PROCLAMATIE

Strekelinnekes en Strekels
Het is voor mij een grote eer, om carnaval 1977,
als Prins Ton I het Strekelland te mogen regeren.
Laten wij geza~enlijk zorgen, dat, in deze
jachtige tijd, het carnavalsgebeuren er als een
gezonde ontspanning uitspringt.
Na de geweldige ontvangst, mij toebedeeld bij de
onthulling als Prins, ben ik ervan overtuigd, dat
het dit jaar, met Uw hulp , weer een grandioos
feest zal worden.
Daarom, Strekelinnekes en Strekels onthoudt
tijdens de carnavalsdagen mijn lijfspreuk, gedaan
bij de proclamatie:
"EEN VROLIJK GEMOED MAAKT
CARNAVAL STEENGOED".
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Strekelinnekes
en Strekels
Het jaar is weer om, en een nieuw Carnavalsfestijn staat voor de deur.
Het bestuur heeft alles wat hier voor nodig is
weer rond, en zal dit gemeenschapsfeest, het
feest van plezier, om bij elkander te zijn, het
feest van gelijkheid en eensgezindheid zeer
zeker doen.slagen.
Prins Charel heeft afscheid van ons genomen
en onze nieuwe Prins
zijn intrede gedaan.
Hij zal er voor gaan zorgen in samenwerking
met Vorst-Hein, Adjudant Harry, de Raad van
Elf en de dansmarietjes dat deze dagen
vreugdevol en plezierig doorgebracht kunnen
worden.
Onze grote optocht op zondag en de kinderoptocht op maandag zullen onze hoogtepunten

zijn. Onze financiële positie is van dien aard
dat wij ook dit jaar onze verplichtingen, de
traktaties aan de.bejaarden, zieken,
schooljeugd en diverse instellingen kunnen
waarmaken.
Anti-carnavalsmensen kom dit jaar tot inzicht.
Carnaval is een feest voor iedereen.
Veel dank aan onze adverteerders,
begunstigers, Club van 100, Prinsengarde, voor
de gelden die wij van hen ontvangen hebben.
Tevens wil ik onze Edelachtbare
Burgemeester en zijn college van 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, en maak er een gezellig en
zot Carnavalsfeest van, dat wens ik u allen van
harte toe.
E.G. Markhorst, voorzitter.

1958

"De Peelstrekels''
~

()
Vele onder ons herinneren zich stellig nog het
eerste Prinsenbal, begin 1959 in Z.aal v.
Moorsel aan de Molenstraat.
Een bomvolle zaal verwelkomde toen de Eerste
Prins van Deurne.
Jan der Eerste (Jan Bruggewirth) beet de spits
af en gaf Deurne, carnaval onder de voeten.
Die zelfde avond stond nog een belangrijk punt
op de agenda.
Mevrouw Strijbosch, beter bekend als de vrouw
van Piet Strijbosch van de autorijschool maakte
geschiedenis, door een uitgeschreven prijsyraag
te winnen, bedoeld om een naam te geven aan
de Carnavalsvereniging.
Zij vulde in: "De Peelstrekels". En hiermede
was het "Peelstrekelrijk" geboren.
·
Toen nog een onmondig kind, maar intussen
uitgegroeid tot een volwaardig mens, of beter
gezegd, tot een volwaardig gebeuren in onze
samenleving.
Over dat uitgroeien wil ik het nu graag even
over hebben.
Toendertijd startte vanuit de S. W. actie enkele
initiatiefnemers met de oprichting van een
Carnavalsvereniging, efin, een bestuur werd
samengesteld, een raad van elf, en een vorst
werd benoemd en het begin was er.
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€én von Cle-ff
Willy Martens
Dit jaar ga ik voor het 7e jaar met Deurne
Carnaval vieren.
Erg veel leuke dingen zou ik kunnen vertellen
want je maakt af en toe wat mee onder elkaar!
Maar ik wil het kort houden. Wel wil ik
duidelijk stellen dat het mij uitstekend bevalt
dit ook dank zij de prettige samenwerking van
Bestuur en Raad van Elfleden.
Misschien zijn er onder U nog mensen die zich
herinneren dat ik 5 jaar geleden de 11 van de
1le om elf min. over 11 trouwde. Inmiddels heb
ik 'n zoon, en ik hoop van harte dat hij zich
later als hij de leeftijd heeft zich met net zo'n
plezier voor de vereniging in zal zetten als ik,
want goede leden kunnen we altijd gebruiken.

Een vrouw vraagt haar man, die 's nacht heel
erg laat en nogal bezopen is thuis gekomen:
"Wat heb je vannacht in vredesnaam
uitgespookt? Het hele huis was één troep en de
kanarie is spoorloos verdwenen" . "Ik weet niet
waar je het over hebt, liefje. Toen ik thuiskwam
had ik een beetje dorst. Ik heb alleen maar
gezocht of er nog wat te drinken was. Op het
laatst heb ik maar een citroen uitgeperst".
Een fles wijn a.u.b. Wat voor wijn, witte of
rode? Geeft niet. 't Is voor een blinde".

il

5. De bij en krachtens de Wegenverkeerswet gegeven voorschriften
dienen in acht te worden genomen.

7. Gebruik van alkoholhoudende
dranken door bestuurders van
voertuigen is verboden.

4. In alle gevallen dienen de
deelnemers, door de politie, optochtcommissie en orde commissarissen
(herkenbaar aan gele band) gegeven in
het belang van de openbare orde en de
verkeersveiligheid, onmiddellijk op te
volgen.

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

De prinsen vinden het fijn om vanaf hun Prinsenwagen de kinderen te trakteren in de
vorm (zoals gebruikelijk tijdens de optocht) va n strooien. Het is wel leuk en aardig om
deze kinderen te zien hollen en tollen om die snoepjes te bemachtigen maar wij vinden
dit levensgevaarlijk.
Wij doen een oproep aan de ouders dat zij zorg dragen voor deze kinderen gedurende de
optocht dat ze toch in ieder geval aan de kant blijven staan. Want nog de Prins of
bestuur van welke carnavalsvereniging ook ka n deze verantwoording dragen.
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6. Voor ongevallen tijdens de optocht is
Stichting "De Peelstrekels" op geen
enkele wijze aansprakelijk te stellen.

8. De maximale toelaatbare hoogte van
enige uitbeelding bedraagt 4.00 m.

>

11. De beoordeling door de neutrale jury
is bindend. Hiertegen is geen beroep
mogelijk.

Aanwijzing: De optocht wordt opgesteld
in de Tramstraat en de Derpsestraat.
Dringend wordt verzocht als aanrijroute
te gebruiken de Derpsestraat tot aan de
spoorlijn (dus niet via de Romeinstraat).
13. In gevallen waarin dit reglement niet
voorziet beslist het bestuur van Stichting
"de Peelstrekels".

Beste Peelstrekels, u zult nu misschien gaan
begrijpen, dat zo een Carnavalsfeest toch niet
zonder moeite van de grond komt, ook al wordt
valt er weinig van te merken als alles op
rolletjes draait. Hoeveel kost nu zo'n feest?
Zoals ik al zei werkt elke commissie zelfstandig,
aan de hand van een bepaald budget wat het
door het bestuur wordt toegewezen.
Zo zijn voor het komende jaar de volgende
posten uitgetrokken.
f6000,voor de Carnavalskrant
f5500,voor Kleding
f5000,Balavonden
f2200,Traktatie ouden van dagen
f3000,Traktatie Schoolkinderen
f 750,Traktatie Zieken
f4500,Muziek gezelschappen
f5000,Optocht prijzen .etc.
f 750,Kinderoptocht
f 400,Verzekeringen
f 600,Gevel versieringen
flOOO,Diversen zoals onderscheidingen
f2000,Prinsenwagen
Hiermede heeft u een indruk gekregen wat zoal
komt kijken bij de organisatie van dit feest,
zowel organisatorisch als financieel.
Maar toch zeg ik, en daar is het gehele bestuur
het mee eens, wij doen het graag voor U.

9. De plaatsen in de optocht worden
door de optocht-commissie bepaald.

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.

Enkele voorbeelden, de C.Ommissie "optocht",
die tot taak heeft het organiseren van de
Carnavalsoptocht zondag en maandag met
Carnaval.
de C.Ommissie 'balverzorging" deze zorgd voor
het contracteren van artisen, muziekgezelschappen, maakt afspraken met de
zaalhouders, en zet de draaiboeken van deze
avonden in elkaar.
De C.Ommissie "Prinsenwagen" die jaarlijks de
Prinsenwagen gereed maakt voor de optocht.
De C.Ommissie "Kienen" die een belangrijk
aandeel van de financiën binnen sleept om een
en ander te kunnen financieren.
De C.Ommissie "dansmarietjes" deze zorgd
voor begeleiding, kleding, training etc. van
deze meisjes.
De C.Ommissie "afhalen-sleutel" die vorig jaar
zorgde dat voor het eerst voor drie verenigingen
gezamenlijk de sleutel werd afgehaald en wat
het komende jaa zal gebeuren door vijf
carnavalsgebeuren.
De C.Ommissie "straatversiering" die de
peelstrekels wil animeren hun huizen c.q.
straten te versieren.
De C.Ommissie "Ballroomavonden", die dit
jaar voor het eerst succesvol van start ging met
het eerste kerstbal en in de toekomst beslist nog
van zich zal laten horen.
De C.Ommissie "Carnavalskrant" zorgd
jaarlijks dat uit "De Peelstrekel" in dèbus
ontvangt.
De C.Ommissie "Pers" die op de hoogte houdt
van alle activiteiten.
De C.Onimlssie "Materialen" die alle
aangeschafte spullen zoals kleding, podia,
instrumenten etc. etc. goed beheert.
De C.Ommissie uit de Prinsengarde die jaarlijks
de organisatie van de Carnavalszitting voor
haar rekening neemt.
De Oub van Honderd die zorgt voor een
belangrijke financiële ondersteuning.
Zo ziet u dat bij de organisatie van Carnaval
intussen honderden mensen worden betrokken.
Ik ga hierbij geen namen noemen, want beslist
zouden mensen vergeten worden. Daarom aan
alle, hartelijk, heel hartelijk dank voor uw
geweldige inzet.

Een klein meisje zit in bad, samen met haar
kleine broertje. 'à wijst op zijn piemel en
begint te huilen. Ik wil er ook zo een. Als je
goed oppast" zegt haar moeder, "krijg je er
later eentje. En als je dat niet doet, zegt haar
vader krijg je er een heleboel".

3. Wanneer met motorvoertuigen aan
de optocht wordt deelgenomen, dient
ten opzichte van die voertuigen een
verzekering tegen wettelijke
aansprakelijkheid te zijn aangesloten.

Levensgevaarlijk

"De redaktie".

Mammie, U heeft toch zo'n strook'kleverig
papier in de keuken opgehangen.
"Ja, Marietje".
"Klein Wimpie zit er alle krenten vanaf te
eten".

REGLEMENT
CARNAVALSOPTOCHT L>EURNE
2. Andere motorvoertuigen dan
vierwielige (bromfietsen daaronder
begrepen) worden niet in de optocht
toegelaten).

bè lr/(./l/l'leke mldèmul-sJeor; q'-/s
IV/1/ie ni~, clie~JVek. dè 1~ 1'td

Wat is er nu:
Natuurlijk nog een bestuur, en nog een raad
van elf en vorst, maar is intussen uitgebreid
met talrijke werkcommissies.
Deze werkcommissies bestaan uit mensen uit
het peelstrekelrijk onder leiding van een
bestuurslid, die geheel zelfstandig bepaalde
taken op zich nemen.

.

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

1977.

1

Gijs v.d. Broek
Secretaris.
Een klein jongetje mocht mee naar Sinterklaas,
die zitting hield in 'n groot warenhuis. Het
eerste wat hij deed was de oude man keihard
tegen de schenen schoppen. "Zo dat is nog van
vorig jaar".
Keesje kom niet zo dicht bij de ijsbeer. Je weet
hoe gauw je verkouden bent.

,

"Mammie, ik heb strafwerk, ik wist niet waar
de Azoren liggen". "Je ruimt je rotzooi ook
nooit op".
Een klein jongetje zat in de tuin wormen te
eten. Zijn moeder rende naar buiten en
schreeuwde tegen hem: "Wimpie begrijp je niet
dat de moeder-worm erg eenzaam zal zijn als ze
haar baby-worm niet meer kan vinden?".
"Geen zorg", antwoordde Wimpie. "Die heb
ik ook al op".
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Strekelinnekes
en Strekels

RAPPORT OVER HET ONDERZOEK
NAAR DE GEDRAGINGEN VAN DE RAAD
VAN ELF PLUS VORST BIJ EEN BEZOEK
AAN HET TOILET

1. Nerveus type:
Kan het knoopsgat niet vinden trekt zijn broe.k
stuk of breekt de knopen eraf.
2. lastig type:
Kan niet plassen als iemand toekijkt doet alsof
hij heeft geplast en sluipt naderhand terug.

10. Zwak type:
Voelt vertwijfeld tussen hemd en broek en geeft
het op.
Verstrooid type:
Opent zijn vest pakt zijn stropdas en plast in
zijn broek.
12. Achterbaks type:
Laat onder het plassen een poepje, snuffelt en
kijkt zijn buurman niet begrijpend aan.

Opruimen, inpakken en wegwezen en terug
komen is inmiddels gebeurd.
Toen ik op 22januari als Prins Charel 1 uit de
grote trom te voorschijn kwam, had ik niet
kunnen vermoeden dat de spreuk: hand in
hand door ·Peelstrekelland zo serieus is
genomen.
Of ik nu kwam bij zieken, bejaarden,
gehandicapten, kleuterscholen en bals voor
groot en klein, overal was er plezier en lol met
dit al moet een carnaval wel slagen.
Verder wil ik mijn dank brengen aan onze
Edelachtbare Burgemeester en
Wethouders, Prins Jochem van de carnavalsvereniging de Heikneuters en Prins Ronnie van
de Carnavalsvereniging de Pottebakkers.
en ik die op het gemeentehuis zo geweldig
ontvangen zijn.
Adjudant Bink en zijn manschappen,
Brandweer en verder alle stille medewerkers
van de Stichting. Vooral aan bestuur, Vorst,
adjudant, Raad van Elf, Blaaskapel en
dansmarietjes. Zonder uw medewerking was
dit carnaval 1976-1977 niet mogelijk geweest.
Ik wens U allen een fijn en prettig carnaval
1977 toe.
En mijn opvolger heel veel succes.
alaaf Prins Charel l.

•••• ***** *****

3. Gezellig type:
Sluit zich aan bij zijn vrienden tot een
gemoedelijk plasje of hij moet of niet.
4. Onverschillig type:
Plast in de wasbak als de urinoirs bezet zijn.
5. Praktisch type:
Plast met losse handen en knoopt daarbij zijn
stropdas aan.
6. Slaperig type:
Plast via zijn broekspijp in z'n schoen, gaat met
open gulp weg en knoopt die tien minuten later
pas dicht.
7. Wetenschappelijk type:
Kijkt bij het plassen op de grond, en probeert
de belletjes te tellen.
8. Opschepperig type
Maakt vijf knopen los als er maar twee nodig
zijn.
9. Kinderachtig type:
Speelt met de straal en probeert daarmee
vliegen te vangen.

Overpeinzingen van ne buitenstaander.
De Klotvruuijters moeten wel uit het Westen
komen, want de drie wijzen kwamen uit het
Oosten! Een gekkenwerk is het om het hele
jaar, week in week uit, te oefenen voor een paar
dagen Karnaval. Geen wonder dat de
gemiddelde leeftijd rond de veertig ligt; ik heb
een broer van twintig en die is half gek. Maar
goed, ze doen 't. Voor hun plezier, zeggen ze,
en as ge Jan van de Einden ziet schetteren,
zoude 't nog geloven ook. Dan zit er
nog 'ne gasfitter bij, ook voor de ventielen
zeker, ofschoon die grotere pijpen gewend is.
Er schuilt ook 'ne verkapte monnik onder!
Waar blijft het geloof!!! Of blaast hij er een
Ethisch Reveil??? Altijd wel gedacht dat die lui
konden drinken, mar das ze nog konden blazen
ook!! Hoog van de toren, dat wel, mar op 'ne
toeter!! Bert Louwers is ook 'ne schoone! Die
wou me lest wijs maken dat 'n kiep stu as ze
lee. Hoe kan da nouw! ! En dat jong geraai dr
bij: daar kan later toch niks goeds van komen.
Zo jong, en al zo slecht! Laat het zijn wat het is:
De Peelstrekels hebben er in ieder geval een
hofkapel van gemaakt. Als de roem ze mer niet
in der toeter stijgt nu ze van boerenkapel
hofkapel zijn geworden! Ge zogget soms wel
zeggen als ge hoort dat ze al 'n Klotvruuijtersmars hebben. Simon Wismans sjouwt mer voor
de uitbreiding. Zeker twee paar zolen heeft hij
al versleten en bekaant gin sukses. Zitten er in
Deurne geen gekken meer die willen en kunnen
toeteren? Altijd welkom is mè gezegd!!! Qe
kunt er nog hogere studies bij doen aan het
H.B.O. zoals een van de trompetblazers. Dan
witte, dat bij 'n koei de lactale protuberansen
aan de ventrale zijde van het abdomen, gewoon
de uiers zijn. Heter iemand soms nog zin om de
grote trom te blazen? Na Karnaval is hij
welkom.

Sam en Moos moeten op reis en kunnen alleen
met de Lufthansa. Een Zwitser treedt na hen
het vliegtuig binnen en zegt: "Grüss Gott".
"Gos", zegt Moos, "Denk je dat we zo hoog
komen".
"Echt waar, Jan" zegt zijn vrouw bezwerend.
"Elke ochten als de man van de overkant naar
kantoor gaat, went hij zijn vrouw. Waarom doe
je dat nou nooit?". "Och, Ik ken dat mens
eigenlijk niet".
Uitslag van een enquete: hoeveel mannen
slapen lekker in na de geslachtsgemeentschap?
Verrassend antwoord: slecht~ 15f1/o. De ander
87f1/o moet eerst nog naar huis.

* * ** * ** * *

dank
Wat zegt men
tegen 'n ....
Dikke dame in de lift
spektakel
Koningin onder de tank platte landsvrouwe
Overreden paling
aalmoes
pa-pier
Vader van een wurm
Identiteitsbewijs van een
kat
poespas
Paling in een onderbroek interlock-aal
Matroos met een bril
briljantje
Vechtende vissen in een
aquarium
aqua-rel
Directeuren die ruzie
hebben
directie-keet
rots-ooi
Bergschaap
hoge-piet
Luis op de Eifeltoren
Achterwerk van een kip ei-tunnel
trottoir-band
Straatorkest
rijke stinkert
Miljonair op de pot
Vader en moeder van
oliestelletje
een olifant
voetzoeker
Werkeloze pedicure
Non die van de W.C.
afkomt
clar-is-se
Verloofd paar in Israël
sam-sam
Doodgraver met vakantie uit-zonder-lijk
Straatorgel onder de tram ex-pierement
Verbroken verloving
ex-amen
Huis van een eskimo
ijs-hokie
Prikker van een papier
opruimer
pick-up
Baby die een kinderwagen
voortduwt
dauw-wurm
Moeder van een hond
dogma
Ongehuwd meisje in
positie
dra-ma
Lam dat een plastje doet lamstraal
Een nonnenklooster
hunker-bunker
Viezerik in Lapland
smeer-lap
Drie vrouwen in een heet
bad
zes roodborstjes
Achterwerk van Haile
keizersnee
Salasie
ooievaar op een
Toppunt van geduld
nonnenklooster
Moeder die een tweeling
krijgt
dubbele uitsmijter
Kardinaal achter een
kinderwagen
kardinale fout
Hoertje in positie
bedrijfongeval
Hoertje op klompen
blokfluit
Oude eskimo vrouw
ijstaart
Jodenfeest
sambal
Kind van een inbreker
krakeling
Kok in een vliegtuig
luchtkoker
Typograaf in Ierland
ierse-setter
Moeder op de W. C.
ma-moet
Zoen aan tafel
diskus
Graaf zonder auto
loopgraaf
W. C. op zolder
hoge druk gebied
Een pas geboren baby
kompas
Woestijn reiziger
zandloper
Bewoner van een woestijn woesteling
Te vroeg geboren baby
bambino-expresso
Miskraam
bambino-fiasco
Aambeien
trammallanta a la
conta
Urine van een gymleraar gym-pies
Stewardes in een
helicopter
wentelteefje

Levensgevaarlijk
De prinsen vinden het fijn om vanaf hun Prinsenwagen de kinderen te
trakteren in de vorm (zoals gebruikelijk tijdens de optocht) van strooien.
Het is wel leuk en aardig om deze kinderen te zien hollen en tollen om
die snoepjes te bemachtigen maar wij vinden dit levensgevaarlijk.
Wij doen een oproep aan de ouders dat zij zorg dragen voor deze
kinderen gedurende de optocht dat ze toch in ieder geval aan de kant
blijven staan. Want nog de Prins of bestuur van welke carnavalsvereniging dan ook kan deze verantwoording dragen.
"De Redaktie"
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De nchtmerrie van de uitgetelde
echte Pee/strekel. Te lang heeft
hij met molentjes gelopen. De
vastenavond houdende menigte
draaien hem nog steeds voor de
ogen (zonnerad).
Helaas kan hij er niet meer aan
deelnemen. Het dwanbuis van de
vasten voelt hij reeds door te
menen, dat hij in een te klein ei
zit. De askruizen branden op z'n
huid: "Gedenk o mens dat gij van
stofzijt ... Hij wil uitbreken ....
eilaas... .
Het lukt hem niet. Vage gedachten aan de komende karige kast
van de vasten, met vis als vervanger voor vlees, doen hem juist in
een echte Deurnese vis veranderen ....
De aankomende kater benauwd
hem zeer.... uitgetelt ligt hij
terneer de stakker met het "vastelaovund bluumke" (sneeuwkloke symbool karnaval MeijeriJ)
nog in de hand.
Tekst en tekening Cor v.d. Broek

Een man die enorme last heeft van keelpijn,
gaat in zijn lunchpauze naar de dokter. De
knappe jonge vrouw van de dokter doet open.
Is de dokter thuis?, vraagt de man fluisterend,
vanwege de vreselijke schorheid. "Nee, kom
binnen", fluistert ze.

WOUDCAPEL
Twee dames hadden vakantie en wilden deze
eens anders doorbrengen dan ze gewend waren.
Ze schreven op een advertentie voor een
dagelijks pension ergens in Brabant. Men
kreeg goede berichten. Een ding konden ze
echter niet vinden, nl. of er een W. C. aanwezig
was. Ze stuurden daarom een brief met de
vraag of er een W.C. in of bij het huis was.
Toen de pensionhoudster de brief kreeg, wist ze
niet wat er met het woord W .C. bedoeld was.
Men had het in haar streek namelijk altijd over
de "PLEE".
Ze kreeg toen een idee: ze zou ermee naar de
dorpsonderwijzer gaan, want die zou wel weten
wat W. C. was. Deze wist echter ook niet wat
het was en raadde haar aan naar de pastoor te
gaan. Deze wist uitkomst "W.C. ",zo zei hij",
daar bedoelen ze zeker Woudcapel mee, en die
hebben we een".
Toen ging er een brief naar de dames met de
volgende inhoud:

begeleiding aanwezig. Een persoon begint, de
rest valt in.
Tijdens de dienst moeten allen blijven zitten.
Door heen en weer te lopen verstoort men
ernstig het goede verloop.
Er wordt tegelijk geëindigd. Als men enige
kledingstukken wenst uit te trekken, gelieve
deze dan aan de hoofdingang afte geven, zodat
men geruisloos kan gaan zitten.
Ik behoef er niet bij te vertellen dat de W .C. zo
rein mogelijk moet worden gehouden en dat
men de papieren bij zich houd tot na de Dienst.

Hiermede hoop ik u voldoende te hebben
ingelicht,
Hoogachtend,
Uw pensionhoudster.

Hooggeachte Dames,
In antwoord op Uw schrijven, heb ik de eer U
mede te delen dat we gelukkig in het bezit zijn
van een W.C. De W.C. bevindt zich in.!J.et bos,
op een korte afstand van het dorp. Zei-· heel
rustig gelegen en van alle gemakken voorzien.
De W.C. bevat 60 zitplaatsen, die allen met
lederen zittingen bekleed zijn. Elke vrijdag is de
W.C. opengest Id. De Dienst begint 's avonds
om 7. uur. Men wordt verzocht op tijd aanwezig
te zijn en direkt te gaan zitten, opdat men
tegelijk kan beginnen. Een orgel is ter

Zei het kleine Egyptische jongetje tegen het
kleine Egyptische meisje: "Ga mee naar de
pyramide, zal ik je laten zien hoe ze mummies
maken".
Bent U weduwe? Op het moment wel.
De drie beste dingen van 't leven, een borrel
ervoor en 'n slaapje erna
Kent U de korste mop over een maagd? "Nee",
"Pang!!"
Mijn schoonmoeder is een engel. "De mijne
leeft nog!"
Kent U Ibsen? Nee, hoe doe je dat?
Ik heb Toulouse Latrec gezien; "Wie heeft
gewonnen?"
Trobonespeler wil elf sportjasjes verkopen
waarvan de ene mouw langer is dan de ander.
Het toppunt van snelheid: hard om de tafel
rennen en je zelf op de schouder tikken.
Waarom bevoelt die verkoopman onze koe
overal moeder? Hij wil ze kopen Jantje, en wil
weten of ze goed is. Diezelfde avond rent Jantje
de keuken in en schreeuwt naar zijn moeder:
"Kom mee naar de hooizolder, Vader wil de
dochter van de bakker kopen".
Een oude dame die nog nooit een olifant had
gezien keek op een dag uit haar raam en daar
stond een olifant in haar moestuin. Ze belde de
politie en riep opgewonden: "D'r staat een
groot beest in mijn tuin, die met zijn staart de
sla uit de grond trekt". "En U raadt nooit waar
hij het instopt".
Meuzel de muis is oppaser bij circus Nobel en
op 'n goeie dag loopt hij door de Stationsstraat
met vier olifanten aan 'n touwtje. Hé roept zijn
oude vriend Nep, geefmij er eentje. "Nee
hoor", roept Neuzel, dat kan niet "ze zijn
geteld".

alles

kost

Twee spelden wandelde in Moskou op straat.
Zegt de eerste speld: "Heb je al gehoord ...
Maar de tweede speld fluistert: "Stil, d'r loopt
'n veiligheidsspel achter ons" .
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prijzen!!!
JAC.HERMANS

Moeder "Kijk Pietje dit is het Vrijthof. Hier zijn
je papa en ik nou op huwelijksreis geweest".
Pietje: "Was ik er toen ook bij?"
Papa: "Ja jongen heen ging je met mij mee,
terug met je moeder".
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RECEPTIE PRINS TON 1
~~~~@./\ M
ZONDAG20FEBRUARIVANAF ~lH~
11.30 UUR
De toenemende belangstelling telkenjare
voor de receptie van onze Prins heeft ons
genoodzaakt naar een grotere ruimte om
te zien.
We hebben besloten dit jaar de Vierspan
hiervoor te kiezen.

De gasten en bezoekers kunnen zodoende
langer in de prinselijke omgeving vertoeven en de officiële deputaties met al hun
tierelantijnen gade slaan.
Dit wordt zeker een Carnavaleske happening.
Het Bestuur
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Dorstvlegels en Dorstvlegelinnen
De dolle dagen van Carnaval naderen met rasse
schreden, nog een paar dagen dan breekt de
bonte storm weer Jos.

Tot slot wens ik alle Dorstvlegels en Dorstvlegelinnekes een plezierige, lollige, mooie en
nette carnaval toe.

Ik ben blij dat ik langs deze weg even bij U
langs rnag komen om U hier te bedanken voor
de spontane wijze waarop U mij hebt
ontvangen, en hierdoor gesterkt heb ik het
volste vertrouwen om tesamen met alle Dorstvlegels en Dorstvlegelinnekes er een grandioos
feest van te maken.

Alaaf Prins Toon den Eerste

Dan zou ik graag het Bestuur aan wie ik deze
eer te danken heb, willen bedanken voor het
vertrouwen dat zij in mij stellen en ik zal
trachten tesamen met de Vorst, de Raad van
Elf en de Hofkapel de kinderen, zieken,
bejaarden en gehandicapten enkele onvergetelijke dagen te bezorgen.
Ook mijn oprechte dank aan mijn voorganger
Prins Harrij den Eerste.

Dorstvlegels en
Dorstvlegelinn en
Carnaval 1977 staat weer voor de deur. Wij
beginnen aan ons derde jaar als carnavalsvereniging. Alle begin is moelijk, maar ik
geloof dat we terug kunnen zien op twee
uitstekende geslaagde jaren. Ik wil eerst het
bestuur van onze vereniging hartelijk danken
voor de prettige samenwerking in het afgelopen
jaar, Ook Prins Harry den U urste, hartelijk
dank voor de goede samenwerking.
'n Woord van dank wil ik speciaal richten aan
de Vlierländes Musikanten, die steeds weer
bereid zijn onze bals en de dagen met carnaval
vrolijk op te luisteren en steeds weer voor de
goede sfeer te zorgen.
Ik hoop Dorstvlegels en Vlegelinnen, dat wij
ook dit jaar weer een geweldige carnaval zullen
hebben in Vlierden.
Ik wens onze Prins 1977 veel succes toe in de
komende dagen.
Laten wij samen proberen om met onze Prins
en Raad van Elf veel leut en plezier te maken,
zodat ook ons derde jaar geslaagd mag heten.
Alaaf,
Vorst van de Dorstvlegels,
'P. Aldenzee

Het zal niet meevallen om op gelijke trend te
blijven, want de vlotte wijze waarop Prins
Harrij den Eerste de scepter wist te hanteren
was geweldig.
Ik wil proberen om deze taak zo goed als ik kan
te vervullen, maar Dorstvlegels en Dorstvlegelinnekes dan heb ik de steun van U allen nodig
en ik hoop dat ik daar op kan rekenen.
Dan zullen wij van deze dagen een feest maken
dat klinkt als een ki'::ik.

Het is weer zover.
Als voorzitter van de "Dorstvlegels" ben ik
blij met een klein woord te mogen
schrijven in zo'n krant.
Het nieuwe jaar is alweer een tijdje aan de
gang en we denken; nee we maken ons
alweer zorgen over de Karnaval, die alweer
voor de deur staat.
Over karnaval praten is heel fijn, maar om
hem tot een goed end te brengen, dat is het
fijnste voor de vereniging. Iets afbreken is
gauw gebeurd, maar in stand te houden is
een opgaaf.
Daarom hopen wij weer net als de twee
voorgaande jaren op de Vlierdense
medewerking.
En dan zal Karnaval 1977 ook zeker
slagen.
Alaaf

J.P. Lijten
Voorzitter
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van harte uit deel te nemen aan de feestvreugde
en hieraan een aktieve bijdrage te leveren, bijv.
door in originele klederdracht mee te trekken
met de optocht.

••••••••••••••
Het PROGRAMMA is als volgt:

Zaterdag 22 januari:
Tijdens de zittingsavond van de Prinsengarde
gaat het paar in ondertrouw. Hierbij zal
uiteraard de nodige ondersteuning worden
gegeven met zang en dans.
Dinsdag 22 februari:
De trouwdag.
Half twee:
Bijeenkomst van alle gasten en
belangstellenden bij Den Deel. Onder
muzikale begeleiding wordt door de getuigen
en de ceremoniemeester de bruid met haar
ouders opgehaald bij de Peelpoort.
De ceremoniemeester zal hier een korte
toespraak houden en de "ceremonie
protocollaire" doen plaatsvinden. Ook zal door
de volksdans-groep een uitvoering worden
gegeven op het marktplein.
Daarna gaat het gezelschap weer onder
muzikale begeleiding terug naar de wachtende
bruidegom en de gasten in Den Deel.

BOERENBRUILOFT
JONGERENCENTRUM
De boerenbruiloft is ook in Deurne een niet
meer weg te denken feest geworden tijdens de
Carnaval. Steeds meer Deurnese Carnavalsvierders nemen met groeiend enthousiasme
deel aan dit volksfeest.
Natuurlijk staan ook dit jaar weer ontelbare
medewerkers van Mixed Hockey Club en
Jongerencentrum Den Deel klaar en zijn al
enige maanden geleden begonnen met de vele
voorbereidingen die zo'n gebeurtenis vraagt. Ze
staan nu te popelen het gebeuren ten uitvoer te
brengen en U te laten delen in hun
enthousiasme.
Middelpunt van de belangstelling van deze
boerenbruiloft is natuurlijk het bruidspaar,
waarvan hierboven een foto is afgedrukt. Het
zijn:
AD
zoon van Mies van Kessel, zoon van de
kolenboer uit Millis en Nelleke van Dinter,
dochter van Janus de timmerman van de
Helmondseweg
en
MARIET
dochter van Petrus Heesmans, uit de vracht-

rijdersfamilie van de Schutsboom
en Nelleke Manders, dochter van de
Peelwerkersfamilie, geboren op de Lage Kerk
Als getuigen zullen optreden:
Henk Martens uit de Kruisstraat, technieker in
Den Bosch en
Ruud Coppus uit de Doolhof, vonkentrekkertechneut in Eindhoven.
Bruidspaar en wederzijdse ouders nodigen U

Drie uur:
De bruidsstoet vertrekt in optocht vanaf Den
Deel via de Molenlaan en Europastraat naar
het Marktplein.
Voor vervoer wordt gezorgd door prachtige
sjezen met paarden. Diverse boerenkapellen en
vele gasten in originele kledij zullen het geheel
nog opfleuren.
Kwart voor vier:
De Deurnese Prins Carnaval zal het bruidspaar
in de (on)echt verbinden ten overstaan van de
gehele Deurnese bevolking op de markt.
Ouders en getuigen geven hun toestemming en
het aanwezige publiek zingt luidkeels mee.
Hierna vertrekt de stoet weer, terug naar Den
Deel, de feestzaal, waar een receptie wordt
aangeboden met krentemik en worst. Ook is
natuurlijk het geestrijke.vocht in overvloed
aanwezig en zorgen vier boerenkapellen voor de
nodige muziek.
De organisatie van een zo groot volksfeest
brengt natuurlijk ook grote kosten met zich
mee ...Daarom moeten allen deelnemers een
label kopen, dat voor f 2,50 verkrijgbaar is bij
de volgende adressen:
Sporthuis Keeren, Stationsstraat
Bakkerij Schiks, Stationsstraat
Jongerencentrum Den Deel, Kerkstraat

ZE .l!ÎN l:~ Nl.TÛD BiJ,

lEWIEKl, l/RNM'!Ke

en T/eN(.f$KE
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Ad en Mariet hopen natuurlijk op een enorme
belangstelling bij hun huwelijk.
Zij zouden het ook fijn vinden, wanneer zoveel

Er was eens een schele rechter. Tegen de eerste
verdachte zei hij: "Wat heb je gedaan?" "Ik
heb niets gedaan!" roept de tweede verdachte.
De rechter krijgt naar de tweede verdachte en
zegt: "Ik vroeg je niks?" Zegt de derde
verdachte: "Maar ik zei ook niks!".
Oom Sjef neemt zijn onkerkelijke neefje mee
naar de mis. Rustig blijven zitten, mompelt hij
af en toe. Maar als de pastoor met 'n
wierooksvat zwaait kan het neefje het niet
uithouden. Hij springt op en roept: "Mevrouw,
uw tasje staat in brand".
De zuiplap uit de parochie vroeg op een dag
aan Pater Antonius: "Wat is nou eigenlijk
ischias? De priester, die dacht dat dit een
goede kans was om hem een lesje te leren zei:
"Vriend, ischias is gewoon het gevolg van teveel
drinken en achter vrouwen aanzitten". Heb je
er eindelijk last van?".

•

Komt Kees met z'n paard het café binnen. Zegt
de man tegen de ober: Geeft u dat paard een
cognacje. Dit herhaalt zich nog een keer of
tien. Als de ober eindelijk vraagt of de man
zelfs ook iets wil gebruiken, kaatst het
heerschap terug: Ben U gek, ik moet nog
rijden.

mogelijk mensen in originele boerenkleding
aan hun bruiloft willen meedoen.
Dat doen we dan ook, natuurlijk!
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As genie mee doet an den optocht,
doe dan ne keer gek an de kant
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PROGRAMMA

-

ZATERDAG 5 FEBRUARI:
20.11 uur Gehuwdenbal, zaal v. Moorsel
WNDAG 13 FEBRUARI:
Dansmarietjesconcours
"De Vierspan"
WOENSDAG 16 FEBRUARI:
Traktatie bejaarden aan huis
DONDERDAG 17 FEBRUARI:
Traktatie bejaarden aan huis en
basisscholen.
20.11 uur Boerenbal, zaal v.d. Putten
VRIJDAG 18 FEBRUARI:
08.30-16.00 uur bezoek kleuterscholen
20.00 uur
bezoek bejaardentehuis
Kruisstraat
22.30 uur
receptie 'Dorstvlegels'
Vlierden.

Route van de optocht
Stationsplein - Spoorlaan - Stationsstraat Markt - Kerkstraat - Kruisstraat - Zandbosweg
- Houtenhoekweg - Heuvelstraat - Lage Kerk Martinetstraat - Markt (ontbinding).

Deelnemende corpsen
Wilbert tamboers - Drumband "De
Oude Hap" - Vrolijke Tippelaars K.H.D. +Jeugdharmonie van K.H.D. Fanf. "Excelsior" Zeilberg - Fanf.
"Wilhelmina", Vlierden.

ROUTE l<lNPER.OPTOfrHT°
OpK~lle": Dta~~e ~~"~~ "Qc~~t.t4~
Moeit. p".Wtnr1elc.er~ ~M~i~~~"<A"'i •
Mavkl -OtV'uer- 1(.-ui,st"at.t~
ket'kj~rtaak -Mqvlc~ ontbi~t~.

"

ZATRDAG19FEBRUARI
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
Bat "S.V. Deurne" v. Moorsel
Bal K.H.D. "Vierspan"

*

WNDAG20FEBRUARI
11.30 uur receptie Vierspan.
14.30 uur grote optocht
17.00 uur ontbinding optocht op de markt.
18.00 uur prijsuitreiking optocht. Gemeenteh.
20.00 uur residentie "De Peelpoort"

MAANDAG 21 FEBRUARI
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"

*

DINSDAG 22 FEBRUARI
10.30 uur harmonie "Ukkepukkebal"
bezoek ziekenhuis - harmonie
kinderbal - bezoek 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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En dan was er nog die leeuwin die scheiding
van haar leeuw aanvroeg omdat ze maar niet
kon onthouden wat "Je Maintiendrai"
betekende.
Ook vissen merken dat de tijden veranderen.
Een klein sardientje schudde zijn vinnen toen
er een onderzeeër voorbij ging en vroeg:
"Mammie, wat is dat".
"Dat" zei zijn moeder "is een blik mensen".
"Ik heb een vlieg ingeslikt", roept het jonge
vrouwtje uit: "Fijn, roept haar man, "hoe
minder van die beesten hoe beter".
Bedroefde dronkaard: "Ik voel me zo
ongelukkig. Ik lach alleen maar omdat ik dat
geleerd heb".
Een dronken man probeert met een sleutel een
lantaarnpaal te openen. Een agent zegt: "Loop
door, ze zijn niet thuis. "Jawel, want d'r brandt
boven licht".
Het was voorjaar. Een jong stel zat in het bos.
Zij zegt: "Ja Peter, nu is het weer lente!"
"Ja, een ogenblikje, even mijn sigaret oproken.
De nieuwe kapelaan moet zijn eerste preek
houden. 's Ochtends heeft hij nogal wat cognac
in zijn koffie gedaan en vervolgens flink van de
miswijn genomen. Hij beklimt daardoor
opgewekt de preekstoel en trekt van leer. Na de
mis vraagt hij de pastoor om zijn oordeel.
"Nou zegt die, voor 'n beginner was het heel
aardig. Een paar kleine foutjes meer niet.
Het halleluja wordt gewoonlijk niet gefloten
maar gezongen. Abraham heeft zijn zoon Isaak
geofferd, niet verkracht. Jezus heeft de Dode
Zee nooit levend gemaakt, zeker niet door'er in
te pissen. En aan het eind van het gebed
zeg je gewoonlijk "Amen" en niet "Proost".
Mammie, waarom leven priesters in celibaat?
Om te voorkomen dat ze zich als gekken
vermenigvuldigen.

Leeuw ligt in de zon en kijkt verbaasd naar een
muisje, dat langs zijn voorpoten tippelt. "Kijk
eens aan", zegt hij, "ben jij ook een dier?"
"Ja, ik ben een muis". "Wat een klein ding ben
je". "Dat kan wel", zegt het muisje, "maar je
moet niet vergeten dat ik ·pas ziek ben
geweest".
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Uitvoering van werken op het gebied van schoonmaak.
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Bijzonder voor:

ziekenhuizen - bejaardentehuizen
fabriekskantoren en gebouwen
gymnastieklokalen - scholen
en woningbouw - enz. enz. enz.
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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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Tijdens de optocht mag in die straten
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waar de optocht doortrekt
Staalkonstruktles
Aluminium ramen • deuren • puien
Stalen ramen • deuren • kanteldeuren
Trappen • hekken
Gevel-bekledingen
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Dr. P. v. Heugten (Arts)
Promper Deurne-Helmond
P. Schiks
Slagerij v. Goch
A. de Groot (tandarts)
Ketller
W. Hendrix
J. Hendriks
De Koster (dirigent)
P. Martens (stuc)
H.P.J. Motké (Apotheek)
Th. v.d. Acker (Archit. )
C. W. Brood (Econ. dir.)
W. Coonen
G. v. Dijk
Ir. H. Dille (Archit.)
J. v.d. Eijnde (Lederwaren)
G.W. de Groot (Dierenarts)
J.A.M. In 't Groen (Apotheek)
G.A.J. Hurkmans (project ontw.)
Ing. E. Habets
M. v. Teeffelen
L. v. Veggel
J. Vermeer (dir. B.L.O.)
P. de Walevaart (boekh. buro)
C.A. Wouterse (A.B.N. )
J. v.d. Wildenberg (Not.)
R. v. Moorsel (stuc. )
F. v. Tilburg (dierenarts)
Stf. Hoogdonk Liessel
A. Hazenveld
Indimp
C. v. Laarhoven (Weth.)
P. v. Leest
Dr. S.H. Lim (nare.)
A. v. Poorten
C. Relou
Rabo bank Deurne
Mej. A. v.d. Broek

W. Bijsterveld
Drukkerij Nies
Osbo Deurne
Amro Bank
Muco Deurne
Pepers B.V. (au tom.)
Farbianca
Intermatic
H.P. Kusters Someren
Lichteveld v. Deursen
J. Leenders
J.E.M. Eijsbouts (Ass.)
W.L.J. v. Deursen (Weth.)
W.F. v. Doorn
Dr. J.G.N. Snijder (chirurg)
Ir. J.F.A. Leesberg (archit.)
Dr. P. v. Wijk Int •
Rabo Bank Vlierden
A. Fransen (Houthandel)
Relatie Service
M. v.d. Broek (archit.)
J.Th. Blauw
Bavaria Lieshout
Th. Koppus
Dr. H.J. v. Doorne
M. v. Doorne Wolfsberg
N.D. v. Emden (Fysiother.)
N. Gerrits (Arts)
Ton Hartjens (Fotograaf)
J. Hoogeveen (Appendagefabr.)
Harotex (conf.)
P. Smetc (stuc. )
J. Vermeer (dierenarts)
L. Verbees C. V.)
P. Vugts (Fysiother.)
Dr. R. Wennekers (Arts)
P. Vink (Bio Vink) (red.)
J.G. Gerrits (Pluimvee eierhandel)
Inkoop Comm. Ned •
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