kommissie: keba actitra

Deurne, 11-1-1975
BESTE PEELSTREKELS EN
PEELSTREKELLINNEN.

1. Ik verheug mij als Prins Frits de Eerste
in Uw midden te mogen zijn.
2. Ik zal trachten met Uw hulp Carnaval
1975 te doen slagen .
3. Om Carnaval 1975 te doen slagen heb
ik Uw hulp nodig.
4: Uw hulp bestaat uit een goede geest
en samenwerking.
5. Om een goede geest en samenwerking
te verzekeren heb ik voor U een
1ijfspreuk bedacht.
6. Die lijfspreuk luid!!!
"DOE EENS IETS VOOR EEN ANDER!!.

7. Als U dit doen zal Prins Frits de Eerste
zeker zijn dat Carnaval 1975 zal
slagen .
ALAAF

VOORWOORD
Ik verheug mij als Prins Frits de Eerste in
Uw midden te mogen zijn.
Als ooit onze Peelstrekels gezonde
ontspanning nodig hebben dan is het wel
in een-tijd waarin we nu leven. Een tijd
waarin werkgelegenheid schaars is en de
prijzen steeds stijgen . Om zo'n tijd goed
door te maken is gewoon een leutige
carnaval noodzakelijk , zodat een
Peelstrekel "en in verband met het jaar
van de vrouw vanzelfsprekend ook de
Peelstrekellinnekes" zichzelf kunn~n
worden . Om een leutige carnaval te doen
,,."slagen is het belangrijk dat onze
carnavalsgeest gezond is. Daarvoor heb
ik in mijn proclamatie bij het Prinsschap
een lijfspreuk bedacht, die ik gaarne in
mijn voorwoord wil herhalen. Deze luidt:
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"Doe eens iets voor een arfder" .
Als U hieraan denkt zal carnaval 1975 een
leutig en gezellig feest worden.
ALAAF
Prins Frits de Eerste.
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ZATERDAG 14 FEBRUARI
20.11 UUR:
Gehuwdenbal, zaal v. Moorsel
ZONDAG 22 FEBRUARI
Dansmarietjesconcours "De Vierspan"

ZONDAG 29 FEBRUARI
11.30 UUR receptie Hotel Goosens
14.30 UUR grote optocht
± 17.00 UUR ontbinding optocht op de markt.
18.00 UUR prijsuitreiking optocht. Gemeentehuis
20.00 UUR residentie "De Peel poort''

-------.----------------__,j•±

c

Route optocht zondag 29 februari
Spoorlaan, Stationsstraat, Markt,
Kerkstraat, Kruisstraat, Zandbosweg,
Beethovenlaan, Helmondseweg,
Markt.
Deelnemende corpsen:
Wilb. tamboers - Vrolijke Tippelaars K.H.D. + Jeugdharm. van K.H.D. Fanf. Zeilberg - Fanf. Vlierden.

WOENSDAG 25 FEBRUARI

Traktatie bejaarden aan huis
DONDERDAG 26 FEBRUARI
20.11 UUR

Traktatie bejaarden aan huis en basisscholen.
Boerenbal, zaal v.d. Putten

VRIJDAG 27 FEBRUARI
bezoek kleuterscholen
08.30 - 16.00 uur
bezoek bejaardentehuis Kruisstraat
20.00 UUR
receptie "Dorstvlegels" Vlierden
22.30 UUR
ZATERDAG 28 FEBRUARI
14.00 UUR
bezoek bejaarden "St. Willibrordus"
± 15.00 uur
kinderbal zaal v.d. Putten
17.00 UUR
afhalen sleutel gemeentehuis
20.00 UUR
receptie "Heikneuters" St. Jozefpar.
"Pottenbakkers" Zeilberg
Bal "Fanfare Vlierden"
Bal "S.V . Deurne" v. Moorsel
Bal K.H.D. "Vierspan".

MAANDAG 1 MAART
10.30 UUR bezoek B.L.O. school
14.00 UUR kinderoptocht
15.00 UUR prijsuitreiking nabij "de Vierspan"
± 19.30 UUR soos "Asteffekan"
± 20.30 UUR residentie "De Peelpoort"

Kinderoptocht maandag 1 maart 1976
Opstellen: Derpsestraat-Romeinstraat.
Vertrek: 14.00 uur.
Route: Stationsstraat (Dr. Wennekers)
Markt - Visser - Kruisstraat - Kerkstraat
- Markt - Martinetstraat naar Vierspan
waar de prijsuitreiking plaats vindt.
Kinderen die 'n nummer willen hebben
kunnen dit afhalen tussen 13.00 en
13.30 uur in Hotel Goossens,
Stationsplein op maandag 1 maart

DINSDAG 2 MAART
10.30 UUR harmonie "ukkepukkebal" - bezoek ûekenhuis
harmonie kinderbal - be;:oek bejaarden "Gerardushuis"
15.45 UUR boerenbruiloft
± 20.00 UUR residentie "De Peelpoort"
23.45 UUR sluiting gemeentehuis
± 24.00 UUR verbranding carnavalspop op de markt.
~~
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Napoleon besluit een Nederlandse,
een Duitse en eén Belgische officier
via de guillotine ter dood te brengen.
Zoals dat gaat mag de veroordeelde
nog kiezen of hij met zijn gezicht
omlaag of omhoog op het blok wil
liggen. De Nederlandse officier is het
eerste slachtoffer. Hij kiest voor het
kijken naar beneden. Het mes valt,
maar blijft vlak boven de hals van de

officier hangen. Een wonderbaarlijke
uitzondering op de regel en de
gewoonte gebiedt dat het slachtoffer
dan wordt vrijgelaten. Ook de Duitse
officier kiest voor het hoofd omlaag.
En jawel hoor, ook bij hem bi ijft het
mes hangen en ook hij wordt in
vrijheid gesteld. De Belgische officier
toont zich een dapper man. Hij wil
het mes met de ogen zien en gaat

~~/~~ ~':~

ruggelings op het blok liggen. Vlak
voor dat de beu 1het mes laat vallen,
roept de Belg: "Wacht even, er zit
hierin het hout boven mijn nek een
spijker".
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Waarom hebben zoveel Belgische
mannen van de gele l<'lieën?
Dat komt omdat ze tegen de wind in
wateren.

Het toppunt van optimisme?
Een brandweerman een studiebeurs
geven.
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STREKELINNEKES EN STREKELS
Het is voor mij een moeilijke
beslissing geweest de taak als
voorzitter van de Peel strekels te
aanvaarden.
Moeilijk omdat mijn oude vriend
Willy Geerts een niet te evenaren
voorzitter van de Peel strekels is
geweest.
In de tot nu korte periode als
voorzitter ben ik tot de ontdekking
gekomen hoeveel werk er geheel
belangeloos door een bestuur van
een Carnavalsvereniging gedaan
moet worden om een Carnavalsgebeuren voor de gemeenschap te
organiseren.
Men zegt wel eens die jongens lusten
graag een glaasje bier, natuurlijk,
maar U toch ook.
De lange gezichten die zij trekken als
het eenmaal Carnaval is, zijn
begrijpelijk, dan valt de spanning van
al het werk van hen af in de hoop dat
alles goed en naar wens zal verlopen.
Het Carnavalsfeest moet U natuurlijk
zelf maken, wij helpen u alleen maar
door het een en ander te organiseren,
en het bij elkaar schooien van de
gelden om alles waar te kunnen
maken. Carnaval 1976 staat weer voor
de deur en ik hoop dat U met onze
nieuw Prins Charel prettige dagen zult
beleven en dat we na afloop hiervan
kunnen terugzien op een geslaagd
Carnaval. Wij rekenen er dus als
bestuur op dat U daar Uw volle
medewerking aan zult verlenen, wij
zijn er dan van overtuigd dat het bij
voorbaat geslaagd is.
Laat dit jaar ook de mensen die
Carnaval een vies woord vinden eens
komen kijken , ik ben er van overtuigd
dat zij zullen zeggen dit is een feest
bi j uit stek voor de gehele
gemeenschap.
Bezoekt U vooral onze grote optocht
op Zondag , en niet te vergeten de
kinderoptocht op Maandag.
,
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Onze financiële positie, die wij aan U
te danken hebben, is zodanig, dat wij
de tractatie aan de bejaarden,
schooljeugd en zieken weer waar
kunnen maken .
Ik dank bij deze als voorzitter onze
adverteerders, begunstigers, Club
van 100 en de Prinsen garde voor de
gelden die wij van hen ontvangen.
Tevens wil ik onze Edelachtbare heer
Burgemeester, .Wethouders,
Adjudant Bink en zijn manschappen,
het brandweerkorps, en de vele stille
medewerkers bedanken voor alles
wat zij voor ons doen, en gedaan
hebben.
Strekelinnekes en Strekels vergeet
voor enkele dagen Uw zorgen vooral
in deze moeilijke tijd, dit heeft een
mens hard nodig.
Bestuur- Prins - Vorst - Adjudant Raad van Elf en onze Blaaskapel
zullen trachten U hierbij een handje te
helpen.
E.G. Markhorst, voorzitter

3. Wanneer met motorvoertuigen
aan de optocht wordt deelgenomen, dient ten opzichte van die
voertuigen een verzekering tegen
wettelijke aansprakelijkheid te
zijn afgesloten.
4. In alle gevallen dienen de deelnemers aanwijzingen, door de
politie, optochtcommissie en
codecommissarissen (herkenbaar
aan gele band) gegeven in het
belang van de openbare orde en
de verkeersveiligheid,
onmiddellijk op te volgen.
5. De bij en krachtens de
Wegenverkeerswet gegeven voorschriften dienen in acht te
worden genomen.
6. Voor ongevallen tijdens de
optocht is Stichting "De
Peelstrekels" op geen enkele
wijze aansprakelijk te stellen.
7. Gebruik van alkoho lhoudende

In de vier jaar van het bestaan van de
"Club van 100" werden bijzonder
fraaie resultaten behaald; een succes
dat nu in 1976- HET EERSTE
LUSTRUM - zeker geprolongeerd
dient te worden.
Hoe U ook lid kunt worden?
Heel eenvoudig door overschrijving
van een bedrag van fl. 25,-- op onze
rekening 52 33 23 425 bij de
Algemene Bank Nederland N.V.,
Stationsstraat 36 te Deurne. Postgiro
van de bank: 107 06 49 t.n .v. A.B .N.
Helmond.
U kunt er van verzekerd zijn , dat Uw
belangeloze bijdrage een goede
bestemming zal vinden; ook spreekt
het voor zicht , dat U t.z.t. een exacte
verantwoording zult krijgen van
ontvangsten en uitgaven.
Een bijzonder woord van dank gaat in
deze uit naar dhr. Wouterse, die de
afgelopen jaren de puike
administratie heeft gevoerd van de
"Club van 100".
Comité "Club van 100".

Men vraagt regelmatig: wat is de
funktie van een Vorst in de Carnaval.

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCH.f

2. Andere motorvoertuigen dan
vierwielige (bromfietsen
daaronder begrepen) wordt niet in
de optocht toegelaten.

Wat wil nu die "Club van 100" ?
Als voornaamste doel heeft zij zich
gesteld, de financiële zorgen in het
kader van een gepaste carnavalsviering te verlichten, teneinde de
talloze tradities rondom dit gebeuren
te kunnen handhaven .
Zo werden in de vier voorgaande jaren
de bijeengebrachte gelden o.a.
bestemd voor:
extra prijzen voor de grote optocht ;
extra snoep voor zowel de grote- als
de kinderoptocht;
giften aan kindertehuizen ter plaatse,
t.b.v.· de aldaar on gebrachte
geestelijk en lichamelijk
gehandicapten;
tractaties voor bejaarden en zieken
,enz.
Als rechtgeaard Deurnenaar zal het U
ongetwijfeld bekend zijn, dat in 1972
de "Club van 100" zeer succesvol van
start ging.
Een club, waarvan de naam
misschien een wat exclusieve groep
van mensen doet veronderstellen;
niets is echter minder waar. Eenieder
kan immers lid worden .

WAT DOET EIGENLIJK EEN VORST?

"

1 . ledéreen kan aan de optocht
deelnemen, al dan niet met een
voertuig, mits men zich aan de
volgende voorschriften houdt.

EERSTE LUSTRUM "CLUB VAN 100"

dranken door bestuurders van
voertuigen is verboden.
8. De maximaal toelaatbare hoogte
van enige uitbeelding bedraagt
4.00 m.
9. De plaatsen in de optochten
worden door de optochtcomm issie bepaald.
10. Deelnemers van buiten de
gemeente Deurne, alsmede uitbeeldingen met duidelijke
reclamedoeleinden dingen niet
mee naar de prijzen.

Als ik dan als Vorst Hein moet
uitleggen, dan heb ik een hele pagina
van een krant nodig om dat te kunnen
beschrijven.
De voornaamste taak is, het
opvangen en begeleiden van een
Prins, en alles voor hem regelen .
De Vorst moet vanzelfs prekend
bestuurslid zijn, zodat hij weet wat er
zoal besproken wordt op een
vergadering . Hij moet tevens lid zijn
van diverse commissies.
Hij maakt een programma vanaf
woensdag voor de carnaval tot en met
aswoensdag. Hij roept vergaderingen
op met de Raad van Elf. Alle
bezoeken op de bals van buurten ,
verenigingen of bedrijven worden
door hem geregeld .
Hij maakt een programma van minuut
tot minuut voor de Prins , de Raad van
Elf, de dansmarietjes en de
blaaskapel inclusief het vervoer.
Als men een onderdeel b.v. een
commissie bals nader zou moeten
omschrijven, dan komt dat hierop
neer, dat zes personen minstens acht
keer bij elkaar moeten komen om te
vergaderen; dat ze minstens twintig
artiesten moeten benaderen om er

tenslotte drie te kunnen overhouden;
dat ze alle zittingsavonden van het
begin tot het einde moeten regelen;
dat ze het podium , de buut , en massa
andere dingen moeten ophalen en
opbouwen .
Men begrijpt nu misschien wel wat
voor werk er voor een Vorst klaar ligt.
Maar gelukkig doen we dit alles
graag , en daarom is het ook niet
gauw te veel ; en bovendien ben ik erg
bi ij, dat er zo heel veel medewerkers
achter me staan om mij hierbij te
helpen.
Om iedere medewerkster of -werker
persoonlijk te bedanken voor alles
wat ze voor de vorst, en dus voor de
carnaval, gedaan hebben, dat is haast
niet te doen; daarom bij deze
allemaal mijn oprechte dank voor uw
medewerking .
Tot slot Strekel in nekes en Strekels,
hoop ik dat we dit jaar weer samen op
alle gebied een goede en plezierige
carnaval mogen vieren.
Alaaf ,
Vorst Hein
Hoe maak je een slager gek? Je
zet hem in een ronde kamer en
zegt dan: Er staat een pracht
van een slachtkoe in de hoek.

Een van de vele prachtige wagens uit onze optocht

11. De beoordeling door de neutrale
jury is bindend. Hiertegen is geen
beroep mogelijk.
12. Deelnemers moeten om uiterlijk
14.00 uur de voor hen vastgestelde en aangegeven plaats in
de optocht ingenomen hebben.
Het te laat aankomen kan
uitsluiting tot gevolg hebben.
Aanwijzing: de optocht wordt
opgesteld in de Tramstraat en de
Derpsestraat. Dringend wordt
verzocht als aanrijroute te
gebruiken de Derpse straat tot
aan de spoorlijn (dus niet via de
Romeinstraat).
13. In gevallen waarin dit reglement
niet voorziet beslist het bestuur
van Stichting "De Peelstrekels".
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Toen ik op 11 januari 1975 in de
carnavalskrant mijn proclamatie en
voorwoord bekend maakte met de
daaraan gegeven lijfspreuk
11

doe eens i«s voor oen ander"

heb ik mij niet voor kunnen stellen
dat dit door jullie in Deurne zo
uitstekend in de praktijk is gebracht.
Dit heb ik dan ook voor 't grootste
gedeelte te danken aan Uw hulp,
goede geest en samenwerking.
Op alle bezoeken die ik heb afgelegd
zoals zorgenkind, gehandicapten,
bejaarden, zieken, kleuters en diverse
bals, is duidelijk merkbaar geweest
dat een ieder voor een ander gezorgd
heeft dat 't carnavalsfeest kon
slagen.
Zonder dit was carnaval 1975 niet zo'n
mooi succes geweest. Hiervoor mijn
hartelijke dank.
Verder wens ik jullie allen een leutig
carnaval 1976 toe en hoop dat jullie
en mijn opvolger een zeker zo
geslaagd carnaval mogen beleven.
Prins Frits
den Eerste

De carnaval leeft .....
Gaarne voldoe ik bij deze aan de wens
van het stichtingsbestuur van de
"Peelstrekels", om bij mijn
terugtrekking uit het bestuur, het een
en ander de revue te laten passeren,
hoe ik persoonlijk 17 jaar de functie
als bestuurslid beleefd heb.
Laat ik echter wel van het standpunt
uitgaan, dat U dus in mijn
beschrijving van 17 jaar carnaval in
Deurne, dit niet moet zien gegoten in
de vorm van het vieren van de
carnaval zelf.
Andere dingen spelen een veel
grotere rol , en dat is wel op de eerste
plaats het carnaval uitbrengen naar
buiten. Kort samengevat als er weer
een jaar carnaval voorbij is, dat je als
bestuurslid tevreden kunt zijn, dat
alles zonder wanklank verlopen is, en
na de viering, zowel bij de overheid
als bij alle Peel strekels en
Peel strekel innekes, het carnavalsgebeuren tot volle tevredenheid is
verlopen.
leder jaar weer zwaait.een andere
Prins, d.w.z. een ander persoon , een
ander mens met carnaval , de scepter
over het Peel strekel rijk. Hij is
meestal ook een vreemde eend in de
bijt d.w.z. hij staat de eerste dagen
onwennig in de vele dingen die zich
afspelen in de carnavalsstichting en
in het carnavalsgebeuren.
Hier ligt een grote taak voor de vorst.
Dit is de aangewezen persoon , zowel
de prins als de Raad van ~lf in de
juiste banen te leiden, en steeds weer
toe te zien overal waar dit nodig is.
Als ik dan terugkijk naar 17 jaar
geleden en ik zie het nu, dan is een
vergelijking niet meer mogelijk.
Een gering percentage verleende
destijds zijn medewerking aan de
carnavalsvereniging, doch gestadig
is dit aantal in Deurne zo gegroeid,
dat men voortaan kan spreken van
een algehele carnavalsviering. De
carnaval leeft voortaan bij alle
mensen, zowel bij de kleuters als bij
jongeren en ouderen, zowel bij zieken
en invaliden, als bij de overheid en
het kerkelijk gezag. Het is gewoon
één gemeenschapsfeest.
Dankzij de activiteiten op velerlei
gebied van het hele Stichtingsbestuur en commissieleden, is het
financieel mogelijk alle mensen erbij
te betrekken, die door handicap of
ziekte uitgeschakeld zijn om actief in

•

die dagen aan het carnavalsgebeuren
deel te nemen.
Door al deze activiteiten in al die
jaren is carnaval een heel ander
begrip geworden, als in de beginfase.
De praktijk heeft geleerd aan de
mensen, dat carnaval geen feest van
uitspattingen hoeft te zijn, doch
gevierd kan worden, zoals het in
Deurne in de loop der jaren het geval
is geweest.
Moge het Bestuur en de Commissies
het gegeven zijn, om door onderlinge
samenwerking en begrip voor elkaar,
de gestadige groei van al die jaren in
dezelfde zin voort te zetten.
Wanneer ik dan spreek over gestadige
groei, is dit teri opzichte van het
algeheel, maar speciaal t.o.v. de
grote optocht op carnavalszondag en
de kinderoptocht op carnaval~
maandag.
Aan deze gebeurtenissen moet ieder
jaar meer aandacht besteed worden
daar ieder jaar de harde fe~ten op tafel
liggen, dat er nog grote hiaten zijn
in de praktijk, na de theoretische
opzet, en dan denk ik, aan meer
muziek, betere verzorging van
wagens, groepen etc., dus de
optocht kwalitatief.
Door steeds drukkerij werkzaamheden was ik niet meer in staat mijn
bestuursfunctie bij "De Peelstrekels"
uit te oefenen, zoals de wens was van
mijzelf. Vanaf de oprichting in 1958
tot voor enkele maanden heb ik al les
gedaan, wat in mijn vermogen lag, de
carnavalsviering in het Peelstrekelrijk
te doen groeien. Na het goed
overwogen te hebben, ben ik tot het
besluit moeten komen, als bestuurslid mijn functie neer te leggen. Toen
het Bestuur, Prins, Vorst en Raad van
Elf door mij op de hoogte is gesteld
van mijn besluit, en mij gevraagd
werd voor eventuele adviezen
beschikbaar te zijn, is dit door mij
met enthousiasme toegezegd.
Mijn hoop is dat het contact wat er
geweest is de laatste maanden met
diverse bestuurleden, in dezelfde zin
door mag gaan, zodat ik nog voor een
klein percentage mijn inbreng kan
geven voor de carnavalsviering in
Deurne.
Moge carnaval 1976 succesvol zijn
voor bestuur, vorst en raad van elf en
dat is mijn wens. Verder wens ik de
nieuwe Prins een succesvolle en

Dhr. en Mevr. Keeren, Dhr. en Mevr. Goossens.

vreugdevolle regeringsperiode toe.
Moge de nieuwe voorzitter, dhr.
Markhorst, strakt terugzien op een
succesvol Ie viering van carnaval
1976, en de ambitie om zijn functie
als voorzitter voort te zetten in de
volgende jaren gegroeid moge zijn,
en tevreden 1976 afsluiten.
Aan het einde van mijn betoog het
volgende: Er zijn wel eens momenten
waarop emotionele uitspraken
gedaan worden, doch dit is niet het
geval met mijn geschreven citaat.
Bij al het gebeuren in het Peelstrekelrijk wil ik ten nauwste betrokken
blijven en een werkzaam deel hebben,
zover het mijn zakelijke werkzaamheden toelaat.
Alle Peel strekels en
Peelstrekelinnekes een gezellige
carnaval 1976
Alaaf
Voorheen Vice-voorzitter
H. Goossens

VASTENOAVEND•
VIERDERS,
Er werdt mij gevraagd om een
stukje in "de Peelstrekel" te
schrijven. Dat is voor mij een
zeer pijnlijke taak, omdat het
tevens een afscheidswoordje
is, van een vereniging, waar ik
vanaf het begin met hart en ziel
heb achter gestaan . Eerst als
deelnemer aan al hun
optochten, toen als Prins en

daarna al de jaren tot nu toe in
het bestuur. Dit afscheid doet
daarom zo pijn, want er is geen
mooier iets als carnavalsvieren.
Dan kun je het masker dat je het
hele jaar op moet hebben eens
af zetten, en dan drie dagen
lang eens al je zorgen vergeten.
Daarom mensen van Deurne,
viert allemaal carnaval, jong en
oud, rijk en arm, kielen aan en
feestneuzen op, laat het ons
allemaal samen tot een steeds
groter en mooier feest maken.
Alaaf,
Pierre den Urste.
0
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Een Peelstrekel komt
's maandags op z'n werk met
verbrande handen. Hij blijkt
tijdens het weekeinde
kaasfondue uit het vuistje te
hebben _gegeten.
Hoeveel raadsleden zijn er
nodig om een gloeilamp in een
plafondverlichting te draaien?
Alle elf. Harrie gaat op de tafel
staan met de lamp en de tien
andere draaien deze rond.
Met hoeveel mannen worden in
Helmond graszoden gelegd?
Met drie: de eerste steekt de
zoden; de tweede legt ze neer
en de derde controleert af de
groene kant boven ligt.

Gelieve de deurnese zieken die buiten
deurne gelegen zijn op te geven bij
Fr. v.d. Kerkhof. Tel. 2593
Onze nieuwe Raad van Elf met oud Prins Frits den Eerste
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"Wij dansen de samba •... wij dansen de samba ••.• "?

"Gert en Hermien"?
"Herkent u deze tijd"'?
"Handen te klein .•.• en tuf te kort, voor deze grote rommelspot . •. "!
"Het lady-trio".
"Kleutertje luister".

" ..•. 'n trosje stinkende juffertjes".

"De weet ik veel hoeveel Pinten"....• ?

~OTH~NDE.L
DRANKENG~

\.\ASPELWEG 21.

TRUUS en TOON
ALPENZEE:
~Ol..EN'STRAAT -12>

DEURNE

AANVANG 20.11

HELMONDSI.NGEL 37
DEURNE TEL. 3421
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GARAGE "DE PEEL"

Vraag van de meester: "Waarom
werden Egmond en Hoorne in
Brussel onthoofd?
Jan: "Omdat ze net in Brussel
waren, meester".
Juf, mijn broer heeft gisteren
een ongeluk gehad met zijn
scooter. Hij heeft een hersenschudding. De G.V.D. heeft
hem naar het ziekenhuis
gebracht.
Meiny kijkt even in de keuken,
ziet wat moeder aan het
bereiden is en zegt: "lekker, we
krijgen aardappeldiarree?
Weet je ook waarom er aan het
Gemeentehuis raamdorpels
zitten!
Dat is speciaal gemaakt voor de
brandweer .... die kunnen zich
daaraan vasthouden als ze
's avonds naar huis gaan!!

,,DE KLOTVRUU1TERS''
Een boer komt het café binnen
gaat zitten langs een man aan
het buffet.
De man roept naar de kastelein
10 hard gekookte eieren. De
boer vraag waarom zoveel
gekookte eieren?
De man antwoorde: "Op de
eerste plaats heb je daar niets
mee te maken, op de tweede
plaats ik lust graag
hardgekookte eieren en op de
derde plaat; het is goed voor je
potlood. Even was het stil in
het café, toen opeens de boer
riep tegen de kastelein: 20
hardgekookte eieren. De
kastelein kwam terug met de 20
eieren . De boer pakte het eerste
en gooide het op de grond en
ging er bovenop staan, zo
volgde alle eieren tot ze op
waren . De man vroeg de voer:
"Waarom doe je dat? De boer
antwoorde: Op de eerste plaats
heb je daar niks mee te maken,
op de tweede plaats ; ik lust
geen hardgekookte eieren. En
op de derde plaats ik kan niet
schrijven.

••••• •••••••

Wim logeert op de boerderij van
zijn oom en voor het eerst van
zijn leven ziet hij dat ereen kalf
geboren wordt. Met grote ogen
volgt hij de geboorte. Ineens
wordt het hem te machtig. Hij
loopt weg, uitroepend: "De Koe
gaat in tweeën".

••••••••••••

Opstel over het gevaar van
alcohol

Sla geen flater met een kater.
Pau 1 een pas getrouwde man
zei op een zaterdagavond tegen
zijn vrouw: "Mien, ik heb geen
sigaretten meer, ik ga even naar
de automaat?
"Moet je wel opschieten hoor,
het gulden schot komt zo
meteen voor de T.V.".
"Ja Mien!". Maar nadat hij
sigaretten had gehaald, ging hij
niet direct naar huis, maar naar
het café "Het kroegje van het
hoekje". Een uur later kwam hij
er stomdronken weer uit. Toen
hij de weg overstak keek.hij niet
goed uit en kwam onder een
vrachtwagen terecht. Vaak nog
werd hij overreden en bleef toen
dood liggen. Dat was zijn
verdiende loon.

BOERENBRUILOFT 1976 • ,
Evenals voorgaande jaren organiseert
ook dit jaar weer het Deurnese
Jongerencentrum Den Deel in samenwerking mêt Mixed Hockeyclub op
carnavalsdinsdag een groots
opgezette BOERENBRUILOFT
Traditiegetrouw kunnen we wel
zeggen, want al sinds de periode, dat
Deurne een instuif kende.in het
zaaltje, gehuurd van de pastoor en
onder diens toeziend oog, werd door
de jongeren van die instuif een
Boerenbruiloft georganiseerd.
Voor het eerst werd vorig jaar de
opzet wat grootser aangepakt en
werd in samenwerking met Mixed
Hockeyc lub en Den Deel de
boerenbruiloft een groot volksfeest,
waarvan nog honderden Deurnenaren
met veel genoegen terugdenken.
Ook het bruidspaar van verleden jaar,
Jan en Mieke, denken nog vaak met
veel plezier terug aan die fijne dag.
We herinneren ons ook nog , dat Den
Deel op die dag volop in de
verbouwingsperikelen zat , en dat de
zaal eigenlijk helemaal niet gebruikt
zou kunnen worden.
Dank zij de volledige inzet van een
groep jongeren, die dag en nacht
hebben geploeterd om het gebouw
toch te kunnen gebruiken, en de
grote inzet van de organisatoren, die
ervan overtuigd waren, dat de
traditionele boerenbruiloft absoluut
niet overgeslagen mocht worden , is
het dan toch gelukt.

• • • • • • • • • • • •

Inmiddels heeft de opstelling van de
optocht plaatsgevonden bij Den Deel
en zijn voermannen met paard en
wagens gereed om het gezelschap
naar de markt te vervoeren, waar de
plechtige inzegening van het huwelijk
plaatsvindt .
Van te voren moet natuurlijk wel eerst
het bruiloftslied in Den Deel door alle
gasten worden gerepeteerd.
Om ongeveer kwart voor drie zal de
bruiloftstoet onder muzikale
begeleiding van drie boerenblaaskapellen op weg gaan naar de markt.
Daar aangekomen via de Visser wordt
het huweli jk op plechtige wijze
ingezegend en bekrachtigd door de
nieuwe Prins van Deurne en zullen
alle aanwezigen hun instemming
geven met dit huwelijk door het uit
volle borst meezingen van het
bruiloftslied.
Na deze plechtigheid vertrekt de stoet
weer terug naar Den Deel , waar een
receptie plaatsvindt met daarna een
gezellig samenzijn . De van het zingen
dorstig geworden kelen kunnen
aldaar met geestrijk vocht worden
gesmeerd.
Er zullen vier boerenblaaskapellen
afwisselend zorgen voor een
passende muziek en de jyiste sfeer in

de zaal. Voor het eerst dit jaar moet
men labels kopen à f 1 ,-- om dan de
receptie te kunnen deelnemen.
De genodigden voor de receptie
kunnen dan ook in het bezit komen
van een snee krentemik met worst,
die daarvoor speciaal wordt
aangevoerd door de bakkers en
bruidsmeisjes.
Het belooft weer een o·er-gezellige
dag te worden, waarbij zoveel
mogelijk Deurnese mensen, jong en
oud, betrokken moeten worden.
Deelname aan de optocht staat open
voor iedereen , die in originele kledij
wil meelopen .
Wij wensen de trouwlustigen, die nu
in het geheim hun voorbereidingen
aan het treffen zijn, maar ook hun
wederzijdse ouders veel sterkte toe
en hopen dat zij hun zenuwen tot die
dag in bedwang kunnen houden.
Verder wensen wij de organisatoren
veel sukses toe met hun
voorbereidingen en kunnen alleen
maar al Ie Deurnenaren, groot en
klein, aanraden deel te nemen aan
deze prachtige afsluiting van het
carnavalsgebeuren op
dinsdagmiddag.

Ook dit jaar weer zal op Dinsdag
2 maart het bruiloftsfeest volgens
oud-brabants gebruik worden
gevierd .
We verwachten hiervan nog een
groter sukes dan het vorig jaar al is
geweest. Medewerking is al van alle
kanten toegezegd, dus daaraan zal
het niet liggen.
Het programma ziet er dit jaar als
volgt uit:
Om half twee wordt door de getuigen
onder leiding van de ceremoniemeester en onder begeleiding van een
boerenblaaskapel de bruid opgehaald
in de Peelpoort.
Aldaar zal, na de nodige speechen en
verfrissingen, de bruid worden
verzocht met haar ouders mee te gaan
naar Den Deel, waarde bruidegom al
uren in spanning zit te wachten op
hun komst.

Attenti.e: aan de optocht mogen geen
tweewielige motorvoertuigen
deelnemen o.a. brommers, motor met
••
z11span enz. enz. _______.~. . . . . . . ~--..,.,..,._,,
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Carnaval 1976 staat weer voor de
deur. Nee, wij zijn al begonnen met
veel lof toe te zwaaien aan onze
scheidende prins Theo de Eerste van
Vlierden, die in 1975 de spits afbeet,
met het startsein voor de carnaval in
Vlierden.
Maar als vorst mocht ik weer een
nieuwe Prins begroeten en het was
Prins Harrie de Eerste.

Waar ik hoop met hem en de raad van
Elf in 1976 de dolle dagen met
veul plezier en gijn door te brengen
voor groot en klein, zodat de carnaval
in Vlierden weer een sukses mag zijn.
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Alaaf!!!
De Vorst van de Dorstvlegels
P. Aldenzee

BESTE DORSTVLEGELS EN
DORSTVLEGELINNEN
Als Prins heb ik de eer om een woord
tot jullie te richten.
Voor de tweede maal gaan wij met z'n
allen carnaval vieren.
Laat ons proberen om er voor jong en
oud, gezonde en zieke mensen,
gezellige dagen van te maken, onder
de spreuk:

pluimveeslachterij
goossens bv

"Denk eens aan een ander, goed zijn
voor elkander".
Als wij het op deze manier samen
kunnen vieren, zal ons zeker de
carnaval 1976 slagen.
Veel leut en veel plezier en de beste
wensen voor het gehele dorstvlegelland.

Sjeke gaat emigreren. Op de
kade neemt hij afscheid van zijn
moeder. Vanaf het dek van het
schip roept hij nogmaals:
"Vaarwel moeder". Daarna
verdwijnt hij in zijn hut. Als hij
door het kajuitvenster naar
buiten kijkt ziet hij zijn moeder
staan. Hij steekt zijn hoofd uit
het raampje en roept weer: "Tot
ziens, moeder". Waarop de
moeder reageert: "Sjefke, doe
onmiddellijk dat schip van je
nek af".

Prins Harry de Eerste

WIJ DRAAIEN
WEER!!!
Dit kunnen wij zeggen in
Vlierden, want de carnavalsvereniging "De Dorstvlegels"
zijn nu niet meer weg te denken
in de gemeenschap van
Vlierden.
1n 1975, gestart met veel goede
moed en met veel medewerking
van de plaatselijke bevolking ,
hebben wij een goede fundering
kunnen bouwen.
En zodoende zijn wij in 1976
met recht trots op onze Prins
Harrie de Eerste, de vorst en de
raad van Elf.
Maar ik mag ook niet vergeten
de grote groep medewerkers te
bedanken, die dit tot stand
hebben gebracht.
Mag ik dan hierbij iedereen een
goede en een fijne carnaval
1976 toewensen in ons Dorstvlegelland, het land van Prins
Harrie de Eerste en zijn gevolg.
Wij zullen U gaarne in Vlierden
begroeten.
Alaaf!!!
Voorzitter J. P. Lijten

Carnavalsvereniging
"De Dors(t)vlegels" Vlierden.
Dè heurt na inmol bé Carnaval:
unne schoone optocht, nu
schoone preens en nû schoone
Road van Elf. Jè, dees zèn
dons. Wèn schoon gaaste
hebben wellie. Dè hadde nie
gedaacht van Vlierden , dèt er
rJOg oot een Carnavalsclub zó
koomen.
En naa hebbe we wir unne nuwe
Preens. Die hee nog wel wè
aachter de haand mar ge mot
urn toch nie te veul op kosten
jaogen . En: alles in eer en
deugd. Ge meugt mee Carnaval
grust een straotje omgaon, dès
goed, mar mee den donkere
binnen en op de kaaie bléven.
Aanders komt er mar
--.
trammelant in ut höshaauwe.
"'"""'Witte wel det de preens alted de

waaarheid sprikt?
's merges: "Né, ik bel'.'I niks
wert'.
's middags: "Vatte gullie mar,
ik sal het mén wel krége"
's aoves: "Hil den dag gesjouwd
en nog niks gedaon".
En as gul lie drie daog gesjouwd
het, wel dan meudde grust een
biejte vaaste. Dès goed vor de
ziel en zaligheid.
Nie degget zó begaaid zut
hebben, unne Christenmeens
hee nou inmal zunne oppas. En
nie un klén bietje overhouwe
vur de Vasten-actie.
Mee de Vastenaovund kékte ok
nie op de dubbeltjes.
Des oe dan gezeet. En veu 1
plezier.
ut plebske.

"Welk geloof heb jij?" vraagt de
onderwijzeres. Rosita
antwoord: "Je hoofd was
getuige".
Jan en Fred aan het tekenen .
Jan maakt een wolk met een
hoofd erop en zegt: "dat is god.
Die kijkt over de rand van de
wolk. Fred: "dan mag hij wel
oppassen dat hij er niet afvalt
want dan sodemietert hij zo in
de Aa.

Waarom zaten Charel en Leo
's maandagsmorgens met
carnaval zo onder de
schrammen? Omdat zij 's
zondags na de optocht
geprobeerd hadden met met en
vork te eten.
Tijdens de tweede wereldoorlog
leggen Belgische soldaten
landmijnen zo op het land, dat
de vijand zo al vanuit de verte
kan zien en ze dus kan
ontwijken. Een slimme officier
van het Belgisch leger merkt de
vergissing op en roept een
peloton soldaten bij zich.
"Mannen", zegt hij, jullie
leggen de mijnen verkeerd.
Daar moet verandering in
komen. Kijk, je graaft eerst 'n
kuiltje, zo, en dan leg je de mijn
erin, zo, en daarover doe je
aarde, zo, en dan stamp je die
aarde aan met je voeten, zo .....
BOEM!!!

/!

Transportinstallaties
Machinebouw
Constructiewerken

DEUCON B.V.

WALKER- INTERNA1 IONAL
DEURNE
TELEX 51l.t7.ö

NE DERLA.ND

B.V.

TEL ~884
POSTBUS
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bieren, limonades,
melkprodukten, wijnen
en gedistilleerd.

beek en donk - tel. (04929) 1477 - wilhelminaweg 7
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H.KUSTERS
Someren - Laan ten Roode 7

KLEUTERSCHOOL "WALSBERG"
Het wordt weer carnaval, naar
aanleiding hiervan hebben we eens
klassegesprek gehouden over:
Wat is Carnaval?

- dat de prins dan op school komt
- in de speelzaal dansen
- op straat naar de optocht kijken
- dat we met slingers kunnen gooien

Wat weet je van carnaval vorig jaar.
- dan mag je pakjes aantrekken en
snippers strooien
- er komt een grote wagen met de
prins
- de prins pakt snoep uit tonnen en
gooit dat weg
- de prins maakte bij ons iets in de
zandtafel, maar hij kon er niets van
- dan gaan we lekker bij van de Putten
dansen

Waarom vieren wij carnaval?
- je kunt dan een keertje gek doen en
alles aantrekken wat je wilt
- je kunt een keer lachen

Wat vind je 't fijnste van carnaval

Wat wil je zijn met carnaval?
- kabouter
- pipo
- dansmarietje
- boer
- boef
- boerin
- roodkapje

-timmerman
- indiaan
- cowboy
Welke liedjes ken je nog?
- Zak eens effen door
- Marietje
- Loe, daar ligt een lijster in de la
- Honkie Tonkie
- En 't geeft allemaal niks
- Sambaballen
-Willempie
Carnaval maakt veel indruk op
kinderen en laten we hopen dat de
kinderen ook dit jaar fijne
herinneringen aan carnaval
overhouden.
Leidt uw kinderen op tot goede
carnavalsvierders
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De gemeenschap waarin wij leven en
CARNAVAL VIEREN. MAAR DAN SAM EN • werken
is waarachtig niet zo groot.
We kennen bijna iedereen en we
MET Z'N ALLEN.
zouden eigenlijk graag met zeer velen
een fijne kameraadschap willen
opbouwen.
Door het jaar werken we samen in
bedrijven en werkplaatsen en
scholen. Het is bijna 365 dagen een
struggle tor life, zorg voor het gezin,
examens, werk en zorg voo~de
vereniging waarvan we lid zijn.
Met feestdagen zoals carnval moeten
we die zorgen vergeten. Dan bekijken
we het leven van de vrolijke, zonnige
kant. We ontmoeten elkaar op een
arrdere wijze. We spreken en
handelen ongedwongen. We vieren
samen feest. Carnaval 1976 is weer
een. gelegenheid om goed voor elkaar
te zijn, door vreugde te geven aan

allen die ons omringen.
Onze onvolprezen carnavalsvereniging organiseert al bijna
twintig jaar met groot elan enkele
heerlijke dagen voor alle inwoners.
Wij kunnen hen daarbij helpen door
onze maskers van ijdelheid en
zelfgenoegzaamheid af te rukken;
door de handen uit de mouwen te
steken; door mee te doen aan bals en
optochten. Steek jezelf en je kinderen
în een carnavallesk pakje, zing,
musiceer, dans en wees opgewekt
met de honderden anderen.
Loop mee in de optocht of kom kij_ken
naar al dat mooie dat zovelen van ons
met pret in elkaar timmerden.
Carnaval 1976 zal weer slagen
ALS WE HET SAMEN DOEN.
Piet van Nunen van de Harmonie
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Tijdens de optocht mag in die straten waar de optocht
doortrekt niet geparkeerd worden.

zeer tevreden !!
Je zettend aan het schrijven van een
stukje in een carnavalskrant, komen
al gauw zoveel vragen op, dat je
moeilijk een begin kunt vinden. Moet
het zinnige onzin zijn of moet het de
zin van het carnaval trachten te
benaderen. Ik denk, dat noch het een
noch het ander het meest voor de
hand 1ig en daarom zomaar een
ontboezeming.
Carnaval heeft steeds gestaan in het
teken van de leut, een spontaan
volksfeest, drie dagen als mens je
eens lekker laten gaan, een totale
climax van leuterige explosie om
daarna weer tot bezinning te komen.
Het echte carnaval heeft dat nog: het
is echter jammer, dat de commercie
zich zo hierop inspeelt, dat van de
drJedaagse climax niets meer terecht
komt. De echte carnavalvierder wordt
murw gemaakt maanden van te voren
door allerlei liedjes; die de ganse dag
door de radio schallen. Eigenlijk is
dat jammer!
Moet ik daaruit de conclusie trekken,
dat het elke dag carnaval is?
Misschien is dat ook wel zo; elke dag
mag de mens plezier in zijn leven

DANSMARIETJES
De Peel strekels en Peelstrekelinnekes zal het zeker niet ontgaan
zijn, dat het dansmarietjeskorps een
verjongingskuur heeft ondergaan.
Het korps zal op diverse bals en
tijdens de optocht acte de presence
::;i·even. De demonstraties, die door
het vroegere korps gegeven werden,
waren van een goede kwaliteit, maar
wat mevr. v. Stiphout (trainster) in
een zo korte tijd heeft bereikt met
deze jonge, nieuwe groep
dansmarietjes, belooft het beste voor
de toekomst.
Ten behoeve van het wel en wee van
de dansmarietjes zijn tussen de
leidster (mevr. v. Kessel}, Bestuur
van de Carnavalsvereniging en de
ouders van de dansmarietjes de
volgende afspraken gemaakt.
Als de dansmarietjes op moeten
treden worden ze op een afgesproken
tijdstip thuis opgehaald. Ze gaan zich
verkleden bij de leidster en worden
met auto's naar de desbetreffende
feestzaal gebracht. Na hun optreden
krijgen ze een consumptie
aangeboden en worden weer
teruggebracht naar het verzamelpunt.
Na zich daar weer verkleed te hebben
worden ze thuisgebracht. Om
± 21 .30 uur zijn alle dansmarietjes
weer thuis.
Eventuele nieuwe dansmarietjes
kunnen zich opgeven bij de leidster,
Hel mondseweg 102, tel. 4202
A.v. Kessel
Leidster Dansmarietjes

"De lady's van Willem".

hebben en dient hij ervoor te zorgen,
dat de ander dat ook heeft.
Terug naa.r het echte carnaval. Deurne
tracht dit op verantwoorde wijze te
doen: de leut staat voorop en de
ander wordt niet vergeten. Het is een
bijzonder goede gedachte, dat de
"Prins" telkenjare de zwakkeren niet
vergeet. Door de overhandiging van
de sleutels op het gemeentehuis,
heeft Hij het drie dagen voor het
zeggen. Het is Hem toevertrouwd
om - maar dan ook niet langer- te
regeren! Daarna gaat het leven weer
in alle ernst en luim gewoon voort.
Elke dag een beetje carnaval!
Als oud-Oeteldonker, zij het ook daar
import, en nu enige jaren zeer
tevreden in de Peel, wens ik alle
Peelstrekels en strekel innen mooie
dagen toe en ik zal met de nodige
aandacht in de optocht "de algemene
beschouwingen" ten aanzien van het
gemeentelijk beleid volgen. Ook hier
geldt, dat door middel van de leut
toch rake dingen kunnen worden
gezegd, die tot nadenken stemmen.
Jan van Rosmalen

Er vinden internationale
schaatswedstrijden plaats. Een
Belg schaatst tenslotte tegen
Ard Schenk. Als Schenk zijn
1 O km er bijna op heeft zitten,
klinkt er door de speakers een
mededeling voor zijn Belgische
tegenstander:
" Wil de Belgische deelnemer de
lampen doven en de hekken
sluiten als hij is uitgeschaatst?'

DE Pll/NSQJQAliDE IN VOi. ORNl/RT..... .... .

de zilveren steek .... :
in Deurne.
Om hem draaide alles.
Het is jammer om zo'n man te moeten
missen.
Verder wens ik de Raad van Elf, de
Prins en de Vorst, en niet te vergeten
het Bestuur, voor de komende
periode veel succes toe.
Het is me bekend dat hierin voor hen
een moeilijke taak is weggelegd.

In 1970 viel mij de eer te beurt om
Prins Carnaval te zijn.
Na mijn ambtstermijn van één jaar als
Prins zette ik mijn carnavalsactiviteiten voort als lid van de Raad
van Elf. Dit was voor de duur van 4
jaar.
Hieruit blijkt wel duidelijk dat ik het
er goed naar de zin heb gehad.
Dit was vooral te danken aan de
onderlinge goede verstandhouding
en de enorme inzet van het Bestuur.
Vooral de heer W. Geerts wil ik hierbij
in mijn dankwoord betrekken, want
hij was de grote drijfveer achter de
gordijnen van het Carnavalsgebeuren

Oud-Prins Leo 1.

Jan Hendriks

Leo Verhees

Harrie Kuypers

Peelstrekels en Strekelinnekes, ook
jullie wens ik, als oud-Prins Leo 1,
veel plezier toe.

Ed v. Dongen
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Komt een zekere slager met een klein
morsig ezeltje bij d~ douane.
"Die heb je zeker op de rommelmarkt
gekocht?'', vraagt die douane.
"Ja", zegt het ezeltje.

*

Een Hollander zit in een trein en zegt
tegen zijn overbuurman: "Ik weet nog
een goede Belgenmop". Zegt de
overbuurman: "Pardon, ik ben een
Belg".
"Dat geeft niet, vertel ik hem wel twee
keer".

" . l(.

" . J(. 1(. 9( . \ ( . t'·ll.ll

Van horen zeggen: Het heeft
een l.Q. van 144 en eet katten.
144 Helmonders.

*

Het klassegesprek gaat over de
bijzondere dagen, die we in ons
land vieren.
Wie kan een zo'n dag noemen?
vraagt de meester. Bevrijdingsdag, vaderdag, moederdag ,
Koninginnedag , Vlaggetjesdag,
dierendag, Dan roept Chareltje;
Gehaktdag Meester
~

Een groente boer gaat op de
fles, zijn vriend komt op
bezoek. Wat heb ik gehoord op
de fles Jan? Ja, antwoorde Jan.
Ja, maar zegt zijn vriend , je
moet je prijzen ook wat
opsteken. En Jan gaat opnieuw
openen . Zijn tweede klant een
vrouw komt binnen, ze zegt 5
sinasappelen , wat ko st dat
groenteboer? Jan zegt : 20
gulden mevrou w. De vrouw kijkt
de groenteboer verbaasd aan .
20 gulden roept de vrouw, stop
die sinasappelen dan maar in je
achterste . Dat gaat niet zegt de
groenteboer. Er zit al een
komkommer van 15 gulden in.

*

Een bakelse vrouw loopt over
de markt in Deurne, met een
zwaarbeschadigd gezicht. Een
bezorgde visboer vraag : "Hoe
komde ge an zo'n gezicht". Och
arm, ik was aan het strijken en
toen ging de telefoon ... "

'*

DnN51111RJETJE r11NJH H11ns
Het is zwart en het hangt aan het
plafond? Een Bakelse electriciën die
een lampje in de plafonnaire
probeerde te draaien .

Tijdens de Eerste Wereldoorlog
moest de Nederlandse luchtmacht
een poosje staken. De piloot was
ziek.

Het Helmonds waterpoloteam
wordt gehuldigd . Tussen de
uitgelaten Helmonders bevindt
zich een Deurnenaar die aan
één van de deelnemers vraagt:
"Zijn jullie eerste geworden?"
Zegt een Helmondse speler:
"Nee we zijn als laatste
geëindigd , maar we zijn blij dat
er niemand verdronken is".
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