molenstraat 1 - Tel.: 2561 - DEURNE

Molenstraat 22-24
Deurne

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

Heeft ook een uitgebreid sortiment
anders, schrijf-, tel -, en
rekenmachines.

CAR N AVA L 1972

Van vuul belang is het ni et d a ik an all ie skreef . Wa nt we h ebben al unne
nijen Prins Gij s d en urst e. 1k kös urn al van toen ie nog in de röd zat en
t oe dee is 't ök al stik kus. Dorum höve we us gin zeurig te möken.
In mum procalatiedingus van veurig jöar heb ik gezi dè wei 't net zo goe
kannen als in Helmund o·
' da ·
,te plezier h_
Ud• de kl-"r
op de papskool in dé geminskapshuis zal i rnar zegge en b", Tu1rr,-,n.
Wa ginne ze te ke ir. As d ie da luk grauwet zij n w a zal 'ter d an tegge goan.
Mar di e auw d ènge kwam en ök nog goe t e blakke ze skudde m é hun gat
en sprongen of ze nog 18 wa ren. En ök di e m ensen di e nie zo goe zijn
li k we i hanne ö k veul pl ez ier. En w ei dan za ld e d enk en, dê sprik t och
van eigus als gelli e nik s d it dan kös toc h umm ers ö k nik s w ant ag ll ie
zinde al me d ê is unne goeie mèr dé hi meir an onze pa gelege als an
meen dé ' t eill i goe gi . Houdoe.

Wij z ij n weer zover . Het bestuur heef t het ca rnavalsfa stij n voor d it jaar
weer rond, en za l d it gemeensc hapsfeest, het feest va n p lezier om bi j
elkaar te z ijn, het feest van de gelijkheid en eensgezindheid, zeer zeker
weer slagen.
Carnaval is elk jaar weer nieuw, evenals onze Prins Gijs 1 nieuwe is.
l-111 ~d• •r oor Lorgcn , samen
• irq l"let Vorst Jan Raad var> Elf er
'"la,.....,~, ':)ties, rlat rlen• dagen 1n 1irf'ugd "" , "7•Pr unne worden door·
gebracht.
De grote opt ocht van zo ndag en de k inderoptocht op maandag, voor
o ns de hoogtepunten va n de ca rn ava l. zu ll en me t jullie med ewerking
slagen. Wij hebbe n gem eend d it nog t e sti mu leren door aan de pri jzenpot du izend gul den toe t e voegen . Bovend ien is er, los van de carn ava ls·
veren igingen een "C lub van Honderd" in word ing, die ook een gedeelte
van de ontvangsten ge lden aan pr i jzen voo r de optocht za l besteden.
Reden te meer , o m als U het nog niet gedaa n hebt, u nu d ir ekt op te geven
als dee lnem er van de opt och t.
Onze fin anciële positi e d ie we aan j ullie t e danken h ebben , is van dien
aard dat we onze verp li chtingen in de vorm va n tract ati e, aan d e bej aa rd en,
de schoo lj eugd, de zieken en d iverse inste lli ngen , weer waar ku nn en m aken .
Mij n inn igste wens is dat de an ti-carnaval mensen en zwa rtkijkers, dit jaar
tot het inz icht kom en, dat h et een f eest is voor iedereen. Mogen w ij
onze edelacht bare heer Bu rgemeester en co ll ege van B.en W. danken
voo r hu n medewer k ing. De Adjudant Hr .B ink met zijn manschappen
eveneens voo r het wer k dat ze met ons hebben.
Wij hopen van harte, dat het voor julli e all em aa l , een zo t en plezierig feest
za l zijn, waar we onze zo rge n enke le dagen vergeten, en blij zijn met
het leven en alles wat er mooi is, en om all e vr iendschap die we aan elkaa r be leven in ons moo ie Peelstrekelsland.
V oo rz i t t er : W. Geert s.

Laot oe lilleke bakkes op 'n schon
prentje zetten bai:

Foto
v~d. EYNDE
in de Meu lenpeep.

'1,('-

t
Daot hebben ze ok schon k iekkeskes, man, vur nog gen virti g piek
aY.~

•M. OJHIWMUA&. • tafflDMI

Baai , ,

DE PEELPOORT"
vur oew brulufte en aander fisten

Eig.: A. VAN DE GOOR

op de mert

Brood en Banket
levemniddelen

Alle varkens, zeugen en biggen,
die in uw stallen liggen,
haalt onze vrachtwagen graag en snel,
de rest doet

A.J. WELTEN

HARRIE
VAN DE BERKMORTEL
wel

lINDElAAN
1ElEFOON 3217

Langstraat 96
telefoon 37 41.
UURWERKEN,
GOUDEN SIERADEN
TROUWRINGEN

A.DOVENS
Cafe - Snackbar - Dancing

·J. v.d. Kerkhof

A. Dovens - Van Buël
Milheeze Kerkeind .23
Telefoon 04924 - 553.

Vlierdenseweg 7 - Deurne

Vur haandwerrek
en brei§Jrtl .
kaande ge terecht
bai:

PINGOUIN SERVICE

LIEVENDAG

JACOBS
Kerkstraat 24
Deurne
Tel.: 2776

INDUSTRIEWEG 19

.

-

STRIKELINNEKES EN SîRIKKELS

Het charmante jonge meisje stond
op het punt over te steken, toen ze
werd aangesproken door een knappe
jongeman. ,,Die Mop uw truitje,
is dat de M van Marietje? "
,,Nee", glimlachte het jonge meisje,
"dat is de M van maagd.... , maat het is
al een héél oud truitje..... "
Voor U rijbewijs naar....... .

1 THIJSSEN'S autorijschool
~cu

a::

0

~

U kent lessen in DAF en KADEIT.
Verhuur busje 9 personen.
He.t adres voor MERK-benzine .... .
tegen goedkope prijzen.
VLJERDENSEWEG 232, VLIERDEN
TELEFOON 04930-3606

Nu wij de voorbals wederom achter de rug hebben blijkt dat het jaar 1972 wederom
een hoogtepunt wordt in de annalen van het Peelstrekelrijk.
Neel den Urste heeft op een waardige carnavaleske wijze, hem eigen, afscheid genomen als Prins en is ondergedoken in de Anonimiteit van de Peelstrekels. Neel het was
\foor iedereen een fijne tijd, onze complimenten.
Na allerlei gissingen was het Gijs den Urste, al jaren hofarchitekt en ontwerper van
Prinsenwagens, die zich ontpopte als Prins en meteen met een overdonderde proclamatie alle harten van de Strikkelinneks en Strikkels veroverde. De eerste reakties
waren' meteen, "het is weer ene goeie."
Ook dit zal zijne Doorluchtige Hoogheid Gijs den Urste waarmaken.
Op initiatief van enkele Strikkels en een Strikkelinneke is er een Club van Honderd
opgericht, die de Carnaval in Deurne financieel een ruggesteuntje wil geven, door o.a.
de prijzen van de optochten nog aantrekkelijker te maken. Wederom een nieuwe ·loot
aan de stam, die ten goede komt aan alle Carnavalvierders van het Peelstrekelrijk, die
zich in c!e Grote en Kinder Optocht kunnen uitleven en op carnavaleske wijze tonen
wat er in de Deurnese Gemeen~ap leeft.
Tot slot wil ik namens de Peelstrèkels iedereen danken voor de hulp die wij het afgelopen jaar van alle fronten kregen .
Strikkelinnekes en Strikkels wij doen ons best om jullie allemaal van groot tot klein,
van kleuter tot A.0.W.er mooie dagen te bezorgen.
Alaaaaaaaaf, Vorst Jan.

Glas
Verf
Behangsel papierkes
Autolakken op alle hcut en ijzer.

De vrouw werd ná de man geschapen
en sindsdien zit zij hem nog steeds
achterna ....
"Dat is dan zestig gulden, mevrouw,"
zegt de schoonheidsspecialiste.
"Wat? Zestig gulden? En U hebt
alleen mijn kin gemasseerd... ! "
"Ja, mevrouw. Het tarief is twintig
gulden per kin ..... "

SCHELLENS BAKKERIJ
Vlierden
Het adres voor allerlei
SOORTEN VLA
Ook bakken wij voor U het echte
MELKBROOD
SCHELLENS OOK UW WARME
BAKKER.

Met groenten· en fruit,
houw de ge 't echt wel uit!

Thiis Berkers

TOONTJE v.d. MORTEL
Liesselseweg 18 - Deurne.

Schutsboom 4 - Deurne

Lekk- friet, llUllballen en frladelleia
MoeCe p op de Mert betteDea

Vur een goei en lekker stukske
VLIS of WORST
of w.a gesnejen op d'n botteram
Het.beste adres ~ witte ge. toch,

Nerp11mlût~IPlllzotUn

Ju la de uCoaudlet Yllll 't JmUa.
En dllD die ....tjes en sjMUek

"".~

d~

.....

Kniinenburgs'
automatiek

\n de.
meu\Qnpeep
N~ 2..

is altijd:

Slachter VAN
Mutlneanot

Gom

Vur een boitengewoon
schón kado

VOORCARNAVALSGOED
EN FOPARTIKELEN
NAAR:

Kunsthandel
Il Goossens-de Vet

111

Willie
Goossens ··.

in de Meulenpeep

Maxje gaat de drogisterij binnen.De
winkel staat vol.Maxje dringt zich
naar voren en vraagt aan de drogist:
"Wilt U mij alstublieft eerst helpen?
Mijn vader zit thuis op me te wachten. "
"Wat moet je hebben? ""Een rol
toiletpapier. "

HET ADRES WAAR U
AL TIJD ZULT SLAGEN.

TELEFOON 2389

Voor 'n betere sortering groot en
klein brood en exclusief gebak
naar de echte WARME BAKKER
in de Walsberg

Uit voorraad
leverbaar:

v.d.PUTTEN
dondQrdo_g 10 Feb.

ZAAL

BOERENBAL

"

THE: :JOY ~\DERS

2 Feb.
GEHUWDENBAL

WALSBERG

Tel. 2715

-

Voor al uw sportbenodigdheden
hebben we alles in voorraad.

soor1nu1s -

BO
WAL
" ~
J.

•

\n

dezaa\:

n

•
ALLES TEGEN
CONCURRE.R.ENDE PRDZBN

HOUTHANDEL

.~HE .:JOY R\DERS

11

verwarmde tent
"
de"THE AFTER F'\VE
--=================:..--... --- - tijdens
de karnaval
dansen in de verwarmde tent
1n de

L HOLTEN
Veldstraat 27 - Deurne - Telefoon 2346

ealé "'t ~ammele ~eval"
BAKEL
Telefoon 04924-574

Elke

m.m.v. "'THE 11 AFTER V\VF-JHE JOY Q\DEQ9•

dag

Y""' oondo9

zat

d'nsdo9

\4 Feb.

1s-

î='eb.

l MAf INEE

is ook

.zool - verwarmde tent ~
m.m.v. "THE P..FTE.R F\VE' -JHE :JOY RlDE.RS•
-\n

een

d'2

bezoek van de PRINS
's rnc::rando9s

1

Alle 100rte hout en plate in verschillende
dikten en malt'.

--

zaterdag

SNIJDERS

ETERNIT
PLATEN
TEMPLBX EN GLASWOL

m.m.~~
- "DE .JANTJES

spe\en :

ZAA\

---

vERwARMoE TENT

\-lOSBENGELS

\n de

HARDBOARD
ZACHTBOARD
BRANDVRU BOARD

± 6

geregeld

leven.

en raad""w ELF

*

uur

Hugo v.d. Goesstraat 27 - Helmond

BIJ

Molenlaan, hoek Kerkstraat, Deurne

':Dineke en ~enk

Telefoon 04930 - 4076

VEEL PLEZIER

Tijdens-de camavalsdagen

EEN LE~R
GLAS BIER

STUBS
bij

STALLEN -CAFE OLYMPIA

In het laboratorium doet men
proeven met ratten. Eén van de
ratten loopt haast naast zijn rattepootjes van trots, als hij aan zijn
kameraden vertelt: ,,Ik heb één
van de geleerden gedresseerd. Als
ik op een rode knop druk krijg ik
een stuk kaas. "
·

"
SCHOENEN

Deurne - Kerkstraat 9

iÓChoenenmode
WENST ALLE CARNAVALLERS
EEN GEZELLIGE KATER!

't IS TE HOPE, DE ADVERTERE DU VERKOPE ! ! !
- ....

Veur alle köi kansen in 't lèven
Willen wai Aw zikkerhaid gèven

VUR ALLE CARNAVALSGEREI
as

Wai staan altijd vur Aw verrig
En dé vingen wai hillemaol nie errig

* stof

*

pekskes
boezeroenen
* Franies
* petten en rooi
tesneuzikken
en alle andere kleragie
vur 't ganse jaor

*

Als Gai mèr ons vertraawen wilt gèven
Dan zeurgen wai, dè Gai rustig kant lèven.
~laaaaaf !

! ! !

INTERPOLIS-NCB

Th. van
Baars
• •

cus1n1er

TILLEFOON 4810
- U/TZENDHUIS -

"KANTOUWER DEURZE"
LEIG KERK 15
DEURZE

PARTIJEN - BRUILOFTEN
- RECEPTIES-
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Mi vastanavond kriege waai de kriebel in ons bloe
Dan gaon we Karnavalle en dè du ons toch zo goe
Vergète alle zeurg zijn den h ille dag op stap
en drinke bier of snèver want dè spul is er zat
Zet 'm op ..... zet 'm op " ... Karnaval stè aon den top .

·":; !::~·:<.: ~ .;::.,·!··;.;•"_;:;;~_~.:--, ·.=-:. ·-;':;

REFREIN:

VOOR ALLE

Dè ..... is ...... pas..... KARNAVAL
Echt lekker karnaval
As we mi Prins en Raod gaon zwieren
Dè is pas Kernaval
Echt lekker karnaval
Veur ons het feest dat wezel\ zal

NIEUWBOUW EN
VERBOUWINGEN

Hotel v. Baars

Fr.v.d .Kerkhof.

Veel plezier en vertier
met 'n glaasje Heinekes Bier,
daarom met de grootste spoed
naar het spoor, want dan is het goed

AANNEMERSBEDRIJF

c:o~PS&N

M.BERKERS
STATIONSSTRAAT 102
DEURNE
TELEFOON 25 70

~---~
_,,r.
•
~

Koninklijke Harmonie Deurne - Jeugdorkest Koninklijke Harmonie Deurne - Fanfare Wilhelmina,
Vlierden - Drumband Excelsior, Zeilberg - "De Vrolijke Tippelaars"- "De Wilberttamboers" Fanfare Musis Sacrum, Bakel - Drumband Koninklijke Harmonie Deurne - Hofkapel Koninklijke
Harmonie, Deurne.

Alle deelnemers aan de optocht zijn verplicht zich via Derpsestraat om 2 uur bij hun
nummers op te stellen. _
"Mevrouw, heeft U wat te eten voor een
arme manr:·vraagt de bedelaar. "Houdt
u van soep van twee dagen oud?" "Oh,
ja, mevrouw." "Goed, komt u dan over
iwee dagen maar terug".

,,En bent u met mijn zelf gemaakte
muizeval tevreden? ""Och ja, Vandaag hebben weer drie muizen zich
dood gelachen om de malle constructie.... "

Alles voor
iedereen
Voge,taden
Konijnenvoer
Hondenbrokjes
Gazon zaad
Tuinzaden
Compost
Vogel· en kippegaas
Siergaas
Krammen

Rubberlaarzen
Klompen
Hobby-klompen
Kleurcarbolineum
Lak- en muurverf
Gereedschappen
Harmonicagaas
Draadnagels en
enz. enz. enz. enz.

de
Boerenbond
heeft het

1
'.

.'! altijd koopt de beste waren
Zal zich veel leed en zorg besparen !
0

KEURSLAGER

~

4ii

v. Baars-de Kleijn

ALTIJD EEN KLASSE BETER!!

"Bedrieger! "brulde de man naar de
autohandelaar. "U hébt gezegd dat die
auto 120 kilometer liep.".! " "Nou en?
Dat doet ie toch ook. Het duurt alleen
wat lang." .. "
Een agent vraagt aan een automobilist,
die net een oude dame heeft aangereden: "Maar waarom heeft u niet op
de claxon gedrukt, meneer? ",,Ik was
bang dat de oude dame zou schrikken,
agent... ""

Al kumt 't nie zo nauw
vur de iuiste taid

TANKSTATION

g6 de ge gauw
nor

CAFE "DENNENLUCHT"

A. van de Kerkhof
Kerkstraot 7
Deurze
Tillefoon 39 64
H"aij t·erz11regen al oew reparazies !

Gloziemaoker
Siergerei

van Oeffelt
Langstraat 14
Deurne - tet: 04930 - 2455

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

ASSURANTIEKANTOOR

H.J. Rijnders &Co.

Voor financieringen en
Persoonlijke leningen
geen sneller adres

DAHLIASTRAAT 34 - ASTEN - TEL. 04936 - 1998
HOOFDSTRAAT 80 - LIESSEL - TEL. 04934 - 321 - 602 - 565

Ook wij helpen U een handje met onze scherpe premies

Bende gá'i ne werkmens
mè de pet of draogde gai inne houwd

Wachten moeten we overal
maar dan is het bij v.d.Kerkhofs eethuis
bovenal
lekker eten en ook drinken.
Dus dan tot de Carnaval.

VAN HOUTS
meubelen
cafe bar restaurant altijd raak

koa111 gerust in oons zaak
allebéi oeuw geld is goeuwd.

v.d.
KERKHOFS

DE
POTDEKSEL

eethuis
automatiek

DEURNE - TEL. 3260
ROOFDSTRAAT 25 - LIESSEL
TELEFOON 277.

STATIONSSTRAAT- DEURNE

'T is toch te gek dat onze mooie pakjes
wel in Maastricht, Amsterdam , Eindhoven,
Venlo en alle tussen ligende plaatsen bekend zijn maar niet in Deurne.
Alle mannen laat uw vrouw eens naar
STATIONSSTRAAT 91 gaan en daar
iets moois uit laten zoeken.

·" E)I ONS /'1UIJ~EL.5 EN AE!JJJE!lji

~(}f.1IJE W 111 .d Alii

Zo iets moois hebt U nog nooit gezien.

..SWJNl(lLS

BREICENTRUM

IN DE KERKSTRAOT

Van
Dierendonck

Het jonge vrouwtje nestelt zich knus
tegen haar mannetje aan en fluistert:
" Hoe heb je tot nu toe zonder m ij
kunnen leven. ... ? ""Goedkoper,
schat", zucht haar echtgenoot,
"veel goedkoper..... "
Een jongetje uit de grote stad, ziet
voor het eerst van zijn leven een regenboog. Roept ie opgewonden:
"Kijk eens pap, wat een mooie luclltreklame! "
,,Ik heb pijn in mijn rug, dokter. "
"Wat doet u alzo de hele dag? "
,,Ik werk als een ezel, ik heb honger
als een paard, ik eet als een wolf,
's avonds ben ik zo moe als.een hond
en daarna slaap ik gelukkig als een
marmot. ""Als dat waar is, kunt u beter
naar de dierenarts gaan ..... "

Donderdag 10 februari - Aanvang 8.11 uur Grouwet Boerenbal - Zaal v.d. Putten -Grouwete verwarmde tent - 3 Orkesten - 2000 plaatse

m

m

Optrejen Boerendansgroep Dansmariekes - Grouwete tractatie

Fa. A. P. de Zwa,rt
OHMSTRAAT 10 • DEURNE •

Ti1.L.

3090

Verhuur van dekkleden,.
feest- en tentoonstellingstenten
VUR EEN GOBI STUK

Schilderwèèrk
UW ADRES

-tl UW REVILAC DEALER

*

GLASHANDEL
VERF en BEHANG
DROGISTERIJ

SCHILDERSBEDRIJF

J. L. VERHEIJEN & ZN.
Walsberg

\0

Deurne

Telefoon 2337

Mi de carnavalsdaog speule
bije ons Drie orkeste :
in de grouwte zaol : de Black Boys
en
01E l-IEtH~T KA.~PELlE "

Vur al ollw LOONWERREK
zwaor of licht
doen wai ons ouge nie dicht.
Al is 't werrek voil of zwaor

"

nee...kani-

in 't klein zaltje : de Jantjes

Gebr. Aldenzeie
maoken het klaor.
S

*

ao"en
tftoots
clan ks um halt 9 kaande ge op naot " ·
Umt d

TELEFOON 25 73 of 37 14

e\ an

kwakke

e PRINS te· Plakke

Dansen van ELF toe T°'IJEJE
Ete hoef nie lt1eye)

VOOR AL UW HIJS EN GIETINSTALLATIES VOOR RADIATOREN

TRAPPEN
BALKONHEKK EN
PLAATWERK
ALUMINIUM LASWERK
Naar het speciaal adres :
CONSTRUCTIEBEDRIJF

GERARDTS
Milhezerweg 42 - tel.: 3513
WALSBERG.

Het winkelm eisje kom t huilend het kantoortje JJan haar baas binnen en zegt
wanhopig: " Wilt U alstublieft aan die
meneer een paar schoenen verkopen ?
f k heb het geprobeerd maar mij is het
niet gelu k t."
.,Nou, zo moeilijk is 't toch niet ? "
" Oh, nee, Het is de dirigent van het
Vara-dansorkest en hij wil t wee schoenen
hebben die op dezelfde too nhoogte
kra ken."

CHEVRON

Voor
DIEPVRIEZERS
WASAUTOMATEN
KOELKASTEN
EN SERVICE

Maakte ge mee de Carnaval
stuklcen ? Kom de ge nao de

Service-Centrum

J::&maval nao

KNAPEN

Hesen's Autospuiterti

J. v. d. Kerkhof

Dan werken Wij ook weer.

DEURNE

Jan van Goyenatraat 3!1
Telefoon 3418

TEL 26 61

LIMERICK:

Uw adres:

"Mijn haan," zei een kipje te Bakel,
" vindt dat ik erotisch aftakel,

ineens geen vieze woorden meer kakel!

Wij brengen u:

Vindt u de carnavolsdagen tof
bezoekt dan zeker Grotelshof

*
*
*

Wij verzorgen gaarne uw droppings- oriëntatieritten, diners en feestavonden .
Zaterdags en zondags van 2 tot 5 pannekoekmiddag

H. Beekmans

omdat ik bU het treden
zonder aanwijsbare reden

Bakelsedijk 54
Helmond
Telefoon (04920) 2864

DE GROOTSTE SORTERING LUXE BROOD
DE BESTE KWALITEIT
DAGELIJKS VERS

Luxe broodbakkerij

P.VEDDER
Grote/ 5 - Bakel
Tel. 04929 - 396

Kerkstraa(·5 - Deurne - Telefoon 26 18 - v.h. Chr. v.d. Ven
Filiaal Hoofdst raat 38 - Liessel Tel. 273

//

HERMANS
OPTIEK

Tijdens de Carnavalsdagen

dansen
in zaal

Ricus Thijssen

DEURNE

Aanvang 5 uur

6EMERT

Orkesten:
Boerenkapel
"de Vlielanders"

VENRAY

The Jumping Rabbits
ZATERDAGSFANFAREBAL.

Voor al uw groente
en fruit

Erelijst
van
begunstigers

bent u bij

Jo van Gog
Zeilbergsestraat 90

beter àit !

- Tel. 37 12

VOO\'.<,\J\T \.\f>.1.l),lUS

Qt.::d MOE."\
\.ilE.R Ok NO(i

ook voor
HYPOTHEKEN

12:. l:..~

STt\C'Jt-.)

AMSTERDAM
ROTTERDAM BANK N.V.

1.
Helmondseweg 9- DEURNE
Dr. van Wijk, Internist
M. van Doorne, Dir .DAF fabr .
Steenfabriek Hoogdonk N.V.
W. Hendriks, Langstraat
Apotheek "In 't groen"
Hr. Dillen, architekt
H. Swinkels, Meubelhandel
J. Wijnhoven, Arch .
Steenfabriek v. Daal Goossens
Brouwerij "De Drie Hoefijzers"
Brouwerij Bavaria
Zanzi Bar

KOM 'NS UIT DE KLOT
EN DOE 'NS LEKKER ZOT
BIJ 'N GLESKE BIER
IN CAFE

"DE BARRIER"

Deurne.
Deurne .
Deurne.
Deurne.
Deurne .
Deurne .
Deurne .
Deurne.
Deurne.

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

Deurne.
N.N.
N.N.
Someren.
Deurne.
Deurne.
Deurne.
Deurne.
Helmond.
Deurne
Deurne
Deurne .
Deurne.

P.Martens, Stuc.bedrijf, Aaltje
Reddi ngiusstraat
Deurne.
J.v.d. Eijnde, schoenhandel
Stationsstraat
Deurne.
Hurkmans, Architekt.
Deurne .
Dhr. Wouters, Algem .Bank Ned .
Deurne.
A. Hartjens, Fotograaf
Deurne.
Dhr. Relou, Aann .Bedrijf
Deurne.
Dhr. van Rooy, Steeghs, Aaltje Reddingiusstraat
Deurne.
Farbianca
Deurne.
K!edingmagazijn Lichteveld-v. Deursen
N.N.
Deurne.

e

Jan Verhaegh
tot 3000 kg heffen wij met gemak.

JAN VERHAEGH
Molenstraat 58 - Tel. 3331 - Deurne

Na het onderzoek zegt de dokter
ernstig: "Tja, juffrouw Elsa, als die
paar dagen vakantie in Limburg drie
maanden geleden uw huwelijksreis
waren geweest, was nu alles in orde" "

•

•

•

·
/

KacinoNightBar

•

Symbolisch nemen wij afscheid van carna11al 1971-19 72.
Dat doen we door een treun1uur aan te richten op de Markt,
op dinsdagavond 15 f ebruari om 11. 30 uur.
Er zal dan een carnavalspop worden verbrand, waarbij
de muziek de juiste stemming zal kwek en.
De as blijft over als symbool 11an het aardse vergankelijke.
Het carnavalsvuur blijft ech ter branden tot het 11olgend jaar.

MARKT - DEURNE
Geopend tot 3 uur 's nachts
De bar met nieuwe sfeer.
Een Hollandse vrouwelijks arts werkt
in een ziekenhuis in India. De portier meldt haar, dat de 37e z wangere
vrouw van die dag net is gearriveerd.
"Goeie hemel," steunt zij, "wat zijn
dat hier voor merkwaardige mensen.
N iemand schijnt 't hier voor d e lol
te doen" . "

Ok me de Carnevalsdaog
kande ge bai ons wr alle
gezelligheid slaogen.

Uesselseweg 20
Telefoon 21 62
Speciaal adres vur vakkundige veneurging van bnalleften en fistaovenden

~
CEi M

Manders electrotechniek
Voor al uw elektrische artikelen, installatiewerk en reparatie

Hot pants zijn helemaal in op het
moment. Verwachtingen voor de
komende zomer: Nog heter!

"mOPIDNE VIEUX"
HEERLIJK ZACHT EN VOL AROMA

DEURNE

e.v. FIRMA
Milhezerweg 7
Tel. (04930) 30 95

Helmondseweg 91
Aan n em ersb ed rijf
Tel. : 2638 - DEURNE .

HELMONDSEWEG 38
DEURNE TEL. 3025

De pri jsui tre i k ing za l geschi eden d oor Z i jne Hoogh eid d irekt
na af loop van de optoch t op d e Ma r kt, va naf h et ba lcon van
het gemeen teh u is. De pr ijsuitreik i ng wo rd t door de j ur y bekend
gem aakt in de pl aatselij ke en reg iona le pers.

•

J. v.d. Mortel en Zn.

P. HO·EBERS

ZAAL BRABANT

Er was eens een mannetje, dat was
zo klein, zó klein, dat-ie om op de
grond te kunnen spugen eerst een
sprongetje moest maken.

Voor al Uw timmerwerken
naar:

Wil de ge lekkere mik of gebak
Kom het mer haale op auw gemak
bij

0~ 'l>R!JSU\TRE\l<UU~;

Hebt U iets te heffen of op te lichten
dan kunt lJ terecht bij:

WASAUTOMATEN
VRIES- EN KOELKASTEN
VERLICHTING
naar

Deurne
Deurne.
Liessel
Deurne.
Deurne.
Deurne.
Deurne.
Deurne .
Deurne.
Breda.
Lieshout
Deurne

Ok me de carnaval

Relatie Service
Witteman N.V.
lndimp N.V.,
Harotex
Drukkerij Nies
Botim N.V.
Hoogeveen N.V .
P.v .d.Westerlo, Aann.Bedrijf
H.v.d. Berkmortel-Hellemanstraat
N.C.B. Boekh.Bureau. Dhr.Wal vaert.
Begunstiger
Begunstiger
Boekh.Bureau Kusters
Dr.J . Vermeer, dierenarts
Dr. Ververs, chirurg,
Notaris Wildenberg,
Dhr. Colen-Relou Reeksenakker
Dhr. Hazenveld, Handelsind.
Dr. van Tilburg
Dr. H. van Doorne
J. Vermeer, Fatimaschool,
W. v. D_eu_rsen, Weth.

C. J. GEELS

*
*
DISTILLATEURS ALKMAAR

schildersbedrijf

COOLEN
VOOR ALLE GLAS EN SCHILDERWERK.

HET ENIGE ADRES VOOR COPPERANT
IN KLEUREN' VOORAL VOOR
NIEUWBOUW'

Opgeschreve deur Frans Fransen
Vur ne prettige karnaval

alias 't trümke

loopt te r:e op

VASTELAWEVENDGEKKE

Schoenen
van

VAN VEGHEL
St:itionsstroat 42

Deurze

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

Peelstrekel - Strekelinnen
Laat uw carnaval bij ons beginnen.

HOEDEN EN PETTEN
BRILLEN EN NEUZEN
RUIME KEUZE.
STATIONSSTRAAT 1&

Tel. 2707

ed v. dongen

VUR AL AUW RECLAME OF
KARNAVALSADVE RTENTI ES
NOR
FREE-LANCE TEKENAAR

P. FRANSEN
HELMONDSEWEG 60
DEURZE
TEL 3617

Vastelawevend dé haait tegeworeg carnaval.De lèèsten tijd iist oitgewase toen echt feest,
feest. Ik weet nog goe: vruger was dè allemöl grif anders. 't Begoos al toe'w noch kléén
ware. Want dan was den tijd aangebroke urn mee den röbbelspot róónd te gawe. Uurst
móós'w dan van den eneboewer nö den andere urn 'n véérkesblawes a ze spiejer te komme.
Jööng, die der zeker af won zijn, gingen al wajeke van te veure 'n blawes besprajeke. Dan
woart al leien mer meer waachte tot véérke zo wore geslacht. As 't dan zowijt was, dan
worden er 'n aauw kööm of 'n bus ten blakke gehaald en veural niet te vergaiete 't riejte
Stökske. De léést was soms nog 't moeielekst, want echt riejt möögstege wel es wijt goon
zoeike. 'k Weet noch goe, dèk ene keier toe m'n heupen in de modder stönd urn krek 't
goewie stökske öp te doewe. Dan vinneg zèèk noat nö hois en dan worden der aachter
in de keuke of in 't schuurke dè oarig meziekske in 't laieve geroewpe.
Söndessmèèrges an en oeier of ellef trokken we er öp oit: de mönd wa zwart gemakt mee
wa roewt en de jas oaverzum an, moe 'n pet of enen hoejöp die ew ore hiek en dan ginge'w
uurst bai de kèèrk stoon te waachte. As dan de lèèste mis oit was en 't maansvolk gelijk
in de cafees, dan gooiden ewaai de deur oope en begöösen uurst in öns haand te truffe
en op öns röbbelspöt te foepe en zenge deene'w zo hard as ew kööse:
"Vastelavond die keumd an dat men de gans zal rije .""enz.
Die 't bèèst dörfde gink dan mee de pet röönd en de meier de mense gêproeifd han, zovel
te meier beurden ewaai. Ternawe ginge ook noh hois veur ho is af. Zodoende krege 'w
heiel wa geld baieen. 't Was nie altijd gelijk veur öns aaige, want we hebben 't zoewer
verdiende geld ook wel ooit nö de pestouwer gebroocht veur de missie . Later, toe'w
völwasse ware 1iejp et anders.
Nen optocht haawe dè deen ze toe bai öns noch nie, mer wel proeive den enen over den
andere net zolaang toedè de böks krakte! we zijn ooit zo in den olie geweest, dè 'w sönder erg bai ne vremden boewer aan de middeg zoate! D'r was ter toe enen baai, doe
möös al aachteroit toetie dè vet spek öp de toffel zag komme. 'k Hoier em noch toewpe:
door kan ik naauw nie tege verdomme! Haai bleef toe toch wel wa laag eweg noj öze zin
en we gingen es kiejke woor ie bleef. Hai was öp haand en voewt an 't rööndkro ipe veur
de höönskooi. We riejpA: Nol, wa zuukte ge toch bai dien hond? We hoierden d ien hö nd
lekker knoebelen öp iets offie wel öp ene schenk an 'r knaawe was . Nöllekes geb it lag
wel in doeizend stukskes in 't höönskot. Toe wiise'w mee wa tie door an 't zoeike was.
We goaven 'm toe mer mee goeien roo: "Nol, as de Vastelawevend urn is, dan iis 't toch
vaaste en dan kaande ge't hendig sönder taand af want dan meugdege toch nie veu l a iete.
En as ge't volgend jawe weer zat wilt wore, dan loot ew taand to is. Sjaars teröp was
Nölleke wijzer: hai nömp ene grouwete rooien tesneuzek mee en toe tie vuu lde dè de
kikvors begöös te wippe drèèiden ie zer doeier neei gebit i zenen tesneuzik en stoak
't in z'n tes. Zoo hebbe'w vruuger toch öngesieneerd veil lol gehad sönder optocht feestmuts of toeter, want 't gink eröp as te foeter.

Lippens ti ft in alk kk urcn
Fleskes um le kk er te ge uren
Poejer urn op ocw gezicht te sme ren
Pi llen en poe iers urn de pijn te wc-re n.
Ditte alles hebben wij .

COR HARTJENS
Stationsl'raat

Drogist

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

Mi de Vastelaovend
KUUKSKES
SNOEPERIJ EN
SJöEKLAAT

*

KUUKSD:SBAKKERU

SClllKS

TIILEFOON 2360

As ge gin pak an het
van Huub Wismans ...

lil

zet Jan

m~r

gereust

·n masker op
\\ant ge bèn t nerregus

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

SCHOENMAGAZIJN

J. Koenings
HELMONDSEWEG 3
Voor betere schoenen tegen
lagere prijzen.
Regelmatig speciale aanbiedingen.
Tevens het adres voor pedicure.
(Volgens afspraak).

Willem staat voor de spiegel in de
badkamer en kijkt trots naar zijn
naakte lichaam. "Negentig kilo
dynamiet" zegt hij stralend ten
zijn spiegelbeeld. ''Negentig kilo
dynamiet':
Bromt zijn vrouw: ''Ja, alleen aan
je buik hangt een verdomd klein
kontje.

Ook de ADMA op de Heavelstraot
stikken met de Carnaval genne draoL
Wij gunnen allen heel veel lol
en doe maar eens een paar dagen lekker dol

J. VAN BOMMEL
VéGé
Helmondseweg 38 Deurne Tel. 2723

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 legge hebbe we ok genog, en dè wille we bai allie ok nog komme
maoke.

Woninginrichting

V.d.MORTEL

Stesjonstraot 12 ·Deurne

Mevrouw, een verwoedde voetbalsupporster mag wegens ziekte niet
naar de wedstrijd. Manlief moet
nu gaan kijken, doch weet van het
hele voetballen niets. Bij zijn thuiskomst vraagt zijn vrouw: "Welke
club heeft gewonnen ? "
Man: ''Jouw club. " Vrouw: "En
wie heeft de goals gemaakt. "
Man: "Die stonden er al toen ik
daar kwam. "

As ge wa goei spul wilt eten
Moette ge Stationsstraat 11 niet vergeten
Hij beeft in alles goeie waar
En U bent er zo klaar.
Sinaasappels, bananen, appel.t en peren
Ook in GROENTEN ruim gesorteerd.
En dan kriedde ge er altijd nog bonnen
op de koop toe. En dat alleen geeft

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

M. IEIJERS-v. UESHOUT
Stationsstraat 11
Tel. 27SO
Uw Brug groenteman

M. PHILIPS v/h WILLEMS
Stationstraat 19 - Deurne
Alles op electric gebied
is wa ge bai Mieske Wijnen ziet
ge moet er mar us binne laupe
dan kande ge er nauwe zin kaupe
IS LANDELIJK ERKEND (INSTALLATEUR)

Iets voor verkoudheid, griep of pijn,
een tabletje voor de 7e lijn,
een poeiertje om mooi te zijn,
'n sigaartje, groot öf klein,
hiervoor .noet u ·bij
DROGISTERIJ Efq PARFUMERIE

Mieske Wijnen

Peters-Tegelaars
in de Burgem. van Beekstraat 8 zijn!

Burg. v. Beekstraat la, tel.: 2884

en datte me toffe iongens zijn ...
Voor alle bankzaken

N.M.B.
uw bank!

Accou:ntan tska:n t oor

H. Ku.sters
Someren.

L a a :n te:n Roode 7

*
Kantoren:

D~ut'ne,

Stationsstraat 64
Tel. (04 930) 2860
Helmond, Markt
Tel. (04920) 37204
Sotncren, L"'"' ten Roti"•
Tel. (04'131) 1267

Voor 'n nieuwe

Renault

en service naar:

Heuvelstraat 3 - Deurne
Telefoon 04930 - 2626 .

Anny v. Nunen
Heuvelstraat 13 - Deurne
Telefoon 04930 - 2909

JINJA·BAR

J•H. Manders
GOEIE BRILLE

Onze coiffure - Uw charme
DAMESKAPSALON

P. ALTHUIZEN - STATIONSSTRAAT 132

Automobiel en Garagebedrijf

*
NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK N.V.

Bij Piet en Mariet alhier
drink je een lekker glaasje bier
Wij wensen de strikkels en
strikkelinekers veel plezier.

Met de carnaval rustig leuteren
en pruven bij

ANNY EN JAN THIELEN-TIMMERS
STATIONSTRAAT

EN

GELOZ~ES

Theo Martens
Spoontrut

~3

•

Het botert niet zo goed tussen de
beide echtelieden. Men spreekt over
een scheiding. ,,Maar de kinderen
ne.em ik mee': zegt mevrouw.
,;Tenslltte hèb ik ze ter wereld gebracht." "Doe niet zo belachelijk",
antwoordt meneer. "Als ik geld in een
automaat gooi en er komt een pakje
sigaretten uit van wie denk je dat
dan de sigaretten zijn? Van mij of
van de automaat? "

•

Gebr. Lutters
AANNEMERS VAN ALLE VOORKOMENDE

BOUWWE -RKEN

De ene dronkaard tegen de ander:
"Raad eens wat ik in m 'n hand heb?"
"Een vlieg." ,,Nee. " "Een muis. "
De dronkaard draait zich om, ,kijkt
voorzichtig in zijn hand en vraagt'
"Wat voor kleur? "

VOOR AL UW TEGELWERK
NAAR:

Met de KUSTER

Mulfric-Snack ~service

Laukens
TEGELZETTERSBEDRIJF N.V.

tlouwde ge geruster
---

Aannemersbedrijf
Eekstraat 17
DEURNE

Na veel nollen en springen
huppelen wij bij Mulfric binnen
Om heerlijk te zitten smullen
Want dat kun je aan Mulfric's spullen
En kunde auwe betten,
bij 'ri bekske koffie die we aan zetten.

Milhezerweg 62
Deurne
Tel.: 4062

Telefoon 04930 - 3982

~MERSBEDRUF

CROQUETTEN
BITTERBALLEN
FR/CANDELLEN
SLAATJES
DIVERSE'HARTIGE HAPJES

FRANS VAN NUNEN
HELMONDSEWEG 23 - DEURNE

Een kannibaal heeft last van hoofd~
pijn. De medicijnman onderzoekt
hem en zegt: ..Je gulzigheid wordt
gestraft. ·•Je eet te veel intelectuelen. "

EERSTE
DEURNESE
SCHOONMAAKBEDRIJF

EN

-·

GLAZENWASSERIJ

"

Meulendijh
TELEFOON 2435

Er was eens een man die iedere
avond keihard rond de tafel rtet1te
om licht te hebben bij zijn avondeten....

SNACKSERVICE:

MULFRIC-DEPOT:

Burgemeester van Beekstraat

Milhezerweg 68

VOOR NETTE
AFWERKING
STAAN WIJ
BEKEND

Aannemersbedrijf

Fa.
W.A.v.d.Westerlo

L.C. VERHEES
warmtetechniek n.v.

Pater v.d. Elzenlaan 8
Aarle-Rixtel

Gespecia liseerd in':
Pijpleidingen, gas- en waterle idingen
kabelwerken , boringen en bronbemaling
compressor werken en alle voorkomende
grondwerken

TEXTIELSTRAAT 6 - DEURNE

Ondanks het feit dè 't weer Carnaval is, willen wai d'r allie
nog es op wijzen, dè der in Deurze ök ne goeie
verwermingsinstallateur zit.
En wel ne verrekte goeie.
Dus as gallie nog wä te verwèrmen hèt bélt dan efkes ös
nummer en wai staon direct klaor.
As ge 't zelf wilt doen, <;lan hebben wai genög matriaal en
ök heie goeie köp.

KLAUS
snackbar-service
MIERLO-HOUT
WENST DE PEELSTREKELS PRETTIGE CARNAVAL.

*

TELEFOON 04930 - 3358 b.g.g. 4020 - 2166.

CAFE 'T EIND

In een Zuid-Italiaans stadje gaat
een meisje uit een duur pensionaat
een winkel ninnen en koop t een
klein hamertje. De volgende dag
willen nog drie meisjes uit het internaat een zelfde hamertje.
De dag daarop Ferkoopt de winkelier er zelfs twaalf Nieuwsgierig
geworden, vraagt hij als er een meisje alleen zijn winkel binnen komt,
waartoe de hamertjes dienen.
Zegt de jongedame: " De Heilige
Vader heeft de pil ver/;Joden, maar
de poeder niet ..... "

" De man, die mijn dochter tot
vrouw krijgt, heeft een lot uit de
loterij. .... Zij drinkt niet, zij rookt
niet, ze flirt niet..... "
.. Hoe oud is ze.... '
"Twee jaar.. ... "

"En wat doet uw zoon? " "Hij is
sterrenkundige. " " Oh , ja? En wat
doet-ie overdag? "

voor 'n ECHTE Centrale Verwarming

TECHN. BUREAU

A. Muyen

te Someren-Eind

BROEKMANS
Nieuwend ijk 47

Dorpsstraat 17 - Neerkant

AC 1 erkerkend - Reputatie bekend.
Kom ook eens langs met de karnaval

MAGAZIJN "DE MOLEN" - DEURNE

VOOR EEN GOED VERZORGDE AFZET VAN UW VARKENS KOEIEN EN KLAVEREN.
NAAR HET VERTROUWDE ADRES:

L. M. van Griensven-Holten
Stationsstraat 34

Tel. 04930-2404

Deurne's eerste en enige C.V. installateur die door de A.C. 1 is erkend .
Voor alle CV-installatie en tot elke capaciteit.

Postrekening no. 1066873

VEECENTRALE N.C.B.

Uw adres voor kinder- en wande lwagens , reiswagens babysitters,
boxen, kinderstoelen, autostoeltjes, hobbelpaarden, campingbedjes,
stoelverk leiners, boxdekken, wandelwagenzakken, regencape's en
verdere baby-art ike len .

LANGSTRAA T 128
DEURNE - TELEFOON 04930 - 3663

Reserveer tijdig bij ons Uw kinderwagen .
Zey ik 't nie , zey ik ' t nie
vur auw schonheid nor LEONIE
jupke krulle of knippe
bye Peter Kivits binne wippe
wa 'n gemèkske
saome onder eijn dekske

~\\

Snoeperij hoort erbij
daarvoor moet ge in

SCHOONHEIDS-

"DE VISSER"

zijn.

Ook rokerij en drank
staat bij ons op de plank .

SALON

KAPSALON

P. Kivits

r~QÎQ~,

SP AORSTRAA T 3 1
TELEFOON 2532
DEURNE

Leonie

P. DERKS-GOOSSENS

Tegelzetter- en
Mozaiekbedrijf

DIKHOFF
Vualde oaw elge flauw
de lloncer of de dunt

~

Café-Bar "De Schop"

R.L.M. GEENEN
Heistraat
Helmond
BIJ

Dennenveld 7 - Deurne - telefoon

Stokvis - Fiets
Compleet f. 179,50
ALLEEN VERKOOP:

JAN DE SPAR
in de SPAR Supermert

M. van ESCH

Stationsllcaot SO

Deurze

Telefoon 24 17
Stationsstraot 41

kaande ge alle daoge
geld verdienen

~

GOOSSENS

Modehuis FRANSEN
EXCLUSIEVE DAMESMODE
STATIONSSTRAAT 13
DEURNE
TELEFOON 2757

AUTOMOBIEl MIJ.
STATIONSPlEIN 1
DEURNE

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 kappersbedrijf

EMILE BERKERS

049~ - :E50

Stationsstraat 38-40 • Telefoon 36 62

Ad Obers
Stationsstraat 3
Deurne
Tel.: 2377 - 3106

Er is maar een kwaliteit
die steeds voldoet."""
DE BESTE! ! !

SLAGERIJ

"KEUTEN"
J.G oossens

STATIONSSTRAAT 21

TEL. 04930-2136-3699-2665
Was Uw wagen sne l en goed.
Voor 'n paar gulden als u het zelf doet!
Laat U het door ons doen.
Dan kost het wel wat meer poen.

autowasserij
F. DIELISSEN
HEUVELSTRAAT 7
DEURNE - TEL.: 2394

ZWAAR AFSCHEID
Aan het station staat een jong
paar te minnekozen. Als de
trein aankomt wordt het afscheid
te zwaar en zij barsî in tranen
uit terwijl ze naar het perron
stapt. "Kom vrouwtje" zegt
een oudere man. "Ween je zo
omdat uw man achter blijft? "
"Neen", snikt ze" omdat ik
naar hem terug moet."
ZETFOUTJE UIT DE KRANT
Welstellende heer, 40 jaar, le11enslustig, eerlijk goedhartig, en met
zacht karakter, zoekt kennismaking
met juffrouw of weduwe tussen
30 en 40 jaar, met of zonder
kond.
JAGERSLATIJN.
Twee vrienden gaan samen jagen
en per ongeluk gaat Jef zijn geweer af en schiet hij Gust een oog
uit. Dan schreeuwt Gust: "Jef.
als ge me dat nog een keer lapt,
dan bezie ik U van mijn hele
leven niet meer_ "

Tankstation:

Merkbenzine tegen de laagste prijzen
Super:
67,5 cent
Gewoon: 66,0 cent

Ouick-Service:

Alle reparaties - doorsmeren en olieverversen.
ML behandelingen

Banden-Service:

Michelin - Goodyear - Vredestein - 15-25-30% korting.
Gratis montage - uitbalanceren incl Jood.

Tip Autowas-Service:

Geen geknoei en gesleep van emmers aan huis. Uw auto
glanzend schoon in een paar minuten voor f. 2,-

Accessoires:

Tegen de laagste prijzen, o.a. Blauwpunkt radio's met
gratis inbouwen.

Autorijschool:

V.A.M.O.R. - A.N .W.B. - F.N.O.P. De rijschool met de
langste ervaring (ook rijbewijzen verlengen}.

Taxi:

Binnen en buitenland.
Ook uw adres voor alle ziekenritten en voor alle ziekenfondsen.

Autoverhuur:

Met en zonder chauffeur.
4 - 6 - 9 pers. auto's binnen en buitenland.

VAN HOUTS
Disco-Bar
't HUUKSKE

Kom ook eens over de lijn ,
daar kan 't ook gezellig zijn.
TOT KIJK BIJ:

Kolen, petroleum of huisbrandolie bestellen
altijd

FRANS DIELISSEN
bellen

Heuvelstraat 7 - Deurne
Telefoon 2394

ZAKSKE BLAZEN.
Jul: Charel weet ge dat ze een
nieuw middel hebben uitgevonden om te ·weten of ge gedronken hebt?
Charel: Neen wat is het?
Jul: Ze hebben een zak uitgevonden waarin ge ouwe kop
moet steken tot aan oew schouwers ot xiee of ge geen stuk in
Oewe kraog hed.
ONNODIG KABAAL:
Een man valt in het kanaal.
Hilp, hulp roept hij, ik kan
niet zwemmen. Ik ook niet,
roept iemand op de wal, maar
daarom maak ik toch zo geen
lawaai.

ANNE-MARIE en WILLY

Beukenstraat 15

Twee heren bellen aan bij een
zekere dame. Van bo11en wordt
geroepen: "Kan, niet geen tijd,"
De een tegen de ander: Dan zullen we onze pony ergens anders
moeten stallen. "

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

Heren Slagers
Het adres voor:
Kookketels
Kookinstallaties
Rookkasten
Braadovens
Werktafels

wenst alle
Peelstrekels
'n bijzonder

SPA KO

pretti9e

Ketel- en apparatenfabriek

Carnaval

W. WASSER - DEURNI

"Jij bent de eerste man, die ik ooit
een kus heb ge!(even, " zucht het
jonge meisje gelukzalig. "Hoe is
het mogelijk," antwoordt de jongeman, "dan moet je wel intensief
televisie-onderwijs hebben genoten.. "

ME DE VASTENAOVOND
'n Lekker borreltje
of goei glas bier
zoals altaid in de
Zailberg bij

" U heeft dus drie kinderen. mevrouw? "
"Ja, dokter. Eén van zeven, één van
zes en één van vijf jaar oud. Toen
kregen we televisie .... "

De lievelingsvrouw van de sultan
ligt verleidelijk op haar divan. De
eunuch kan zich niet langer inhouden en stort zich op haar. Verschrikt
wendt de schone Sulaike zich van
hem af ZeJ;t de Eunuch: "Suleika.
je rookt filtersigaretten, je drinkt
koffi.e-Hag en gestrerilliseerde melk....
Suleika, wat soort je dan aan mij? "

•
nier
"Die brief is te zwaar, meneer",
zegt de postbeambte achter het
loket. "U moet er nog een postzegel
bijplakken. "
,,Maar dan wordt-ie nog zwaarder."

n.v.
beek en donk - tel. (04929) 477 - wilhelminaweg 1

"En, Anton, hoe was je afscheid
van het vrijgezellen/even ? ""Fantastisch, kerel. De bruiloft moest drie
dagen worden uitgesteld. "

Wilde g<>an tranwen of zoiets
dan vat met" gouw de fiets
want urn bij

P. Jacobs-Koppens
de wal te hujeren
moet 't nie te lang dujet"en.
Ok mi 'n lekker pötje bier,
bai ons veul plezier.

Zuukte ge un veule, pony of groot
perd, dan hoefde genie altijd no de
perdernert veur vervoewer van perd
naor rnert of concour dou ik ook
het vervoewer.

W. Lutters

Langstraat 65 - tel. 04930.-2174

H. v. Kessel
lndustrieweg 1
Deurne

Telefoon 04930 - 2639 ,

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.
de redaksie
Alaaf!

UW SALARIS
ONTVANGEN OP EEN
PRIVE-REKENING
BIJ DE BOERENLEENBANK
HEEFT MEER VOORDELEN
DAN ALLEEN EEN RENTE
VAN 2%%.

Bavaria bieren
3-Es limonades

Uw salaris laten overmaken op een Privé-rekening bij de
Boerenleenbank kost niets extra , bespaart U veel zorg en
moeite en biedt U bovendien de mogelijkheid :
• een Persoonlijke Lening te sluiten tegen
aantrekkelijke voorwaarden.
• gebruik te maken van betaalcheques.

•

al Uw betalingen kosteloos door de
bank te laten doen .

• een goed overzicht tekrijgen van al uw
ontvangsten en uitgaven.

Vertegenwoordiger:

Boerenleenbank P.J. Swinkels - Deurne
de bank voor iederéé11

Voor al Uw metsel- en straatstenen
PO RA LUX betonstenen voor schoonmetselwerk binnen en buiten

Steenhandel HILRODE N.V.
Deurne:
Roermond:
Hilversum:

E.G . Markhorst, Derpsestraat 20, telefoon 04930 - 2085
telefoon 04750 - 3705
telefoon 02150 - 12432

Een man gaat een klein eethuisje
binnen enbestelt een biefstuk. Even
later roept hij de eigenaar en zegt:
"Man, die biefstuk is niet te vreten.
Zo taai heb ik ze nog nooit meegemaakt. "
"Wat? "roept de eigenaar van het
. eethuisje verontwaardigd, "mijn
biefstukken taai? Meneer, ik bakte
al biefstukken toenu nog niet eens
was geboren. ... ! "
"Dan vraag ik me wel af, waarom
u ze nu pas serveert". "'

Roosje en Suusje worden wakker.
"Tjee... ik heb heerlijk gedroomd",
zegt Roosje. "Ik lag ergens op 't strand
in Italië.Heerlijk in de zon, vlakbij
de zee ..lk voelde me alleen een beetje
eenzaam. " ,,Ik heb ook zalig gedroomd",
zucht Suusje, "Ik lag hier in bed,
toen twee sterke jongemannen binnenkwamen en bij me gingen liggen. "
"Waarom heb je mij niet wakker gemaakt? "vraagt Roosje. "Jij zat
ergens in Italië..""

Wij zijn verhuisd

Da-nsen

Onze reparatie-werkplaats is verplaatst naar
TRAMSTRAAT 65, DEURNE.

Ze speulen veur oew in

ORKEST
"MUZIEKETTE COMBO"

De BENZINE- en DIESELPOMPEN blijven op
ons oude adres STATIONSSTRAAT 1.
Het telefoonnummer blijft: 3052.

Zaal

Garage

BEKKERS

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

TRAMSTRAAT 65, DEURNE

A. J. B E K K E R S - V AN B A A R S

Zondags dansen vanaf 5 uur
Maandag en dinsdag
vanaf 7. 00 uur.

* Eigen plaat en spuiten dus voor carosserieschade.

coopmans

aannemers- en

timmerbedrijf n.v.
DEURNE - DERPSESTRAAT 39

Tijdens de optocht mag
in de straten waar de
optocht doortrekt
niet geparkeerd worden

't Huis voor alle soorten kunst-artikelen
KOM EENS BIJ ONS BINNEN

KUNSTBOETIEK

H. van CalisSteeghs
STATIONSSTRAAT 30
DEURNE - tel.: 04930 - 2963
\

\

'\
1 \

~

Verdikkie!
Het voetbalseizoen is weer begonnen .. . . !"

Hippisch
Centrum
HET CENTRUM VAN DE
PEERDEN IN NEDERLAND

NIEUWBOUWVERBOUW.
AANNEMERSBEDRIJF

Deurne telefoon 3143.

DE
VLEESHAL

'~~
· : ~ ~- .~-Q

•

:

HAPERT - BERGEIJK- DEURNE

E1 is wel duurder maar .....
geen beter vlees.

Uw vliegvakantie
begint bii de ABN

U staat versteld
van de sortering in die zaak

Naast het boeken van
vakantievliegreizen helpen wij u
met buitenlands geld, reis- en
bagageverzekering, reischeques en
een vakantielening.
Alles in één vertrouwde hand.
Haal snel de prachtige reisgidsen
van Airtour Nes panda en Fit.

PEERBOOMS

~~?~
·~•v-,f."
voorvakantievliegreizen
·

AB

Mohrnstraat 11

Deurne
Tel.: 2669

Drogisterij · Parfumerie

~ '.J '

U bent welkom bij de

Algemene Bank Nederland
GROOTHANDEL IN VEE EN VLEES

Deurne, Stationsstraat 36
telefoon (04930) 4141

Stationss~r.

6

Deurne

Vraag: ,,Ik heb een verhouding met onze chauffeur. Nu heb ik ontdekt dat hij mij met het dienstmeisje bedriegt. Wat moet ik doen? "
Antwoord: "Ontslaat u dit onbetrouwbare sujet onmiddellijk, anders
komt Uw vrouw er misschien nog achter. "

,,Ik denk dat Karel wel lang in het ziekenhuis zal blijv-en"..
Hoezo ? Heb je z1j'n dokter gesproken ?
"Nee, ik heb de verpleegster gezien".

Mé dees 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

arnava eurne

"Ik denk dat Karel wel lang in het ziekenhu'is zal blijven." "Hoezo?
Heb je zijn dokter gesproken? ""Nee, ik heb de verpleegster gezien."

•••
Vraagt de hoteleigenaar aan de receptionist: "Wat heeft de gast in
het klachtenboek geschreven? ""Niets, hij heeft er zijn schnitzel
ingeplakt. "

2

Nog enkele dagen en het is weer zover, Carnaval 1972 zal dan in alle hevigheid losbarsten
over heel Deurne en oud en jong in zijn ban nemen. Zeer veel overuren zu l len er nog gemaakt moeten worden om weer met mooie wagens en groepen een optocht te bre'ngen die
een lust is v0or het oog. Dat Deurne een optocht kan brengen hebben wij allen reeds meermalen duidelijk bewezen. Laat ons allen op deze ingeslagen weg verder gaan. 10 Jaar geleden
heb ik als Prins Jan den Twidde de scepter over de Peelstrekers mogen zwaaien en als ik
nu terug kijk dan hebben wij het hier in Deurne met onze Peelstrikkelinnekes en Peelstrekels
nog niet zo slecht bekeken. Wij met zijn allen kunnen plezier maken en Carnaval vieren zonder wanklanken. Deurne heeft een reputatie opgebouwd wat betreft de optochten en ook
wat betreft de Carnava l op zich, en ook onze kinderoptochten op maandag deze zijn ook
uniek.
Hulde aan de verschi ll ende Prinsen, Bestuur Carnavalsverenigingen, Raad van Elf, Hofkapel
en ook aan alle Overheidsinstanties, aan de stil le medewerkers en aan allen die hebben meegeholpen Carnava l in Deurne ieder jaar grootser en mooier te doen terugkomen.
Mede namens alle Peelstrekelinnekes en Peelstrekels spreek ik de hoop uit dat we tot in
lengte vab jaren hier in Deurne steeds mooier en grootser Carnaval zullen mogen vieren.
Oud Prins Jan den Twidde wenst alle mensen van Deurne ook in 1972 weer carnaval zoals
het hoort, veel lol en plezier en veel veel leut!
Alaaf.
Oud Prins Jan den Twidde

De zondvloed is voorbij. De dieren
ma.en de ark uit. Als eerste gaat de
oliftmt over de looppümk. Midden op
de plimk blijft hij stilstaan, draait zich
om en zegt tegen het vliegenpaar achter
hem: "Dring toch niet zo."
"Etlwrd", zegt mevrouw streng. "Hoe
kont 't dat je gisteren half bezopen
thui!Jkwom? " "Omd«t ik niet meer
ge/tl bij me had. "

1.

ZE HEBBEN HET TOCH

BIJ "VAN GOCH"
VERF - GLAS - BEHANG
STATIONSSTR. 47 - DEURNE - TEL. 37 56

De auto van de dame wordt naar een
garage gesleept. ,,Ik ben met mijn wagen tegen een muurtje aangereden",
zegt ze tegen de chef-monteur.
Deze bekijkt de auto en vraagt:
"Hoe vaak? "
"En, wat zei de dokter? ""Dertig
gulden." "Nee, ik bedoel wat heb je? "
"Twintig gulden." "Nee man, ik wil
weten, wat je mankeert." "Tien gulden."

on min de vèf' dan krieg de ge 'n zatsel

Met rasse ~chreden nadert het "Uur-U", waarop wij op grootscheepse wijze carnaval
gaan vieren.
Vast staat inmiddels dat de deelnemers aan dit feest zonder grenzen afkomstig zijn
uit de hele dorpsgemeenschap van " hoog tot laag." Er zijn reeds diverse trainingskampen ingericht en men is druk doende met de voorbereidingen . Een vorstelijke
collectie notabelen kunt U aantreffen, in zaal van Moorsel.
De keurtroepen van " De Koninklijke" blijven op eigen terrein en·«iel in "De Vierspan".
Dit om in dit stadium van voorbereiding infiltraties te voorkomen.
Ook de Ulewappers, de Heik neuters, de Peelpluimen en vele andere maken zich in
hun residenties op om het feest zonder grenzen te vieren .
Prins Gijs 1 heeft bij proclamati e d .d. 14 januari 1972 nr. 2345 sub 3 voor de Peel strekels in zijn rijk enige feestregels bekend gemaakt .
Hij heeft o .m. bepaal d dat vanaf zaterdag 12 februari a.s. te 11.00 uur een uitgaansgebod van kracht is. Openbare bijeenkomsten en optochten van meer dan 10 personen zijn gebiedend voorgesch reven .
Alle voorwerpen, dienende tot verhoging van de zotheid dienen te worden vrijgegeven.
Personen, die gevaar opleveren voor de carnavals-orde door te serieus gedrag, wordt
bevolen zijn carnavalsrijk te verlaten of verboden zich daarheen te begeven of daarin
terug te keren vóór woensdag 16 februari a.s.
Deze opsomming vormt slechts een greep uit de feestregels waarin de lof der zotheid bezongen wordt, maar waaruit U kunt afleiden dat het voor ons allen vreugdevolle dagen worden . Wánt vreugde is de dochter van de ernst en de humor is haar kind. )<
Indien men de waarden van het leven in de juiste rangordeiplaatst, dan bloeit vanzelf
de vreugde op bij hen, die hun hart en hun geest met deze rangorde in overeenstemming hebben gebracht.
Daarom roep ik tot U allen Alaaf in het hoogste octaaf .
P. van Aart.

1

SPOED

ATTENTIE:

111

WIST U •

dat deze pee lstrekelco uran t grati s huis aan hui s wo rdt bezorgd door on ze led en van bestuur
en raad va n elf
dat o nze dansmar ietjes reeds maa nden voor karnava l beg innen met een inte nse training
dat d e kinderopt ocht on s aa n pr ij zen kost f . 400.dat voor de gro t e o ptocht d it jaa r aan prij zen beschikbaar zijn f. 2600 ,dat o ns de mu ziek t ijd ens de opt ochten en d e carnava lsdagen kost f . 3250.dat het een gebruik is d e gehe le schoo ljeugd te t rakteren en dit t e herhalen voor de dee lnemers aan de kind ero ptocht : kost en f. 1550.dat all e bejaard en een attent ie aa n hui s bezorgd krijgen kost en f . 1475,dat eveneens all e zieken een fruitmandje aa ngereikt wordt . kost en f . 37 5,dat het dru k ken van deze krant is aangeno men voo r f. 3000 ,dat we ons na al d eze cij fers even zo goed voe len als een charitati eve instelling dan al s een
carnava lsveren iging , maar zo lang we de midd elen hebben zul ks do lgraag allemaal blijven
doen
dat we t och geen enk ele subsid ie o ntva ngen , en oo k ni et de beschikking hebben over een
beschermheer
dat het best uur en raad va n elf hu n eigen costu ums moeten betalen, tij<.: ~ n s vergaderingen .
zittingen en ged urende de hele carnaval sdagen hun co nsumpti es en et entjes ze lf moet en
afrekenen . bovendien nog een jaa rlij kse co ntribut ie er boveno p kw ijt zij n
dat we daa rom terecht t rots zij n o p onze man nen
dat de weinige die dachten, dat we d e ontvange n ge lden in bier omzetten of er een zake lij k
belang in zochten. nu toch we l de ogen moeten o pengaan. en
dat we daarom o ns t en zeerst e verpli cht voe len t egenover een ieder di e ons geholpen heeft,
dit f est ij n f inanciee l rond t e krijgen.

Vur un schon

Muziek gevraagd

keikdous

MET EXTRA GROTE WAGENS

of ne radio

OPGEVEN BIJ

• • •

FR. v.d. KERKHOF
KERKSTRAAT 15

Harm T.abor
Wegens opstelling van de optocht

in de M eulenstraot

ZONDAGS OPTOCHT

DINSDAGS PLEZIER

's MAANDAGS BIER

's WOENSDAGS 'N STINKENDE LOCHT
1

Fa. H.G. van Vijfeijken

CD
CD

Kanaaldijk Zuitt II

::::s
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ALLE SOORTEN GRONDWERK

CD

van de optocht

1

en
• 1

.......

. KABEL - LEIDINGEN - KANTWERKEN - SLOTEN VEGEN etc.
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c::::a

TELEFOON 04937 - 2396

CIS
••
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PEELSTREKELS TE KOOP
BIJ DE BESTUURSLEDEN
Een mier vraagt aan een olifant die
zich in de rivier staat te baden, uit
het water te komen. Grommend voldoet de olifant aan het verzoek.
"Oké," zegt de mier. "ik heb 't
al gezien. Ik dacht dat je mijn
zwembroek aanhad. "
Als een man de zuiverste en edelste
bedoelingen heeft, kan hij er zeker
van zijn, dat zijmvriendin.Zil:h rot
verveelt ...

"Hé, buurman, waarom schilder je
iedere week opnieuw je tuinhek?"
"Omdat ik 't zo leuk vind als er
iemand tegenaan gaat staan. "
Weet u waarom een man wel in het
huwelijk móet treden ?
Omdat-ie de regering-niet van alles
de schul kan geven.

.....

CD
CD
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-·
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CD
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Zet die fles
gerust
·midden

op tafel.
Hij mag
gezien
worden.

testrakenv

Wenst alle
karnavalvierders
een goed
karnaval
1972

Wenst alle
karnavalvierders
een goed
karnaval 1972

Wenst all e
karnaval vi erders
een goed
karnaval 1972

Wenst alle karnavalvierders
een goed karnaval 1972
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OK DITTE BLAD IS GEDRUKT DUR DRUKKERIJ VAN STIPHOUT OP DE'N ENGELSEWEG IN HELLEMOl""'

