18 jaargang 1976

Deze kreet heb ik geuit, direkt na mijn
onthulling tijdens het grandioze prinsenbal, nadat mijn collega-brandweermannen mij op hun eigen manier
kwamen huldigen.
Met uitzondering van "en terug komen" is
die kreet een brandweer-commando.
Daar wil ik nu niet verder over praten. Wel
wil ik even ingaan op "en terug komen".
Vanaf het begin van de Deurnese carnaval
nu 18 jaar geleden , heb ik de 3 doJle .
dagen telkens weer terug zien kom~n~ en
elk jaar opnieuw heb ik met steeds meer
plezier, op mijn eigen méiliiër goed
meegedaan . Toen met dit jaar evenwel
· gevraagd werd voor dit jaar de scepter te
zwaaien over het peelstrekelrijk heb ik
aanvankelijk geaarzeld maar later
spontaan ja gezegd . Ik hou van' carnaval,
van eerlijk en op een goede manier met
elkaar feesten . Ik heb het meeste plezier
als andere mensen plezier hebben. En
plezier maken moet kunnen, vooral in
deze tijd van jachten en jagen . Even los
komen van de problemen van alledag.
Mijn gewaardeerde voorganger, Frits den
uurste, had voor carnaval 1975 een
lijfspreuk bedacht : "doe eens iets voor
een ander" . Het is niet dat ik in mijn
dage! ijks leven zo met 1ijfspreuken rondloop, maar ik zou, met een kleine variatie
op bovengenoemde spreuk willen zeggen :
"Doe iets voor elkander, ofwel hand in
hand door peel strekel land". Samen
kunnen we een carnavalsfeest bouwen.
Strekelinnekes en strekels, groot en klein
met jullie samen wil ik graag proberen er
een geweldig festijn van te maken.
Dat we het kunnen , daar ben ik van overtuigd. Dat het doen en samen een goede
carnaval 1976 zullen maken dat hoop ik
en dat wens ik U allen gaarne toe.
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Dat deze krant tot stand is gekomen hebben wij op de eerste plaats te danken
aan de adverteerders en begunstigers. Wij willen op deze plaats dankzeggen
aan al deze mensen die op enigerlei wijze hun steentje hebben bijgedragen en
het carnaval in Deurne op deze manier steunen.
Stichting "De Peelstrekels"
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aandacht voor 't Dansmarietjesconcours,
Prinsenbal, Gehuwden bal, Boerenbal en
vooral voor de grote optocht en de
kinderoptocht op maandag.

0

Het voortbestaan van de carnavalsver. de
Peelstrekels is nu verzekerd, doordat er
een stichting van gemaakt is.

Vorst Hein zal 't dit jaar druk krijgen met
de gehele nieuwe opzet van de
Prinsenavond en 't gehuwden bal.

De carnavalsoptocht trekt langs een
gehele nieuwe route, evenals de
kinderoptocht, met volle medewerking
van adjudant Bink en zijn manschappen.

Na 't afscheid van Prins Willy 1zal er zich
een nieuwe beschikbaar stellen . Wie zal
Prins 1975 zijn?????

Even op een andere bladzijde in de krant
kijken waar U nu moet gaan staan.
Vlierden heeft nu ook een carnavalsver.
en zal minstens met hun Prinsenwagen
deelnemen aan de optoch~. namens
Deurne hartelijk welkom.
De Prinsenwagen, een prachtwagen,
ontwerp van dhr. C. v.d. BroeK. zal dit
jaar niet gemaakt kunnen worden op
internaat Vreekwijk. Dit zal nu gebeuren
in de L.T.S. door een viertal mannen, die
iets voor de Carnaval over hebben. Reeds
nu hartelijk dank.
Nu een minder prettige mededeling, de
dansmarietjes groep zal dit jaar niet
optreden, we had.den er 'log een
majorettencorps van wi en maken, dat
is echter ook niet geluk• Zien we volgend
jaar maar weer.
De Carnavalskrant zal d1t 1aar in een
nieuw jasje verschijner . De commissie
onder leiding van dhr. Fr v.d. Kerkhof en
dhr. Th. v. Baars hebben er iets moois
van gemaakt.
Onze Raad van Eif is weer met vier
nieu·,"e leden aangevuld .

Van alle mensen van Deurne vraag ik

Hartelijk dank aan de edelachtbare Heer
Burgemeester en zijn staf voor hun volle
medewerking.
Carnavalsvierders zet met die dagen de
zorgen op zij, vergeet 't bar slechte weer,
de minder prettige berichten over de
arbeidsmarkt. Heeft U op een gepaste
manier eens uit, carnavalsvierders
houwen zo!!!!
Voorzitter W. Geerts

....... een reputatie opgebouwd!
Men kan zich afvragen of we bij ons
Nederlanders, ook in ons Deurne,
langzamerhand niet wat overvoed raken
met verenigingen, stichtingen,
commissies en werkgroepen!
Als we dan constateren dat er toch door
al deze samenwerking wel wat zoden aan
den dijk gezet worden, en dat de
verhoudingen tussen de mensen ook
beter tot hun recht komen, dan zal een
tweede vraag zijn of zulk een vorm van
samenwerking ook de lof der zotheid"
tot doe· mag hebben
Daarmee doelend op de carnava. zullen er
vandaag den dag we'nigen zijn - óók weer
n ons Deurne - die aeze vraag
ontkennend beantwc.:>rden , e' dat zijn
dan nog wel bepaald zwartga 1ge
puriteinen!
Ja het is 'n goed ding '.'lat de traditie van
carnaval, van enkele d2,gen dol doen en
de ernst des levens vergeten ó:><. zijn
gerechtigheid krijgt! E'l wel doo· de
carnavalspret te bundelen e'l to een, zeg

gerust "cultureel peil " op te voeren.
Dat betekent : inzet van groepen
humorvolle en tot onbaatzuchtige inzet
bereid zijnde ieden. die de carnavalspret
op de eerste plaats binnen bepaalde
grenzen van redelijf'heid en
betamelijkheid wi1Jen houden, en op de
tweede plaats ook nog 'ns witten
bevorderen dat er stijl en inhoud wordt
gegeven aan de beleving van
ongedwongen feestvreugde die carnaval
moet brengen
De Peelstref<:.els hebben op dit punt een
reputatie opgebot... d ! Ze nemen - al
klinkt 't wat vreemd - hun taak zo serieus
dat ze, om wa· vrijer te kunnen
manoevreren .ran vereniging "stichting "
zijn geworden . .
Te hopen is het dat f-un activiteiten zich
daarmee oor: steeds beter zullen
aanpassen aan de robele doelstellingen
die zij nastre-.en Vt e mogen niet anders
verwachten ..
Hoebens, b1.;•gemeester
1

Karnavalvierders
Vaak is het moeilijk om een woordje op
papier te moeten schrijven, maar met
zo'n fijn bestuur en zulke hard werkende
kommissie's lijkt het net , of het veel
beter gaat. Voor een vorst is het
natuurlijk belangrijk, een goed team
achter je te hebben staan, want wat het
bestuur al maandenlang voor de karnaval
heeft voorbereid , zat door de vorst en zijn
Raad naar buiten gedragen moeten
worden . Dit is vaak een zware
opgave, maar als we zien hoe we dan
zieken , ouden van dagen en kinderen
even blij kunnen maken, dan is dat
allemaal met plezier gedaan .
Wat de kinderen betreft, wil ik wel even
kwijt, dat we dit jaar het kleuterbezoek
anders zullen organiseren . Zoals het 't
vorig jaar gegaan is , was het voor de
kleuters en voor ons geen topper. Gaat U
zelf maar na: 's middags één uur vertrek
en vier uur weer terug, en dan moeten we
zeven scholen een bezoek gebracht
hebben! Kleuters van Deurne, deze keer
strijken wij dit over een hele schooldag
uit. dus doe je best!
Ook vanaf deze plaats wil ik onze Prins
Wi llie en de Raad van Elf heel veel dank
zeggen , voor de fijne medewerking die ik
van hen heb gehad . Willie en Riek
hartelijk dank!
Voor de komende carnaval wil ik onze
nieuwe Prins heel veel sukses
toewensen, en ik hoop en verwacht dat
we ook dit jaar weer fijn samen zullen
werken.
Tot slot wil ik als Vorst , U, beste
karnavalvierders van Deurne, heel veel
plezier toewensen .
Vorst Hein.
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Voorzitter:
Willy Geerts - t
Vice Voorzitter:
Harrie Goossens - Hotelier
Secretaris:
Gijs v.d . Broek - Architect
Penningmeester:
Frans v.d. Kerkhof - Slager
2e Penningmeester:
Theo v. Baars - Cuisinier - traiteur
Jan Lichteveld: Winkelier
Martien v.d. Broek:
Planning ruimtelijke ordening
Pierre Keeren: Zadelmaker
Hein Smeets: Bedrijfsleider
Carel Ververs : Chirurg
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Sjef G uffens
jubilerend Raadslid
Als een van de oudste leden van de
stichting "Peelstrekels" wil ik toch even
stilstaan bij ons lid van de Raad van Elf
dhr. Guffens, of beter bekend bij alle
Peelstrekels en Peelstrekellinnekes;
"Sjef Guffens" de taxi man, de man die
dagelijks de zorgenkinderen vervoerd
naar de diverse voor hen bestemde
scholen.
Na reeds een echte carnavalsfan geweest
te zijn in de jaren 1958-1962, wilde hij
zich toch nauwer betrokken zien bij het
gehele carnavalsgebeuren, en werd dus
lid van de Raad van Elf in 1963.
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In de loop van het tijdsbestek van elf jaar
is gebleken, dat wij de juiste man op de
juiste plaats hebben gekozen.
Steeds stond Sjef klaar en niets was te
veel: Steeds was hij bereid te werken op
alle fronten waard it nodig was, om de
carnaval in Deurne op een steeds hoger
peil te brengen in samenwerking met alle
andere leden van de Raad van Elf en
bestuur.
Nooit was een beroep op Sjef vergeefs.
Ook zijn vrouw Riek wil ik bij dit jubileum
ten nauwste betrekken, want ook zij
stond steeds klaar bij alle
werkzaamheden, die door de vrouwen
van bestuur en Raad van Elf werden
verricht, zoals fancy fairs en het jaarlijks
verzorgen van alle kindertractaties,
lotingen etc.
Sjef, enkele keren om reden van je
leeftijd en gezondheid, wou je stoppen,
maar het spreekwoord zegt: "Het bloed
kruipt waar het niet gaan kan", en dan zei
Sjef: "Ik doe er nog een jaartje bij".
Sjef, namens "Stichting De Peel strekels"
is mij de vereerde opdracht gegeven een
grote decoratie te verlenen en U te
benoemen tot "Ere-Raadslid van
Stichting De Peelstrekels".
Deze decoratie wordt voor het eerst
verleend in het Peelstrekelrijk en zal
kenbaar zijn door een "Ere-steek".
Sjef namens "Stichting De Peelstrekels",
prins, vorst en Raad van Elf wens ik je
een carnaval 1975 vol leut in het
Peelstrekelrijk,
\

ALAAF

Plotseling werden wij
geconfronteerd met het overlijden
van onze vriend en collega dhr. W.
Geerts, voorzitter en Ere-strekel van
Stichting De Peelstrekels.
Als men zijn geschreven woorden in
"De Peelstrekel" heeft gelezen, blijkt
eruit hoe hij voor vijf weken nog vol
was van al.les wat met de
carnavalsvereniging te maken had.
Vol energie en nieuwe plannen had
hij zich gestort in het vele
carnavalswerk, dat nodig was om
carnaval 1975 nog groter te maken
als voorheen.
De fundering waarop de nieuwe
"Stichting" zal moeten rusten heeft
hij nog mogen opbouwen.
Voor ons -De Stichting- is de taak
zijn werk af te maken en door te
zetten, zoals hij dit altijd wilde
hebben. Wij zullen hem daarom
node missen, daar hij als voorzitter
de grote stimulator, de stuwende
kracht, en als man in het
verenigingsleven een topfiguur, niet
weg te denken was.
Zestien jaar lang heb ik de
carnavalsviering in Deurne met hem
mogen opbouwen en beleven. In die
zestien jaar heb ik hem leren kennen
als de ware verenigingsman, de man
die alle werkzaamheden in
samenspraak met mij en ·de andere
bestuursleden deed, de man die

zorgde voor een ordelijk en net
verloop van alles wat met carnaval te
maken had. Dit was steeds zijn grote
zorg en innige wens.
Hoe hij als medemens werd
gewaardeerd bleek uit de enorme
belangstelling bij de ter aarde stelling .
Wij hebben toen afscheid van hertl
genomen, maar in al ons werk voor
de carnaval zal hij blijven voortleven.
Uit erkentelijkheid voor het oneindig
vele wat je voor ons allen hebt
gedaan als vriend en collega wil ik
afscheid nemen met de innerlijke
wens: Willie, moge God je de rust
geven, die wij hier zoeken en niet
kunnen vinden en je gezin de sterkte
om het leed ontstaan door het zo
smartelijk verlies, te verzachten.
Vice-Voorzitter H. Goossens.
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Het
Stichtingsbestuur
heeft voor het
seizoen '74-'75 een
financieël plan ter
tafel gelegd waarvan
de opzet als volgt is:
te verwachten uitgaven

1.

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

2.

De plaatsen in de optocht worden
door de optochtcominissie bepaald.

3:

All e normaal geldende
overheidsbepalingen (met name
de verkeers-voorschriften) moeten in
acht worden genomen.

4.

Deelnemers van buiten de gemeente
Deurne, alsmede uitbeeldingen met
duidelijke reklame\doeleinden dingen
niet mee naar de prijzen .

5.

De beoordeling door de neutrale j ury
is b indend. Hiertegen is geen beroep
mogelijk.

6.

Voor ongevallen tijdens de optocht is
St ichti ng "de Peelstrekels" op geen
enkele wijze aansprakelijk te stellen.

7.

Gebruik van alkoholhoudende
dranken door deelnemers, zeer
bijzon der door bestuurders van
voertui gen moet in het teken staan
van "Weet - je - wetje".

8.

9.

Deelnemers moeten uiterlijk 14.15
uur de voor hen vastgestelde en
aangegeven plaats in de optocht
ingenomen hebben. Het te laat
komen wordt bestraft met
strafpunten of uitsluiting.
Aanwijzing: de optocht wordt
opgesteld in de Spoorlaan en de
tramstraat. Dringend wordt verzocht
als aanrijroute te gebruiken de
Derpséstraat tot aan de spoorlijn (dus
niet vià de Romeinstraat) .
Aanwijzingen van politie,
optochtcommissie en
ordecommissarissen (herkenbaar
aan gele band) moeten onmiddellijk
en volledig worden opgevolgd .

10. In gevallen waarin dit reglement niet
voorziet beslist het bestuur van
Stichting "de Peelstrekels".

Aankoop platte wagen
Prinsenwagen
Prijzen optocht
Prijzen kinderoptocht
Prijzen
Bus v. Goch
Onderscheidingen
Bekers
Ouden van Dagen
en Zieken
Tractatie scholen
Giften
Kleding
Steken
Prinsenmantel
Muziekavonden
Muziekoptocht

750,-2.000,-4.200,-400,-200,-500,-500,-150,-1 .800,-1 .300,-200,-2.200,-700,-300, -3.500,-1.800,-20 .500,--

te verwachten inkomsten

Bijdragen zaalhouders
Dansmarietjesconcours
Prinsenavond
Gehuwden bal
Boeren bal
Prinsenreceptie
Carnavalskrant
Kienen
Prinsen garde
Club van Honderd
Kleding en contributie

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

950,-750,-1 .000,-800,-5.000,-800,-5.000,-2.500,-1 .000,-1. 750,-1 .000,--

F 20 .550,--
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't vruugere cirkusorkesje van "T Hoefke",
blieze ze in de uurste jaore van 't
carnavalsbestaon in Deurze nog allein
mer circusmeziek, carnavalsliedjes, en
zonge ze ook wel a capella. Deurum zó in
diejen taiid de naom C.C.C. Ine. nog nie
zo verkèjerd gewist zaain, mer daor is
laoter 'n aander meziekbendje mi gaon
straaike. Toe ze eenmaal wisse, wie ze
ware, begosse ze pas veur goe te
rippetere. D'r kwame jong muzikante baai
en er wier neije meziek angeschaft. Ze
perbeerde ok es wäjanders te blaoze dan
dè "Tiroler gedoew", en onder 't stökske
van Piet van Hoek, de popelaire
kapel mister op z'n blökskes, gink ut
steeds cresjendo, dè's latein en beteikent
"harder". Mer ze leijerde nie allein veul
harder te speule, mer ok veul vinniger en
de zaol zo op te jutte, dè de boerekèrels
m'hun maaidjes nao 'n nummerke
(meziek wel te verstaan) 't zweijt van de
veurkop afgutste.
In de jaore van hun bestaan hebbe de
Hösbengels al veul medallies gekrigge
vanwege hullie goej meziek mi de
vastelaovond. Zoveul dé de kapel mister
oit nen essentak 'n amparte standard
veur al die blenkende en klenkende
dekorasies gesneje hl. Die moette ge
zeker 's gaon bewondere!Jao, 't is nen

Ze hä'n me gevrao un stukske te srive
over de Hösbengels. Wä du me daor nao
mi! Speule kanne ze verekkes, mer dan
kaande ge nog gin epistel an ze waaje dè
erges op staalt. De naom "Hösbengels"
hebbe ze gekrigge baai, ummet zomer is
te zegge, de widdergeboort, mi un
geleijerd woord reincarnasie, zowa un
jaor of tiejen geleje. Wä is nau aaigelik
nen Hösbengels? 't Petje op de o wil
zegge dè ge die o wa langer moet
oitsprèke (oit de kursus "Deurzes vur
gevurderde" van Paoter Geurtjens) De
hoos is 'n auwverwetse boks, waor ze
vruuger mi un elastieke lint de zeuk an
vast plachte te maoke. En dè elastieke
lint is naw ne hösbengel. Mer wä hl dè
naw mi die muzikante te maoke? Niks! 01
aaigelik toch wel! Mi de carnaval moet er
gehost warre op goej meziek, en die
meziek wordt nie gemaakt deur
engeltjes, mer deur bengeltjes, vandaar
de naom "Hösbengels", uitgedacht deur
de komponist, tekstdichter en
trombonist Frans van de Kerkhof, senks
enkele jaore "Emeritus Hösbengel". Van
toewaf wier d'r meier 'n vaaste kèrn
gevurmd van goej muzikante oit de
hermenie, en die hebben allengs un
meraokels goej en oitgebraaid repertwaar
in hunne mars. Aigelik veurtgekomme oit

echte kunstenaar, dè Pietje, en ie wit z'n
manne in 't heijt en zweijt van de
carnavalsavende flènk op te hitse, as ie
daor mi 'n aander kunstnaaiwerruk, 't
tietestökske", sti te zwèje. Jao, behalve
muzikaal zin veul Hösbengels ok
anderszins artistiek begaafd. Kiek mer us
naor Cor d'n Hösbengel, ontwerpen van
veul carnavalsaffiesjes,
carnavalswaoges, en
vastelavendversieringe. "Houd oe taand
en oe kieze op mekaar, Cornelis, want ge
zalt wir zat te verwerke kriege deez
daog!" Ge kaant mi de Hósbengels alle
kante oit, dus ok de verkeèjerde en dan
ist nie goe mi ze teule, dan staan ze op
het ponteneur. Hósbengels zin ok mense
mi eijergevuul, mense mi vuujt en teijen,
en as ge daarop traait, dan kumpt er
heijel aander meziek oit. Mer da's
allemaal zojerg niet. "Ge moet ut in de
bridte ziej", zo Frans zegge, waorbaai ge
meier let op 't nut en de leut veur
iedereijn, dan op 't getut en gemeut van
'n enkeling. As we saome opbouwe en
meewerken an 'n schoon carnavalsfist,
dan zal 't di jaor wel wir lukke. Ik mèèn,
dè we dè wir gerust an de
carnavalsverinniging en an de
Hósbengels kanne overlaote!

•CKERS ONDER
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Carnaval Deurne
1975

GOOSSENS
pluimveeslachterijen b.v.
ASTEN

Bij het horen van het woord "carnaval"
verplaatsen de gedachten van vele
mensen, beneden de grote rivieren, zich
naar drie dagen gevuld met ·leut, ·
vriendschap, gehos en zotternij.
Carnaval, een 3-daagse val uit de
dagelijkse zorgen, een korte vlucht uit
een wereld , die steeds ingewikkelder
wordt en waarvan de toekomst slechts
vervuld is van talloze onzekerheden. Ik
dacht dat hier het woord "vlucht"
benadrukt moest worden, daar de schijn
van 3 dagen vol plezier ons niet mag
verleiden ons oog te onttrekken aan de
alledaagse realiteit. Carnaval kan een
geweldig feest zijn, mits men zich niet
blindstaart op deze drie dagen. Er blijven
er per slot van rekening nog 362 over.
Carnaval in Peel land geeft deze drie
dagen nog een extra dimensie. Als
overgangsgebied tussen enerzijds het
bronsgroene Limburgse eikenhout en
anderzijds de weerbarstige Brabantse
zandgronden, heeft het Peelgebied aan
deze ligging een juiste interpretatie
gegeven. Hieruit is krachtdadig
Carnavals-destillaat ontstaan, met hierin
de ingrediënten van zowel de Limburgse
vlaai als het Brabantse bont.

Carnaval in Deurne bewijst al jaren haar
bestaansrecht, dit mede door de
bezielende leiding welke uitstraalt van
onze Carnavalsvereniging de
"Peel strekels".
In de hoop dat dit bestaansrecht in de
komende dagen nog meer geaccentueerd
zal worden, en dat dit dan ook zichtbaar
zal worden voor de vele nieuwkomers in
Deurne, wens ik de gehele bevolking van
Deurne drie onvergetelijke dagen toe.
Th . van Hout

Zo zie ik carnaval
Carnaval is voor de meeste mensen eens
wat anders.
De jongeren gaan uit. Ze pakken het
glaasje met geel spul en wit schuim. Ze
maken lol, sommigen doen zo gek dat ze
er ziek van worden.
Deze vier dagen zijn fijne dagen voor de
jeugd. Men mag dan wat later thuis
komen als anders. Men krijgt wat extra
geld. Voor de kleintjes is de optocht
geweldig .
De ouderen gaan de tweede en de derde
dag uit want dan zijn de baby-sits vrij.
De gehandicapten zien ook weer eens
wat anders . Deze vier dagen zijn
onvergetelijk voor hen .
'n 16-jarig meisje
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Hoe wel?

Raad van Elf Vlierden.

P. Aldenzee Vorst
P. v. Rijssel
P. Santegoeds
Vissers

H. Aldenzee

J. v. Doorn
P. Tielemans
Fr. v/d Wallen.

A. Merks
C. Merkx
Th . de Wit
P. Fransen

't Was in die dagen dat de karnaval weer
dichtbij was" ... een rooie uil zat op een
troon te regeren en vaardigde een bevel
uit dat 'tuit moest zijn met drinker. en
auto's en heel de santekraam van stalen
rossen met en zonder valhelm
(goedgekeurd door de bond van
huisvrouwen).
En daarmee zit alles goed fout!
Want nou vraag ik je, prins: Hoe moet dat
nou met karnaval? Ik het 'tal aan de
politie gevraagd in een plaats hier
dichtbij. De man zei: Hier moeten
verdachten niet alleen in een pijpje
blazen - ze moeten ook een moppie doen
- dan kunnen we zien of ze strondzat zijn.
Ein in datzelfde Helmond kwam een
mand met een kikker op z'n kop bij de
kerk - de koster vroeg: Die kikker heb je
zeker met kienen gewonnen? Ja, zei de
kikker! En daarom zal 't wel weer een
optocht worden met veel pijpjes-blazers grote katers en weinig kikkers op de kop.
En die kikkers zitten in de sloot maar te
kwaken: glaasje op niet meer rijen!
En ons Mien vraagt nou al: Rij ik of rij jij?
Wie is er aan de beurt? Maar zij wil niet
aan de beurt zijn en dus zullen veel

mensen hem rijen met karnaval. En nou
heb ik me toch laten vertellen, dat heel de
politie in de dagen in Majorka op vakantie
is. Hebben jullie dit ok al gehoord? Maar
als jullie de klok hebben horen luien en je
weet niet waar de klepel hangt, dan moet
je bij mij wezen. Ik heb die klepel! Kom
maar kijken met karnaval.Als je dus de
klok hoort luien, dat hoef je je zelf niet
rot te zoeken naar de klepel. Ik heb de
klepel! Pas gekregen van iemand uit
Helmond, want die wist niet eens dat het
de klepel was. De pastoor weet wel waar
de klepel is, maar die hoort de klok weer
niet luien. Hij zei : In de bijbel staat niet
veel over karnaval, maar er staat wel in
dat lachen en hossen en plezier fijne
dingen bennen voor de mens, maar je
moet een ander dit ook gunnen .... en
toen waren er nog geen auto's en best
bier en zo meer van dat spul en dus kan
zijn eerwaarde er niets meer van zeggen.
Maar ondanks alle rooie rakkers en
energie-krisis wens ik jullie allemaal veer
energie met de karnaval en een rooie kop
van al het hossen en blaas de pijpkes mar
vol maar niet in die van de politie, want o
daar komt narigheid van!
Rom pa.

DORSTVLEGELS en
DORSTVLEGELINNEN
1

Ik Theo 1 heerser van 't dorsvlegel-land
graaf van vijl tot bankschroef.
Hertog van de Bikkels tot Barsend
Comandore van de voetbalvelden.
Jonkheer van de Heren bult.
Ridder van de loop tot de Aa.
Markies van de Sukkels.
Gouveneur van de Vluskeul.
Geeft te kennen:
1e Dat hij op democratische wijze is
gekozen tot Prins Carnaval 1975 over
alle dorstvlegels en
dorstvlegelinnekes.
2e Dat de carnavalsschlager wordt
geleerd en keihard wordt
meegezongen .
3e Dat er met dezer dagen niet
gevoetbald wordt, dat wil niet zeggen
dat er niet met handen en voeten
gezwaaid mag worden.
4e Dat we op tijd van glas moeten

verwisselen anders worden gij
gestraft.
5e Dat we zieken van het dorstvlegelland
dit jaar niet zullen vergeten.
6e Dat we zo feesten dat we op a.s.
woensdag niks meer kunnen zeggen.
7e Dat de Raad van Elf en de hofkapel
niet hoeven te worden ontzien ze zijn
all risk verzekerd.
Se Wie niet zijn vrolijkst gezicht opzet
wordt verzocht de Raad van Elf te
trakteren.
9e Dat ook andere vlegels en natuurlijk
ook vlegelinnekes welkom zijn.
10e Dat het dorstvlegelland niet verlaten
mag worden .
11 e Dat we iedereen veel plezier
toewensen met de spreuk: "Na vele
glazen bier gun dan de politie geen
blaasplezier".
Gegeven 4 januari 1975

Dit jaar is het dan zover, dat er eindelijk
een carnavalsvereniging op de been is. Al
jaren moesten wij weer toezien dat om
verschillende festiviteiten op de luisteren
andere verenigingen zich spontaan
aanboden of gevraagd werden te helpen.
Ik wil iedereen, die gevraagd heeft, dat
wij in Vlierden een eigen
carnavalsvereniging hebben, hartelijk
danken . Als vorst zou ik iedere
dorstvlegel en dorstvlegelin willen vragen
om samen met Prins Theo den Uurste en
de Raad van Elf de carnavalsdagen in een
zéér goede stemming door te brengen,
zodat we na deze dagen kunnen zeggen,
dit jaar is de carnaval is Vlierden nog
beter geslaagd dan ooit tevoren.
ALAAF
De Vorst van de Dorstvlegels.
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Hieronder ziet u de tekeningen gemaakt
door de kinderen van. kleuterschool " 't
Molengrut". Bij deze danken wij ook al de
andere kinderen die een tekening hebben
gemaakt maar helaas door plaatsgebrek
deze tekeningen niet hebben kunnen
opnemen.
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Wij zijn de kinderen van 't Molengrut,
en hebben ons allemaal mooi opgetut,
want ook al zijn we nog zo klein,
toch zullen ook wij in carnavalsstemming zijn.
We vieren met z'n allen carnaval
en vergeten zeker niet het ukku-Pukke bal.
De prins zal er tappen een goeie mop,
en wij zetten de boel dan wel op de kop.
We hossen, springen en zingen allemaal,
natuurlijk doen we dit in onze eigen kleutertaal.
Wel hebben we nodig de grote-mensen muziek
want zonder de Hosbengels lukt het ons niet.
Het bier laten we voor de grote mensen staan.
wij zijn nog te klein om daar aan te gaan.
Wel drinken we op tijd ons glaasje prik,
en raken daardoor nog meer in de schik.
Maar veel te vlug zal het einde er weer zijn,
want voor 's avonds zijn we nog een beetje te klein.
De groten doen voor ons wat ze kunnen,
daaruit blijkt dat ze ons ook wat gunnen.
Want ieder jaar tellen ook wij weer mee
en daar zijn al zeer mee te vree.

• sans
Belangrijk !
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Kinderoptocht maandag 10 februari 1975.
Opstellen: Derpsestraat-Romeinstraat.
Vertrek: 14.00 uur. Route:
Stationsstraat (Dr. Wennekers) - Markt Visser - Kruisstraat - Kerkstraat - Markt Martinetstraat naar Vierspan waar de
prijsuitreiking plaatsvindt. Kinderen die
'n nummer willen hebben kunnen dit
afhalen tussen 13.00 en 13.30 uur. in
Hotel Goossens Stationsplein op
maandag 10 februari.
Wij wensen jullie prettige
Kamavalsdagen en hopen jullie allemaal
te zien in de optocht.
Stichting "Peelstrekels"

Zr. Maria Mathea
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Bejaarden praatje

Prins .... dat U veel sukses en veel genot
mag beleven aan de carnaval 1975

Wij dames mogen net als de heren een
woordje mee praten in de carnavalskrant
en dat is heel goed bekeken want wij
·hebben ook zo onze problemen. De heren
hebben het altijd prima gedaan, maar dat
neemt niet weg dat de dames n.l. de
bejaarden ook wel eens iets willen
zeggen. Wij zijn de carnavalsvereniging,
en alles wat er bij hoort, zeer dankbaar
voor de gezellige uren die ze ons ieder
jaar weer bezorgen. We hopen dat ook
1975 flink gevierd wordt. Verleden jaar
was 't den olie en nu 't pijpje wat ons
dwarszit. Heren, passen jullie vooral
goed op voor 't pijpje, want als er
geblazen moet worden zitten we met
carnaval misschien met een stelletje
iakken. Neem maar tijdig een aardige
bijrijdster, da's ook wel leuk met die
dagen, of doe net als wij en neem uw
eigen vervoer n. I. "de zeulkestrein'', of
anders de borrelbus. 't Lijkt me wel een
goeie oplossing wanneer je half in den
olie door zo'n borrelbus wordt
thuisgebracht. 't Feest kan gewoon
doorgaan en er is niks aan de hand. Laat
de politie dan maar zwaaien met hun
pijpjes en hun zakken. Daar lachen we
dan lekker om. Nu de bejaarden toch aan
't woord zijn willen we de Prins (en dit
heeft deze dagen toch voor 't zeggen)
eens vragen of hij er niet voor kan zorgen
dat er in de kom van ons Groot Deurne
bejaardenwoningen komen. Er zijn
bejaarden die al 2 jaar wachten op een
1
woning en als we goed zijn geînformeerd
zijn er van d~e oudjes die aan
woningkraken denken. In Zonneland
moet 't ook heel gezellig zijn. Daar
hebben ze een nieuw werkwoord
uitgevonden n .l. gluren. Er wordt daar
heel wat afgegluurd. Opa gluurt naar oma
·en zo verder. Maar wat wil je, we worden
.er toch dagelijks mee geconfronteerd,
open en bloot. Wij bejaarden kleuren
.Gaaf echt niet meer van. Ik zou zeggen
niet op reageren mensen en trek de
gordijnen maar dicht. Dat was 't dan voor
vandaag . Nog allemaal een prettige
carnaval.

Prins Willie I

Dit was een Brandpunt.

Pee/strekels en Peelstreketinnekes.
. .
Toen het bestuur van de
_
carnavalsvereniging de "Pee/strekels" mij
vorig jaar verzocht om prins te worden,
heb ik niet lang na hoeven te denken om
ja te zeggen. Je denkt dan immers alleen •
aan de fijne dagen die je te wachten
staan. Het is me met mijn goede
verwachtingen die ik daarvan had echter
nog veel beter bevallen dan ik gedacht
had. Nu de tijd is aangebroken om plaats
te maken voor een nieuwe prins heb ik
toch een zekere heimwee. Van de andere
kant bekeken vind ik het ook wel fijn om
te zien hoe mijn opvolger het gaat doen.
Ik heb bewondering voor het bestuur van
de carnavalsvereniging, die de moed
opbrengt om alle werkzaamheden en dat
zijn er veel meer dan ik gedacht had,
belangeloos uit te voeren in het belang
van onze gemeenschap.
· Voor_het nieuwe seizoen lijkt het er nog
beter uit te zien. Het 5estuur telt meer ·
leden en er zijn allerlei commissies
benoemd om diverse zaken tot in de
puntjes te verzorgen.
Bestuur, Raad van Elf, dansmarietjes en
leidsters, heel, heel veel dank voor de
begeleiding die ik van U gehad heb . Ook
alle Pee/strekels en Peelstrekelinnekus
heel veel dank voor de spontaniteit
waar.mee U carnaval hebt gevierd.
Het was me een groot genoegen prins te
zijn.
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Den optocht
Wa betaikent optocht in de
karnavalsviering . Tijdens den hille
karnevalstijd mè alle sorte
angelegendigheden is 'r nier ain
hogtepunt, dè is den optocht. Den
optocht is de groadmèter van de hogte
woarop 't viere van de vastelavond in 'n ·
durup of stad sti.
Is den inzet groat, tesoame mè veul
fantesie, dan beteikent di , dè Deurze dan
gonst van de karnevalsstemming , dan
beteikent di, dè hil Deurze mee dû , urn
elkoar, iederein 'n par schon doage te
gève zonder politiek, spanning of
.anderen trammelant. Denk nau 's efkes
an den optocht. De miste lui die langs de
stroat ston zitte mè kietels in de teijen te
wachten op de vurstellin die gi kom me.
Nen auwen heier zo inne al dik mè
pensjoen en die al veul laast mè z'n ajem
hi loat alles over zich hin goan . Zówe vûr
mai hoeft 't nie mèr. Neven hum 'n stel,
dè ok nie barst van de leut, zet 't gezicht
nog strakker. Kaináer mè smirrig
gevérrefde gezichte en karnevalspekskes
springen er ui.tgeloate urn hin . " Onze
vadder is ok in den optocht ". Hai is
verreke. Öns moeder lupt bai nummer 32
dé zain dol mina's". Alles is zè hail
gewoon. Het stel lijkt noaw hillemoal van
stain as ze di verhoal hu ijere en kruipe
nog wijter in hun winterjasse. De
pliesieauto kumt vorbaai. " Moeder,
wurrum hi de pliesie gin mombakkus
op", vrû 'n kaind. "Kiendje , echte
pliessies hebbe tegewoardig wir boarde
en snorre net as vrûger". Zo gi de stoet
vurbai vol vrimde toestande mé dikkels
serijeuze bedoelingen .'t Liefste zit ik
zéélef in den optocht te zitte en ge ziet de
. mense langs de kant stoan , hoe ze

rejagere op de verschillende groepe, die
vurtiaai trekke. De bèste zain d.ie kiejkers
die lache en in de haande klappe. Ander
greinze. Mar d'r is ok 'n soort die wel
lache mer afgunstig zain dé ze nie mee
hebbe gedaan. Dan hedde ge mense, en
dè zain d'r hil wa die zich bedonderd
vuu_le èn 'r nie aachter kanne kom me wie
die verklejde mense zain. Doaran heb ik 't
miste pleziejer. D'r zain oak men se die,
as den optocht zich an 't opstel Ie is,
komme konterleren, en zo gezsi d'r niks
mi te moake wille hbbe, d'r stiekum langs
scheuve. Dees mensen zain mistal tege
karnaval en heuze bai de bliekers. Ze
gaan zbgeszi 't hundje oitloate. ·Dé
.kanne ze toch ok noa den optocht. Wir
ander ziede genie in die doage. Die zain
mè vekantie umdè ze mè 't vol luk nie
wille umgoan, die roewpe wel gelaikheid,
vraiheid maar gin broederschap. Die val Ie
as ze mee doen uit hun rol en verliejze
hun anzieje. Mèr dan waai in den
optocht. Ge kaant uw aige nie vurstelle
wa vur sort mense in den optocht
meegoan. Het zain stuk vur stuk
seriejeuze lui die de fantezie en het lef
.hebbe iets te moake mè as belonning de
lent. Doe ok's mee.
Vraag an den bûrman of op de febriek
iets te doewe. Probeer iets te bedenken.
Den optocht krie 't mist kleur dûr de
ainlinge en de grûpkes die de ruimtes
tusse de woages opvul Ie. Doe 't toch.
Oma as de ekstersauwege nie te veul
stèke, trek mee.
Di is ok geminschapszin. 't Ergste is as
den optocht vorbai is en afgeloawpe is. 't
Terugdenke doaran: ge kaant 'r nog
laaaaaang op tère.
Karel Ve.rvers .

Bij de boerenbond was een boer bezig
zijn paard uit te foetern. 't Beest wou niet
vooruit. Een vrouwtje aan de overkant zag
de boer bezig en slofte er op an en zei: "k
Was bij jou ook liever rozenkrans als
paard". De boer keek 't vrouwtje eens aan
en antwoordde: " 't zou voor jou toch ook
niet meevallen om dat en nacht aan een
spijker te hangen".
Jansen in de Zeilberg was ernstig ziek en
de buurman ging hem eens opzoeken . Er
stonden onder het bed een paar nieuwe
klompen die Jansen niet meer nodig zou
hebben en buurmans klompen waren
versleten. Z'n besluit was gauw
genomen . Net had hij de klompen
omgeruild toen de vrouw binnenkwam.
En Hannes zei ze wat denk je er van. "Ja,
vrouw zei Hannes 't is heel erg en ging de
deur uit. De goei de gaan weg in de kwaai
blijven hier.

Graag geef ik gevolg aan de vraag, om als ·
gewezen "Noordeling, mijn visie te geven
om en rond het karnavalsgebeuren.Met
een zeker gevoel van trots begin ik
hieraan, daar dit immers weergeeft, hoe
iemand van boven de rivieren toch
opgenomen kan worden in een
dorpsgemeenschap, wat met zijn
gewoonten en zeden sterk afwijkt, van
zijn eigen geboortestreek.
Voor een vreemde! ing is de karnaval eeri
onbegrijpelijk gebeuren. Toen ik het zelf
voor de eerste keer meemaakte, begreep
ik eerlijk gezegd niet, wat de mensen
toch bezielden. Vooral de drie "dolle
dagen" waar iedereen, zowel groot en
klein, uitgedost in alle mogelijke kledij,
als één grote familie hier aan deelnam,
was voor mij een raadsel.
Sinds verleden jaar, toen ik het genoegen
mocht hebben ervan heel nabij kennis
mee te maken, is me alles duidelijk
geworden en kan ik het alleen maar
toejuichen.
Hier kunnen ze boven de rivieren nog wat
van opsteken. Het verbreekt de sleur en
doet de zorgen eens fijn vergeten.
Feestvieren, één groot feest zonder
verschil in rang of stand .
Tot besluit wil ik allen een gezellig
karnaval 1975 toewensen.
ALAAF
H. Pardieske.

De diepere betekenis van het Carnavalsfeest school vroeger in de
overweging, dat de mens bij een wendepunt in de natuur en aan het
begin van een strenge Vasten, die veertig dagen zou duren, van het
goede der aarde wilde genieten. Het nieuwe leven van de lente was
weer in aantocht en alvorens men zich in alle middeleeuwse
gestrengheid ging overgeven aan christelijke zelftucht, werd de hoorn
des overvloeds nog éénmaal met juichend gebaar omgeschud.
De laatste van beide overwegingen is niet meer vol te houden, want
naar de regels, die ik mij uit mijn prille jeugd nog vaag herinner.
Blijft ons nog de vreugde om het naderend voorjaar, maar dit plezier is
amper voldoende reden om het woord carnaval in de mond te nemen.
Willen wij toch een diepere zin geven aan dit volksfeest, dan voer ik U
naar de levenshouding, waarbij de mens vrij wil zijn van rang en stand
en drie dagen met zijn medemensen rond de boom der verbroedering
wil dansen. Hij kan zijn alledaagse habijt van zakenman, ambtenaar of
boer afleggen en zich de rol van een ander aanmeten. Drie dagen speelt
hij dan met zorg en bijna plechtige ernst de veldwachter, de
orgeldraaier, de clown op eeri wagen in de optocht of de Indiaan uit de
boeken van Karl May. Zo kan hij zijn medeburgers tegemoet treden:
ontdaan van aardse waardigheid of titels, met niets anders dan een
gemoed dat open staat voor de uitdrukkelijke wens om mens te zijn
onder de mensen, met alle gelijk roerselen, van vreugde tot wanhoop,
van pijn tot roes, van twijfel tot zekerheid. Vanuit een dergelijke
benadering, tillen wij Carnaval op een hoog plan. Dan wordt het geen
kermis met een ander pak, geen drank omwille van de dronkenschap,
geen erotiek terwille van het zuiver lichamelijke. Wij zullen ons er dan
ook voor moeten hoeden, dat wij uiteen vallen in kringen met vaste
pleisterplaatsen, waar het zeer van de rangen en standen weer
weer genadeloos in de kring sluipt.
Nog veel te weinig doen wij in Deurne aan straatcarnaval. Ik bedoel
daarmee een groep, waarbij iedereen zich kan aansluiten em die onder
leiding van een leiding-gevende tambour-maitre, van café naar café
gaat. Daartoe is een kleine groep van muzikanten onmisbaar. Het hoeft
'niet eens allemaal zo zuiver te klinken, het gaat er maar om dat wij
met onbekenden en met vrienden arm in arm achter de muziek van een
eigen harmonieke hossen en dat wij opdoemen in straten en in
buurten, waar men ons niet verwacht.
Deurne heeft zoveel muzikanten en blazers, dat het mogelijk is om één
jaqr bij wijze van proef gestalte te geven aan een vorm van
Carnavalsviering, die kan leiden tot de ware verbroedering.
Peter Vink

Voorbeeld uit een schoolopstel.
Den Haas zorgt goed voor z'n jongen. Hij
trekt zich de haren uit de buik om z'n nest
zachter te maken. Welke vader doet hem
dat na. Wie van de drie.

Er is ons al mede.w erking toegezegd en
als je dan voor de ~om van f 1,.:.. tiuUr ér
vrij kunt gaan wonen Is dat nog niet zo
. gek. Hoe komen we aan een woning, wij
zien 't niet meer zitten.

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

Gin woorden mer
daden.

RAAD VAN ELF STICHTING "DE PEELSTREKELS" DEURNE.
Jos v. Ey· lerJH mu: ekschool
Martien ' JZPVfld lf'ldustrie en Handelsmij
B.V.
Richard ·ian Roswa e· Keuken ziekenhuis
Harry va11 R;iwil Textielzaak
Ton Mar ·rcirs Commercieel medewerker
Steenha: :!
•ode"
Harrie :,. l Gr ; '1n: Onderhoudsmonteur

Bill van Heek: Diëtist ziekenhuis
Piet van Limbeek: Werkzaam in de bouwwereld
Ed. v. Dongen: Vertegenwoordiger
Willy Martens: Barhouder
Theo van Baars: Cuisinier
Ereraadslid Jos Guffens:
Vorst Hein Smeets:Bedrijfsleider.

WIE DIUM&INDS RAIN
IRMl,DI

DE V' 1 _BE RI A_MBOF.RS, opgericht in 1961
door ··ater frc·,cino van hoof, het bekende
... ,:;;rlkorps in maar zeker ook in de nab je
omgev.ng van Deurne geniet nog steeds de
genegen'ieid, belangstelling en medeleven van
de hele Deurnese gemeenschap. Ook dit jaar
zullen ze weer present zijn bij het Carnavalsgebeuren in de grote optocht en in de kinderDie schone Blauw-Wit drumband
optocht. Ondanks verschillende uitnodigingen "DE VROLIJKE TIPPELAARS"
uit binnen- en buitenland om de Carnavalsfestiviteiten te komen opluisteren, meenden zij
Die jugend marseren in dorpen en strassen,
aan de Deurnese gemeenschap verplicht te
in die Niederlande, mit de leider der muziek
zijn om ook dit jaar, weer THUIS te moeten
kapelle W. DAT Waar loopt deze toch, je ïl'iet
blijven, ofschoon de aanbiedingen en uitnodihem haast nooit, want deze is vaak tussen de
gingen zeer verleidelijk waren Om de feestekinder verscholen, als een zoekplaatje.
lijkheden van de K.H.D. niet te doorkruisen
Tamboermetrai den Sjaak Dekker heft het
heeft men die viering van het 121h-jarig bestaan stokje omhoog, geef dan het liedeke an.
uitgesteld tot eind mei van dit jaar. De
"MIJ BLAI KE JAN EKE" of wel de Junioreke
"feestelijkheden" zullen dan gepland worden
MARS De vingertjes, met de meterstok, gaan
rond het driedaagse buitenlandse bezoek aan
nog eens omhoog, van de tamboermetraiter.
BENTELER in Du'tsland. Dit zal zeker weer
0 jes, de vi;fde mars aankondigen, aan de
één van de hoogtepunten worden in de
v·olijke jeugd, die er maar op los slaan, net
geschieden;s van iit nog steeds frisse jeugdof "'teen ketel is. De Majorettes trippelen,
korps. De vee successen die het korps in zijn
e" d.msen, door de straten en als ze de kans
bestaan heeft gE.lloekt komen zeker op naam
krifg"n, kiJkon ze die jong maar aan, met
van de d· e mstructeurs die vanaf de oprich31undiqe oomes, de leider roept dan, He daar,
ting no< teeds et korps leiden: De HH.
moet dat allemaal zo. Wat kunnen jullie toch
Brou. rs, Jamsen en Kuijten.
lekker trommen.

KIRNIVAL WCll

OPL._S!!

Mijnheer wilt u onrn ddell ijk uw voeten
var: =~ba k afoeme , zei de conducteur
tegen Ee'l passag1e• in ::e trein. Waarom
vraagt u ik h~b e· oc'l v.: r betaald.
Betaald of - cz z~ ::ie c ·•· 1ducteur zoo
iets doe je muis oc
•'maar zegt de
passag ier, gij koop
s
geen
kaartjes.

Op een schip was een matroos overleden
en werd te v1atergelaten. We zullen hem
een zak koien mee geven zei de kapitein
tegen z r vnnd. Deze begon te lachen en
zei :::>
e 'Tiaar naar de hel ging wist ik
v.e
aar d:c·t ie zelf de stook mee moest
brs ge~ nee dat wist ik niet".

'n Spreuk die beslist gin monopolie is vur
Europa-cup winners mar bevorbild in de
annalen van "De Pilstrikkels" het 6k
bezonder goe z6 doe. Wai hebben
personlijk nie an de wieg van den
b9reling gestaan mer warren wel
uitgenodigd op de beschuit mè muiskes.
Op nen afstand keken we in de wieg.'t
Was un schriel b6relingske, mer toch 6k
wirgin couveuse kiendje. Verschill ige
mensen trokken de lèvensvastvaarheid
echter in tweifel, behalve dan de
stamvadders wanf die droegen goei
voeier an en wisten van gin wijken. Mè je
joaren en onder verstandige leiding werd
de kleuter van peuter en jongeling nun
stevige volwassenen mens die dan ook
vur volwassen werd aangekeken. Wat du
get 'n mens toch goe tijdens de
karnavalsdoag bevorbild te kunnen
zeggen dè iederein van h6g tot lig er
behoefte an hi urn er erlijk vur uit te
kommen dat men zich niks meer vu uit dat
nen andere. Weken, maanden van tevurre
wit men elkaar zelfs al te vinden urn
soamen te werken aan een originele,
leutige creatie vur de karnavalsoptocht.
Doede gallie di joar 6k wir allemaal mee?
Onherkenbaar kande dan acteren als
verborgen talent. Gai bent toch 6k weer
van de partij Jan? Dè moet ik toch 6k nog
eventjes vertellen. 't Gebeurde toen Jan
nog en Limburg woonde. Hij was belast
mi de tijdige terugzending van gehuurde
klirren aan een costuumhuis in
Rotterdam. Op de vruge mergen van
As-woensdag kwam ie tot de ontdekking
dè er un berepak ontbrak. D'n drager
ervan bleek nog gecostumeerd en wel in
z'n bed te liggen mi berepak en nun
wijdopengesperde muil. Jan makte urn
wakker en de karnavalsvierder reageerde
aldus: "Ik ben blij dè ge me wakker makt.
dat kan ik tenminste nog 'n askruisk.e
goan halen". Wai hebben nou 6k ins
gelegenheid urn onze waardering oit te
sprèken aan het adres van "De
Pilstrikkels". OOk de vfeemOëlingen, en
wai weten dè ze zich happy voelen in

AS Dl PIEP

GRUUNWlll...

De weefkes en durskes hebbe hil wa
triegdreuj, nol de en spelde moete
gebroike, urn al dè vaastenovunddinge
klaor te kriege. As ge zowen 'us oew arre
te heure legt, zal 't hil wa warre. Me zo'n
daag is 't nie gaauw te gek, wonne. Mer
as 't triestig weer is, zow ik ow anrooie
oewen hemdsrok, tesnuzik en kasseneije
nie te vergete. Jawwe, me goei ope weer,
kunde grust in oewen boeseroen, me of
zonder slieps en 'n boks mi galege gaon.
Trou ives mi die dáog staon keele ok
iederejen. Die mense die zowa deger an
hun vastenaovandwage hebbe gewerkt,
zen 'top z'n minst wert, dat we allemol
gaon kieke, niewor, ik hur ze al zegge;
"laat mergeworre". Nou die mugge me
zo'n daag me buite komme. Links en
rechs zal dur wel us in ut zekske gebloze
moete warre. As de peep gruun word,
moet mer denke degge nog un half
promiel bloed in oew lijf het, en dan
kande ge wa meen betreft grust mi ut
karwei durgaon. Ik het trouwes gehojerd
dè sommige kroegbaas unne klotkraaige
hebbe rijje, vur die te laang of te hard
gebloze hebbe, no de plats war ze
thuishojere te krijge. Zellie die nogal wijd
moete kom me en dè zen dur nogal wa,
diene wel op de paase dè ze nie in ut
moer blieve steke, want ut is un hil werk
urn er dan nog uit te kom me. Mer ja, zo'n
sorte verrooie zun eige tegen dun elfde
van den elfde vaneiges. As ge hermandad
me diejen tijd druk in de weer ziet, dan is
dè urn da die mense ut volk van de straat
wille hebbe, en iederijen zachtjes de
kroeg in wille lotse.
MENSE, LOT Dl DEURZE VAN ONS
DREJ DAOG UN PLATS VAN PLEZIER
ZIJN VUR DÈ WE GAON VAASTE.
MARTIN EZ.

onze prachtige geminte óeurze, weten
ondertussen wel dè ze hier karnaval
kunnen vieren. Het is un goei
gelegenheid urn eens nader kennis te
moaken mè de geminschap wat gai
Martien? Tot al deez mensen zonne wai
willen zeggen: zet 't beste beentje vort 6k
gallie "vrimdelingen" dan zulde Deurze
nog meer gaan warderen en dan vuulde
ge jouw eige noa de karnaval nog meer
thuis in Deurze. Oiteindelijk hi Jan 't zo
6k moeten leren mar ei n klap van nu
Pilstrikkel was vur hem al voldoende.
De schrivers voor 't Bleike en
dun Helmondse buil.

l huppe\de pupke -

Nu de Karnavalsdagen ook in het
Peelstrekelrijk tot nationale feestdagen
zijn uitgegroeid hebben wij tenminste
voor onszelf een mooi smoesje om er
enkele dagen' uit" te zijn. Men ziet de
rust in de zaken, want iedereen is ergens
wel betrokken bij de festiviteiten zoals
optocht en balavonden. Het personeel
kan even uitblazen van de inspanning van
het winterseizoen en zich geestelijk gaan
voorbereiden op de nieuwe lente. Het
mooiste van deze dagen is wel dat je
iedereen ontmoet buiten de zakelijke
sfeer en zodanig op een heel andere
manier aantreft en gaat waarderen. Je
ziet daar hoe iemand in werkelijkheid is
want het masker valt in deze dagen af, en
men ziet dat het ook anders kan. Namens
de Middenstand van Deurne wil ik de
stichting de Peelstrekels 'n veer op de
steek geven voor de magnifieke en
stijlvolle wijze waarop ze zonder enige
wanklanken steeds weer de gehele
organisatie in goede banen weten te
leiden. Wij zien dan ook met plezier uit
naar de dolle dagen waarop wij met
elkaar met "volle teugen" kunnen
genieten van die enkele zorgeloze dagen.

Tot zie ;s in het Peel strekel rijk
Namens N.K.O.V. afd. Deurne
J. Lichteveld, voorzitter.
leder dierke z'n plezierke. Petje op en
kielke aan gaan wij als echte strikkels
achte· onze optocht aan.
Namens de Stichting "De Peelstrekels"
willen wij een speciaal woord van dank
richten aan Mej. Carien Achten en de
heer Pieter Fransen die de gehel krant
hebben getekend. Alsmede de hr. Toon
Timmers die het Lay-outwerk verzorgd
heeft. Hartelijk dank voor äe zorg en het
werk dat jullie daaraan besteed hebben.
We doen dit tevens namens alle
adverteerders.
Theo van Baars
frans v.d. Kerkhof

Accou nta ntska ntoor

H.KUSTERS
Someren - Laan ten Roode 7

luchtkanalen

Fa. H.G. van Vijfeijken
Kanaaldijk Zuid II

L. Coster straat 12
Deurne
tel. 4500
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Woninginrichting

van der Loo B.V. Asten
Postbus 45 - Tel. 04936- 1778

NE DERLA.ND

B.V.

mi de karnaval stu ons personeel
op zunne kop dorrum doen
wai de knip mar op de deur mar
as ut afgelauwpe is kende bai
ons wer terèègt vur
ál oe drukwerrek

drukkerij van stiphout
engelseweg 222 - helmonct·
tel.: 04920-39765* - telex 51819

bieren, limonades,
melkprodukten, wijnen
en gedistilleerd.

utrecht 030-942577 - eindhoven 040-443927

beek en donk • tel. (04929) 1477 - wilhelminaweg 7
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