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Nelis
Nelis zaat lang nie mèkkelijk an den tap.
Ze han 'm eigenlijk geraokt, mer Nelis dee
of ie 't nie wo wete. Mar hij wis 't wel. Ze
han ' m teveul op zun hart getroje. Want
wie zegt er nau: "Jonge, gij zuipt teveul",
wie zegt de nauw! en wie scheldt er nauw:
"Hèe, blauwneus, hoe is't, stade dreug!" .
Mar ze han 't · gezeed, die opschote lum·
mels die er niks van begrepe.
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er nog enen bij .
"Mer Nelis, gij drinkt mee een staande
kaar. Ge het den enen borrel nog mêr hal·
luf uit en dan andere staot er alwir bij. Ge
lijkt wel die voerlui van vruuger, die hun
pert vergate, mer de fles nie" . Nel lis zee er
ginne inne, dacht ie; mar da kon ie nie vol·
hauwe. As er tege oe gepraot wordt , moe·
te wel trugpraote.
Witte wa 't is, Harrie, zee Nelis, 't is krek
zo: de mense denke meteen het kaoiste
van oe, as ge is ne keer deurzakt en vooral
as ge al in de 70 bent, as ik. Mar ze moese
is in oe kunne kijke, dan zowe ze mis·
schien wete wa er mee oe aan de hand is.
Ik drink nie, omda ik 't nie kan laote, mar
umda ik gin gezelschap mir heb. Ik heb gin
vrouw, gin familie, gin mense van minne
leeftijd en die jong gaste van tegenwoorig
die praote nie tege me.
Mar as ze niet tégeme praote, wurum praote ze dan wel óver me''.
" 't Is waor", zee de kastelein - want hij
moet iedereen te vrien hauwe ·" 't is waor,
mar wa doeder an"?
~
"Nou zijn we dur", zee Nelis, "wa doede
gij dura,n en wa doen zij duran??" 't Wier
Nelis te machtig. Hij schoof van zijn kruk ,
sloeg zunnen borrel achterover en schoof
naor buite. ALLEEN.
Bertus Fransz. Klot.
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DEN BURGER OP
HET BALKON
Hij zal er niet meer staan op het balkon , bij
de sleutel afhalen . Nu de Carnaval nadert,
moet ik weer denken, hoe hij daar stond,
hoog boven zijn verklede burgers, om de
prinsen uit zijn grote gemeente den volke
te tonen.
Als hij daar stond in zijn boerenkiel, met
een klein petje, dan leek het alsof hij de
Vorst was, die de nog onwennig in zijn
ambt wat stuntelige Prinsen, de weg
moest wijzen , hoe ze zich moesten presenteren in hun waardigheid .
We zullen hem niet meer horen, hoe hij in
het deurnes, of astens dialect, de prinsen
moed insprak en vermaningen gaf, om het
Carnaval zonder wansmaak te laten verlopen.
Als een echte medeburger, was de eerste
burger mede carnavalist.
We zullen hem dan ook niet meer tegenko-

men in de Peelpoort, de Zwaan of de
Vierspan, waar hij zich overal liet zien, om
te genieten van de vreugde die zijn onderdanen hadden.
In de optocht zal hij geen mikpunt meer
zijn van milde kritiek, welke hij welgevallig
en met plezier over zich heen liet gaan.
Als kunstzinnig mens had hij echter wel
kritiek op het carnaval. Hij vond, dat de
Prinsenavond op een hoger peil gebracht
kon worden. Dat de creaties en wagens
gemaakt voor de optocht, beter konden.
Frans, we zullen er aan denken.
En als er nu een nieuwe Burgervader op
het balkon staat , misschien niet zo fors en
groot, nu met alle prinsen om zich heen,
dan zal ik vanaf het eerste ogenblik, dat hij
daar staat, zijn blikken werpend over de
hossende menigte, zien , of het ene goeie
wordt of niet. Hij moet een speelse waardigheid bezitten, net als burgervader
frans , die niet meer op het balkon zal
staan.
Karel Ververs

Een vrouw tegen haar man: Als je de
blikopener gerepareerd hebt, kunnen we vanavo nd thuis eten.
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Uw verzoek een voorwoord te schrijven in
Uw krant aanvaard ik gaarne, niet omdat ik
het schrijven van voorwoorden een plezierige vorm van tijdsbesteding vindt, wel
vanwege de betekenis en waarde die ik
toe ken aan het carnavalsgebeuren.
Als geboren Bossenaar en Oeteldonker
mag en kan ik niet onverschill ig staan tegenover het gebeuren carnaval. Uiteraard
ben ik nog niet in staat een oordeel te hebben over de Deurnese Carnaval, wel ben ik
ervan overtuigd dat in iedere rechtgeaarde
brabantse gemeenschap een geest of ziel
van carnava l huist.
Wat is nu deze geest of ziel?
Een voorwoord acht ik niet de juiste
plaats voor een di epzinnige beschouwing
over dit onderwerp: bovendien kan ik u het
best verwijzen naär de op dit gebied onverbeterlijke brabantse dichter Anton van
Duinkerken, zelf met de carnavalsfles ge
voed en afkomstig uit Bergen op Zoom
(Krabbegat) helaas te vroeg overleden, die
over dit feest veel goeds en zinnigs gezegd en geschreven heeft.
In mijn ogen heeft het carnavalsfeest een
tweeledige betekenis te weten: de bevestiging en verdieping van het gemeenschapsgevoel. Een feest dat in en door de
bevolking moet worden gevierd. Het moet
een volstrekt volksfeest zijn waar mensen
van allerlei posities, hoog en laag, op
volstrekt openhartige wijze uitdrukking
geven aan het feit dat zij deel uit maken
van eenzelfde groep, leefgemeenschap.
Een tweede betekenis die ik eraan wil toekennen is de zuiverende funktie van het
carnaval n 1. zuiverend in het kader van intermensel ij ke verhoudingen . In feite ontmaskert men zich, zodra men zich verkleedt; men ontdoet zich van zijn sluier en
toont het ware gezicht aan de ander. N iet
op een cynische en sarcastische wijze,
met de bedoeling de ander pijn te doen,
maar op een humorvolle wijze, met een
brede
lach
en
elkander
prosit
toewensend , vertelt men elkander wat
men van elkaar denkt en voelt.
Wil een carnavals feest een echt door de
Brabantse geest bezield en dus een
geslaagd feest zijn dan dient het aan de
hier genoemde voorwaarden te voldoen .
Ik wens de bevolking van Deurne dit van
harte toe . Moge Carnaval 1978 een fijn en
waardig feest zijn.
Met vriendelijke groeten,
Drs. A. van Genabeek, burgemeester.

Waorum drejt Hasse tegenwaordig
z'n cigaretten zelf?
D'n dokter heem meer bewigging
voorgeschreve.
Jij hebt dus de trompet bij je buurman gestolen, zegt de rechter.
Kun je dat instrument überhaupt
wel bespelen?
Neje zeet Dorres, mar m 'ne buurman ook nie.
Baby wil maar niet inslapen.
Zal ik 'm maar wat veurzinge?
-vraagt moeder?
Perbeer 't toch wat zachtzinniger
-zeet vader.

STREKELINNEKES
EN STREKELS
Het carnavalsfestijn 1978 staat weer voor
de deur, het jaar waarin de Stichting De
Peelstrekels hun 20-jarig bestaan zullen
vieren. De voorbereidingen zijn weer achter de rug, het feest van plezier, van gelijkheid en eensgezindheid kan weer losbarsten.
Prins Ton 1 heeft afscheid van ons genomen en onze nieuwe Prins Bert 1 heeft zijn
intrede gedaan.
Hij zal er voor zorgen, in samenwerking
met Vorst Hein, Adjudant Harry, Raad van
Elf en Dansmarietjes, dat deze dagen plezierig en vreugdevol doorgebracht kunnen
worden.
Financieel is de zaak rond, dus kunnen wij
ook dit jaar onze verplichtingen, de traktaties van de schooljeugd, zieken en diverse
inste lli ngen weer waarmaken . De bejaarden krijgen in afwijking van andere jaren
op 28 januari een gezellige middag aangeboden.
Dit jaar hebben wij ook de receptie van de
Prins gemeend te moeten verplaatsen,
's zondags vlak voor de optocht was de
tijd wat bekrompen, daarom houdt Prins
zijn receptie op zondag 22 januari , aanvang 11.30 uur in de Vierspan met muzikale omlijsting van "De Hosbengels".
Onze dansmarietjes zijn inmiddels uit hun
pakjes gegroeid en vertonen zich dit jaar
in een nieuwe creatie. Op deze plaats wil
ik Anny en Huub van Kessel wel eens in
het zonnetje zetten voor alle goede zorgen
die zij aan deze meisjes besteden, alsmede Anny Berkers voor de kundigheid waarmee zij iedere zaterdag de dansjes instudeert.
Onze adverteerders, begunstigers, Club
van 100, Prinsengarde, kieners bedankt
voor de financiële hulp van jullie ontvangen.
Tot slot onze dank aan het College van
Burgemeester en Wethouders, Adjudant
Bink en zijn manschappen, brandweerkorps en de vele stille medewerkers voor
alles wat zo voor ons doen en gedaan hebben.
Strekelinnekes en Strekels, zet voor enkele dagen al Uw zorgen opzij en maak er
een gezel! ig en geslaagd carnavalsfeest
van, dat wens ik U allen van harte toe.
E.G. Markhorst, voorzitter
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ONS TANTE MIEN
Door: Bertus Franz. Klot
Vijf jaor geleje wier ons tante Mien mee
d'r 200 pond de mist hartstochtelijke carnavalsvierster van de hil familie. Ze ha in
een of ander wetenschappelijk geschrift
geleze da carnaval zoiets betekende as: ó
vlis, waarwel.
Sinds dieën tijd zag ze daorin hét middel
om af te valle. De laatste jaore begint 't
zon bietje uit de hand te lope. Een week
van de veure is ze al gejaogd. Ge kunt er
gin rustig gesprek mir me voere of ze onderbrikt oe, zo in den trant van "waar 't
mar vast vrijdag", of: "ik heb toch zonne
zin en gij, hedde gij ginnen zin; oe, wa heb
ik toch ne zin'', waoruit ik opmaak da ons
tante Mien voorlopig wel nie vuer een
rustig crocusvakantie te winne za l zijn.
Het afgelope jaor waar 't helemaol errug.
Er was gewoon gin hauwe mir an. De her·
dertjes han nog mer net bij nachte gelege,
of ons tante Mien deej al op de Vierspan
an. "Kart jes veur de veurstelling", zee ze
rondborstig, "gift er mer twee, dan zit ik
wa hendiger". Want ook al wil ze dan afslanken, dieë zucht naor gemak raokt ze
nooit mir hillemaol kwijt, die zit er vul te
diep ingebakke.
Er kon niks deur de carnevalsvereniging
georqaniseerd worre, of ze waar durbij. En

!"
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zo gebeurde het da ze halluf november al
een winst van 6V2 kg gewichtsverlies geboekt ha.
Noa dieën tijd begonne wij, de familie, het
stids donkerder in te zien, (en dé nie alleen omda de daog begonne te korte).
Het begon eigenlijk pas goed mee die een
geschiedenis in december. Fietsend over
de Markt, heurde ons tante Mien uit een
van de restaurants nen flard muziek over
de straot weije. Ze zette durre fiets tege
de muur, hoste naor binne toe (iedereen
zee later da het zo plez1eng war gewist) en
ze kwam pas nao een uur tot de ontdekking da ze op een trouwpartij was beland.
Toen schamde ze zich onmiddellijk en vertrok.
Wij ware vort bang as savonds of snachts
de tillefoon ging. Dan dachte we: 't zal de
polissie wel zijn mee de mededeling da
ons tante Mien in de Neerkant is opgepikt,
dansend op het biljard van een of andere
jeugdsoos.
De latstendag van carneval veurig jaor begaaide ze het hillemaol, zo errug da ik me
sindsdien over heur ongerust maok.
Want er is eigenlijk gin gezelliger mens as
ons tante Mi en. Mar ze war zo fanatiek bezig gewist meehosse dar dur gewicht gezakt war tot 195 pond: een gewichtsverlies
van mar liefst 15% ruim. 15% minder tante Mien; 15% minder gezelligheid . Ik mag
er niet an denke.
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ziekenhuizen - bejaardente huizen
fabriekskantoren en gebouwen
gymnastieklokalen - scholen
en woningbouw - enz. enz. enz.
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EEN GREEP UIT
ONZE
ACTIVITEITEN ...
Het lijkt nog maar zo kort geleden, dat de
Prinsen van de
"Kei" uit Liessel
"De Dorstvlegels" uit Vlierden
"De Heikneuters" uit de St. Joseph
"De Pottenbakkers" uit de Zeilberg
"De Peelstrekels" uit Deurne, begeleid
door hun vorsten en gevolg, uit handen
van wijlen burgemeester Hoebens voor 3
dagen de sleutel van hun "Carnavalsrijk"
op het bordes van het Gemeentehuis in
ontvangst mochten nemen. Dit grootse
gebeuren, dat zo langzamerhand een unie·
ke traditie gaat worden, zal dit jaar weer
plaatsvinden en daarmee, naar wij hopen,
een goed Carnavalsfeest inluiden.

1

1

Het zal u duidelijk zijn, dat voor het slagen
van dit jaarlijks terugkerende festijn veel
werk en inzet gevraagd wordt van Bestuur,
Raad van Elf, werkcommissies en andere
vrijwilligers. Onnodig te zeggen, dat al de·
ze mensen dit leuke werk voor de gemeenschap van Deurne graag, maar geheel belangeloos doen.
De heer G. v.d. Broek maakte vorig jaar in
deze krant al gewag van het vele werk van
al de werkcommissies. Een van deze com·
missies zouden wij graag in uw herinne·
ring terug willen roepen nl. de Commissie
Optocht.
Deze commissie is verantwoordelijk voor
het organiseren van de grote optocht op
Zondag en de zeer kleurrijke optocht van
de kinderen op maandag.

NIET ALLEEN VOOR
JEZELF

Voor een Carnavalsvereniging is "de optocht" een van de hoogtepunten van het
Carnaval. Dit jaar zal de optocht op Zon·
dag 5 Februari weer door de straten van
Deurne trekken. Het zal de inwoners van
onze gemeente niet ontgaan zijn, dat dit
gebeuren zo langzamerhand is uitgegroeid tot een "streekgebeuren" van een
hoog peil dat de toets van de kritiek kan
doorstaan en jaarlijks ook veel toeschouwers van buiten Deurne trekt. Het valt in
dit verband dan ook niet te ontkennen, dat
onze Carnavalsvereniging in deze een
"streekfunkt ie" vervult. Dat een en ander
veel inspanning en geld kost behoeft nauwelijks enige toelichting; maar mede dank
zij de vele goede gaven van begunstigers
en adverteerders in deze krant wordt het
ons ieder jaar weer mogelijk gemaakt dit
evenement op de wijze -zoa ls wij dat gewend zijn te doen- te laten slagen. Jammer genoeg denkt de Gemeente Deurne
daar anders over, dat mag ook want per
slot van rekening leven wij in een demo·
cratisch land, maar zij vergeten helaas dat
WiJ met deze optocht ook veel aan " Deurne Promotion" doen en dat moet ze toch
ook wat waard zijn. Misschien denkt onze
nieuwe burgervader hier wat genuanceerder over.
Als wij verder alle namen zouden moeten
noemen van de mensen, die buiten de
hiervoor genoemde Commissie hun vrije
tijd en energie aan het welslagen van het
Carnaval geven, dan zou deze pagina
slechts gevuld zijn met namen . Het is ook
niet onze gewoonte om deze namen te
noemen maar toch willen wij hierop· een
goede uitzondering maken en één groep
van onze Stichting · met name de Raad
van Elf · eens naar voren te halen.

Een Raad van Elf enthousiaste inwoners
uit Deurne, onder aanvoering van hun
Vorst (Hein Smeets) en Adjudant (Harry
Kuipers). Weet u eigenlijk wel met hoeveel
inzet zij reeds weken van te voren hun ta·
ken vervullen en wat te denken van al hun
bezoeken aan de bejaarden, de gehandi·
capten, de zieken en de kinderen van ons
dorp en bovendien de diverse bals met
hun aanwezigheid opluisteren.
Het spreekt v nzelf, dat het voor hun geen
harde plicht is zitting te nemen in de Raad
van Elf, nochtans mogen wij ons gelukkig
prijzen dat in deze tijd waarin wij vele
mensen horen praten "over geen tijd en
geen zin'', er toch 11 enthousiastelingen
uit onze gemeenschap zijn, die dit voor de
medemens over hebben.
Een enkele greep uit hun activiteiten:
* het bezoek aan het ziekenhuis op Carnavalsmaandag is een traditie geworden
waar vele zieken ieder jaar weer naar uit
kijken. Goed om hier nog eens te vermelden, dat wij van Bestuur, Doktoren ,
Verplegend Personeel zo veel medewer·
king ontvangen tijdens onze rondgang.
* het bezoek aan het Rijtven, om de kinde·
ren, die daar verpleegd worden, in het
plezier van het Carnaval te laten delen.
* het bezoek aan de bejaarden. Dit jaar
voor het eerst een gezamenlijke middag
in Zaal van Moorsel, waar bejaarden van
de Oude Parochie, H. Geest en de Wals·
berg hun Carnaval vieren. Een zeer
geslaagde samenwerking van de werk·
groepen van genoemde parochies en
ons Bestuur.
* het bezoek aan de kleuters op Carna·
valsdinsdag. Een steeds weer terugkerend genoegen van ontzettend leuk verklede kleuters, die op hun spotane manier intens genieten van de aanwezig·
hed van die elf raadsleden met hun
prachtige pakken en mutsen .

dank

Ode aan den Hosbengel
op de wijze: Komm Zigan ...

Wanneer U straks weer intens Carnaval
gaat vieren en dat hopen wij vurig, klapt u
dan eens extra hard mee met de "klapmars" voor deze elf harde werkers.
Zij zullen U er dankbaar voor zi jn.
P.A. Diebels, secretaris

Om het carnaval gebeuren nog meer een
festijn voor de hele gemeenschap te maken willen wij, als stichting "De Peelstrekels" het versieren van straten en gevels
wat stimuleren.
Wij hebben daarom prijzen beschikbaar
gesteld voor de best versierde gevels,
straten en/of buurten.
iedereen kan mee doen!!!!!
Op die manier hopen we te bereiken dat
carnaval zich niet alleen achter gesloten
deu.ren in zalen en café's afspeelt, maar
dat je op straat al in de stemming komt
voor dat je die deur open doet.
Haal wel even een formulier in onze resi·
dentie "De Peelpoort" en lever het daar
ook weer in. Op zaterdagmiddag komt dan
een onafhankelijke jury kijken of uw gevel
of straat in de prijzen valt. Veel succes!

UESSêLSEWEG

AB

Hosbengel, Hosbengel, spie! mir was vor
Hosbengel, waar doe je het voor.
Oh komm, und nimm deinen toeter
Und spie! mir ins Ohr...
Spie! zo gut als kein Helmonder kann
lch geb' dir alles was du wills
Zwei goelde Fünfzig und ein pils
Plus nog wat te eten
en 'n trompet, als die is versleten, ja, ja ...
Hosbengel, Hosbengel, spiel datik 't hoor ...
Met Carnaval vanaf Vreek tot in 't Goor.
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boek· en kantoorboekhandel
kantoormachlnea
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kopieerinrichting
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Frustratie
"Allemaal mensen die gefrustreerd zijn .
Ze komen hier zoeken wat ze thuis niet
kannen vinden".
Ik. keek .er . geërgerd en verwonderd an ,
n1euwsg1eng urn te höre waarum zij dan
wel hier waar.
Ze was een bovenmoerdijkse, in het blauw
gestoke, maar 't waar ginne kiel die ze an
ha. Ze waar kennelijk naor Deurze gekomme urn een leste oordeel uit te spreke over
een gebeure da ze nie begreep en over
minse die ze nie volge kon.
Nog beweer ik nie da ik Brabantse carnavalsvierders wèl kan volge en ik zeg ook
nie dat bovenmoerdijkers ginnen kijk hebbe op carnaval. Ik zeg alleen mar dat zij er
toevallig èèn waar die dacht da ze 't deur
ha en da zee op zo'n manier da ik deur ha
da ze er gen gedaacht van ha.
Ik bood er een p1lske an maar ze
weigerde. Ze keek me aan asof ze zegge
wo: man begrijp je het dan niet; zie je niet
hoe gefrustreerd jij je gedraagt.
Toen heb ik ze mar laote stän waor ze
stond en ik heb me in deri hoop gestort.
"wa kumt die hier doen", dacht ik. "Zeker
gefrustreerd" .

molenstraat l
denrne
,"1. 04930-2561

* bruidsreportages
• kinderreportages

!

B. Frz. Klot.

• studio opnamen
• reproducties van oude foto's

talsma

• ruime sortering in lijsten en albums

molenstraat 3.
deurne.
telefoon: 04930-2583
privé: 5543

Een jonge man in een winkel: Ik heb
graag een passend kado voor een
stuk van een meid.
Denkt u aan iets speciaals?, vraagt
de winkeljuffrouw.
Das nogal glad, juffrouw, waarom
heb ik het kadootje anders nodig.
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CARNAVAL 1977
Het was zondag middag rond half drie. Be·
gon het grote carnavalsfeest op de boerderij bij pater Rompa. Onze muziek expert
starte de carnavals hits iedereen begon de
liedjes mee te zingen . Toen plotseling getrommel hoorde op de gang van de boerderij waar de soos onderonsje onderdak
had gevonden . De trommels gingen har·
der en harder. Toen ging de deur open. De
Hosbengels en de prins kwamen binnen.
Het was de prins van de peelstrekels met
zijn begeleiders. Het was een hard lawaai.
Toen ze allemaal binnen waren werd er
een welkom woord gehouden door onze
vorst van pater Rompa. De prins van de
soos onderonsje was Rinnie Munsters die
we hadden gekozen dit jaar.
En ook de vorst van de peelstreke ls gaf
ook wat enkele woorden als opening van
de carnaval middag.
Toen dat allemaal was plaatsgevonden
werd de stemming pas goed ingezet door

de twee prinzen die er waren. Er werden
ook onderscheiden uitgereikt aan de prins
en zijn gevolgt en aan de blaaskapel uit
Deurne. Er werden ook aan onze prins Rin·
nie Munsters de onderscheiding uitgereikt. Er werd toen gedronken en gedans.
En ook de stemming steeg ten top. We
kregen een cado'tje van de prins van de
peelstrekels aangeboden. Het was een
flesjen trekken , dat was een geweldig cado voor de kinderen van de soos onder·
onsje. Aan die mooie middag kwam ook
een einde dat was toch zeer jammer het
was er zo gezellig die dag op de soos. We
hadden ook nog bezoek van Den Dee l ook
uit deurne, die kwamen er ook de stem·
ming hoger opvoeren. Maar ja die
moesten ook weg. Maar ook die kwamen
de volgende jaren weer terug dan zonder
de boerenbruiloft die ze dit keer hadden
bij de optocht van Deurne. Het was een
mooi bedrag deze keer. Dit was het einde
van deze brief over de carnaval 1977 te
Deurne.
getekende Marinus v.d . Kerkhof,
Haydnstraat 5, Deurne (N .Br.)
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Een van de hoogtepunten van het jaar is
de komst van Prins Carnaval, bestuur,
raad van elf en de boerenkapel in onze
soos voor zorgenkinderen.
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't Is gelukkig al een beetje gewoonte dat
zij een hele middag bij ons zijn.
Carnaval hoort zo helemaal bij onze leden:
zonder kapsones met iedereen gezellig
hossen en blij zijn, want zo zijn ze heel het
jaar.
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Wij willen allen die ieder zo'n fijne som bij
elkaar brengen bij de kollekte voor zorgenkinderen heel hartelijk bedanken.
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Toerist in Helmond
Ik ha, schat ik, zowa een halluf uur stante
schildere an de bushalte, toen er un menneke van un jaor of sestig veurbij kwam .
Hij vruug · me: wa stade gij hier te
wachte.lk waar wa uit mijne doen en ik zee
dat ik op de bus stond te wachte; dees
waar zowa de enige plaats in hil Hellemond die nog nie veur het verkeer waar afgeslote (behalve dan de openbare toilette,
errug genoeg, dacht ik) en lope naor 't station vond ik te wijd.
Nou, zeetie, dan kunde gij lang wachte,
want toevallig hebbe ze vannemèrge dees
straot ook afgeslote; d'r kumt de eerste
virtien daog hier gîn bus mir deur. Ik zö
toch mar lauwpe as ik ouw waer" .
Waorum dat tie da nou toevallig noemde,
begreep ik nie goed, want dan zode onderhand nog moete gaon denke da het hille
leve in Hellemond van toeval an elkaer
hangt.
Ik zeg tegen urn: "Kunde-gij me dan de
weg wijze naor 't staion". Hij bleef efkes
veur z'n eige uitl<ijke, wa schuins nao de
grond. Ik zag urn naodenke. "Wijze nie",
zee-tie, "maar uitduie wel" .
"Da's hillemaol nie moeielijk, maatje", en
hij begon.
"Ge loopt hier de Uiverlaan af, oan loopt 't
Noordend op, naor 't kanaal. Dan komde
bij un geslote brug, die moete nie over.
Dan loopte-gij langs 't kanaal nao 't centrum; dan komde-gij bij de stadsbrug en
die kunde-gij monumenteel nie over en
da's mer goed ook want die mágde nie
over as ge tenminste naor 't station moet.
(Hij zee): dan loopte gij deur de kasteel-

tuin, da's dieën tuun die er vruuger zo
skön uitzag - waor da ou al die auto's stan
- witte-nie, mee da kapot gereeë gras. Dan
goade 't kasteel veurbij en dan loopt nao
de konneginnewal, waor da bord stêe da
angift dade-gij daor allin mer in maagt as
ge van den andere kant komt. Nou (zee-tie)
dan bende in de buurt van 't station. Da
kan nie misse en dan vraogde daor mèr
wir us weiter".
Hij wo net deurlope, toen ie zun eige umdraaide.
"Ge kunt ook mee de bus gaon - die halte
is 200 meter terug urn den hoek. Da goa
net zo vlot".
Hoe vlot dat dan moest zijn, waar mij nie
helder, maor hij hielp me uit den droom.
"En dan haolde in ieder geval de volgende
trein, want de veurige is altijd net weg as
de bus an komt ". Ik trok een mismoedig
gezicht en da ging 'm toch wel wa an 't
hart. Hij wo me wa troste: "Ik moet mèrruge zelf mee dan trein op reis, misskien zitte we wel in dezelfde wagon".
Nou, da's dan iets, overwoog ik. Ik nam
mun twee koffers op en ik kuierde an, mijn
ziel onder den êrrum.
Het waar nog een hil eind en af en toe
moes ik wel stoppe - de koffers van de een
hand in de ander, de ziel van den innen êrrum onder den andere. Mêr ik ben er toch
nog gekomme, dieën dag. En op 't station,
toen er niks mir kon gebeure, dacht ik: Die
Hellemonders, ze hebbe 't wir is gelijk umgeleed, behalve dan toch de spoorlaan,
want ook nen Hellemonder kan gin ijzer
mee hande breke.
Bertus Fransz. Klot

'M~t~~5~

AutD'5"

\,.../ :HON"DA.

.N~~t'~t5

0~9~luk..

Widde gai ook, waarum 'ne Lijsse/se 'smaondags nette z'ne fiets lupt?
Umdat 't weekend d'r op zit.
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'n Man die langs een nieuwe triteskraam komt leest: Bal gehakt met
brood en zuur, slechts 35 cent.
Hij denkt, dat is niet duur en bestelt
er een
H11 Kr11gt een papieren schaa,tje met
een klein zwartgebrand balletje
erop. Verder niks.
Waar is het brood, vraagt hij.
Dat zit erin mijnheer, zegt de verkoper
En 't zuur dan? houdt de klant aan.
Dat krijg je als je hem op hebt, komt
het antwoord.
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Klant: Wat kost een menu, ober?
Ober: We hebben er van tl 15, - en
van tl 25,-, mijnheer.
Klant: Wat is het verschil, ober?
Ober: Tien gulden, mijnheer.
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Biologie-examen:
Bertje, waarom knorren de varkens?
Umdet ze altijd varkensvuur motten
aete.
Waarom zoemen de bijen?
Omdet ze den tekst vergeten zijn.
Als je een lindworm kruist met een
egel, wat krijg je dan?
Tien meter pikkeldraod.
Als je een olifant kruist met een
mof?
Grote hope in de tuin .

'nen Helmonder was buiten gaan
wonen. Nou wilde hij ook graag kippen gaan houden. Welgemoed toog
hij naar een kuikentarm en kocht
daar 200 kuikens. Twee weken later
was hij weer bij de kuikenbroeder
en bestelde er weer 200. De kippefokker vroeg waarom hij zo gauw terugkwam. Is 't nie goe gegaan ?
Neje. De boer vroeg: Hoe zo nie?
Toen zei den Helmonder: Ik weet
niet, of ik ze te dicht bij mekaar, of
te wijd uitereen heb gepoot.

Aan~angwa~ens
~aràer.-lr·ailers
en

VeEZw.agens

G.v.d)NE.YER
en

z.,n.

STEENQVENWE6

TEL:

lt137

2.J

Carnaval is een gebeuren dat door velen
zowel in negatieve als positieve zin beoordeeld wordt.
In ieder geval blijkt elk jaar opnieuw, dat
het op uitbundige wijze gevierd wordt in
een sfeer, waarin de dagelijkse beslommeringen en problemen niet aan de orde
komen. Kennelijk is er dus wel behoefte
om eens te breken met de vaste sleur in
het leven en daadwerkelijk mee te doen
aan een gemeenschappelijk feest dat carnaval is.
De boog kan niet altijd gespannen zijn.
Dat zou niet goed zijn in een tijd als deze,
waarin we met allerlei wetten en voorschriften om de oren worden geslagen en
bovendien voortdurend belaagd worden
door bemoeizuchtigen die menen overal
hun neus in te moeten steken.
Kortom, zet een feestneus op en stort U
op gepaste wijze in het geweldige carnavalsfeest dat op het punt staat los te
barsten.
Organisatievermogen, ervaring en inzet
van het Stichtingsbestuur van "de
Peelstrekels", bieden voldoende waarborgen dat carnaval 1978 in Deurne, mede
dankzij de activiteiten van de vele medewerkers, wederom een festijn wordt voor
jong en oud.
Na een aantal jaren uit hoofde van mijn
functie nauw betrokken te zijn geweest bij
de carnavalsviering in Deurne, met name
wat de grote optocht betreft, zal ik dit keer
voor het !aast als zodanig daaraan mee
kunnen werken. Dankzij een goede samenwerking met organisatoren en medewerkers, kan ik in dit opzicht met veel genoegen aan de voorgaande jaren terugdenken. Bijzonder plezierig was steeds
opnieuw de enorme belangstelling van
heinde en verre bij de grote optocht. Ik
ben er van overtuigd, dat het dit keer niet
anders zal zijn.
Carnaval is van oudsher een feest voor iedereen. Een feest dat de in deze tijd zo
broodnodige ontspanning biedt. Daarom
strekelinnekes en strekels sluit U aan rnet
de beste bedoelingen, opdat het carnavalsfeest in Deurne ook deze keer weer in
alle opzichten zonder wanklanken zal slagen. Veel plezier!
L.C. Bink
Plv. Korpschef van Politie

'n Missionaris vertelt:
·· rerug van vakantie land ik weer in Djakarta. Ik kom het vliegveld af en wat me dan
telkens weer opvalt: Straten vol mensen
en zóveel lachende mensen daarbij. Weet
ie: dat steekt mij gewoon weer aan, ik
krijg er zelf altijd weer goeie zin van en ik
voel me weer thuis".
Je ziet zoiets bij ons hier: je hoeft met carnaval de harmonie maar horen spelen, dan
voe l ie het in je benën, dan kun je niet
meer thuis blijven; het steekt je gewoon
aan.
En Je komt een zaal binnen, volop mensen,
die op z'n carnavals springen en dansen
en dan gaat het als vanzelf: je wordt in het
gedans en het gespring opgenomen; het
steekt je gewoon aan.
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De jongste telg uit de carnavalsfamilie is
de commissie "Ballroomdancing". Alhoewel het geen echt carnavalskind is, mogen we het toch best een volbloed
"Peelstrekeltje" noemen.
Zij (de commissie is vrouwelijk) is gedurende de dolle dagen zelf niet aktief thans
niet in de hoedanigheid van " Ballroomcomité".
De werkzaamheden van deze commissie
bestaan uitsluitend in het organiseren van
de bals in de stijl en met muziek uit de vijftiger jaren echter buiten de carnavalstijd.
De absolute topper is het inmiddels voor
de 2e keer gehouden kerstbal in een
prachtige met kerstsfeer omgetoverde
zaal van "De Vierspan" en een niet minder
geslaagd lentebal.
Het doel van dit comité is vooral voor de
" niet-jeugdigen" ook in de loop van het
jaar een gezellig bal te organiseren met
muziek uit hun jonge jaren.
Dat wil geenszins zeggen dat de jeugd
niet welkom is!
Hierdoor wordt aan de door velen geuitte
wens om buiten de carnavalstijd ook eens
gezellig uit te gaan tegemoet gekomen.
Het grote verschil met de carnaval is dat
er een volkom en andere sfeer en stemming geschapen wordt.
Vooral de pu re dans- en muziekliefhebbers komen vo lledig aan hun trekken .
Het zogenaamde ' huisorkest" is de Big
Band van de Koninklijke Harmonie Deurne
met voornam lijk een repertoire uit de vijftiger jaren, terwij 1 tevens nog een gastorkest met een andere stijl wordt uitgenodigd.
De commissie "Ballroomdancing " wenst
alle Peelstrekels en Peelstrekelinnekes
gezellig en ontspannen carnavalsdagen
en prins Bert 1 een dolkomisch rijk toe.
En als u weer geheel bent uitgerust, komt
u dan eens op ons voorjaarsbal een gezellige dansje maken. Höje.
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L. Costerstraat 12
Deurne
tel. 4500

Carnavalslied
1978
Fn ie-dcr-cin is hoer
.~k - rrou11· en de pas-tour.
De juf van school en ook de 1110-di-n ct
De ka-Ie sjiek en jan-tjc met de pct.
Zit nic te loc -re
't Zijn al-lc-maol hoc-re
En wie geen hoer is. nou die l'Îndt
1ich-1clf te net
Zit ni e te loc -re
't Zijn al -lc-maol boe-re
En wie geen hoer is. nou die gcc
clan mcr te heel.

Comité "Ballroomdancing".

STREKELINNEKES
EN STREKELS

Wat kunnen we toch aanstekelijk op elkaar inwerken en als je daar dan op doordenkt ....
Maar goed, ik hoef hier nu niet voor
pastoor te spelen, want het fijne van carnaval is nu juist, dat we allemaal dezelfde
carnavalsvierders zijn zonder onderscheid
van wie dan ook en dat werkt blijkbaar erg
plezierig en laat je daar dan maar door
aansteken.

Mij werd vorig jaar ook de zilveren speld
"opgeprikt" voor 5-jarig lid van de Raad
van Elf.
De meeste mensen denken misschien alweer een die 5 jaar alleen maar feest gevierd heeft. Dit ligt echter toch wel iets anders, het is natuurlijk wel leuk om carnaval bij de Peelstrekels mee te maken,
maar jammer genoeg hebben nog maar
weinig mensen ooit achter de schermen
van dit gebeuren gekeken.
Het werk dat door ieder van deze vereniging verzet wordt vóór de carnaval is groter dan menigeen vermoedt.
Daarom hoop ik dat ook dit jaar weer meer
mensen buiten de vereniging hun medewerking zullen verlenen, dan zal ook carnaval 1978 weer tot een groots feest uitgroeien.

Hein Tops .

Alaaf, Piet van Limbeek
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Een kopietje
is gauw gemaakt.
Druk op de knop.
Klaar.
't Assembleren van een
kopieerapparaat betrouwbaar,
hoge kwaliteit, veilig vergt meer zorg en tijd.
In Venray
weten ze er alles van.

STREKELINNEKES
EN STREKELS
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EEN CARNAVALSMIDDAG VOOR
BEJAARDEN

HELMONDS
DAGBLAD
Marktstraat 3, Helmond

Zo langzamerhand zullen WIJ in Deurne
d.m.v. het Carnaval, nooit voor mogelijk
gehouden samenwerkingsverbanden- zou
wilt verbroederingen- tot stand gaan brengen.

Telefoon (04920) 37707 - 3 lijnen
Postbus 70

't Is te hope dat auw vader ons niet
ziet, zeg de jongen tegen het
meisje op de bank in het park.
Zegt het meisje: ben maar niet bang,
die houdt z'n duim op het lek in de
waterleiding, tot ik met de loodgieter terugkom.

Wilma: Ik meug van ons moeder niet
naar de Vierspan
Stien: Waorum nie?
Wilma: Ze zegge, dat 'teen gemeenschapshuis is.
Stien: Dan gaan we mar nao 't
Speelhuis in Hellemund.

ge nie mee doet an den optocht,
doe dan ne keer gek an de kant

COMPLETE
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Na opgenomen te zijn in de Prinsengarde
en U zich alweer stortte in het carnavalsgebeuren 1978 met onze nieuwe Prins,
was voor mij de tijd aangebroken om
langs deze weg nog even het afgelopen
carnavalsseizoen door te lopen.
Reeds bij de onthulling en ook later bij de
receptie, heeft de spontane reaktie van de
Deurnese gemeenschap mij een grote voldoening gegeven.
Ook al ben je reeds enkele jaren lid van de
Raad van Elf en het carnavalsgebeuren
dus van zeer nabij aanschouwd hebbende,
is "het Prins zijn" toch een geheel andere
ervaring.
De mensen en vooral de kinderen zien je
als een ware afgod die tijdens carnaval alles kan regelen en ieder feest tot een cl imax kan brengen.
Dit is natuurlijk niet zo, de Prins is een
" onderdeel " van de carnavalsvereniging
en iedereen helpt· hier dan ook aan mee.
Daarom vanaf deze plaats hartelijk dank
aan Bestuur, Vorst Hein, Adjudant Harrie,
Raad van Elf, Dansmarietjes o.l.v. Annie
van Kessel, blaaskapellen, buurtbewoners
Derpsestraat
voor
de
geweldige
versiering , "stille medewerkers" en alle
strekelinnekes en strekels voor de steun
mij toebedeeld om van carnaval 1977 een
steengoed feest te maken.
Verder wens ik onze nieuwe Prins veel
sterkte toe om met U in 1978 van het carnavalsfestijn weer een geweldige happening te make11.
Alaaf, Prins Ton
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BERKERS
Stationsstraat 120, Deurne
telefoon 04930-2570

Elders in deze Peelstrekelkrant kunt u
daarover lezen m.b.t. het gezamenlijk
sleutel afhalen.
Een ander voorbeeld, zou ik als Vorst
graag onder Uw aandacht willen brengen
en wel een -naar wij hopen- gezellige Carnavalsbijeenkomst voor de Bejaarden van
de Oude Parochie, Walsberg en de H.
Geest.
Een geslaagd initiatief van de Werkgroepbesturen van de genoemde Parochies en
ons dagelijks bestuur, wat al lang in de gedachten van ons allen leefde, maar waar
verder nooit over gesproken respectievelijk gehandeld werd.
Tot dusverre kregen de Bejaarden in ons
Peelstrekelrijk van de Prins een fles wijn
of een peperkoek. Deze attenties brachten
wij met de Raad van Elf op een aantal middagen in de Carnavalsweek rond aan de
zieken en de bedlegerigen; een activiteit
overigens, welke wij ook dit jaar weer herhalen, voor hen die niet in de gelegenheid
zijn de Carnavalsmiddag van de 28e januari bij te wonen.
De bejaardenmiddag op die zaterdag zal
het karakter dragen van een carnavaleske
verbroedering, waarbij alle Bejaarden de
gelegenheid krijgen op een gezellige manier met elkaar kennis te maken en eens
over hun parochiegrenzen heen te kijken .
De bijeenkomst begint om 14.00 uur in
Zaal van Moorsel en omvat muziek, dans
en voordracht.
Namens Vorst, Adjudant en Raad van Elf
spreek ik hierbij de wens uit, dat deze middag een groot succes mag worden voor alle betrokkenen en de eerste van een lange
reeks.
Vorst Hein

//

Gevangenisdirekteur tot gedetineerde: Dus, gevangene, u mist gereedschappen.
Gedetineerde: Ja, direkteur, er moet
'n dief in de gevangenis zijn.
Er lopen 2 ijsberen door de Sahara.
Zegt de een: Het is hier helemaal
niet glad.
Zegt de ander: Nee, ze hebben flink
gestrooid.
Twee dieven zijn aan het inbreken
op de 13e verdieping van 'n flat.
Plotseling horen ze de sirene van
een politie-auto.
Roept de een: Politie, laat ons uit 't
raam springen.
Zegt de ander: Man ben je gek? Dit
is de 13e verdieping!
Antwoordt de eerste: 't Is nu geen
tijd voor bijgeloof.
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llisser.

Vrou.w: Dokter, mijn man praat altijd
z11n slaap, is daar iets aan te
doen?
Dokter: Jawel mevrouw, je moet
hem overdag eens 'n keertje aan 't·
woord laten.
in

Jongen: Moeder, er komt 'n hittegolf.
Moeder: 't is goed Jantje, maar jij
gaat er niet naar toe.
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PEERBOOMS
DA Drogisterij Parfumerie
Stationsstraat 6 - Peume
04930-2397 b.g.g. 4165

•Stationsstraat H

Tel. 04930-l404

Postrekening no. 1066873

.,de~··

l. M. van Griensven-Holten

DEURNE
Uw ac.ilres voor kinderboxen, kinderstoelen,
stoelverkleiners, boxdekken,
verdere baby-artikelen.
~ en wandelwagens, reiswagens babysitters,
autostoeltjes, hobbelpaarden, campingbedjes,
wandelwagenzakken, regencape's en

Baas: Hou asjeblief op met dat fluiten bij je werk.
Knecht: Ik werk niet.
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'n Man wordt 100 jaar. Tijdens 'n
vraaggesprek met 'n journalist die
op de receptie is, begint de 100jarige plotseling te huilen.
Vraagt de journalist: Waarom huil je
nou?
Antwo.ordt de jarige: Ik vind 't zo erg
dat m11n ouders dit niet meer mee
hebben mogen maken.
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VAN DEUR TOT DEUR IN DEURNE
Door Peter Vink
Carnaval is in oorsprong het feest van de
zonnewende, waarbij mei ' zich verheugde
op de komst van de naderende lente en
waarbij men vol levensvreugde het jaargetij van de ontwakende kiemen tegemoet
trad. Nauwelijks waren wij van heidenen
tot Christenen geworden, of de kerk hield
ons voor, dat er een t ijd van blijheid, maar
ook van boete was.
De veert ig-daagse Vasten bestond uit verstervingen en onthoud ing van meer dan
één vo ll e maaltijd per dag. Nog tot vlak
voor de laatste wereldoorlog go lden op dit
terrein strenge normen. De all er-oudsten
onder ons herinneren zich nog het trommeltje, waar in alle snoepgoed werd-opgeborgen dat men tussen Vastenavond en
Pasen ontvangen had van de lichtzinnige
geesten, d ie kennelijk geen rekening hielden met de kinderziel, die danig verleid
kon worden door het zoet van de snoep.
VAN BOURGONDIË TOT N EDERLAND
Overige ns hadden wij hier in de Peel wel
andere zorgen aan ons hoofd dan een ordente lijke carnavalsviering.
Eeuwen-lang waren wij een geplunderd
st uk niemands land, dat beurtelings door
de elkaar bestokende vijanden misbruikt
werd om te bral'ldschatten, leeg te roven
en te verkrachten.
De t ijd daarvóór, van het machtige Bourgondische Rijk, hadden wij nauwelijks bemerkt dat wij tot de zelfde cultuur behoorden, die in Brussel, Leuven, Bergen op
Zoom en Den Bosch haar schatten ten
toon spre idde. De Peel was en bleef arm,
ver laten, verstoten en ontoegankelijk. Pas
na de Tweede Wereldoorlog zou daar
grond ig verandering in komen. Doordat
onze gebiedsdelen van Oost en West onafhanke li jk werden, ontstond een volledige aardversc huiving in ons bestel.
Van het rijke Ho ll and, met de stadstaat
rond Amsterdam als middelpunt voor welvarende koop lieden, kwamen wij snel tot
de landstaat Nederland, die fabrieken en
arbeiders nodig had om te kunnen overschakelen van de koffie, tabak en thee,
naar de lopende' band voor lampen, stoffen, vrachtwagens en staal.
Binnen t ien jaar waren wij zo ver, dat wij
vo ldoende we lvaart en bezit hadden opgebouwd om te kunnen gaan denken aan
een waar Carnava lsfeest. Niet langer in de
geest van kinderen met de rommelspot, of
met de herinnering aan droefgeestige
Pee lwerkers, die hun leed verdronken met
een hart ige borrel, maar met alle zwier en
praal van het nabi je Rijnland dat al vele
eeuwen de macht en de rijkdom bezat om
het volksfeest ongekende luister bij te zetten, met een vloed aan spijs en drank, aan
kledij en stoeterij.

HET BRABANTS HART
Maar toch hadden wij onze moeilijkheden,
want het Brabantse gemoed is zoveel anders dan dat van de Limburger, die reeds
in 1937 nieuwe luister gaf aan Carnaval.
Onze buren kennen de vreugde en de Ie·
vensblijheid zonder voorbehoud. De Brabander en de Peellander nog meer, staat
immer voor de taak om de onbestemde
weemoed te vermengen met zijn hang
naar feest en vreugde. Hij slaagt daarin,
zeker in de nabijheid van stamgenoten,
maar hij krijgt het moeilijker als hij
bespeurt hoe ons gewest is volgestroomd
met landgenoten, die hier een leidinggevende plaats hebben ingenomen omdat
wij destijds te weinig kader bezaten om
daarin te kunnen voorzien. Deze Nieuwe
Aanwas komt dikwijls uit gebieden waar
de leer van Luther en Calvijn steeds weer
vermaant, dat de mens een zondig wezen
is, dat boete moet doen en de verleidingen
dient te ontlopen. Kan men met deze erfschappen gevormd worden tot een volwaardig Carnavalsvierder? Ja, want de
moderne mens heeft geleerd zich snel te
ontdoen van knellende keurslijven -rond de
ziel.
Zo staan zij dus tevenover elkaar: de Brabander van hu is uit, met zijn bedrukt verleden en zijn Bourgondische hart, tegenover
de Nieuwe Aanwas, die wel vermoedt dat
Carnaval iets anders is dan een verkleden
kermis en ook nog iets anders dan dronken worden en hossen in de armen van
een andere vrouw, maar die toch nog altijd
moeite heeft om los te komen uit de plooien van het kleed dat hem door Calvijn is
omgehangen.
Als wij elkaar dus snel en goed willen begrijpen, zullen wij het over bepaalde
standpunten eens moeten worden.
Bovendien hebben wij een andere vlag nodig . De noodzaak van versterving, boete
en onthechting is kennelijk weggevallen
want de kerk spreekt daar niet meer over.
En de heidense oorsprong van de zonnewende zijn wij al lang vergeten. Is er dan
een nieuwe aanleiding te bedenken, want
men gaat toch geen feest vieren zonder
enige grond?

Een uitmuntende overweging vormt de
wens om drie dagen rangen en standen te
vergeten en mens te zijn onder de
1
mensen. ;
Om drie d~gen het masker af te zetten dat
ons wordt opgedrongen door beroep of
stand, door gezag of ambt en arm in arm
te dansen met vols lagen onbekenden.
Want wij leven in een overbevolkt land,
dat desondanks boordevol zit met zeer
eenzame mensen. Soms omdat zij bewust
de afzondering zoeken in een maatschappij vol gedruis, geweld en hersenspoeling.
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Vrouw Munsters neemt een slokje
bier uit het glas van haar man.
Brr."". dat smaakt verschrikkelijk .
Ziede ge nou wel, en gaf zegt altijd
dat ik allein veur m'n lol drink.

STER-HOND EN ARME WERELD
Soms omdat zij na een overspannen dagtaak louter behoefte hebben aan stilte,
rust en beslotenheid. En steeds groter
wordt tenslotte de kring van jonge mensen, die zich schamen als zij op de Sterreclame het verschil van geluid horen tussen een tevreden en een ontevreden etende hond. Dan denken zij aan de vele miljoenen die op deze zelfde aarde omkomen
van naakte honger en van huiveringwekkend gebrek.
Wie zich in deze overwegingen van wording, ontstpan, tegenstellingen en verantwoording gaat verdiepen, krijgt het steeds
moeilijker om Carnaval te vieren. Hij
slaagt daar alleen in, wanneer hij dankbaar blijft voor het paradijs waar hij in
leeft en indienhij met de ene hand het glas
heft en met de andere reikt naar de misdeelde van de arme wereld. Steeds meer
wordt Carnaval een dans op de vulkaan.
Wij in het land van de overvloed, kunnen
de uitbarsting versnellen, vertragen en
zelfs voorkomen. Maar dan moeten wij het
masker van de verachting snel van ons afzetten .
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22 JANUARI:
Receptie Peelstrekels Deurne
28 JANUARI:
K.V.0.-bal
3 FEBRUARI:
Bezoek aan de kleuterschool en basisschool.
Sleutel afhalen bij de Pastoor
4 FEBRUARI:
Receptie van de Prins
Limonade bal
Sleutel afhalen op gemeentehuis

Receptie Heikneuters en Pottenbakkers
Bezoek Fanfarebal
5 FEBRUARI:
Receptie Brouwhazen
Optocht Deurne
Bezoek Café "De Gouden Leeuw"
Bezoek Café De Vlierbocht
Residentie Thijssen
6 FEBRUARI:
Optocht Vlierden
Bezoek aan Huize de Vliert
Bezoek aan Café De Gouden Leeuw
Bezoek aan Café de Vlierbocht
Residentie Zaal Thijssen
7 FEBRUARI:
Bezoek aan het ziekenhuis
Bezoek aan de Jeugdprins
Bejaardenmiddag
Afscheid van de Prins in de residentie
Dorstvlegels en -vlegelinnen
Carnaval 1978 staat voor de deur en wij
zullen met z'n allen proberen er weer in
echt feest van te maken.
Wij hebben afscheid genomen van onze
Prins Toon 1 die het Dorstvlegelland op 'n
zeer sympathieke manier heeft geregeerd.
Het is voor mij altijd zeer prettig om terug
te zien op een geslaagd jaar. Ik wil daarom
iedereen die meegeholpen heeft, Prins
Toon 1, voorzitter J. Leyten, alle verdere
bestuursleden , de raad van elf, de Vlierländer Muzikanten en alle dorstvlegels en
-vlegelinnen hartelijk danken.

Ik hoop dat onze Prins 1978 evenveel
steun ondervindt, als U de andere Prinsen
hebt gegeven.
Ik wens onze nieuwe Prins dan ook in de
komende dagen veel succes toe en hoop
dat hij de Carnaval net zo zal beleven, als
zijn voorgangers.
Verder wens ik alle Dorstvlegels en
-vlegel innen veel plezier en leut tijdens de
komende dagen.1
ALAAF
Vorst Piet Aldenzee

DORSTVLEGELS EN
VLEGELINNEN
Als Prins van de Dorstvlegels wil ik het
bestuur hartelijk danken dat zij mij het
heerserschap over de Dorstvlegels heeft
gegeven.
Ik zal mijn best doen om de Carnaval in
het Dorstvlegelland tot een goed einde te
brengen.
Ik hoop dat iedereen mee zal werken en
dat de optocht in het Dorstvlegelland nog
groter en mooier zal worden dan in de afgelopen jaren .
Ik wens iedereen een heel plezierige Carnaval met de lijfspreuk:
Dorstvlegels en Dorstvlegelinnen zet 'm
op, heel Vlierden moet drie dagen op z'n
kop!
Alaaf,
Prins Frans 1

VOOR DE VIERDE
KEER,
Ja, carnaval 1978 heeft zijn intrede gedaan
op het prinsenbal 7 januari 1978. Het is nu
alweer onze vierde Prins. We hopen dat U
allen het onze Prins zo aangenaam mogelijk zult maken, om in het Dorstvlegelland
te regeren.
· Het Bestuur heeft weer alles in het werk
gesteld om dit te doen slagen.
Met Uw medewerking zal dit dan best
weer voor elkaar komen.
Mag ik dan de wens uitspreken, om met alle Dorstvlegels en Dorstvlegelinnen carnaval te vieren zoals het moet, en carnaval
1978, wordt dan weer goed .
ALAAF
J.P. Luyten, voorzitter
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MAANDAG 6 FEBRUARI 1978
13.45 uur Kinderoptocht
13.15 uur opstellen.
Nummers afhalen vanaf 11.45 uur bij Hotel Goossens.
Opstellen: achter de Prinsenwagen, te beginnen vooraan in de Derpsestraat.
Prijsuitreiking in de Vierspan .
Route kinderoptocht:
Vertrek Derpsestraat - Dr. Wenneker - Stationsstraat - Markt - Visser - Kruisstraat Kerkstraat - Markt - Martinetstraat - Harmoniestraat - Vierspan - ontbinding .
Andere aktiviteiten voor de kinderen:
Ukkepukkebal en kinderbal zondags in De
Vierspan.
Zaterdagmiddag Kinderbal bij v.d. Putten
voor de Walsberg .
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CARNAVAL OP DE
KLEUTERSCHOOL
Zoals ook elders in het land doen
ook de Piramidekleuters mee aan
dit hosserige festijn.
Enkele weken vóór Carnaval zijn
de kleuters bezig met verschillende aktiviteiten die de feestvreugde kunnen verhogen: het maken

van maskers, hoeden, slingers,
clownen, enz. Ook door middel
van liedjes, verhalen en klassegesprekjes wordt daar aandacht
aan besteed.
Het hoogtepunt voor de kinderen

is de dag dat de prins op school
komt (met traktatie) en de optocht
van de school door de wijk wordt
gehouden. De kinderen mogen die
dag verkleed op school komen en
eens fijn uit de band springen.

Als 's middags de optocht door de
wijk gehouden wordt, verwachten
wij een heleboel ouders langs de
route, die de feestvreugde van de
kinderen ondersteunen_
Bij deze hele feestelijke gebeurtenis, huldigen wij het standpunt:
JONG
GELEERD
IS
OUD
GEDAAN, ALAAF!!!!!
De Leidsters van de kleuterschool

PROGRAMMA CARNAVAL 1978
IN HET "PEELSTREKELRIJK"
TIJD

EVENEMENT

PLAATS

ORKEST/BLAASK.

Zaterdag ·14 jan.
21.00 uur

Prinsen garde

De Vierspan

De Hosbengels

Zaterdag 21 jan.
21.00 uur

Gehuwdenbal

Zaal v. Moorsel

De Hosbengels
Hammond Trio

Zondag 22 jan.
11.30 uur

Receptie Prins

De Vierspan

De Hosbengels

Vrijdag 27 jan.
vanaf 20.30 uur

Bezoek Walker bal
Bezoek ander bal

Zaal v. Moorsel

De Klutsers

Zaterdag 28 jan.
14.00 uur

Bejaardenmiddag
H. Geest
Wals berg
Oude Parochie

Zaal v. Moorsel

De Kelderband

Zondag 29 jan.
14.00 uur

DansmarietjesconGours
14.00 Junioren
19.00 Senioren

De Vierspan

De Klutsers

Zaal v.d. Putten

De Hosbengels
De Jantjes

Donderdag 2 febr. Boeren bal
21 .00 uur
Vrijdag 3 febr.
08.30 - 16.00 uur
19.30 · 22.15 uur
22.30 - 23.30 uur

Bezoek kleuterscholen
Bezoek bejaard enhu is
Receptie Vlierden

Kruisstraat
Zaal Thijssen

Zaterdag 4 febr.
14.30 · 15.00 uur
15.30 - 16.00 uur
vanaf 16.45 uur
20.15 .

Zondag 5 febr.
± 14.30 uur
± 18.00 uur
20.30 uur
Maandag 6 febr.
± 10.15 uur
± 11 .30·12.00 uur
14.00 uur
± 15.00 uur
16.00 uur
19.30 uur

Bezoek " 't Rijtven"
Bezoek kinderbal
Bezoek Walsberg
Bezoek watervrienden
Sleutel afhalen
Diverse recepties
en bals

Optocht
Prijsuitreiking
Residentie

20.30 uur

Bezoek Fatimaschool
Bezoek Café Bekkers
Kinderoptocht
Prijsuitreiking
Bezoek Café Timmers
Bezoek Soos
"Asteffekan"
Residentie

Dinsdag 7 febr.
± 10.15 uur
± 11.30 uur
15.40 uur
17.00 uur
20.00 uur
23.45 uur
23.59 uur

Bezoek Peuterbal
Bezoek ziekenhuis
Boerenbruiloft
Bezoek Deurnese Manege
Residentie
Sluitingsceremonie
Verbranden Peelstrekel

Zaal v.d. Putten
De Vierspan
Markt

Blaask. Brouwhuis
Blaask. Brouwhuis
Blaask. Brouwhuis
Blaask. Brouwhuis
Blaask. Brouwhuis

Diverse orkesten
Gemeentehuis
De Peelpoort

De Vierspan

De Peelpport

Blaaskapel T.H.

De Hosbengels
De Hosbengels
Diverse orkesten
De Klutsers
De Klutsers
De Klutsers
De Klutsers

De Vierspan
Markt
De Peelpoort
Gemeentehuis
markt

De Hosbengels
De Hosbengels
Blaaskapel T.H .
Blaaskapel T.H .
Blaaskapel T.H .

oc1

1

~~~·~~~~~JJlt-o

KETTLER

STAO
KETTLi:R~
DANZITU
GOED.

5îEE NHAl'fûEL
HA~J{Hó~ST i\:V.

f-kir
\loór

Mf(<J~w<2zeq acLr~~

tUcl~~ l~v~l.iz9

IJ .t.

~

l-kt11clvc-rmsl~

\Jat"mb<xk~t~n~

~l-r~-h~f''2~st~rcarc

~lk~ndsknan /~lok.lwn.
S~lon3t~nan /61okk.citt

b~b<:'L klwtt

fjfl_ .

Kettler Benelux - Deurne Holland

~

,r.;

o.>-

-

'&hm :.ltr~ct.ts~tt~n

S~!Jte.'2mvla~t«itt
i)~ kpdttt1'2-rt

--------·---------------·----------------__JI

1)'2rp.s'2srr<l.dt 2.0 -lil~ 20 85

Boert U? vroeg d'n dokter. Nee-je
zee W1/lemke, nie mêr. M'ne
schoonzoon hee 't overgenomme.

,,

Zi~-k~nfondsverstrekkingen:

D1et1st stuurt patiënt terug naar de
hwsarts met een briefje:
Gaarne bewijs voor bretels en sokophouders.

'J\ierdensewc:?g e4
TEL. 2171

,,.
850kleuren

DEUCON B.V.
deurne
telex 51467

Fabriekstraat 12
tel. 3636

Transportinstallaties
Machinebouw
Constructiewerken
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M.v. Ber-lo
l<el"'ke1f'd alf
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Speciaalzaak Verf en Behang

Schildersbedrijf
Coolen
A. Reddingiusstraat 22 - Tel. 2426

DEURNE

OEUR.NE'

AFVALCONTAINE:RS

De scherpste prijs
De grootste keus
De beste service
biedt

u

Tweewielerbedrijf
Wijnen
DC'AL.ER

WALKEH- INTERNATIONAL
DEURNE
TELEX 51473
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DANSMARIETJES
Ook dit jaar zal gedurende de carnavalsdagen Prins Carnava l, de Vorst en de Raad
van Elf wederom door onze Dansmarietjes
vergezeld worden. Dan zullen de Dansmarietjes in geheel nieuwe kledij gestoken
zijn . Speciaal hieraan is bijzonder veel
zorg en aandacht besteed.
Onze Dansmarietjes zijn:
He/mie de Louw, Thea Bots, Rian
de Broek, Sjanneke Hoeben, Rita
de Boomen, Bertie van de Boomen,
/ande van Waayenburg, Yolanda
Kessel.
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De training wordt verzorgd door Mw. A.
Berkers. Zij is prompt elke zaterdagmorgen met de dansmarietjes in De Vierspan
om te trainen voor de carnavalsdagen en
de diverse bals. Voor elke training worden
vooraf nog gymnastische oefeningen gegeven door de heer J. Reynders.
De regels rfi.b.t. de dansmarietjes blijven
gelijk aan die van het vorig jaar. Deze zijn
in oeverleg met de desbetreffende ouders
afgesproken en hebben de volgende inhoud:
Alle dansmarietjes worden zover noodzakelijk voor en na elk optreden thuis afgehaald en thuis gebracht. Zij verkleden zich
bij de leidster en worden van daaruit naar
de desbetreffende zaal gebracht. De Carnavalsvereniging probeert zich zo stipt als
maar mogelijk is te houden aan het op de
afgesproken tijd thuisbezorgen van de
dansmarietjes. Het kan evenwel wel eens
uit de hand lopen, maar de ervaring van de
laatste jaren heeft geleerd, dat dit tot een
minimum beperkt blijft.
Ten slotte willen wij gaarne Prins Ton,
Vorst Hein, Raad van Elf en Bestuur hartelijk danken voor de prett ige samenwerking en grote belangstelling.
Mw. A. v. Kessel
Leidster dansmarietjes

Asten - Bakel

DANSMARIETJES· ·
CONCOURS
Voor de zesde maal in successie organ iseert onze Carnavalsvereniging een toernooi voor Dansmarietjes. Toch is de belangstelling, ondanks het fleurrijke, spannende en wervelende gebeuren, van onze
eigen mensen in het Peelstrekelrijk niet
groot. Dit zal in hoofdzaak te wijten zijn
aan onbekendheid met datgene wat wordt
opgevoerd.
Om U een klein beejte wegwijs·te mák~n
in de Dansmarietjeswereld wil ik in het
kort vertellen wat zich afspeelt.
Het concours valt uiteen in twee gedeelten, 's middags het optreden van de junioren en 's avonds de senioren. Beide groeperingen zijn onderverdeeld in individuelen, paren en groepen. Deze treden na loting op, begeleid door een blaaskapel, of
met mechanische muziek.
·Na ieder optreden geeft de jury, bestaande uit 6 personen, punten, t.w. voor techniek, inhoud, verzorging en algemene indruk.
Het is een prachtig schouwspel wanneer
alle supporters, blaaskapellen, groepen
en carnavalsverenigingen arriveren en de
Vierspan bevolken.
Het is ook voor de kinderen 'n mooi tijdverdrijf. Daarom nodigen wij U uit een bezoek te brengen aan ons Dansmarietjestoernooi, dat gehouden wordt op zondag 29 januari. Nadere bijzonderheden
worden nog bekend gemaakt via affiches
en de Pers.
Jan Lichteveld.

Twee kameraden aan de bar: Zeg
Tont1e waar godde gai dit jaor mee
vakansie? Ik, ik gao naor Komst.
Waar ligt dat dan? vraagt Driek.
Dat weet ik nie, maar op den tel/evisie hebbe ze gezee: Mooi weer op
komst.
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Juffrouw van den Eikmorte l is bai
den dokter en permeteert:
Ik heb altijd zo'n angst, daj ik eens
levend begraven zal worden.
Wees maar niet bang, zeet den dokter, als u zich onder mijn behandeling stelt gebeurt dat niet.

De rechter tot de beklaagde: Dus
geeft toe, dat u de heer Grom biet o
het hoofd heeft geslagen?
Jao, meneer de rechter, mar ga
moet mij gleuven: Die krom bei
heej hij altijd gehad.
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P .M.B. Spoelstra
Promp~r Deurne-Helmond gereedschap
P. Sch1ks
A. de Groot (ta11dart s)
W. Hendrix
J · Hendriks
De Koster (dirigent)
H.P.J. Motké (apotheek)
C.W. Brood (econ. dir.)
W. Coonen
G. v. Dijk
Ir. H. Dille (architekt)
J · v.d. Eijnde (lederwaren)
G.W. de Groot (dierenarts)
J.A.M. In 't Groen (apotheek)
M. van Teeffelen
L. v. Veggel
J. Vermeer (dir. B.L.O.)
P. te Walvaart (boekh. buro)
C.A. Wouterse (A.B.N.)
J. v.d. Wilclenberg (11ot.)
R. v. Moorsel (stuc.)
F. v. Tilburg (diere11arts)
A. Hazenveld
Indimp
C. v· Laarhoven (wet /1.)
P. v. Leest
Dr. S.H. Lim (11arc.)
C. Relou
Rabo bank Deurne
Mej. A. v.d. Broek
W · Bijsterveld
Dmkkerij Nies
Osbo Deurne
Anuo Bank
Muco Deurne

IM· EXPORT AUTOMATERIALEN
TRUCK AND TRAILER
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D eume Beek e11 Do11k)
Rijnders B.V. (ass. kantoor)

lekkere snacks
van Beckers.

AUTOPARTS DEURNE B.V.

Telefoon
04930
-5542
Telex 59173
a.p.d.

Farbianca
H.P. Kuste1·s Someren
Lichteveld v. Deursen
J · Leenders
J.E.M. Eijsbouts (ass.)
W.L.J. van Deursen (weth.) ·
W.F. v. Doorn
Dr. J.G.N. Snijder (chirurg)
Ir. J.F.A. Leesberg architekt)
Dr. P. v. Wijk Int.
A. Fransen (hout!ia 11 de/)
Relatie Service
M. v.cl. füoek tirchitekt)
Baval'ia Lieshout
Th. Coppus
M. v. Doorne Wolfsberg
N.D. v. Emden (/ysiotherap .)
Ton Bartjens (/otograqj)
Hal'Otex (co1~fectie)
P. Smetc (stuc.)
J. Vermeer diere11arts)
L. Verhees
P. Vugts (/'ysiotherap.)
P. Vink (Bio Vi11k) (red.)
Dr. H.J. v. Doorne
H.oogeveen B.V. (appe11dagefabriek)
P1el'l'e v.d. Kerkhof (kegelba11e11)
Hurkmans G • A •J ·1~b
1 ur. v. archit.)
Harry Kuypers (e/ec . bur.)
Dr. R. Wennekers (arts)
Slagerij Keuten
Hoeka B.V. Deurne
J. Geraerts (schilderbedi'. v. Bussel B.V.

Maassingel 125
Deurne (N.-Brabant)
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1

frikandellen
v leeskrokett~n
goulashkroketten
hamburgers,
'
gehaktballen
bitte.rbal.len, ioempia's,
ba~1sch1jven,

nas1schijven, saté met
saus, worstebroodjes
turkey-sticks
'
huzarensalades en nog
veel meer.
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Jongetje tot vader die thui s komt
van z'n werk : Pap als ik vijf gulden
krijg, zeg ik wat de melkboer teg en
mama zei vanmorgen .
Vader: Zeg 't zo maar j ongen.
Jongen : Nee pa, alleen als ik vijf gulden krijg.
Vader (die intu ssen erg nieu ws gierig is geworden): Nou, vo oruit dan,
hier heb je je vijf gulden. En wat zei
de melkboer dan tegen mama ?
Jongen : Goede morgen, mevrouw
Jansen.

omn1

VAN OEFFELT
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nederland ·bv
Klant: Ober, wat doet die vlieg in
mijn soep ?
·
Ober: De borstcrawl, mijnheer.
Ober tot klant die soep zit te eten: "
't Ziet eruit naar regen , mijnheer".
Klant tot ober: Daar smaakt 't ook
naar, Ober.

Bavaria bieren
3-Es limonades

:J.v.GOCH
wilhelminaweg 7

m:~9:~

Vertegenwoordiger:

1 1 P.J. Swinkels

beek en donk
tel 04929 -14 77
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REEKWIEJEM VOOR
"DE PEELSTREKEL"
Het is carnavalsdinsdag, kwart voor middernacht...
Een hoogoplaaiend vuur, ontstoken door
Deurnes Eerste Burger en aangewakkerd
door rakkers die doorgaans tot blussen
zijn geroepen, maakt in luttele minuten
een abrubt einde aan de slappe en tot
branden gedoemde peelstrekel.
Al tijdens zijn opbrenging vertoont de ongelukkige niet het minste teken van leven.
Voor zijn begeleiders kan deze peelstrekel
niks, maar dan ook niks meer zijn dan " 'n
dooie diender".
Als ze zouden weten wat er gaat
gebeuren, dan hebben ze nog gelijk ook.
Peelstrekel. .. symbool van vergankelijkheid.
Het is carnavalsdinsdag , kwart voor middernacht....
Het Prinsdom der Peelstrekels wankelt op
z'n grondvesten.
Vele strekels , van beiderlei kunne, beginnen in mindere of meerdere mate symptomen van kalmte en gelatenheid te vertonen.

Dat is een onheilspellende gewaarwording. Ook schijnt er een "elfde" kolonne
aan het werk te zijn , die ondermijnende
geruchten verspreidt over een ophanden
zijnde machtswisseling in het Prinsdom.
Het einde is veel dichterbij dan de strekels op dit ogenblik kunnen weten.
Door de vele doorwaakte nachten zijn ze
uitgeput geraakt en daarom zijn ze bijna
niet meer bestand tegen het voortdurende
gestook door een aantal rebel lerende
brandweerrakkers.
De revolte in het peelstrekelrijk is niet
meer tegen te houden. Steeds meer strekels beginnen zich te ontworstelen aan
het gezag van Prins, Vorst en Raad van Elf.
Heel veel strekels zijn, duidelijk zichtbaar,
over het summum van plezier heen.
De ineenstorting van het Prinsdom is een
kwestie van seconden geworden.
Ginds, in de verte, hoort men enorme kolonnes peelstrekels naderen. De antilol
heeft bezit van hen genomen.
Er wordt genade loos gerukt en getrokken
aan de weerloze, slap naast zijn benen
bungelende peelstrekel.
Omdat hij er oorzaak van is dat aan hun
rijk een einde komt , slepe n ze hem naar de
Markt.
Het einde van de peelstrekel.
En van het Prinsdom eveneens.

Het is carnavalsdinsdag, kwart voor middernacht ....
Geheel onbewust van het drama dat ze
zichzelf gaan aandoen, sluiten onderweg
talloze, op sensatie beluste nieuwsgierigen, zich bij de stoet aan.
Vanuit lle straten klinken weer die heerlijke prinsdommelijke volksliederen. Hoe
dichter men de Markt nadert, hoe harmonieuzer al die gezangen allengskes uitmonden in het allerschoonste lied, de ode
aan de peelhaos "vastenaovund is 't".
De deinende menigte zingt. Ze krijgen er
verdomme-nog-aan-toe opnieuw zin in.
Hoe is het in hemelsnaam te verklaren,
dat er desondanks bij niemand ook maar
een greintje mededogen te bespeuren is
met die stille peelstrekel, die hun weerloos slachtoffer is.
Wat mag er toch in hen ziin gevaren?
Zou het dan verdorie toch waar zijn, zoals
sommigen zeggen, dat alles maar schijn
is?
Klatergoud?
Schijnwaardigheid?
En die mooie plechtigheid op het gemeentehuis dan?
iedereen kon toch zien dat de Prins toen
van de Eerste Burger de sleutel in ontvangst nam .
Nou dan!
En vanaf dat ogenblik hebben ze dag en
nacht met elkaar gehost en gezongen,
met elkaar gelachen en van de pure liep lol
elkaar op de schouders geslagen.
Ze hebben eeuwigdurende vriendschappen met elkaar gesloten.
Er werd wel eens een kusje meer gegeven
dan strikt noodzakelijk was, maar wat zou
dat?
Maar nu, op deze late avond, krijgt hun
plezier hand-over-hand een ondertoon van
weemoed.
Het is carnavalsdinsdag, kwart voor middernacht. ...
Conclusies schijnen er te zijn om getrokken te worden. Derhalve heeft de Prins, op
het gemeentehuis, de sleutel weer terug
gegeven aan de Eerste Burger Zijn hele
prinselijke gevolg en ook zijn adviseurs
waren daarbij aanwezig.
De arme peelstrekel wordt nu in een soort
kring getrokken.

Daar st an al enkele pyromaan-rakkers
klaar om hun luguber werk te doen.
Sommige peelstrekels zeggen, dat dit gebeuren moet omdat het traditie is.
Maar waarom zeggen ze dat dan met een
gezicht als een boer die kiespijn heeft?

Hier op de Markt, waar dagelijks de vochtigheidsgraad van de lucht op peil is gehouden met behulp van gerstenat en van
andere bodemrijkdommen, daar hangt nu
een navrante olie- en benzinelucht.
Het is supertragisch te moeten toezien
hoe de Prins zelf de Eerste Burger uitnodigt om het vuur van de brandstapel te
ontsteken. Dat wekt achterdocht, te meer
omdat de deskundigheid waarmee de
vuurstapel in gereedheid is gebracht duidelijk wijst op medeplichtigheid van een
brandweerprinselijke minderheid in de
Prinsengarde. En er zit ook nog zo'n revolutionaire minderheid in de Raad van Elf.
Er wordt angstig gefluisterd dat ook de
Vorst en ze lfs een bestuurslid van de Carnavalsvereniging sterk met de brandweer
zouden sympathiseren.
De opdringende menigte wordt door de
brandweerrakkers in bedwang en op veilige afstand van de brandstapel gehouden.
Ontzetting maakt zich van het peelstrek elvolk meester als een der stookrakkers het
commando geeft:
" tis naw stookverrig, haawter mèr ·n
luucefeerke nan ".

Men ziet een klein vonkje en plotseling
laait 't vuur hoog op.
Midden in de vuurhaard kronkelt de
peelstrekel.
Ineens realiseert het peelstrekelvolk zich
wat
de
gevolgen
zijn
van
deze
verbranding.
Maar nu 1s het te laat.
De menigte huilt en jammert. Men neemt
elkaar bij de arm en loopt, alsmaar jammerend, talloze rondjes om het vuur.
Boven al dit verdriet uit , klinkt op de achtergrond droevig het vo lkslied van het
Prinsdom " vastenaovend is 't".
Bijna onopgemerkt wordt het middernacht.
Niemand hoort de kerkklok twaalf uur
slaan. Het 1s aswoensdag.
" Mens, bedenk ciat gij stof zijt .. "
Alles is nu voorbij.
De ex-peelstrekels kijken nog eens naar
het overgebleven hoopje as. Dat was dus
carnaval. Sommigen zijn met hun gedachten al bij een zure haring.
En plotseling ... als een snik bijna, komt er
vanuit het ashoopje een verwijtend
"Alaaf".
NoncornbattantJe.

Een man kwam bij de psychiater.
En wat zijn eigenlijk nou uw klachten?
De patiënt zei: Dokter ik ben historisch.
Dokter: hoe kan dat nou?
Patiënt: Kijk, ik heb last van m'n geschiedenis.
De garage belt meneer Butsman op:
Hallo Butsman, uw vrouw reed zojuist bij ons binnen.
Niets vermoedend vraagt de man:
hoeveel zal het deze keer dan weer
kosten?
De garagist: Ja, dat is moeilijk te
zeggen, want bij ons is nog alles kapot.

Deurne Winkelcentrum "de Martinet" 11 tel. 5493
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Thies, al jaren lang knecht op de
boerderij, is plotseling vertrokken .
Waorum bende gij bij Bertjes en
Miet weggegaan?, vroeg Tontje.
Dè zal ik oe zegge. Eerst moest ik
een dooie koei mee opete; drie weke
later moest ik ook een kapot gegaan
verke mee opmake, en nu ligt grootvader op sterve.
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"De Marti net" 13 - Deurne
Telefoon 4774

Patiënt. Zijn mosselen gezond, dokter.
Dokter: Ik denk 't wel, m1ïnheer. Ik
heb er namelijk nog nooit een op
mijn spreekuur gehad.
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De sleutel afh al en JP het Gemeentehuis
in Deurne is zo lan !:J zamerhand een traditie geworden. Vorig jaar was het voor de
eerste maal dat ook de Dorstvlegels deel namen aan dit festijn. Ik geloof als ik zeg
dat het ons verrastte hoe prachtig dit gebeuren is, dat iedereen het met mij eens is
dat dit een samengaan is van de diverse
kerkdorpen , en ook zorg draagt voor de
goede geest in onze ge ieente. Ik hoop
dan ook van harte, dat di 1 jaar alle verenigingen mee kunnen doen .
Ik spreek de hoop uit en met mij dacht ik
alle verenigingen , dat deze happening een
jaarlijks terugkerende traditie moet worden . Ik twijfel er niet aan, dat onze nieuwe
burgemeester, samen met zijn wethouders, de traditie van zijn voorganger zal
voortzetten om alle Prinsen de sleutel van
hun Carnavalsrijk te overhandigen en alle

Veel
plezi r

verenigingen en belangstellenden zal
toespreken, vanaf het balkon en hiermee
het sein te geven tot officiële opening van
de Carnaval in de gemeente Deurne.
Om daarna door een erehaag van Raden
van Elf naar de residentie van de Peel strekels te trekken, om een toast uit te brengen op de komende, dolle dagen ..
En last but not least de verbroedering van
de carnavalsverenigingen van onze sterk
verspreide kernen, op de markt in Deurne.
Ik wil daarom iedereen bij voorbaat danken voor de medewerking, maar speciaal
de organiserende vereniging.
Vanuit Dorstvlegelland wens ik allen een
prettige Carnaval.

UW ADRES VOOR:

met
RNAVAL;J

ASSURANTIEN - HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN
ADVIEZEN
PERSOONLIJKE LENINGEN

''NOVA VITA''
..
ASSURANTIEN B.V.

___________________
__,
KERKENDIJK 12 -______________________________
SOMEREN - TEL. 04937 - 3333
,

Vorst van de Dorstvlegels
Piet Aldenzee

Kom t een man aan de hemelpoort.
En, vraagt Petrus, wat heb j e zoa l op
aarde gedaan?
Ik heb de vrouw van Casius Clay gekust.
En Petrus welwillend knikkend: en
wanneer was dat?
Zo net, twee minuten geleden .
Houdt uw hond ook van kleine kinderen?
0 ja, maar we geven hem toch liever
hondebrokken.

Gelieve de deurnese zieken die buiten
deurne gelegen zijn op te geven bij
Fr. v.d. Kerkhof. Tel. 2593

Tijdens de optocht mag in die straten
waar de optocht doortrekt
OAANKEl\IGP.OOiHANDEL

niet geparkeerd worden.
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aan de optocht mogen geen tweewielige motorvoertuigen deelnemen
Attentie:
Î

o.a . brommers, motor met zijspan enz. enz.
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en Renault loopt langer op een liter

vaste
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Een vrouw krijgt bij het verkeerslicht de auto niet meer
opgang. Groen. geel rood gee
groen
Een agent komt er aan en vraagt:
Mevrouw, is er nou geen enkele
kleur bij die u bevalt?

'ne Venroise ging op z'n een er veertigste verjaardag naar de vrouwtjes
.'an pleuer in Düsseldorf. Op een
gege en moment vroeg de fnvole
juffrouw:
Sind Sie fertig? - Nee, ien en vertig.
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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"

geschieden. En deze gouden regel wordt
nu in het zesde jaar nog steeds gehandhaafd.
Nu is het niet zo, dat de andere Prinsen
niets deden. Dezen hielpen, als de commissie daarom vroeg. Zoals het opbouwen
van het podium en meer van die zaken.
De eerste keer hebben we behoorlijk in
onze piepzak gezeten, of we die 400 stoelen van de Vierspan wel vol kregen. Maar
het is gelukt dank zij de inzet van de deelnemers, welke door hun enthousiast amateur zijn, het publiek tot staande ovatie
kreeg.

HET ONTSTAAN
VAN DE
PRINSENGARDE
Toen
de
Carnavalsvereniging
"De
Peelstrekels" hun derde lustrum organiseerde (in het jaar 1972)~ opperde wijlen
Dhr. Willie Geerts, het idee dat dit wel iets
kon zi jn voor de Oud-Prinsen.
Hierva.n zaten er enke len in de Raad van
Elf en de anderen vierden in hun eigen
kring carnaval en hadden eigenlijk geen
band meer met de vereniging, ofschoon ze
toch een jaar als middelpunt van de
Peelstrekels hun beste beentje hadden
voorgezet.
In deze situatie moest maar eens verandering komen, meende de voorzitte r.
De regerende Prins Gijs van de Broek, zou
dit gaan organiseren, want hij vond wel
dat als een Prins op het Prinsenbal afging ,
dit letterli jk en f iguurlijk was.
Zo werd er een comm issie in het leven ge·
roepen om het lustrum te vieren. Hierin zaten Jan Bruggenwirth als zijnde de eerste
Prins en Jan Verhaegh, die lang Vorst was
geweest en de zittende Prins Gijs van de
Broek.
Deze drie hebben de aanzet gegeven tot
het o ntstaan van de Prinsengarde.

PRINSENGARDE·AVOND.
Nu iedereen elkaar eens ontmoet had vonden de Oud-Prinsen, dat ze wel iets meer
konden doen.
Als we nu eens met zijn allen een avond
zouden organiseren, waarvan de opbrengst ten goede zou komen aan de Karnavalsvereniging.
Want deze vereniging heeft het geld hard
nodig, wat U kunt lezen in het financiëel
overzicht, 't we lk in deze krant staat.
Er werd een vergadering uitgeschreven,
welke tot doel had om een commissie in
het leven te roepen, die tot taak had om
een echte Deurnese avond te organiseren.
Vier personen kwamen uit deze meeting.
Te weten: Gijs van de Broek als secretaris,
Jan Verhaegh als voorzitter, pardon President sorry Grootvorst, Jan Bruggenwirth
als penningmeester, waarvan hij al jarenlang ervarin g had opgedaan bij de Duivenclub, Cor Keeren als tweede secretaris,
omdat je met vieren meer weet als met z'n
drieën.
Deze mensen
begonnen aan hun
opdracht, ze begonnen uit de Gemeentegids alle veren igingen op te bellen, die
iets creatiefs deden.
Gingen ook hun kennissenkring na of daar
niet iemand was, die voor het voetlicht
wilde treden . Het moest van en voor deurnenaren zij n. Het optreden moest pro Deo

DIT JAAR
Vier jaar is deze commissie bij elkaar gebleven. Vorig jaar met het eerste lustrum
is er een nieuwe groep mensen gekomen.
Dezen zijn uit onze traditionele jaarvergadering, op de derde dinsdag in september
(prinsjesdag), naar voren gekomen. Te weten: Jan Lichtenveld, Hein Smeets, Harry
Kuypers en Cor Keeren.
Jan Verhaegh bleef Grootvorst en Jan
Bruggenwirth thesaurier. (Dit zoek je maar
op). Gijs van de Broek droeg zijn taak over
aan Cor Keeren, daar zi jn zaak hem volledig in beslag nam.
Na verleden jaar zich zeer snel ingewerkt
te hebben, begonnen zij dit jaar al in augustus.
De deelnemers zijn ook dit jaar weer vol
goede moed, maar v. ij zijn er ten volste
van overtuigd, dat het voor hen steeds
moeilijker wordt om iets origineels te
brengen':""
Daarom wordt het voor de commissie
zaak, te zorgen voor mensen met ideeën.
Die deze ideeën overdragen aan de verenigingen, welke zij op onze Deurnese avond
dan op de planken brengen.
Als iemand iets weet, kun je dit altijd aan
de mensen van de Prinsengarde laten weten.
Ook wordt er dit jaar een soort van generale avond gegeven voor de deelnemers met
hun verwanten, om daardoor meer kaarten
in de verkoop vrij te krijgen, zodat er meer
mensen van deze typische deurnese
avond kunnen genieten.
Let op de affiche's en probeer naar deze
avond te komen en onze Carnavalsvereniging "De Peelstrekels" te steunen.
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Raadsel: Er zijn er vier in een kamer,
en een werkt er maar?
Oplossing: Drie gemeenteambtenaren en een ventilator!
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Tinus betrapt zijn vrouw met een andere man, en hij brult: Zo nu weet ik
alles, wat ik weten moet. Waarop
zijn vrouw vraagt: Zo, wanneer was
dan de Slag bij Waterloo?

HET KABINET OF
HET HUISKE
Het kabinet is een net woord vur plee.
Het kabinet is gevallen. Dè verstao ik nie.
't Kan wel in mekaore val Ie, of wê erin stao
umvalle, of iemes is in 't kabinet gevalle,
of op 't kabinet. Waj is dê nou?
't Kabinet is naar huis gestuurd, stee d'r.
Dè is dan ' n op ' ne wage, dè kende hure.
't Kabinet is in z'n geheel afgetreden. Dè
kan , as 't teveul gebruik tis.
DenUijl zit niet meer in 't kabinet. Hè hee
er vier jaor opgezete. Hij was de baas van
het Kabin et. H'zee wie er in mocht en wie
nie. Alleinhardlijvige, blijve langer zilte en
make niks vuil. Schijters niet, want 't kabinet moet zuiver blijven, en nie te veul
doorspoele en hande wasse, dè is te illetaer.
Maar Dries zal er wel op moete, want het
zal m dun uit de broek laupe as die al die
rooje koole en rooje biete in de Kammer
moet opvraete.
D'r zain allerhande sort e plees.
Een Openbaar kabin et. nie neme; dao
kump Jan en alleman op.
Een Schaduwkabinet. Dé is vu r die, as ze
zitte gère een Uiltje will e knappe
Een Zakenkabinet. Dè Is 'n W.C . vur de
winkels .
Een christelijk kabinet. Dao stee in " 't
Oog van God ziet Alles ".
Een Socialistisch kab inet. Dao zit ' ne
Rooie haan in, d ie begint te kreije as ge
doortrekt.
Een liberaa l kabinet. Ni e op gaon zi tt e, det
w iege lt te veul.
Een extraparlementair kabinet, dè stee nie
binne, maar buite.
Welk kabinet wilde nou hebbe? Ik wild ' r ' n
hebbe, vur mai allein, waorin ' ne kalender
hangt, waorup opgeschreve is, wanneer er
weer verkiezinge zain en waor ik dao binne
stil kan denke euver een ideale plee op het
Binnenhof. Alle sanitairs en arc hitecte:
maak ' ns een ontwerp.
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Mama, vraagt Kareltje, waar komen
de kleine kiendjes van af?
0, junske heel eenvoudig. Als papa
mij kust, dan krijg ik een baby.
En Kareltje: Maor dan wil ik wel
eens wete, waor de buurvrouw al die
kinderen van papa heeft verstopt.
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Twee mannen in de trein. In he t
gesprek vraagt de een aan de ander:
Wat doet u voor de kost?
Ik, ik ben broeder, ja.
Verrek, das toevallig ik ook. En hoe
is 't ermee?
Och, zegt de ander, d'r zijn er veel
uitgetreden, we hebben alleen nog
wat oude missionarissen.
De andere broeder: Dat snap ik nie,
je moet ieder half jaar jonge hanen
nemen en wel IJlandse Barnevelders.
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Leo: Ik heb nou op het werk 6 man
onder me.
Grard: Ik zo wat 800.
Leo: Wat doede ge dan vur werk?
Grard: Ik ben tuinman op het kerkhof.
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Patiënt: Dokter, ik heb verschrikkelijke pijn in mijn linkerbeen.
Dokter: Dat is ouderdom, man.
Patiënt: Onzin, dokter, mijn re chterbeen is even oud en daarin voel ik
nik s.
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Fricandellen
Croketten
Bitterballen
Worstebroodjes
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Saté (van varkensvlees)
Bami
Nasi
Huzarensalade
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DE BEOORDELING
VAN DE
CARNAVALSOPTOCHT Het stond Willem nie an da de kastelein
Van verschillende kanten wordt gevraagd
om meer inzicht in de beoordeling van de
carnavalsoptocht, vandaar hieronder een
korte uiteenzetting.
De optocht wordt verdeeld in:
grote wagens
kleine wagens
grote groepen
kleine groepen
individuelen.
Voor elk van deze onderdelen zijn prijzen
beschikbaar, welke in samenwerking met
het bestuur worden vastgesteld.

De uit 8 mensen bestaande jury, beoordeelt de optocht gedurende de gehele
tocht van begin- tot eindpunt.
Belangrijk is dan ook dat de deelnemers
zich tijdens de gehele tocht duidelijk presenteren zoals zij zich willen uitdrukken.
De jury gaat te werk volgens een puntensysteem 1 t/m 10, waarbij een vermenigvuldigingsfaktor wordt toegepast en wel
voor:
uitvoering:
vermenigvuldigingsfaktor 2
actualiteit:
faktor 3
carnavallesk:
faktor 4

meej al die drukte zo slordig schonk. Een
halluf borreltje veur héél geld: da waar tegelijk beneje en bove de maot.
"Heurt is hier", zee Willem, "da is dus halluf geld"
"Halluf geld?, zee de kastelein, alleen
keinder halluf geld, Willem. Gij kunt het
hendig betale".
"Mar ik kan het ook mèkkelijk uitdrinken",
zee Willem, "dus er is gin reeë urn nen hal ven borrel te schenken" .
De kastelein stond zonder ore, hoe Willem
ók deurpraote.
Asde gij bokt, dacht Willem, dan bok ik terug. Hij nam zijn borreltje, zette het op de
durpel van de buitendeur en haolde mee
zijn rechterbeen aan.
"Gij bent veul te klein urn in het café te
komme; duruit!" ...
en hij schupte den borrel nao buite.
"Wa krijge we nau"?, zee de kastelein.
"Ne volle" zee Willem .
Bertus, Fransz. Klot.

REGLEMENT
CARNAVALSOPTOCHT DEURNE
1. Iedereen kan aan de optocht
deelnemen, al dan niet met een voertuig,
mits men zich aan de volgende
voorschriften houdt.
2. Andere motorvoertuigen dan
vierwielige (bromfietsen daaronder
begrepen) worden niet in de optocht
toegelaten).

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 alkoholhoudende
dranken door bestuurders van
voertuigen is verboden.

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

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

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.

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

l ----....-...--____,

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.

Maar belangrijker dan al het jureren is het
doel, de toeschouwers een vrolijke; levendige en humoristische carnavalsoptocht
aan te bieden.

Aanwijzing: De 0ptocht 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).

Voorzitter jury
Th. van den Acker

13. In gevallen waarin dit reglement niet
voorziet beslist het bestuur van Stichting
"de Peelstrekels".
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HANNES EN DE FOTOGRAAF
Fotogr: Ik verdiende niets van de hele week, zelfs het zo ut in de pap niet, en toch, mijn
toestel is nog goed en ik nog lekker knap. Stil daar schijnt iemand binnen te komen.
Hannes: Goeie merge, ben ik hier bij de portrettenmaker?
Fotogr: 0 zeker vrind , en wat is er van uw verlangen, wenst u zich te laten fotograferen?
Hannes: He je 'n portret laten maoken.
Fotogr: Ja vrind, dat komt wel in orde, en wat moet het voor een portret zijn?
Hannes: 'n gewoon pampieren, anders wil ik 't nie.
Fotogr: Ja ja vrind, maar ik meen, hoe moet 't portret op zich zelf zijn. Moet u 'n portret
waar u slechts heel, of slechts half op staat.
Hannes: Welke helft kumt er dan opstaan? De onderste of de bovenste?
Fotogr: Wel natuurlijk de bovenste, dat noemt men een borstportret.
Hannes: Ik moet ' n portret hebben waor ik alling en geef op stao, anders begeer ik 't nie.
Hoe duur ben ge er mee?
Fotogr: De buitenlui laat ik gewoonlijk voor de zes f 3,- betalen. Doch de binnenlui f 2,75.
Hannes: Ge bent er nogal duur mee, maar affijn maak ze mer. (Hannes wil gaan)
Fotogr: Hola vrindje , we zijn nog lang nie klaar.
Hannes: Nog nie klaor. Wa moet er dan nog allemaal gebeuren?
Fotogr: Dat is heel eenvoudig. Dat moet ik eerst even opnemen.
Hannes: Opnemen, dat zal zo gemakkelijk niet gao, ik haol 100 kilo.
Fotogr: Och vrind, u begrijpt me niet. u neemt een flinke houding aan. Hoofd omhoog, armen langs het lichaam, mond gesloten en benen bij elkaar.
Hannes: Ge noemt me daor nogal wa op. Stao 'k zouwe goe? (Gaat er met de rug naar toe
staan .)
Fotogr: Ja vrind, u staat daar al heel aardig, als u andersom ging staan stond u nog beter.
Hannes: Kumt er dan minne rug ook op stao?
Fotogr: Jawel vrind, dat komt wel in orde.
Hannes: Mer ge maakt me nie wijs, as ik zouwe stao, de'er dan minne rug ook op kumt
staon .
Fotogr: Jawel , 1, 2, 3 en de zaak is klaar.
Hannes: Is dé nauw al gebeurd dan verdiende gij ze ook gauw. (Hannes kijkt of hij de portretten ziet).
Fotogr: Hola vriendje wat ga je nu doen?
Hannes: Ik meende 'ns gaow te kijken of ik de portretten nog nie zag .
Fotogr: Nu dat is nogal wat gauw, over een paar dagen kunt u ze komen halen. Of 't moet
zijn dat ze mislukken, dan moet ik weer nieuwe maken.
Hannes: Ik heur wel d'r zal nie veul van kommen.
Fotogr: ' t Kan mee vallen, d'r zijn wel eens meer dingen die mislukken.
Hannes: Ge dee 't ook allemaal zo gauw, ge zeed 1, 2, 3 en de zaak is klaor, gehad er veul
beter uwen tijd over kunnen doen.
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De URNE

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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Staalkonstruktles
Aluminium ramen • deuren • puien
Stalen ramen • deuren - kanteldeuren
Trappen - hekken
Gevel-bekledingen
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BOERENBRUILOFT IN DEURNE
Traditiegetrouw staat de carnavalsdinsdag in Deurne weer helemaal in het teken
van de jaarlijkse BOERENBRUILOFT.
Ook dit jaar weer wordt dit evenement georganiseerd door Jongerencentrum Den
Deel, in samenwerking met Mixed Hockeyclub Deurne, die al maandenlang bezig
zijn met de enorme voorbereiding, die zo'n
volksfeest vraagt.

Het belooft weer een heel spektakelstuk
te worden dit jaar.
De organisatoren rekenen dan ook op een
enorme aktieve deelname van Deurnese
mensen, jong en oud, aan deze gebeurtenis. iedereen die in originele klederdracht
komt opdraven, mag meelopen met de
bruiloftsstoet en zal door het bruidspaar
als graag geziene gast worden behandeld.
Met het aantrekken van drie boerenkapellen en het vervoer per sjees, voortgetrokken door paarden, belooft ook de optocht
weer een luisterrijk geheel te worden .

Wie in het middelpunt van de belangstelling zal staan in 1978 is nog diep geheim.
Het (gelukkige?) paar zal pas bekend worden gemaakt tijdens de zittingsavond van
de Prinsengarde, waar het paar in ondertrouw zal gaan.
Wel kunnen we nu al vast verklappen, dat
twee van oudsher bekende getuigen weer
van de partij zullen zijn, namelijk Lowieke,
d'n ambtenaar en Tinus d'n Tikker. Zij zullen weer waken over de goede en juiste
gang van zaken rond deze huwelijksplechtigheid. Natuurlijk hebben we ook weer de
bekende ceremoniemeester bij dit feest
betrokken: Hanske met d'n ingedeukte
hoed.
En verder vanzelfsprekend ook weer
bruidsmeisjes, bakkers, volksdansgroep
en noem maar op.

Wel nog even dit: Wilt u na de optocht het
paar komen feliciteren met hun huwelijk
en deelnemen aan de receptie, dan moet
U hiervoor van tevoren een toegangsbewijs aanschaffen. Er zijn slechts een beperkt aantal kaarten in omloop, dus zorg,
dat U er snel bij bent, anders is het misschien te laat.
In de voorverkoop zijn deze toegangskaarten verkrijgbaar voor f 2,50 bij:
Fa. Keeren, Stationsstraat
Juwelier van Hooft, Martine!
Banketbakkerij Schiks, Stationsstraat
Jongerencentrum Den Deel

Het volledige programma:

ZATERDAG 14 JANUARI:
ONDERTROUW tijdens de zittingsavond
van de Prinsengarde in De Vierspan, ten
overstaan van alle aanwezigen, ondersteund door het zingen van het feestlied.

DINSDAG 7 FEBRUARI:
DE TROUWDAG
HALF TWEE:

Bijeenkomst van alle gasten bij Den Deel ,
waar de grootste dorst vast een klein beetje gelest kan worden en de zenuwen naar
de achtergrond verdrongen.
Onder muzikale begeleiding halen de ceremoniemeester en de getuigen de bruid
met haar ouders op in de Peel poort. Beide
getuigen zullen goed kontroleren of alles
naar wens is gebeurd.
De volksdansgroep zal voor de Peelpoort
een dansje maken ter ere van de aanstaande bruid. Het gezelschap trekt daarna onder luid gezang weer terug naar Den Deel,
waar de spanning intussen te snijden is.
Bij aankomst wordt de bruid een warm
onthaal bereid.
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De bruidsstoet vertrekt in optocht met
paarden en wagens via de Kerkstraat, Stationsstraat , Lage Kerk en Martinetstraat
naar het Marktplein.
Op een speciaal bordes voor het gemeentehuis zal de inzegening van het huwelijk
plaatsvinden.
iedereen, die onderweg de optocht tegenkomt, wordt vriendelijk verzocht zich aan
te sluiten en mee te trekken.
De boerenblaaskapellen blazen tot ze niet
meer kunnen.
KWART VOOR VIER:

Nu is het dan zover.
Ten overstaan van het hele Deurnese volk,
dat aanwezig is, zal de Deurnese Prins het
bruidspaar in den (on)echt verbinden.

Ouders geven hun toestemming, bruid en
bruidegom zegge n ja en de getuigen letten heel goed op, dat alles volgens de regels verloopt.
Het volk, dat op de markt aanwezig is,
wordt ook verzocht hun instemming te betuigen door het luidkeels meezingen van
het
bruiloftslied,
waarbij
de
hofaccordeonist steeds de juiste toon aangeeft.
Na deze plechtigheid vertrekt de stoet
weer terug naar Den Deel, de feestzaal,
waar het bruidspaar een receptie geeft
met krentemik en boerenworst, volgens
traditie uiteraard.
Het geestrijke vocht is ook in overvloed
aanwezig, zodat we geen dorst hoeven te
lijden.
Tot een uur of zeven zal het bruidspaar het
nog wel volhouden, en daarna een rustiger
plekje opzoeken.
Mensen van Deurne, help mee om van dit
gebeuren een nog groter en kleurrijker geheel te maken.
Lever een aktieve bijdrage aan deze boerenbruiloft door in gepaste kleding mee te
trekken en mee te feesten .
Doen!
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Asfalteringen
Rioleringen
Grondwerken
Bestratingen
Erfverhardingen
Alle wegenbouwkundige werken
Wenst alle Peelstrekels en Strekelinnekes
een plezierig carnaval
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Die van de Harmonie hebbe allemaal ene raegencape gekregen.
Waorum is dat neudig? Ze komme
bijna niet meer op de straat.
Dae is, omdat ze de " Water-music "
van Händel gaan speule.

BE.DRUF

DER PSESTR. lf 4
DEl>R~E:
TEL: 272.6

De Harmon ie was aan het repeteren.
Ineens sloeg den directeur af en
zegt
Pieter dat staat er niet. Je speelt
een halve noot teveel.
Das wel, zegt Pieter, ik ben niet
scheel.
Opnieuw, te beginnen bij de vierde
maat: En verdorie, weer stopte de dirigent. Laat eens kijken jouw partij.
Toen de directeur de partij bekeek
begon hij ineens hard te lachen en
zei: Ik wist niet, dat er in een vliegepoepje ook muziek zat?

·~
---------------------·-----·
Wat ik vandaag heb meegemaakt,
gun ik mijn ergste vijand nog niet.
En wat is dat dan ?
Ik heb een half mil/iaen gewonnen
in de lotto .
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In Hei</{:,6·nd..ligt 'n man in 't kanaal
te spartelen. Als er ;:n:· fl'eltemonder
voorbijkomt roept hij: Hilfe, hilfe.
De Helmonder antwoordt hem: Ge
had beter zwemmen kunnen leren
als Duits.
A: Ik heb van de week 'n geweldig
goed boek gelezen.
B: Oh ja, hoe heette 't ?
A: De-Franse Revolutie
B: Is dat 'n boek? Ik heb altijd gedacht dat dat ecbt gebeurd was.

'·
Klant.: Ober, is dit runds- of varkensvlees?
Ober: KÛntu dat dan niet proeven,
mijnheer?
Klant.: Nee, ober:
Ober: Nou, waar maakt u zich dan
druk over?
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druk: drukkerij van stiphout bv - helmond

Wanneer U voor minimaal f 15,-- L.P.G . tankt
ontvangt U gratis een servicekaart met stempel.
Bij inlevering van een volle kaart wordt uw
L.P.G. installatie gratis gecontroleerd op lekkage en afgesteld op het e.o. gehalte
(normale prijs f 30,--)
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