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PRINS ARJAN 1 PROKLAMEERT:

•
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TEN ELFDE: dè ik as jongste de scepter zwaai over 't Peelstre-

o
•

• 0

0

0

kelrijk.
.
d'
· d
TEN TIENDE: dè ik blij ben dè de burgerruster e goe vem .
TEN NIGGENDE: dè ik dees daoge gin tegenspraak dult, zo
toch dan moette ge dè zes wèke van te vurre anvraoge.
TEN ACHTSTE: dè gullie allemaol veul leut moef maoke, en as
ge ut goe veind doen wai dè ök.
TEN ZEUVENDE: dè ik en m'n vriendin gèr vertoeven tussen de
Peelstrekels en Peelstrikkelinnekes.
TEN ZESDE: dè gullie als ge gedronke hèt unne taksie moet belle of te voët moet gaon.
, . ·
TEN VUFDE: dè ge gin rotsooi muugt trappen, dan hè de phessie ök us viër daog vakansie.
TEN VIERDE: dè gullie allemaol naor de grote optocht moet
gaon kiejke omdè di jaor 't klèin grut daor ök _mi mee lupt.
TEN DERDE: dè gullie mugt staon waor ge wilt, behalve op ons
teen.
.
d'
TEN TWIDDE: dè gullie nie ziek wordt van al rrun gepraot, om e
degu als vertiggenw~rdige~ toch niks z!nnigs kaant zegge. .
TEN UURSTE: dè 1edere1en unne goeie vastelaovend zal vieren
met de volgende spreuk:

0
0

0

VEUL PLEZIER.: ..
CARNAVAL IS VERTIER!!!!

•

•

0
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•

0
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GOTAX·DEURNE
Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer
Busjes

We maken P.er jáar
nog aardig wat kilometers.
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Schakel
Automaat
Motor
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TEL.: 04930 - 14000 - 15346
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Van Kerkrade wordt aangehouden en voorgeleid. De commissa ris
van politie ondervraagt hem:
'Je ben t dus naar hier gekomen tussen twee agenten?'
'Zeker, meneer de commissaris.'
'Dronken, veronderstel ik?'
'Ja meneer, allebei.'

~

IYTHEO
bJSMITS

{MEUBELEN)
UW MEUB EL FABRIKANT
MEUB EL WI NKELIE R

wegenbouwmaatschappij j. heijmans b.v.
'

l ~r.1.1l:-;1•l1.1,1r1 1.t l\1s1lluS ~'

10 BB Rtl$ill .lt>i

Tt'lt•ltxm 0-11 ~12·8911 t

'n goede bekende in de wegenbouw
1

.

'Vrouwen kunne n veel meer pij n verd ragen dan mannen.'
'U bent dokter, neem ik aan?'
'Nee, ik ben verkoper in een schoenenwinkel!'

llE (;ROOTST~. KOJ J ~. ~ 1 Jt
l.AAGSH·: P IUJ / I< , !!

n .c;t::-.

UI-~

"1EUBELWINK EL: St. Jozefstraat 47a. Deurn e
"1EUBE LFABRI EK : Hoogdonlseweg 4. Liessel

CAFÉ - f ESTAURAN.T
·O

'' BRA BA N T ''

\\ü) SAl()(fR.

.

, Studio r,lllflU~J(,
.~ t
Harry Wouters · ~· c;.

H. VAN DE KERKHOF

. v.~ORTEL

reklame - grafische vormgeving

Voor feesten, bruiloften
en partijen.

Rootweg 1
0 .

Liesselseweg 2 - Deurne - tel. 12162

~•

Tel.04936-5442

Voor gezond brood
en vers gebak !!

5721 VL A sten
LIESSELSEWEG 16

-

5751 KL DEU RNE

TELEFOON 04930-12518
FlOAEFFESTRAAT 7 TELEFOON G4937-t590

57 11 AA SOMEREN
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C.V. De Peelstrekels
30 JAAR!
CARNAVAL 1988

jaar bij de Peelstrekels is.
Sjef, wij hopen je nog lang in
spreken de wijzen van vasons
midden te hebben. Ook
tenavond vanuit eenzelfde
Gerard
Geurts, die vorigjaar
standplaats. Maar het kan
voor
het
eerst als Vorst meeook zijn, dat de lege tonnen
draaide,
heeft dit uitstekend
de volheid van de echte wijsgedaan
en
wij wensen hem dit
heid verbeelden. Wie zal het
jaar
ook
weer
veel succes.Na
zeggen!
vier jaar weer meegedanst te
Carnaval duurt drie dagen,
hebben, namen wij afscheid
zegt men. Het is maar beter,
van onze Dansmarietjes en
de dagen niet nauwkeurig te
heten de nieuwe welkom in
tellen en feest te vieren. Daons midden, alsmede Sien
gen vol kleur en klank, vol
Verbaarschot, die nu de taak
vrolijkheid en goedlachsheid.
van Annie van Kessel heeft
Hierin leeft de zuiderling zich
overgenomen.Annie, bedankt
uit: zijn zin voor bonte kleuvoor al die jaren, dat je deze
ren, voor fantastische verzorg voor ons hebt overgenobeeldingen, voor improvisa- men. ~r carnayal 1988 zijn
Zoals de seizoenen elkander ' tie en zijn hang naar een
we weer geheel rond en ik
opvolgen, zo komt het ene
individuele dwaasheid helewens de nieuwe Prins veel ~
feest na het andere. Enkele
maal alleen van hemzelf, dwinsucces. Ook gaat onze dank
weken nadat de Driekoningen hem zich elk jaar open veel succes uit naar besgen huiswaarts zijn gekeerd, - nieuw te storten in de bonte
tuur, Raad van Elf, Dansmawordt op vele plaatsen in ons
storm van carnaval.
rietjes, diverse medewerkersIn die 30 jaar hebben vele
land carnaval gevierd.
Maar wanneer hij zijn prins
(
sters), bedankt eri veel plezier.
mensen er aan meegewerkt
En ofschoon niemand zich
begeleid heeft tot het laatste
Ook
onze dank aan het Colom van de Peelstrekels een
herinnert waarvan het woord
uur voor Aswoensdag, wanlege
van
Burgemeester en Wetgezonde stichting te maken
carnaval afstamt, van 'carne
neer hij niet meer weet of hij
houders,
Geineente- en reseren als we dus dan terug kijvale' (vaarwel vlees) ofwel
echt dwaas ofwel echt wijs is,
vepolitie,
Brandweer, medeken, is het hen gelukt ook.
van 'car naval' (de blauwe
dan heeft hij nog immer het
werkers
van
de gemeente en
Maar ook de mensen die nu
schuit der dwazen), toch is
besef dat na zulk een feest de
vele
stille
andere
medewerde stichting leiden, geven zich
carnaval het meest populaire
ernst des levens moet beginkers.
voor 100%, men moet, als
feest dat Brabant en Limburg
nen.
Daarnaast onze dank aan ongemeensèhap, dit ten zeerste
kent Want de zuiderling houdt
Carnaval is het meest betrekze adverteerders, begunstigers
waarderen.
ervan zichzelf te zijn, het maskelijke van alle feesten omdat
en
de Club van 100. Ook
Veranderingen
komen
er
reker voor de ernst van het
het eindigt in een vroom medank
aan Prins Jan eil zijn
gelmatig
bij
de
Peelstrekels
dagelijkse leven af te doen en
mento.
broer
Piet
voor de fijne carnavoor.
Zo
hebben
we
besloten
zich de vermomming aan te
Doch de paradox van het
val,
die
wij
samen met jullie
om
de
kinderoptocht
die
die
meten van een vrolijke levensfeesteinde hindert geen mens,
gehad
hebben.
altijd
's
maandags
was,
weer
gezel. En hij kan het niet laten
het hoort erbij zoals het leven
Hosbengels bedankt voor de
zoals vroeger terug te brendaarbij een rijk te scheppen
zelf een begin en een einde
,
goede
begeleiding en de fijne
gen
en
te
mengen
in
de
grote
van prinsen en vorsten, van
heeft.
muziek.
Dank aan Sien Veroptocht.
Tevens
is
de
route
raden van elf en tonpraters.
baarschot
en Annie Berkers,
van
de
optocht
ook
veranderd
Reeds in de oudheid woonde
De burgemeester,
die
zo
fijn
de Dansmarietjes
(zie
elders
in
onze
carnavalsDiogenes in een ton en dus
drs. A.A.J .M. van Genabeek
begeleiden.
·
krant).
Tenslotte alle Strekelinnekes
In het bestuur en Raad van
en . Strekels bedankt en een
Elf zijn andere gezichten te
ftjne c~aval in 1988.
zien, maar d~ze verandèring
maken we haast elkjaar mee.
Hein Smeets
Wat ik wel wil vermelden is
voorzitter.
dat Sjef Guffens dit jaar 25
1

Beste Peelstrekelinnekes en Strekels ...... .
Carnaval 1987 is voorbij en
we staan aan de vooravond
van carnaval 1988. Voor mij
persoonlijk is carnaval 1987
wel een bijzondere carnaval ,
geworden. Voor de eerste
maal mocht ik het carnavalsgebeuren in Deurne presenteren en dat was voor mij
geen gemakkelijke opgave.
Zeker niet omdat ik Vorst
Bert opvolgde, die dat op een
voortreffelijke wijze vier jaar
had gedaan. Met knikkende
knieën heb ik voor u gestaan,
doch met de hulp van de
Raad van Elf, Bestuur, Hosbengels, maar vooral van u
ben ik carnaval 1987 doorgekomen. Ik denk met ontzettend veel plezier terug aan
Prins Jan VI heeft samen met
uw spontane reacties, waarzijn gevolg carnaval 1987 op
bij mij vooral de sluitingseen waardige wijze gedragen,
ceremonie op dinsdagavond
Ook aan Prins Jan VI hebt u
is bijgebleven.
dat laten blijken én op welk

~en

wijze. Voortreffelijk. U
hebt laten zien dat ook in
Deurne carnaval kan worden
gevierd, zoals dat gevierd behoort te worden. Dat is een
compliment aan uzelf waard.
Mijn wens is dan ook om op
deze manier door te gaan en
.met z'n allen er één groot
volksfeest van te maken.
Voor 1988 wens ik alle Strekelinnekes, Strekels, Raad van
Elf, Dansmarietjes en hl.ih ·
leidster, Bestuur, Blaaskapel
de Hosbengels en vooral onze nieuwe Prins een goed,
gezellig en voortreffelijk carnaval 1988 toe onder het motto:
Waai laote ons nie kiste,
mè carnaval ·doen waai m
Deurze fiste.
Vorst Gerard.

Jacob Marisstraat 5
5753 DC DEURNE

De grootste keus
De scherpste prijs
De beste service

Union
Batavus
Fongers

~&Q
Tweewielerbedrijf
* Wijnen •
St. Jozef straat 27 · tel. 12494

'Mijn vrouw is in bed al net zo
lastig als mijn secretaresse'.
Zijn collega: 'Ja, dat is mij ook
opgevallen!'
Henny bezoekt haar man in
het ziekenhuis.
'Die blonde, di~ zonder bovenstukje in de tuin .langs ons lag
te zonnen, toen jij de televisieantenne repareerde, laat je groeten en wenst je beterschap.
'Morgen ga ik naar Parijs,' zegt
de ene vriend tegen de andere.
'Leuk zeg! Neem je je vrouw
ook mee?'
'Ben je gek? Jij neemt toch
ook geen bier mee als je naar
een café gaat?'
'Gaan we vandaag vroeg slapen?' vraagt de jarretel van het
rechterbeen.
'Ja,' antwoordt de jarretel van
het linkerbeen, 'als er tenminste niets tussen komt.1
'Dokter, kunt u mij een middel
tegen wormen·voorschrijven?'
'Voor volwassenen?'
'Tja, ik weet echt niet hoe oud
die worm is!'

Ook dit jaar willen wij de CLUB VAN HONDERD bedanken
voor hun financiële ondersteuning van camaval 1988.
Stichting "DE PEELSTREKELS"

v.d. AKKER
Reinigingsbedrijf

~-~
· ·. ~

VISPALEIS
VERDONSCHOT ·
Op aswoensdag staan '
Wij weer op de
t' '
16 bekende plaatsen i · .
LEEMBAAN 11 , ! .

1

onze peel trekel.
en strekelin
rood plastic
90 cm groot

11
ASFALTERING EN
RIOLERINGEN
GRONDWERKEN
BESTRATING EN
ERFVERHARDiNGEN
ALLE WEGENBOUW KUNDIGE WERKEN

~\ I~,~~~-.--~

- V-:~~~ ----=

'Proficiat,' zegt de kwismaster tegen de niet meer zo jonge ongehuwde dame, 'u hebt de kwl s gewonnen en nu mag u een weekendje doormaken met een ved tte naar keuze ......
Met wie""?'
'Les Compagnons d~ la Chanson,' zegt het laatbloeistertje.

'Ober, is dit koffie of thee?-,
'Hoe smaakt het m'neer?'
'Slecht.'
'Dan is het koffie, m'neer!'

-

~IBOO

'Onze Janneman heeft het neusje van mij, en de ogen van papa',
zegt een vrouw fier.
'En de broek van me broer,' vult
Janneman aan"".

B.R.S.

Voor goede betonwerken,
dan goedgekeurde betonmortel van

BETONCENTRALE
.RAIJMAKERS SOMEREN
Kanaalweg 8 - Someren - Telefoon 04936 -1065

Vössenbeemd 110
li t '1-mo-n cL

'Mevrouw, ik heb goed nieuws
voor uu!' zegt de dokter.
'Het is juffrouw, dokter!'
.
'Juffrouw, ik heb minder goed
nieuws voor u!'

rel, ö492ll

Op een feestje zegt een oudere
man tegen een knappe jonge
vrouw: 'Misschien kan je me helpen. Mijn vrouw zoekt een reden
om van mij te kunnen scheiden.'

w:

33Bè5

Elen van du mist lollige
dinge van de karneval
is ut zelluf maoke van
auw pekske

terbeek
HELMONDSEWEG 6
Sprèèknummer: 13827

''

1~J.~ELr
AAN·

NEMERS
BEDRIJF
DEURNE

timmerwerkplaats
HELM.WEG 91

De telefoon-gaat. Zij schrikt zich een ongeluk, neemt de horen op,
legt even later weer opgelucht 110er en zegt dan:
'We hebben alle tijd.Mijn man belde net om te zeggen dat hij met jou
aan het kaarten was.'
.

KUSTERS
\
:a;

AA~NE:E~s:ePRIJF
B~

··~ ~ ·:a iter hoefde
ge nle te gaonl
BERKENSTRAAT 28 DEURNE TEL. 13982-12824

.~,DE PEELSTREKEL 1988
00000000000000

.Strikkel
van

~fo~etcle Cl~t'( u.W . Ctl.lfo

·\JOO:ID~~~~
na de carnaval werken wij ook _weer
L .J. Costerstraat

1987.

0<:!000000000000

Een van de hoogtepunten van
het carnaval in Deurne is de
Gala-avond. Je zit als gast in
de zaal en weet tegelijkertijd
dat veel mensen een heel jaar
belangeloos in de weer zijn
geweest om carnaval în Deurne tot een feest te maken voor .
iedereen.

AFSCHEID!
Nu ik als Prins Jan VI geschiedenis geworden ben in ·
de historie van het Peelstrekelrijk, ben ik blij' nog enige
woorden van afscheid tot alle
Peelstrekels en Peelstrekelinnekes te mogen schrijven.
Ik heb mijn scepter met het
grootste vertrouwen overgedragen aan de nieuwe Prins, ·
die reeds op de eerste middag
al heeft bewezen een waardige opvolger van mij te zijn.
Carnaval 1987 was voor mij
een geweldige belevenis.
Bij een afscheid als dit past
het om een woord van dank te
spreken. Ik zou iedereen, die

in welke vorm dan ook, bijgedragen heeft aan het slagen
van de carnavalsviering in
het rijk der Peelstrekels, hartelijk willen danken.
Een speciaal woord van dank
aan het bestuur van 'Stichting
De Peelstrekels', Vorst, Raad
van Elf, Dansmarietjes, Hosbengels.
Verder familie, vrienden, buren en kennissen hartelijk dank
voor de prachtige cadeaus en
versiering.

Prins, Vorst, Raad van Elfen
de Dansmarie·tjes presenteren zich en het feest kan beginnen. Je geniet van de muziek, zang en voordracht maar
naarmate de avond vordert;
voel je toch de spanning in de
zaal stijgen, het volgende onderdeel op het programma is
immers de bekendmaking van
de "Strikkel vaµ hetjaar".
Iedereen is benieuwd, zit te
draaien op z'n stoel, nog meer
spanning. Je hoort van alles
enje h~ort niks ..... 't is 'n hij,

hij doet. ..... je wordt warm,
krijgt het koud ........ de spanning valt weg.
.Je wordt gefeliciteerd, krijgt
de onderscheiding en er wor. den foto's gemaakt, maar met
al die toeters en bellen, daar
weetje niet zo goed raad mee.
Als je wilt, mag je een dankwoordje zeggen. Je bent vereerd, een beetje trots, blij met
deze blijk van waardering,
weet dat in jou ook de vele
· andere "stille" medewerkers
geëerd worden, dat ook zij in
, de bloemetjes gezet worden.
En dan ben je blij dat je bij
zo'n club je steentje mag en
kunt bijdragen.
. Bedankt!
Alaaf!
Cor Brüggenwiith.

Im~O~
. V<lX'(

®~®®~ffiihl

Alaaf!!!!
Oud Prins Jan VI.

~"'

Hij: 'Lieve schat, waarom trouw
je niet met me? Mannen als ik
groeien niet in de bomen weet
. ?'
'
Je.
Zij: 'Ja, dat weet ik best: zeslingeren meestal van de ene boom
naar de andere.'

~~Loon - en
~Grondwerken
MUNSTERS bv

Een man laat zich invriezen en
wordt in 2675 weer tot leven ontdooid. Hij stapt uit de diepvries
en vraagt: 'Is Dallas nog bezig?'

Griendtsveenseweg 35
Deurne 0 04930-15286

.i1

HOTEL·CAFÉ
,,STATIONSZICHT''
r

.1. HENDRIKS

tel. ,2955

zondag:
opstelleo en vertrek van de optocht

maandag:
boemel dag

dinsdag:

,

vanaf ·11 uur 's morgens GRATIS
krentenmik met zult
woens~ag:

Haringschillen vanaf 14.00 uur
Wij serverera U ook ·

carnavalseten
tegen .

carnavalsprijzen
WIJ WENSEN IEDEREEN
PRETTIGE DAGEN TOE!

Gon en Jozef.
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Magazijnsystemen

Werkplaatsinrichtingen

-

-

verdiepingenmagazijn
verrijdbare magazijn
palletstellingen
drive-in stellingen
verrijdbare palletstellingen
stafmaterialenstellingen

'Zijn vrouw is er vandoor met zijn
beste vriend.'
'Ach! Daarom kijkt hij zo sip.'
'Ja, hij mist z'n vriend enorm .. .'

werkbanken
gereedschapskasten
schuifladenkasten
kledingkasten
garderobekasten

Kantoorinrichting

Tekenkamerinrichtingen

- buro's
- archiefsystemen
- hangmappenkasten

- tekeningenhangkasten
- tekeningenlegkasten
- tekeningen klemsystemen

Verpak't goed.

'Dokter, de notaris vertelde mi)
dat u eigenlijk veearts bent.' ,
'Hij kan het weten. Hij is al jaren
patiënt bij me!'

Iets versturen?
Doe het in zo'n handig Postpak
Een stevige vouwdoos. waarin
u alles en nog wat veilig en
gemakkelijk kunt versturen.
Verkrijgbaar in 4 formaten.
Compleet met plakstroken.
touw en draagtas. op alle
postkantoren met de Postpak-sticker.

Twee microben komen elkaar
tegen.
'Wat zie jij er beroerd uit, kerel!'
'Ach, ik heb wat last van antibiotica,' antwoordt de ander.
'Is zij echt zó oud?'
'Ach, de kaarsen op haar verjaardagstaart _wegen zwaarder
dan de taart zelf....'

Verpak 't in een Postpak.

Kleine zaken.Grote zaken.
Je doet re op het postkantoor.

1
"DE PEEL"

:post

DIE LISSEN

/

Heuvelstraat 3 - 7 DEURNE
Tel. 04930-12394

Auto-Wasserette
Auto-Poets-Centrale
Tankstation
Smeermiddelen-Afhaal-Depot
Oliehandel

Lopen twee nullen door de woestijn. Komen ze plotseling een acht
tegen . Zeggen de nullen tegen elkaar: 'Waard ie metdie hitte al geen
zin in hebben!'

Voor het kopen van een nieuwe of het huren van een
hele oude auto, naar:
Radio - Televisie - Video

ELECTRO WIJNEN
·Voor alle elektrische apparaten - wasautomaten - diepvriezers koelkasre.n enz. enz.

SUZUKI Dealer VAN HAM
Helmondseweg 18 - DEURNE ·

Uitgebreide sortering moderne en exclusieve verlichting.
~lasiusstraat 1

Telefoon 117064

Zij is boos: . 'We zijn pas een
week getrouwd, en jij komt nu al
elke keer laat thuis.'
Hij: 'Ik kan niet eerder. Ik moest
in het café uitgebreid vertellen,
hoe gelukkig _wij zijn!'

.

'Is het echt waar dat jij de scheiding wilt?' vraagt Annie aan haar
vriendin.
'Ja, dat klopt! '
'Maar waarom?'
'1k kan er niet meer tegen, dat
Piet elke nacht weer op moet
staan, zich aankleedt, afscheid
neemt en naar huis gaat!'

§fUDI§~(iIT,ro
Voltstraat Deurne
Telefoon 15825

s.v.

-

Een apotheek werd leeggeroofd.
Alleen haarshampoo en dé pil
werden ongemoeid gelaten. De
politie zoekt een kale, oude heer..

Kwadestaartweg 9 - tel. 12573-13714

VAN KESSE-L

'Waarom kijk jij zo ongelukkig?'
'1 k word vader.'
'Dan hoef je toch niet zo somber
te kijken?'
'Mijn vrouw weet het nog niet!'
'Heeft uw man ook zulke dure
hobby's?'
'O jé, ja, Hij betaalt ·voor drie
vr_ouwen alimentatie!'
'Schat, hoe gaat het met je man?'.
'Verschrikkelijk liefje, nog steeds
goed!'

Uw partner voor drukwerk
Helmondseweg 109

5751 PH Deurne
Telefoon (04930) 1 64 78*

Advertentie, gelezen in een krant:
'Linkshandige vrouw zoekt rechtshandige heer om samen de vuilnisbak buiten te zetten.'
De ene zwerver tegen de andere:
'En wat voor zeep is dat?'
. 'Ik weet het echt niet meer, Vijf
jaar geleden kon je de naam er
nog op lezen!'

LoooGl~TERSSEDR!lF
MU\S\.tOUD~L!U<E' ARrl~El.EN

J. W. OTTEN
DORP~T~

AARLE-Rt~TEL

L' W

AOIU.~

\OOR:

ASSURANTIEN - HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN
ADVIEZEI\
PERSOO NLUI< E LEN INGEN

"NOVA VITA"
ASSURANTIEN B.V.
Kommerstraat 21, 5712 XT Someren

Tel 04937-2824
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Sjef Guffens 25 jaar bij de
Peelstrekels ......... .
Wie van de carnaval heeft hem niet zien staan,
altijd in 't midden of achter, nooit vooraan.
't Is Sjef Guffens, de nestor van ons gezelschap,
voor zijn leeftijd nog behoorlijk rap.
Al 25 jaar lang is hij "De Peelstrekels" trouw
en vroeg en laat voor hen in touw.
Jarenlang stond hij met zijn busje klaar,
voor een ritje hier en daar.
Ook Riek zijn ega, staat hem trouw terzij,
zij genieten ervan, en horen er echt samen bij:
De laatste jaren moet hij zijn teinpo wel eens vertragen,
omdat zijn hart het anders niet kan verdragen.
Maar Sjef laat het hierdoor beslist niet afweten,
en geen enkel optreden wordt door hem vergeten.
Sjef Guffens, als nestor voor velen een steun en toeverlaat,
overal aktie~altijd paraat.
Een voorbeeld voor veel jongerenhoe het gaat,
als "Carnaval vieren" in je vaandel staat.
Sjef, we wensen je nog jaren gezond bij onze 1carnaval,
niet alleen voor op.s plezier, maar voor Jezelf bovenal!!!

'Directeur, ik vind dat mijn loon niet in verhouding staat met mijn
kennis.'
'Dat weten we, meneer Appel mans, maar we kunnen u toch niet laten
verhongeren?'
'We hadden twaalf gasten op bezoek en ik heb voor het eerst in mijn
leven zelf het eten klaargemaakt!' zegt de vrouw fier.
'En? Was het een succes?'
'Dat weet ik niet, maar de dag nadien heb ik naamloos vijf kookboeken ontvangen!'

Beste Peelstrekelinnekes en
Peelstrekels " .......... .
Zoals jullie allen weten is het
getal 11 eindeloos het getal
binnen het grote gebeuren
"Carnaval".
Welnu, na Il jaar met veel
plezier als lid van een fantastische Raad van Elf samen
met hen alle lief en leed (vooral kou) te hebben gedeeld is
nu het moment van afscheid
nemen daar.

AFSCH.E ID !

."-.,_

De beslissing van het Bestuur
van Stichting "De Peelstrekels" 12jaar geleden om een
groep dansmarietjes samen te
stellen van jeugdige leeftijd,
blijkt een goede beslissing geweest te zijn. Het toenmalige
bestuur vroeg mij of ik bereid
was leidster te worden. Toe-·
zicht en begeleiding van ·een
dergelijke groep achtte het
Bestuur noodzakelijk. Van
mijn medewerking aan dit initiatief heb ik geen spijt gehad.
Na 12 jaar neem ik afscheid
·als leidster en geef de verantwoordelijkheid over aan mevrouw Sien Verbaarschot.
Bij een afscheid past een dank-

woord. Dank aan de diverse
besturen van stichting "De
Peelstrekels", aan de Prinsen ·
van de voorbije 12 jaren; aan
de Raadsleden; de diverse
commissies, aan de ouders,
voor de prettige samenwerking en aan iedereen, die in
welke vorm dan ook een steen(tje) bjjgedragen heeft aan het
welslagen en de instandhouding door de jaren heen van
de groepen dansmarietjes.
Ten slotte dank aan alle dansmarietjes, die deel uitgemaakt
hebben van deze groepen.

NIEUWE
RAADSLEDEN.

Paul van Beeck en Mark vart
Bommel zijn de namen welke horen bij de andere twee ·
nieuwe gezichten. Paul en
Mark zijn nu één van de vele
jongemannen die al één of
meerdere jaren deel uitmaken van de Raad van Elf. Wij
wensen deze nieuwelingen t:OO,
dat zij nog vele jaren op deze
wijze hun bijdrage z~llen leveren aan hèt carnavalsgebeuren in het Peelstrekelrijk.

lnqien U tijdens de carnaval .
1988. in de Residentie De
Vierspan komt en aldaar Prins
Arjan 1 en de Raad van Elf
ziet, komt u in ieder geval
drie nieuwe gezichten bij de
Raad van Elf tegen. Oud Prins
Jan VI is toegetreden tot de
Raad van Elf. Hij wil carnaval 1988 op deze wijze meemaken.

Annie van Kessel

Zowel in de naaste omgeving
als wat verder weg is een carnavalskrant slechts tegen betaling of via een andere vrijwillige bijdrage te verkrijgen.

Die kant wil de Stichting De
Peelstrekels niet op. Wèl kun- .
nen wij natuurlijk een eventuele bijdrage best gebruiken.
Indien u ons in ons werk ten
behoeve van de Deurnese gemeenschap wilt steunen kunt
u dat doen en uw bijdrage hoe
klein of groot is zeer welkom.
Bij voorbaat onze dank!!
Stichting "De Peelstrekels".

Bankrelatie: N.M.B. Deurne
Bankrek.nr. 67.38.11.271

In de hoop en verwachting
dat ik na 11 jaar dienst nu
samen met jullie a.ls "gepensioneerd" raa4slid, me volop
in de jaarlijkse feestvreugde
-kan storten als amb~loos burger, genaamd "pèel~trekel".
Mijn opvolger wens ik toe:
"Edel Deurne wére di".
11 x Alaaf·
Leo Coolen.

'Ik, ga niet meer naar die neuroloog. Die vent werkt op mijn zenuwen.'
,De niet meer zo jonge lerares:
'Wanneer ik zeg: ik ga trouwen,
welke tijd is dat?'
Liesje: 'De hóógste tijd, juffrouw!

Strekelinnekes en Strekels.·.
Mede door onze adverteerders en begunstigers van onze
Stichting zijn wij in staat u
ieder jaar de-carnavalskrant
gratis te verstrekken.

Ik doe dit door allen en iedereen mijn grote dank te betuigen voor letterlijk alles wat
dit telkens . opnieuw tot een
zo'n grandioos gebeuren
maakte.

'Even nog uw refleksen testen,'
zegt de dokter, 'hier is de rekening!'
Zij trouwden.
Hij was in de zevende hemel.
Zij in haar vierde maand.
'Ik ben thuis de baas!'
'Mijn vrouw is ook met vakantie!'

'Je bedriegt me,' zegt de man tegen zijn vrouw. 'Welke minnaar heeft
jou die prachtige armband geschonken?'
'O, dat? Die heb ik op de achterbank van je auto gevonden!'
Zegt Piet tegen Ad: 'Ik heb zo'n enorme tandpijn.'
'Had ik vanmorgen ook,' zegt Ad, 'maar mijn vrouw heeft me .een
enorme knal van een kus gegeven, en het was over." ..'
'Goed idee,' zegt Piet, 'is ze nog thuis?'
'Was uw suikeroom tot het laatste ogenblik bij zijn volle verstand?'
'Dat weten we nog !)iet. Pas morgen wordt het testamel'lt geopend.'

Wist U,
dat deze krant
GRATIS
bezorgd wordt bij
5250 gezinnen in Deurne,
door alle leden van
Stichting
"De Peelstrekels"?

Prettige .camavalsdagen
met ekstra kwaliteit
vlees- en vleeswaren van

'vERLICHTINGS- EN
GE$CHENKENBOETI EK

,,Martinet' ,

'

'Wat geeft u 1iever op meneer,' vraagt
de dokter op het spreekuur aan een
oude jolige heer, 'Trijntje of wijntje?'
·
'Ach dokter, dat hangt helemaal van
het jaartal af!' ·

Eksklusieve verlichting

De Martinet 16 - Deurne
Telefoon 04930-14 786

Twee oudere gezusters gaan naar
bed en horen geritsel.
'Zeg Cornelia,' zegt de een. 'Hoorde
je dat? Er ligt vast een man onder
het bed.'
'Ja,' zegt de ander. 'Nu je het zegt,
het zou heel best kunnen.'
'Als je maar goed weet dat ik dat geritsel het eerst van ons tweeën heb
gehoord!'
·

van

ERP

de Martinet
AUDIO-HIFI
TV-VIDEO
HUISHOUDELIJKE
APPARATEN

bukkems
~CHOENEN

Man tegen zijn vrouw: 'Waar wil
je naar toe voor je verjaardag?'
Vrouw: 'Ik wil ergens naar toe
waar ik nog nooit geweest ben.'
De man: 'Probeer de keuken eens.'
llllllollllllUlflltlltlllltlltflllllllllltlllllllllllllllllfllltllllllllllllUlltlltlllll

·Slagerij v. Goch

P. v. DUREN
delicatessen

TëL~J2523
~ "'@11•©'~ ~•IJ@Y'i ~·~ ~·@)h 1

j

bij opname-apparatuur
boven f 200,geven wij .
2 jaar garantie
en
2 jaar verzekering

'neïpekske haole bij

stomérij nieuwe stijl
"De Martinet" 13
Deurne
Telefoon 14774

göei spulle
vur auw cente

arts& nooyen
MARTINETSTRAAT 20 · DEURNE
e TELEFOON 04930 -13913 e

ingeblikt

i.

-1

\n de martinet
lel:ft.750

Een oogarts trekt zich na veertig jaar hard werken uit zijn praktijk
terug. Er wordt een daverend afscheidsfeest gegeven waarop hij
een prachtig, gouden kunstwerk in de vorm van een oog krijgt aangeboden. Oe bejaarde ans bekijkt hetgeschen~ met volle aandacht
en merkt op: ·
'Ben ik even blij dat ik destijds geen vrouwenarts ben geworden!'

. 'n

i

1

i

1

:

Een bejaarde advocaat waagt het,
erg opdringerig met zijn secretaresse te flirten. Op een gegeven ogenblik komt zijn veel jongere confrater binnen. Als het meisje even de
deur uit is, zegt hij tegen de oudere
baas: 'Hoort u eens, hoe redt u zich
er in 'a hemelsnaam uit als die
jongedame eens 'Ja' zou zeggen?'

presentje

dat kan bij ons. 1nformeer er naar:

KADOSHOP TOEBATIQUE
Schuifelenberg 5 Deurne
Telefoon 04930-10021

HEMA

VEREYKEN STOFFEN
STEEDS DE GOEDKOOPSTE !

Ook voor al uw CARNAVALSSÎÖFFEN!
Schuifelenberg 19 DEURNE

Dokter Koos is een verwoed jager. Áls hij van een jachtpartij terug
komt, vraagt zijn vrouw: 'En hoe was het?'
Hij: 'Ik mag niet m,opperen: drie patrijzen, een haas en vier nieuwe
patiënten!'
.
·
Jan is op wintersport en komt aan bij het hotelletje waar hij een
kamer gebo~kt heeft.
Zegt de ober:
'Ontbijt van 7 tot 11 , middageten van 12 tot 15 uur en avondeten van
- 1S tot 21 uur.'
'Tja,' zucht Jan, 'dan zuUer\ we niet veel tij~ over hebben om te skiën ..'

Drie zakkenrollers zitten bij elkaar. '
_
'Ik heb een pracht van een portefeuille,' zegt de eerste.
'Die heb ik,' zegt de tweede.
'Die· hàd je,' zegt de derde.

Schuifelenberg 5a Deurne
Wijchen en Uden

Een bekend chirurg moet zijn
eigen vrouw opereren. Een collega: 'Dat is geen sinecure, joh,
je eigen vrouw onder het mes te
moeten nemen!'
'Afschuwelijk is het, en het ergste van al is nog dat je jezelf
geen rekening kan sturen!'

Vraagt een voetballer aan de
scheidsrechter:
'Waar is uw hond?'
Waarop de scheidsrechter antwoordt: 'Ik heb geen hond!'
'Wat?' zegt de voetballer, 'blind
en géén hond!'
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Hoi,
Ik ben Mariëlle Clement en ik ben
12 jaar.
Ik zit voor de eerste keer bij de
dansmarietjes en ik wens jullie met
ons een fijne carnaval.

Hallo allemaal,
Ik ben Ilse van de Heuvel. Ik zit
voor het eerste jaar bij de dansmarietjes en ik ben 12 jaar en de dans
gaat heel goed.
Ook wens ikjullie heel veel plezier
in deze carnavalsdagen!

Alááááááf Mariëlle.

Alaaf.

Hallo,
Ik vind het leuk om bij de dansmarietjes te zijn.
_
Vooral met de training hebben we
altijd veel lol. En ik heb er weer
een hele hoop leuke vriendinnen
bij.

Hallo,
Ik ben Rebecca. Ik zit nu voor het
eerste jaar bij de dansmarietjes.
Het is erg leuk en je leert er een
leuke dans, en we hebben erg veel
lol.
Verder een prettige carnaval!

Tot ziens met carnaval;
Linda Hoedelmans.

ALAAF!!!!!!!!

HET BESTUUR:
Zittend van links naar rechts: Gerard Geurts, Hein Smeets en Huub van ~essel.
Staand van links naar rechts: Willy Martens, Ties Verbaarschot en Jan Rakels.

Hoi,
Ik ben Shurella Emelina.
Ik ben 12 jaar oud.
En ik vind het leuk bij de dansmarietjes en ik hoop dat het fijne
jaren zullen worden. We hebben
veel lol met elkaar.

Ik ben Patricia Sleegers.
- · Ik ben 10 jaar oud. Ik vind het heel
fijn dat ik bij de dansmarietjes ben.
Want ik hou heel veel van dansen.
Ik hoop dat het fijne jaren worden.
En wens iedereen een heel gezellig carnaval toe.

Alaaf!!

HOI,
Ik ben Cindy van de Heuvel.
Ik ben 10 jaar.
De dans is heel leuk.
We hebben veel lol!
Tot de carnaval.
Alaaaaaaaaf! !!! !!

RAAD VAN ELF:
Zittend van links naar rechts: Erik Bijnen, Mark van Bommel, Prins.Jan VI, SjefGuffens
en Sjef Geerts.
Staand van links naar rechts: Willem-Jan Martens, Peter Leender&, Paul van Beeck, Bart
Aarts en Charles van Goch. Wilfried Geurts ontbreekt op deze foto.

Gelieve de' deumese zieken die buiten
deume gelegen zijn, op te geven bij:
Huub van Kessel, Helmondseweg 102, telefoon 14202.

Hallo,
Ik ben Anita Verhees en ik ben 10
jaar en ik vind onze dans heel leuk
en mijn Vriendin is Cindy, en bij de
dansmarietjes zijn we met 8 man
en ik doe graag play-backen.
Anita.
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De dokter onderzoekt de patiënt
grondig en zegt: 'Mijn adviezen
zijn duidelijk: niet meer drinken,
niet meer roken, matig eten en
iedere avond op tijd naar bed.
Dat is zowat het beste dat ik u
kan adviseren!'
'Goed zo, dokter. En wat is het
tweede beste?'

~

~

g

Speelgoedspeciaalzaak

~

~

g

Wij wensen u knotsgekke
carnavalsdagen!

~-

g

Vur. de carnaval

g

hebbe wai vanalles!

~

Truikes, kielen, kloonpekskes, sloapmutsen,
petten, hoedjes, sokken, galegen, pruiken, hoarlak in glitter en allerh·ande punkklurre, smink,
gel, maskers, brillekes, neuze, snorre, toeters en
bellen, slingers, ballonnen en pumpkes, confetti
en andere troep urn er 'n rotzooitje van te moake! En natuurlijk nog veul meier wa we vergète
zain. Ge komt mer us keike!

~
~

~

~

~
~
~

gNAUW GOEIEKOUP!!
~
~

2 rullekes serpentines in de moj
klurre vur mer. inne gulde!!

.

~

.

.

g
g
g
~

~

~

deume tel. 10180

'Gelukgewenst, kerel. Dit is de
mooiste dag van je leven!'
'Ik trouw morgen pas, hoor.'
'Dat bedoel ik, kerel...".'

kerkstr. 3a
gemert tel. 64981

BLOEMENMAGAZIJN

~

' De Akelei

g
~

PROOST!!!!

stationsstr. 6

~
~

~

Mi de carneval
veul leut en pluzieër
baai HARRIE en HANNIE
in dè Spoorstroat.
Waai hebbe ok
wa te ête!!

Speciaalzaak in modern en betaalbaar
bloemenwerk voor elke gelegenheid!

Carnaval
Onwijs gaaf
Na Carnaval
Boekhandel
Hub Berkers
Onwijs gaaf
voor al uw
boeken.

Stationsstr. 92- Deurne - Tel. 04930-12113

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

peUt .estaum

~ kotf~shop

Keukencent.rum M. BERKERS
'E.1'-1

~IJ

IS OK NOG

ANNE MER

As ge ut beste
wilt, moete ge
bei Berkers zijn!

Wenst u een fijne carnaval!
. Met carnaval zijn wij gesloten!
Stationsstraa 1 7 Deurne
telefoon 04930- 4 758

Slijterij· Wijnhandel B.J" VAN HOUTS
Stationsstraat 14 Deurne - Telefoon 04930-13705

Tijdens de carnaval open tussen 1Oen 12 uur.

Voor al uw·
dameskleding

SPECIALIST
in haarkleuringen
en permanenten.

(1 Grote kollektie

~ARNAVALS·

Fa. Reijnders-Willems
Stationsstraat 24 - Deurne
Telefoon 04930-12691

Het grootste, en beter verzorgd assortiment rookartikelen vindt U natuurlijk
in:

ASTÉN
Emmastraat 4 - Tel. 04936-5141

DE ECHTE

WARME BAKKER

Schoenreparatie
Lederwaren

~RTIKELEN

Ad v.d. Mortel

zoals elk jaar weer bij:

GOOSSENS' TEXTIEL
Stationsstr. 44 - Deurne
l'r

f

--

/-

-

i

TEL. 04930-12091 .

DEURNE
Stationsstraat 26 - Tel. 04930-12297

'Ken jij dat stel daar?'
'Tuurlijk, dat zijn goede vrienden van mij, ze zijn qp huwelijksreis.'
'O ja? Ze zien er anders helemaal niet zo happy uit!'
'Ze zijn ook al op de terugreis.'

...

1

*'

Stationsstraat 94 - Deurne
Telefoon 12507

Stationsstraat 15
Deurne
Telefoon 04930-15768

Een vreselijke lelijke vrouw stapt
een kroeg binnen met een papagaai op haar schouders.
'Wie raadt wat ik op mijn schouders heb, mag me kussen!' riep
ze enthousiast naarde mannelijke aanwez~en. Een doodse sti~
te daalt neer in het café. De mannelijke aanwezigen houden hun
gedachten voor zich. Eén man
vindt dit toch wel zielig voor de
vrouw en doorbreekt het zwijgen:
'Eh," .. een krokodil?'
,Nou,' zegt de vrouw, 'voor deze
keer reken ik het goed!'

EMILE BERKERS

Stationsstraat 38, Deurne

Twee dierenartsen opereren een
olifant. Eenmaal als het dier dichtgenaaid is, vraagt de ene arts:
'Tussen twee haakjes, waar is de
verpleegster eigenlijk?'
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30 januari 1988
=

=

lîAJA-AVOND
MET DB HOSHBNGBLS

NA AFLOOP HAL

in residentie de vierspan deurne
medewerkenden:
peter aarts
striepke veur
tonproater tj. v.d. kimmenade
tonproater 1. v.d. hurk
dansgroep de dinky dancers
·
de bretel boys
.
bandparodist hans damen
de sjieko's
r

kaartverkoop:slagerij van goch
de vierspan
kledingmagazijn lichteveld van deursen
voorverkoop:23 januari 1988
van 11.00-13.00 uur

,

· Reeds diverse jaren is de Gala-avond van de stichting "De
Peelstrekels" een çvenement
waarnaar door velen van u
wordt uitgekeken. Was in die
reeks de . Gala-avond 1987
niet helemaal van hel niveau,
dat u de laatste tijd gewend
was, dan kan voor 1988 worden gewezen op de keur van
artiesten waarop de commissie Gala-avond beslag heeft
weten te leggen. Voor 1988 is
getracht om u een zeer gevariëerd programma te brengen
met artiesten van naam, die
borg staan voor een zeer carnavalistische avond.
·- - Tjeerd van de Kimmenade
Voor· u zullen op de Galaals Door Trekker, is wederavond van 30 januari 1988
om van de partij. Zoals beoptreden:
kend wist hij in 1987 de zaal
plat te krijgen. Hij was in
1987 finalist o.a. bij de KeijeOnze eigen Dansmarietjes.
bijters
en in AarleVoor het seizoen 1987/1988
Rixtel.
zijn wij weer gestart met een
- de bekende Deumese trounieuwe groep en tijdens · de
badour Peter Aarts met zijn
Gala-avond zullen zij hun ingroep treedt wederom op op
gestudeerde dans brengen.
deze Gala-avond. Enige an- Leo van den Hurk zal als
dere introductie is niet nodig.
Spaanse gastarbeider zijn buut
- tenslotte zal op de Galabrengen. Leo heeft in de loop
avond bekend gemaakt wor- ·
der jaren in deze regio veel
den wie zich Strekel van het
bekendheid verworven. Hij
jaar 1988 mag noemen.
verwierf vorig jaar de publieksprijs bij de· Brabantse
Strekelinnekes en Strekels u
kampioenschappen en werd
ziet, dat de commissie Gala2e op de Nederlandse kamavond niet stil heeft gezeten.
pioenschappen.
U wordt in staat gesteld deze
- Nieuw zijn De Brètelboys
artiesten qp de Gala-avond
welke uit het Limburgse land
1988 te zien en te horen en
bij ons hun opwachting koals de voortekénen niet bemen maken. driegen, dan moet u zorgen
- ook de Dinky Dancers,
dat u er bij bent. De voorbekend van de t.v., zijn weverkoop van de kaarten is op
derom van de partij.
onderstaande
adressen vanaf
- Hans Damen een zeer beheden:
kend en begaafd bandparoSlagerij C. van Goch,
dist.
Martinetstraat
- Striepke Veur een bekende
Kledingmagazijn Lichteveld
groep uit het Keijebijtersland
in de Molenstraat
brengen een nummer. geënt
Residentie
De Vierspan.
op de Deumese perikelen.
- De Sjieko's uit Liessel hebWij wensen u een prettige
ben met hun optreden in de
avond toe.
regio reeds veel succes behaald en zijn in 1988 zeker
Commissie Gala-avond
van de partij.

ZAAL VAN
zaterdag
Hellevegersbal
met orkest

EDELWEISS
TRIO
orkest voor
JONG en OCJD ! !

Met bezoek van
Prins Arjan 1

MATINEE

van de _
Peelstrekels

AAN
DE
IVIOLENSTRAAT!'.$N,,
:
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na 11 jaar weer
door de Meulepéép (~olenstraat)

Carnavalso~cht

" v0 or

.
vee 1 p 1ez1er""""".""".""."
... naar.·"

De Bierelier!
Alle carnavalsdagen open vanaf 2.00 uur '.s
middags.
Dé plek om te swingen op rock of salsa in een
carnavalsjasje.
·
Zondagavond een té _gekke band.

Molenstraat 15 - Deurne -Tel. 10743
Henk en Gerda Sleegers
Openingstijden: vrijdag van 14.00 tot 02.00 uur
zaterdag van 11.00 tot 02.00 uur - zondag van 11.00 tot 02.00 uur
maandag van 11.00 tot 02.00 uur - dinsdag van 11.00 tot 01.00 uur
woensdag: HARINGHAPPEN

Gezelligheid voor 't klantje
betekent carnaval vieren in 't Pandje.

HERBERG
DE ROODE LEEUW
Molenstraat 31 • 5751 LA Deurne

Telefoon 04930-15192

Carnaval in de Roode Leeuw zoals elk jaar
het hoogtepunt in sfeer, dans en muziek!

GRILL .ROOM
TAWOR
Fikret Demir
Tijdens de carnaval zijn wij geopend van 's middags
·
14.00 tot 's nachts 03.00 uur.

Kindermenu: friet met frikandel, worst of kroket en een
frisdrank. Met carnaval is het menu voor kinderen en volwassenen van eigen specialiteit. Voor volwassenen is er
ook koffie en the&.
De bestelling kunt u zelf af komen halen en eventueel
telefonisch bestellen.

~

Molenstraat 6 - Deurne
Telefoon 04930-10219

ZANZl·BAR

Molenstraat 13

Tijdens carnaval zijn wij alleen op
zaterdag- en zondagmiddag
geopend vanaf 2 .uur.
Zaterdag-, zondag-, maandag- en
dinsdagavond GESLOTEN.
· Woensdag weer geopend vanaf 23.00
uur.
VOOR LEUT EN GEIN MOET JE BI J DE
ZANZl-BAR ZIJN!

.Gezamenlijke· Horeca-ondernemers van
de Molenstraat heten u dus ook tijdens
de optocht van harte welkom!

'· ..... DE' PEELSTREKEL· 1988:----------------.-----------~--...,,..,.-"=""""
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Optocht van. de Stichting de
Peelstrekels op- een andère
leest geschoeid!!
Reglement Carnavals- optocht
Zowel de Optochtcommissie,
als de Commissie Kinder-'
optocht en het bestuur van de
Stichting De Peelstrekels heeft
zich beraden over de gang
van zaken bij de grote optocht en de kinderoptocht.
Met name de Kinderoptocht
is daarbij onderwerp van gesprek geweest.
Men is daarbij tot de conclu- ·
sie gekomen, dat de kinderen
meer aandacht verdienen dan
deze de laatste jaren hebben
gehad. Men vindt het jammer, dat langs de route te weinig mensen stonden om de
kinderen te bewonderen. Ook
zij hebben er moeite voor gedaan om er leuk uit te zien,
hetzij als groep hetzij als individueel.
Besloten is daarom -om even· als vele jaren geleden- de
kinderen in de grote optocht
mee te laten trekken. Op deze
wijze kunnen de kinderen rekenen op een groter publiek.
Bovendien lijkt het ook voor
de ouders of anderen aantrekkelijker om zelf mee te doen.
Ten aanzien van de jurering
wordt opgemerkt, dat deze
evenals in het verleden gescheiden zal plaatsvinden.
Met andere woorden zowel
1
de kinderen als de deelnemers aan de grote optocht
worden apart beoordeeld. Be-

halve natuurlijk als in . een
grote groep ook kinderen meedoen.
Om de organisatie goed te laten verlopen, is het noodzakelijk dat ook de kinderen
zich vooraf inschrijven. Hoe
dit moet gebeuren kan worden gelezen in het Reglement
Carnavals-optocht. Voor diegenen die zich op het laatste
moment nog bedenken, h.estaat nog een mogelijkheid
om zich in te schrijven van
13.00 tot 13.30 uur in Hotel
Stationzicht. Schrijf evenwel
via voorinschrijving in en maak
het de organisatie niet moeilijker. Inschrijven op het laatste moment geeft echt veel
problemen. Ook voor de kinderoptocht geldt het op vrijdag voor de carnaval tussen
18.00 en 19.00 uur afhàlen
van de nummers. Het opstellen is voor hen dan ook op de
Tramstraat of Derpsestraat.
Zoals gebru!kelijk vindt om
17.00 uur de prijsuitreiking
plaats in Residentie De Vierspan.
Deze prijsuitreiking geldt dus
zowel voor de Kinderoptocht
als de Grote Optocht.
Tenslotte de route. De route
van de optocht heeft een wijziging ondergaan en is als
volgt:

ROUTE GROTE OPTOCHT
OP STELLEN: Tramstraat en Derpsestraat.
ROUTE: Stationsplein, Spoorlaan, Stationsstraat,
Markt, Visser, Kruisstraat, Haageind, Veldstraat, Europastraat, Molenstraat, Markt, Visser.
ON TBINDING: De ontbinding vindt plaats op de
Visser. Op deze wijze kan men zowel via de Zandbosweg als de Kruisstraat richting 'huiswaarts' gaan.
Wagens mogen niet de Martinetstraat in!!!!!

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:
Deze dienen te voldoen aan de daarvoor wettelijk gestelde
eisen. Voor het vertrek van de optocht zullen deze aan een
keuring worden onderworpen:

3. Wanneer met motorvoertuigen aan de optocht wordt
deelgenomen dient ten opzichte van die voertuigen een
verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid te zijn
afgesloten .
4. De hoogte van enige uitbeelding mag niet meer zijn dan

4.50 m" terwijl de breedte maximaal 3.50 m. mag bedragen.

, In verband met de gewijzigde omstandigheden in de
Stationsstraat zal op de naleving van dit artikel zeer
nauwlettend worden toegezien.

5. In alle gevallen dienen de deelnemers aanwijzingen door
de politie, optochtcommissie en ordecommissarisssen,
gegeven in het belang van de openbare orde en de
verkeersveiligheid, onmiddellijk op te volgen.

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

14. Tijdens de optocht mag niet gecollecteerd worden, tenzij

hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door de
Stichting "De P.eelstrekels".

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

·

De optocht 1988 zal worden gehouden op zondag
14 februari .
De vertrektijd is evenals vorig jaar vastgesteld op
14.00 uur. Inschrijven voor de optocht is mogelijk ,
in de volgende categorieën :
1. individueel
2. kleine groepen (3 t/m 7 personen)
3. grote groepen (vanaf 8 personen)
4: kleine wagens
5. grote wagens
6. paren .
Inschrijfformulieren voor deze optocht kunnen
· worden afgehaald bij de fa. Kuypers, Molenstraat
2, Deurne en slagerij van Goch, Màrtinetstraat 24,
Deurne.
,
De inschrijfformulieren dienen uiterlijk vóór woensdag 10 februari te worden afgegeven bij Slagerij
van Goch. ·

7. Het is aan de deelnemers van de optocht (muziekcprpsen
en/of showgroepen inbegrepen) niet toegestaan tijdens het
trekken ~an de optocht stil te staan, terug. te lopen of te
rijden.

Het toe te kennen nummer kan worden afgehaald
op vrijdag 12 februari tussen 18.00 en 19.00 uur,
eveneens bij Slagerij van G~h.

8. Voor ongevallen tijdens. de optocht is de Stichting "De
Peelstrekels" op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen.

De prijsuitreiking van d~ optocht vindt plaats om
17.00 uur in de Residentie.

9. Gebruik van alcoholhoudende dranken door de
bestuurders van voertuigen is verboden.
10. De plaatsen in de optocht worden door de
optochtcommissie bepaald. De optochtcommissie behoudt
zich het recht voor om deelnemers zonder opgaaf van
redenen van deelname uit te sluiten .

ll. Deelnemers va·n buiten de gemeente Deurne, alsmede
uitbeeldingen met duidelijke reclamedoeleinden dingen niet
mee naar de prijzen.
12. De beoordeling door de neutrale jury is bindend .
Hiertegen is geen beroep mogelijk.

13. Deelnemers moeten uiterlijk 13.30 uur de voor hen
vastgestelde plaats in de optocht ingenomen hebben. Het te
laat aankomen kan uitsluiting tot gevolg hebben.
AANWIJZING:
de optocht wordt opgesteld in de Tramstraat en de
. Derpsestraat. Dringend wordt verzocht als aanrijroute te
gebruiken de Derpsestraat tot aan de spoorlijn (dus niet via
de Romeinstraat).

r•••••••llÏiiii

Lev~nsgevaarlijk~~~~~~~-~----

De prinsen vinden het f.
van strooien. Het is we IJn om vanaf hun Prinsenwa
.
~.t dlevensgevaarlijk. I leuk en aardig om deze kinf:r~:~ekmderhen te. trakteren in de vor 1
•
IJ oen een bero
zien allen en toll
. m ,zoals gebruikelïk r ·
blijven staan.
op ~e ouders dat zij zorg dra
en om die snoepjes te bemach{ig IJdens de ~ptocht)
noc de Pnns of bestuur vagen vft deze kinderen gedurend d
en maar WIJ vinden
.
n we e carnaváfsvereniging da~ o~~P:~~~e~at ze toch in ieder geval aan de ka t
e verantwoording dragen.
n

Wa:f

Dringend verzoek:
Vanaf de Prinsenwagens (en ook vanaf andere wagens) wordt dikwijls gestrooid met.versnaperingen. Doorgaans lopen met deze
wagens veel (meestal kleinere) kinderen mee, om deze versnaperingen te verzamelen.
·
·
Om ongelukken te voorkomen wordt aangedrongen om het strooien totl of twee personen te beP.erken (b.v. Prins en Prinses) en het
strooien goe~ _buiten de wagens te doen, dus niet _vlak er langs. Daarnaast eist de Stichting ' De Peelstrekels" in overleg met de
gemeentepolitie, dat deze wagens zowel aan de z11kanten als de achterkant tot ongeveer 20 cm boven de grond dicht zijn.

T;jdens

~ opto~ht

mag in
die straten
wàar de optocht
doortrekt
niet geparkeerd
worden!!!!!

.1
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Zondag 10 januari
14.00 uur:
Prinsonthulling in Residentie De Vierspan,
m.m.v. De Hosbengels.

--------1------·
Vrijdag 22 januari
20.30 uur:
Ondertrouw Boerenbruiloft in Residentie De
Vierspan, m.m.v. 'De Hosbengels.

·············-·
Zaterdag 23 januari
13.30 uur:
Bejaardenmiddag in zaal van Moorsel.

••••••••••••••••
Zondag 24 januari
13.00 uur:
Prinsenade in Residentie De Vierspan, m.m.v.
De Hosbengels.

••••••••••••••••
Vrijdag 29 januari
21.00 uur:
Gemeentebal in zaal van Bussel

••••••••••••••••
Zaterdag 30 januari.
20.00 uur:
Gala-avond in Residentie De Vierspan,
m.m.v. De Hosbengels . .

••••••••••••••••
Zondag 7 februari
14.00 uur:
Receptie Pottenbakkers in Zeilberg.
15.00 uur:
Op bezoek bij W.1.K. (pater Rompa)

••••••••••••••••
Woensdag 10 februari
20.00 uur:
Bejaardenavond in het bejaardenhuis in de
Kruisstraat, m.m. v. De Hosbengels.

Vrijdag 12 februari
13.00 uur:
Kinderdag. Bezoeken aan diverse kleuterscholen. Tevens bezoek aan de F~tima
school.
20.00 uur:
Receptie Dors(t)vlegels in zaal Thijssen te
Vlierden. _

1
----""------Zaterdag 13 februari
, 14.00 uur: Kleuterbal in de W alsberg, m.m. v.
De Hosbengels.
t6.00 uur: Sleutelathalen, m.m.v. De Hosbengels.
20.00 uur: Receptie Heikneuters in zaal de
Heibloem.
21.00 uur: Hellevegersbal in zaal van Moorsel.
22.30 uur: Harmoniebal in de Vierspan.

•••

Zondag 14 februari
14.00 uur: Grote- en kinderoptocht.
17 .00 uur: Prijsuitreiking in Residentie De
Vierspan.
18.00 uur: Diverse bezoeken, m.m.v. de
Hosbengels.
21.30 uur: Residentie De Vierspan, m.m.v.
de Hosbengels .

• ••••••••••••••
Maandag 15 februari:
13.30uur: Diverse bezoeken·m.m.v. De Hosbengels.
21.30 uur: Residentie De Vierspan, tn.m.v .
De Hosbengels.

• ••••••••••••••
Dinsdag 16 februari
.
10.30 uur: Ukkepukkebal in Residentie De
Vierspan, m.m.v. De Hosbengels .
11.30 uur: Bezoek ziekenhuis.
.
14.30 uur: Boerenbruiloft op de kiosk, waarna om
15.30 uur: receptie in Residentie De Vierspan.
21.30 uur: Residentie De Vierspan, m.m.v.
de Hosbeligels. .
23.30 uur: Sluitingsceremonie in Residentie
De Vierspan, m.m.v. de Hosbengels.
23.59 uur: Verbranden Peelstrekel, nabij de
Vierspan.

••••••••••••••••
Bij eventuele gezinsuitbreiding tijdens carnaval komt Prins Arjan 1 op bezoek.

pagma;
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DEURNESE EN
NEERKANTSE

De ene vriendin tegen de andere:
'Kun jij je dat voorstellen: gisteren
heeft die knappe man die op de
hoek woont, me met 'juffrouw' aan. gesproken"".'
'Dat snap ik best,' zegt de ongetrouwde en oudere van de twee.
'Wie zou nu op de gedachte komen
dat er iemand met jou getrouwd zou
kunnen zijn?'

~{Th.
KEUKENS
TIMMERFABRIEK
INTERIEURVERZORGING ·

Het adres voor al uw
i[ibouwapparatuur

PIET MENNEN B.V.

'_Van mijn
reis adviseur
verwacht _ik méér
dan een stapeltje
zonnige gidsen.

1

BEL VOOR AFSPRAAK:
MEIJEL: Schoolstraat 13, tel.: 04788·
2888 (b.g.g. 3020).

DEURNE: Stationstraat 56b,
tel.: 04830·11208
Koopavond vrijdag.
01gelljk1 geopend van 13.30. 18.00 uur.

Zaterdag• 10.00 · 1e.oo uur.

Zin in
, un
lekker pilske-?
Dan vlug nor

Ik ben bij de .ABN.
De ABN is een behulpzaam vertrekpunt · voor uw
vakantie. Met complete reisservice. Het boeken van de reis, .
vreemd geld en r~ischeques, de verzekering.
Alles regelt u
·
op één adres.
_"""""'_.._ __

SCHILDERSBEDRIJF

COOL EN

CAFE VAN BAARS

A. Reddingiusstraat 22
Deurne· Tel. 12426

Stationsstraat 113, tel. 14538

*
*
KLEUREN HARMONIE
MET KLEUR·

Piet en Kaatje zijn getrouwd. Ze kunnen het best met elkaar vinden,
maar schoonmama vindt Piet een jongen van niks. En dat steekt ze
bij haar vriendinnen die op de koffie komen, niet onder stoelen of
banken.
'Toen ze samen naar de Burgerlijke Stand gingen om te trouwen,'
zegt ze, 'brulde hij zo keihard 'ja' datmijn dochter van de schrik zowat
een miskraam heeft gekregen.'

Marietje zit met haar vriend op een bankje in het park tegenover het
ziekenhuis. Na een paar zoentjes zegt ze opeens:
'Hee, wil jij de plek zien waar ik aan mijn blindedarm geopereerd
ben?'
'O"".ja goed, laat me dat maar eens zien".".'
'Kijk, daar boven, in dat gebouw aan de overkant waar zoveel lampen branden. Daar is het gebeurd!' ·
.
'

Có"PPE.RÄNT

EN
HISTORLAKKEN

De ene vrouw tegen de andere:
'Wat ik gisteren meegemaakt heb. Ik vond in het tasje van mijn 16jarige döchter een verpakking met dé pil.'
'Oh ja? Heeft jouw dochter van 16 al een tasje?'

'G.a je v~na'.-'ond ·mee naar ~et circus?' vraagt de jongeman aan zijn
vriend. Er 1s heel wat te zien hoor. Een knappe jonge vrouw bijvoorbeeld, die op een nijlpaard rijdt, helemaal naakt!'
'Ja, _laat ik maar eens meegaan. 1k heb in geen jaren een nijlpaard
gezien!'

Met Beijers
groen-te en fruit
bent U altijd
beter uit!
Mijn vrouw droomt elke nacht dat ze
met een miljonair getrouwd is.
Wees blij. De mijne denkt het over- · ·
dag!
· 'Ik begrijp niet dat de mensen me
. altijd zo vreemd aankijken als ik
vertel dat ik mijn geld op straat
Stationsstraat 11 - 5751 HA Deurne
verdien,' zegt een vrouwelijke poliTelefoon
: 04930-17628
.___ _ _
__
_ _ _...,:__ __, ........,__ _ _ _ _ _...;.___ _ _____,· tieagent.

Groente en Fruit

\~~~
. ~r.;,; ':Y

B1J

autorijschool

- •

T j e u P h i 1i p s

. "'.!::.

autorijlessen voor

37,50

Magazijn "De Molen" Deurne

Per Uur.

L.M. van

Griensven-Holten
Stationsstraat 34
Tel. 04930-12404

·

Sta1>ansst<aa1>$
tei

04930 · 13831
Oeume · omgeving

~oo•

Heeft U in koken geen zin ? ? ?

-..---:~nackbar

Speciale aanbieding in
BK roestvrijstaal en emaille
panl).enset

RINY VAN VEGHEL

met 1 Q9/o J<orting·

Stationsstraat ·64 · Deurne · Tel. 17581

0

Een groepje kannibalen onderhoudt zich over hun eten. leder van
hen noemt zijn lievelingsgèrecht op.
'E.n wat eet jij het liefste Koekeboemba?' vraagt een van hen aan zijn
vriend.
'Ministers. Die zitten goed in het vlees en hebben geen ruggegraat.'

MIJN H_A.AR ZIT GOED
ALS DE KAPPER HET DOET !

Kapsalon "Lie§heth, ,,

0

TON HART JENS
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Rijwiel.handel
Stationsstraat 108
Deurne

35
-

-

Fietsvakman
Fa. Manders

FOTO STUDIO - FOTOGRAAF
~tationsstraat

,,.

Uw GAZELLE

,...Tel. 04930-19810

Burg. v. Beekstr. 11 Deurne

~en hapje van ons gaat er altijd in

... -

.,..1

Twee kippen rennen voor een haan
uit. Kakelt de ene kip tegen de
andere:
'Niet zo vlug! Hij is niet zo jong
meer!'
Mevrouw vraagt aan haar nieuwe
hulpje in de huishouding:
'Hou je van papagaaien?
Antwoord: 'Ik lust alles, mevrouw!'
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SLEUTEL AFHALEN

Gewoonte getrouw zullen de
Deurnese carnavalsverenigingen op zaterdag voor de
carnaval om 16.00 uur hun
opwachting maken bij het gemeentebestuur van Deurne.
Op de markt bij het gemeentehuis is dan volop feestgedruis en wordt de carnaval
1988 op waardige wijze ingezet. Uit de handen van de
burgemeester zullen de ver-

schillende Prinsen de SLEUTEL van hun Prinsdom ontvangen en de macht overnemen. Pas dinsdagavot;ld om
24.00 uur houdt deze macht ·
op en gaan we weer over tot
de orde van de dag. Dit sleutelafhalen is niet alleen voor
de carnavalsverenigingen maar
zeker voor de Prinsen een
waardig gebeuren.

"De Pee/poort"
MARKT 5 - DEURNE - TEL.

1 0700

Tijdens_carnaval muziek met:

BRABANTS BONT

Aan het sleutelafhalen
werken mee:
De Pottenbakkers uit Zeilberg.
De Dors(t)vlegels uit Vlierden.
De Peelpluimen uit Helenaveen. "
De Ulewappers uit Neerkant.
De Keien uit Liessel. De Heikneuters uit
St. Jozefparochie.
De Peelstrekels uit Deurne.

'Er is iets geks met mijn vrouw aan
de hand,' zegt Piet tegen een van
zijn vrienden. 'Als ik haar kus doet
ze altijd haar ogen dicht. Snap jij
dat?
Zijn vriend haalt verbaasd zijn schou. der op. 'Ja,' zegt hij. 'Dat is heel
merkwaardig. Bij mij doet ze dat
nooit.'
Marie en Kees hebben tien kinderen. Maar opeens komt Keés iets ter
ore wat hem niet zint.
'Ik moet je iets zeggen, Marie,' zegt
hij 's avonds niet al te vriendelijk 'Er
wordt over je gepraat. Ze beweren
dat Piet, onze kleinste, geen kind
van mij is.'
'Kletskoek,' zegt zijn vrouw, 'en laat ·
Piet nou juist van j.ou zijn.'

(uit Helmond)

Zondag direkt na de optocht: MATINEE .

'Weet je dat het nétnummer van Naarden hetzelfde is als dat van de ,
ooievaar?'
'Nee. Welk nummer is dat dan?'
'2159'
'Wat heeft dat met de ooievaar te maken?'
'Wel, 2 zielen, 1 gedachte, 5 minuten plezier en 9 m_aanden wachten.'

Café Bar Petit Restaurant

"i!lr tlotbrhsel"
Markt 4 - DEURNE
Telefoon (04930) 13260

ut trefpunt vur
gezelligheid en pluzier
mi un lekker pötje bier.
HIEËR CARNAVALLE
Ml ZUN ALLE!!

De ooievaar heeft het druk.Hij moet
een jongetje en een meisje brengen. Onderweg vraagt het jongetje
aan het meisje: 'Kom jij bij dezelfde
moeder terecht als ik, of vlieg je zomaar mee?'
'Wat dacht je,' zegt het meisje kat. tig. 'Ik vlieg niet mee als ste]wardess!'
Zij: 'Heb je het vannacht ook zo
horen tekeergaan?'
· Hij: 'Nee.'
Zij: 'Het was verschrikkelijk onweer,
Het heeft onafgebroken gebliksemd
en gedonderd.'
Hij: 'Waarom heb je me dan niet
wakker gemaakt? Je weet toch dat
ik bij zulk weer niet kan slapen!' '

'Met mijn dochter trouwen?' tiert de miljonair.
'Heb je geld?'
.
'lk...... lk ·heb een paar duizendjes op de bank staan,' stamelt Gerrit.
'Ik vroeg of je geld hebt. Niet of je een paar centen hebt om postzegels voor de trouwkaarten te kopen!'

TIJDENS DE CARNAVAL
HELE DAGEN GEOPEND!

TOT ZIENS

Siggi en Hans

••••

r
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Kruisstr. 6 · St. Jozefstr. 6 · Liesselseweg 12

n~<n~o6l~
fita~~rtmo~
~moda
Grote collectie carnavalskleding

~
kerkhof

Computercentrum FOKA: MSX-computers en Philips PC's

D

5751 BG

Deurne

••.

MS~HOMECOMPUTERS:

Computercentrum FOKA, Kerkstraat 8 DEURNE

De enige1;Jespecialiseerde earl'

pec1aalzaak van peel land en

s··eken.

UNIER

• Horloger - Juwelier

""-~b Ll-...,...;l~H!:Ul~I,

De nieuwste Ph1l1ps pc's geheel 1SM-compatible
incl. software. nu voor de prijs van/ 2125,Philips MS -2 + datarecorder, geheel compleet
met softvware -r kurs us nu: f 598,Verder eel andapparçi.tuur zoals printers d1scdrives, dr el ekentablet, muis, monitore .

Eigen reparatie
en graveerwerkplaats

juwelier
Kerkstraat 7

~~~
"Sá.bjmo®
l\lórz\ngHï~tlrr.g

is het bro

-

INTERSHOE

DEURNE
LIESSEL
BAKEL

DEURNE KERKSTRAAT 1 ·
HELMOND KERKSTRAAT 41
KAM STRAAT 26

uw Echte Bakke

VEDDER

Een echtpaar heeft een zomerhuisje met maar één kamer. Menig
weekeinde brengen ze daar samen met hun buren door. Een
nieuwsgierige kennis vraagt hoe ze dat 's avonds doen als ze naar
bed gaan.
'Vroeger zetten we er altijd een scherm tussen,' zegt een van de
dames, 'maar nu we een dagje ouder zijn, hoeven onze mannen alleen maar even hun bril af te zetten!'

COMPACT DISCS VAN TOPKWALITEIT

Uitgebreide collectie
De laagste prijzen
Alleen tevreden klanten.

an

~
Keuze uit meer dan 5000 CD's

J. STEEGHS

bloemenautomaat

DE'

HAAGEIND 24

voor al uw

BRUILOFTEN

Uw huis is de schilder waard.

en

'WALS-

PARTIJEN

~~·~-~-_.· BERG

GLAS· en SCHILDERWERKEN

Zaal v.d. Putten

Verheijen

Mi lhezerweg 2
telefoon 12558

Milhezerweg 31 • Tel. 12337
Papa is bezig Jantje te wassen in bad. 'Doe ik he zo e e goed als
mama?' vraagt hij.
.
'Ongeveer paps. Maar mama doet altijd eerst m se oenen uit!.

eethuis
party-service_

electro-techniek
MANDERS
t\&LM&2eRweG 7

van der weijst
haageind 1 deurne tel 14043

Tll'L: 1309?

srRIKKELKENS -.KRENTJE
*~

PRIJSVRAAG
In deze carnavalskrant staan
van de Deumese middenstand
een aantal advertenties. In
sommige van deze advertenties staat een letter, die met
de tekst van de advertentie
niets te maken heeft.
Het is de bedoeling, dat deze
letters opgespoord worden en
in de goede volgorde geplaatst worden. Er zal dan
een zin verschijnen, die iets te
maken heeft met carnaval.
Het aantal letters, dat gevondeQ moet worden bedraagt 28.

Deelname staat open voor
kinderen tot 14 jaar.
Oplossingen kunnen vo r 13
februari a.s. ingeleverd worden bij: Huub v. Kessel, Hel- .
mondseweg 102, Deurne.
Bij de oplossing dient vermeld te worden: naam, adres
en leeftijd. Onder de goede
inzenders worden 3 prijzen
verloot
De bekendmaking bie van
vindt plaats in Residenti De
Vierspan na de grote op ht.

,

De postbode bezorgt Jansen een
brief. Deze maakt nieuwsgierig
·de envelop open en haalt er een
blanco vel uit.
.
'Hé,' zegt
postbode, 'd'r staat
niks op!'
'Da's me broer,' zegt Jansen, 'wij
spreken al jààren niet meer tegen mekaar. .... .'

rv-'I Verlijsdonk
, L/111 Interieurvenorgi~g

d.e

oewen adviseur
tussen
veur- en
achterdeur

BLOEMEN & PLANTEN

J. PRIJS
Helmondseweg 118
Telefoon 13105

""...-,

..,eau "",,_,

n

a~t'-'4 · a

ffr. ff .salk

Nou
ff r. Ar t

afd. STAAL

afd. KUNSTSTOF afd. BEPLATINGEN

f{r. ""' - tJJerin"

St. Jozefstr.
hoek Ferd. Bolsstr.
\

. C.v.Beurden & Zonen

f tel. 13680

•

SIEM
PEPPING E
M A K E L A A R D IJ B. V.
Aaltje Reddingiusstroat 4, Deurne. Tel.04930-15633.

OSKOMERA
stool

ELECTRO-TECHNISCHINSTALLATIEBEDRIJF

"'"""~~~"""""""""""""""""""""""""""1

olum!nium

konstruldie.,
romen, daM:en,
1rroppen,puen

Oskomera bv

kunststof

bepkrtingen

I "'"'•'"
deu<en, 1romen, de<xen. 1dokptaten,
puien,~, puien, rol.Mc:en
vloer?oten..
zonwemgen

lndustrieweg 19.

~

1
,

5753 PS Deurne Tel. 04930-14502

Vur jouw neij room in 't huis, vur
hum zin neij pui in de winkel, vur
hur neij deur veur, vur veul roamen
in dè kantoar _ afijn zo kande wel
durgoan. mèr noaw uurst ·-··· eh
proost hè 111 Ge kaamt demoa
mer's buurte mi iemund van on•.
wonnu !!!
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'n s~s snack uall
lekker in de smaak!

Wilma wordt de laatste tijd heel
vaak door haar chef naar huis gebracht omdat ze moet overwerken.
Op een avond gÇJ.at hij weer met
haar mee. Ze komen door een vrij
donkere straat en ·dan zegt haar
chef: 'Ach Wilma, zou je om hulp
roepen als ik je eens lekker zou omhelzen?' .
'Waarom zou ik?' zegt Wilma. 'U zult
het toch zeker wel in uw eentje kunnen klaarspelen?'

S & S Snacks B.V.
Dr. Hub v. Doorneweg 28
5753 PM Deurne
Telefoon 04930 - 16878

Meier gaat er prat op dat hij een beeldschone vrouw heeft. Een
vriend vertelt hem evenwel dat zij hem met maar liefst vier minnaars
bedriegt.
'Nou en?' zegt Meier. 'Wat dan nog. Ik ben liever met twintig procent
bij een goede zaak betrokken dan met honderd' procent bij een
slechte!'

Janneke stapt een hippe . modezaak binnen. Ze vraagt de bediende
of hij moderne rokken heeft.
'Jazeker, juffrouw! Moet hij te nauw
óf te kort zijn?'
Een professor bespreekt met zijn
vrouwelijke studenten de superioriteit van de man, rriaar dit valt allesbehalve· in goede aarde. Nadat de
meisjes zijn uitgeraasd, zegt de hoogleraar:
/
'Maa~ jullie kunnen toch niet ontkennen dat God de man het eerst
heeft geschapen, nietwaar?'
'Nou ja, dat is wel zo,' antwoordt een
van de jongedames, 'maar wij maken onze diktaten ook altijd eerst in
het klad! '.

'IF1

Administratie-

~ ~~-en~ad_v_ie_s_b_u_re_a_u_K_u_iit_en~~~
Derpsestraat 43
5751 KB Deurne
Tel. 04930-16028

Advisering.en begeleiding van
ondernemingen in het midden- en
kleinbedrijf, vrije beroepen en
instellingen.

Onze dienstverlening richt zich op:
• Administraties
• Loon- en salarisadministraties
• Jaarrekeningen
• Periodieke financiële overzichten
• Belastingadviezen
Bij alle bovengenoemde werkzaamheden
maken wij gebruik van moderne computerverwerkingsapparatuur inclusief
tekstverwerking.
Vraag eens vrijblijvend naar onze aantrekkelijke tarieven.

AUTOBEDRIJF J.H MANDERS EN ZN

KENAULT
Voltstraat 1 5753 AL Deurne

Tel. 04930-12626

Vroeg de vriendin:
'Hoe was de vakantie op de boerderij?'
' Lekker rustig! Zelfs in het hooi zei
de boer nog geen woord teveel!'
Op de deur van een hotelkamer
staat: 'Gereserveerd voor bruidsparen.'
Een gast bekij kt de kamer eens op
zij n gemak. Als hij later de portier
ziet, zegt hiJ:
'Jullie bruidssu ite onderscheidt zich
helemaal niet van de andere kamers!'
'Toch wel,' zegt de portier, 'de televisie is stuk, maar daar hebben we
tot nu toe nog geen klachten over
gehad.'

rf
'

Een dame maakt een cruise op de
Middellandse zee. Op een morgen ·
roept ze qoos de eerste stuurman.
'Stuurman! Afgelopen nacht probeerde een stewart mijn hut binnen
te dringen!'
'Tja mevrouwtje, dacht u soms dat
de kapitein ïn de toeristenklasse
zou komen?'

DOMMELSCH.'TGULLE BIER

-UIT GOUDEN TIJDEN_

DnmmtlsdJ titer.

Omnidrink ~®@®[f~@)Uî)~ [85Mo
vestiging beek en donk, wilhelminaweg 7, postbus 13 5740 aa
telefoon 04929-62955

bier - wijn - gedestileerd • frisdranken

KIJK EENS
WATVAKERIN
DE SPIEGEL
.sr VAN DE KAPPER.
~

.:··F , Kapsalon CarJak ~itissingel 187 -Tel.: 17999
Potgrond en compostbedrijf
Containerverhuur_en transport

THIELEN
Schutsboom 42 Deurne - Tel. 04930-12929

~ iDE

21

PEELSTREKEL 1988

Erelijst

Strekelinnekes en Strekels!

van

- begunstigers _~:
-

~ AMRO bank

A.V. T . Handelsonderneming
Bavaria, Lieshout
. Pastoor v.d. Bergh, Tilburg
- : W. Berkers Muziekpaleis
Botim Timmerfabriek
- · Brood en van Ewijk accountants
van' Bussel schildersbedrijf
Fam. Bijsterveld, Vierspan
Chique Mode, modezaak
Donkers assurantiën
Fransen, administratiekantoor
J.H. v. Gulick, dierenarts
--

~--- -

-.

Ja jullie zien het goed, de oud
Prinsen zijn er ook nog, kijk
maar naar de foto.
Deze is gemaakt op het gouden huwelijksfeest van onze
collega en oud Prins Piërre I,_
die in 1968 de scepter zwaaide in Deurne.
Carnavalsvierders, muzikanten, wagenbouwers en iedereen die op welke manier dan
ook meewerkt om een mooie
optocht te krijgen voor groot
of klein of die zorgt voor veel
gezelligheid de~e drie dolle
· . dagen, zouden wij willen vragen: zet uw beste b.eentje voor

en laat onsiiÛen same'n carnaval 1988 weer gezellig en
mooi maken met zo weinig
mogelijk of liever geen wanklanken.
Wij wensen iedereen, zonder
uitzondering een zeer mooie
carnaval 1988, laat straks onze nieuwe Prins Arjan 1 zien
dat wij het kunnen in Deurne, evenals dat bij ons het geval was, hiervoor nog van ons
allen heel veel dank.
Namens de oud-Prinsen,
Jan den Twidde.

---

· v.. Goch Toeringcarbedrijf
· G. de Groot, dierenarts
. W. Hoeben, schoenmakerij
M. van· Hooff, juwelier
M.P .I. Hoppenbrouwers, notaris
·Fr. v.d. Kërkhof, slagerij
Keurslagers van Baars ·en Keuten ·
Harry Kuipers, ·electro .
v. Leeuwen, adviesburo Lichteveld van Deursen, kledingmagazijn
Markhorst B.V., steenhandel
Bill Martens
J. v.d. Mortel, woninginrichjing
··

-

-

~B--:---

-

- -

.

- ---

lim~

--= ~ ---- -- - -

·N.N.
F. van Nunen
Peter v. Oosterhout, drukkerij
. Rabobank
.
--~
Peter Schiks, gordijnencentrum
~
· Swinkels assurantiën/makelaarskantoor -~Tappaz Snacks
-F. v. Tilburg, dierenarts
·
· J.P.G. Vermeer, dierenarts
v.d. Wal, bouwmaterialen
het' Wijnhuis
_l:~i_ b~ (}'oo~ en Truus Aldenzee) ~-

'Zeg schat, _ik lees hier dar de
grootste idioten altijd met de
mooiste vrouwen trouwen.'
'Onnozelaar!'
'Heeft u onzichtbare panty's?'
'Zeker mevrouw.'
'Mag ik ze effe zien?'
'Ober, die soep ruikt naar jenever! '
De ober doet een paar passen
achteruit en vraagt dan:
'Nu nog, meneer?'

De dokter gaat naar de garage, hij is boos over de hoge rekening en
wil daar over praten. De chef werkplaats verzekert hem, dat het
allemaal klopt.
'Maar ik vind het een onmogelijk hoog bedrag voor een eenvoudige
reparatie,' zegt de dokter boos. 'Jullie rekeningen zijn hoger dan de
mijne!'
De chef kijkt hem aan.
'U moet niet vergeten dokter; dat u sinds Adam en Eva steeds dezelfde modellen voor uw neus krijgt. Wij moeten ons elk jaar weer voorbereiden op een nieuw model!'
·
Moeder gaat met haar dochter naar de huisarts. Als de dokter het
meisje onderzocht heeft, gaat hij naar de moeder toe en zegt:
'Tja, uw dochter heeft de radioziekte.'
'Wat is dat dan?' vraagt de moeder verbaasd.
'Ik zal het u uitleggen,' zegt de dokter. 'De ontvangst met de antenne
was goed, de luidspreker komt binnenkort, u hoeft alleen nog maar
de zender te zoeken! '

:INTER.

mJ[ll
~

TAANSPoR.TBEDR~F

\':][§~@{].
TEL.\3331

~ b .v.

WOLTSTRAAT 22

Wij danken al orize adverteerders en begunstigers·
van harte voor hun bijdrage.
Zonder hun steun is het niet mogelijk om deze
carnavalskrant te laten verschijnen!
.

'

r.
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"Een bloemetje kan zoveel doen!"
' ''

·~ ·

i

1
1

':Bl~emboetiek o41Htemarie
Molenstraat 21, 5751 LA Deurne
Tel. Ó4930-17748

Tegen inlevering
van deze bon
een PEELSTREKEL
met f 1,11 voordeel!!!
boek· en kantoorboekhandel
kantoormachines
kantoormeubelen
kopieerinrichting
· .drukwerken

molenstràat 1 .
deurne
'tel. 04930-12561

vur al die echte
feestnuzze die nooit
wete wännaier ut
volgend jaor carneval is,
gêve we hieër mèr un
overzichje tot ut jaor
twiduzend.

Timmerbedrijf W. v.d. HEUVEL
Molenstraat 1Oa, Deurne
Telefoon 04930-17815

Verkoper: H. V.D. STEUN
- - - - · verkoper: c. V.D. STEUN

· 1988: vlrtien fibruarrie
1989: vèèf fibruarrie
1990: vaifentwintig fibruarrie
1991: dun tiende fibruarrie
1992: dun urste mert
1993: inentwintig fibruarrie
1994: dertien fibruarrie
1995: zesentwintig fibruarrie
1996: achttien fibruarrie
1997: dun niggende fibruarrie

Tijdens een receptie kijkt iedereen naar het laag uitgesneden kleed
van de gastvrouw.
'Hoe durft ze met zo'n kleed rond te lopen,' sist een vrouw.
Waarop haar man antwoordt: 'Daar heeft ze twee uitstekende
redenen toe""""'

· 1998: twee-entwintig fibruarrie
1999: virtien fibruarrie
2000: vèèf mert

'Is het waar dat jij je vrouw helpt met het ophangen van de was?'
'Zeker, de ene dienst is de andere wàard. Zij helpt mij bij de vaat!'

DRUKWINKEL
PETER VAN OOSTERHOUT

De dirigent tegen de tenor: 'Kan jij die liefdesscene niet wat gloedvoller zingen? Je hebt in je leven toch al een liefdesscene meegemaakt, neem ik aàn?'
'Jazeker, maar zingen was daar niet bij!'

llll

molenstraat 60 ~751 Ie d.e urne - tel. 04930-15828

Een Deürnes boerke komt zijn
eerstgeborene aangeven, en hij
heeft het allemaal stevig gevièrd
in de dorpskroeg. Op de burgelijkè stand, vraagt de ambtenaar
enige inlichtingen:
'Getrouwd?'
'Zeker.'
'Geslacht?'
'Eén varken!'

ZEILBERGSESTRAAT 90
MOLENSTRAAT 19
FABRIEKSTRAAT 31
MARKTSTRAAT 5

TEL 13712
TEL 17545
TEL.13972
ASTEN

Twee landlopers worden aangehouden door de politie. Uiteraard hebben ze geen papieren
bij zich.
'Waar woon jij?' vraagt de agent.
Zegt de ene landloper:
'Ik woón nergens.'
'En jij?'
'Ik woon naast hem, meneer!'

TEL. 04930-12?06

GROENTEN EN FRUIT

*
;·Heineken
,c-:::::_ _

·----~

'..._ -.::--- - - - - - - r
{.

Vt0i.

Heerlijk, helder· Heineken
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Programma Boerenbruiloft '88
Vrijdag 22 januarï:
Groot Ondertrouwbal in De Vierspan.
De avond begint om 20.30 uur en-met medewerking
van de Hosbengels hopen wij er een gezellig feest van
te maken.
Iedereen is dan ook van harte welkom. Rond 21.30
uur wordt het Bruidspaar van 1988 bekend gemaakt.
Wie zal het nieuwe Bruidspaar zijn??

Carnavalsdinsdag 16 februari. ·
Opstellen van de stoet van bruiloftgangers om 13.30
uur bij het Gerardqshuis in de Walsberg.
Wij hopen weer op 'unne schónne hoop volk' die het
bruidspaar zal vergezellen naar de Mert, waar dan
om 14.30 uur de 'Trouw' is.
Daarna vertrekken we naar De Vierspan waar het
Boerenbruidspaar receptie houdt. Onder de receptie
is er gezellige muziek aanw~zig.

Namens de K V. 0. wensen wij de
Pee/strekels een gezellig carnaval!

Toen ons gevraagd werd een
kort verslag te maken van de
'Boerenbruiloft '87' haalden
wij de ,Peelstrekelkrant', foto's, allerlei krantenknipsels .
en de videoband voor de dag
om opnieuw weer te genieten
van dit prachtige feest, waaraan zoveel mensen hun inzet
hebben gegeven om het weer
, te doen slagen.

Op de eerste plaats aan het
Bestuur van de K.V.O. alle
lof voor hen, dié het weer
aandurfden om voor de tweede keer dit carnavaleske gebeuren nogmaals te organiseren samen met de "werkgroep" van de carnavalsvereniging "De Peelstrek Is".
Met veel tijd en energie werd
er aan gewerkt en t n den

"De Vierspan"
te Deurne

GROOT
ONDERTROUWBAL
Met medewerking van van carnavalsvereniging
DE PEELSTREKELS" en de HOSBENGELS
11

Om ca. 21 .30 uur wordt bekend
gemaakt wie het
" Boeren bruidspaar 198 8" is.

IEDEREEN IS WELKOM!!

11

weer slagen. Wij wensen bij
deze de organisatie alle succes toe en het Boerenbruidspaar '88 alvast veel plezier
voor die dagen!!

Tot in de kleine uurtjes werd
het feest voortgezet samen
met Prins Jan en de Hosbengels. Dankzij de grote in. zet va.il het K.V.0.-bestuur,
leden en Stichting De Peelstrekels, kunnen-wij terug zien
op een prachtige belevenis
als "Boerenbruidspaar '87".
Bij deze willen wij dan ook
hartelijk danken: Ouders, familie en vrienden, de buurt
die ons huis prachtig had versierd, de bruidsmeisjes, Ponyclub 't ~oetke, de koetsiers,
de muziekgezelschappen en
verder iedereen, die in welke
vorm dan ook, zijn of haar inzet heeft gegeven om voor
ons dit tot een onvergetelijk
feest te maken!.
·.
Hopenlyk mag ook dit ko. mende · 'carnavalsgebeuren'

Op vrijdag
22 januari a.s.
in

11

"Ondertrouw" dan ook plaats
vond in Zaal v.d. Putten waren er veel prachtig geklede
mensen die er samen een gezellig feest van maakten.

Op carnavalsdinsdag, gelukkig onder droge weersomstandigheden, kwamen de prachtig getoiletteerde paarden en
mooi versierde koetsen sa- ·
men bij v.d. Putten om onder

begeleiding van "Ponyclub 't
Hoefke" en verschillende muziekgezelschappen die ons met
de gehele 'Bruiloftsstoet' naar
de Markt vergezelden, waar
Prins Jan ons in de onecht
zou verbinden. Het was fantastisch zoals iedereen zijn
, medewerlcing gàfom de "trouwerij" te laten doen slagen!
Zelfs de kleine Bruidsmeisjes Wendy en Nicola hadden
een bruiloftswensje geleerd.
De ouders, schoonouders,
opa's en oma's, bruidsmeisjes, getuigèn en zelfs de suikertante ontbrak niet.
Ook was de gehele buurt van
het bruidspaar op de been om
het gebeuren gade te slaan.
Hierna trok de stoet naar de
Vierspan, waar het feest werd
vervolgd met een gezellig druk- _
ke receptie.
·Boerenbruidspaar 198 7
Nilles en Netje en hun
kinderen Patrick en Carola.
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Dokter tegen een vrouwelijke patiënte: 'Kent u de rrieest efficiënte geboortepil?'
Ze antwoordt: 'Nee·:
De dokter: 'Precies.'
Zegt een Yup: 'Ik heb een fantastische relatie.'
·
Vraagt de andere Yup: 'Ook seksueel?'
Zegt de eerste Yup: 'Zeker. We .
hebben altijd allebei tegeMjk
hoofdpijn!'
Twee politieke kandidaten voeren een openbaar debat.
'Er bestaan honderden middel·
tjes om rijk te worden. Maar er
bestaat slechts één eerlijk middel!'
'En dat is?'
'Ik dacht al dat je dàt.niet wist!'

Glas verf behang autolakken
tevens uw adr!!S voor

glasreparatie

v.d. MORTEL
Telefoon: 04930-12844

LIESSELSEWEG 18

...."...""...."...""...."..."."...."....""....."....""...."............." ..... ". ""
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SPINNERIJ

Urst maakte we garre vur vloerbedekking en
toffelkleej mér tegenworrig spinr,e we ok vur
speciale garres, grof en open weefgordijne dus

als ge een dezer doage an de ballewappe zèt
en ge ziet erges van die grofte dinge hange dan
kon dé garre hendig is uit Deurze komme .

En zo ziede ge mar ...

'M~t

die hoed zie je er tien jaar
jonger uit.'
.
'Dank je.'
'Hoe oud ben je eigenlijk?'
'29.'
'Ik bedoel zonder hoed" ..'

Timmerbedrijf J. Joosten
Eekstraat 10 ·Deurne· Tel. 04930-17213
Werkplaats: Tel. 04930-16153
.
Voor al uw machinaal timmerwerk en -materialen
Gespecialiseerd in klein-timmerwerk etc.

E

TAXI

PRODUCENT VAN
EFFEKTGARENS

'Mijn vrouw praat in zichzelf.'
'Ja de mijne ook, maar ze weet
het niet. Ze denkt dat ik luister.".'

LPG
SUPER
NORMAAL
DIESSEL

'Hoe komt het eigenlijk dat uw
vrouw 20 jaar ouder is?' ·
'Kijk, ik kwam de hand van haar
dochter vragen, maar ze liet me .
niet uitspreken .. .'

AKKU'S

Een man, wiens haren bij elkaar
gehouden worden door een flinke lik gel, komt bij de kapper.
Deze vraagt: 'En voor u, meneer?
. Knippen of gewoon olie verversen?'

BANDEN
UITLATEN

Tegen zeer lage prijzen.
Leembaan 55 - Deurne - Tel. 04930 -19009

'Doet u ook aan maatwerk, kleermaker?'
'Vanzelfsprekend, meneer.'
'Ziet u, ik heb maar één arm".' ·
'O, daar zullen we wel een mouw
aan passen"".'

04930-120

DEURNE

Met carna.val
mag het

. ·Het is pas echt carnavalsfeest
als je bij kapsalon Swart bent gewerJst!

. ~r\J\A
~l . .v 1. ·

1jf.' Dames- en herenkapsalon Swart
'

Visser 13 - tel. 12838

f~11.u1i11

veel plezier
·ermee!
. t?'
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H. Martens
Paul Gabriëlstraat 5-9

. Tel. 04930-16282

NOOYEN ROOSTl;RS BV

VOOR AL UW DIEPVRIES PÁODUCTEN

Fabriekstraat 12- 5753 AH DEURNE

Tel.<04930>16860

NOOYEN: Europa's grootste fabrikant
van roostervloeren voor varkensstallen.

Kettler Benelux - Deurne Holland

F. J. van Nonen .•

r

STAO
KETTLER,

DANZITU
GOED.

aannemersbedrijf b.v.

* NIEUWBOUW
* ONDERHOUDS* RENOVATIE
WERKZAAMHEDEN
* UTILITEITSBOUW . * MACHINALE TIMMERWERKEN
HELMONDSEWEG 63, DEURNE; TELEFOON 04930-13120/154 62

il
Hoend1ep 18 - 5 751 VC Deurne

Tel.: 04930-15314
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PRINS ARJAN 1

Bent u van plan een rijbewijs
te halen, bel ons eerst.

~

Voor 15,- per uur
kunt u terecht op ons eigen
oefenterrein. U kunt al beginnen met uw 17,5 jaar
Door de opleiding te volgen
bespaart U
honderden guldens
op uw rijbewijs B. Ook in
automaat. ·
Ook voor motor rijles kunt u
bij ons terecht.

BENZINE+ LPG
STATION

AUTORIJSCHOOL
THIJSSEN
Vlierdenseweg 232, 5756 AD Vlierden
Telefoon 04930-11011

J

DAMES- EN HEREN KAPSALON
,,.

Anny v. Nunen en Antoon Berkers

- c

Heuvelstraat 13
Deurne - Tel. 12909

Gebr. Daniëls

LANOQOUWHECHANl~IE

·1:e

aEOR..!.JF
TAAHSTAAAT
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Voor alle grondwerken
Zand & grindhandel

~-,
,
.
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~
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v. ei .Mt1NCKHOF

'Je hebt deze fiets dus gestolen
op het kerkhof. Waarom?
'Ik dacht dat de eigenaar overleden was, Edèlachtbare!'

+ -~J

El::E-~•=e>

Tel. 12475
Energiestraat 3
Tel. 04930-13957

KETEL &APP. FABRIEK bY.
~

Wattstraat 1·tel.15300

il

DEURNE
~:111
""•.,.eLe & 1N•"f"v
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A. DE WIT B.V.
Alles voor de

~

v

/fY

.

AUTO
·TUIN
·HOBBY
·KAMPEREN
·SPORT

•

DEURNE · Leembaan 1 (langs het spoorl
Telefoon 17777

U DENKT AAN EEN NIEUWE KEUKEN?
Wij denken met U mee, wij advioeren U vrijblijvend en deskundig!

keukencentrum

lndustriewev 21 · Deurne
Telefoon 04930-15815

.
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HOUTHONDtl ·

HOL TEJJ
DO~

Bai ons kende ge
komme vur alle
reizen noar ut
boiteland.

-

~

~

GARANTIEFONDS
REISGELDEN

I ~..-.•••.1· " ,
•" ,.....--.....__.
VUNl'{m
REIZEN

HET ZElF ·RRi\'<ELE"N

PEELSTREKEL 1988:-

H~lmondseweg

4
Deurne

Tel. 04930-16555

Een jonge man stapt 's morgens zijn'
flat uit om naar het werk te gaan. Hij
gaat naar de lift toe, drukt op de
knop. Als de lift stopt, stapt er een
dame uit, die alleen een paar schoenen met hoge hakken draagt. Hij
kijkt haar overdonderd aan.
Zij vraagt: 'Waarom kijkt u zo naar
me?'
'Eh, eh,' stottert hij verlegen, 'omdat
mijn vrouw toevallig dezelfde jurk
heeft.'

aannemersbedrijf

-

~

1

aldenzee b.v.
1
deurne

HELMONDSEWEG 42
VLIERDENSEWEG 16Q

TEL. 04930-12390

Ik">'

TEL. 04930-14629

'Heb je al eerder encyclopedieën
verkocht Henk?'
'Nee, nog nooit!'
'.Begin erdan maar gelijk mee, want
1k hoor namelijk mijn man aankomen!'
Zegt het vrouwtje tegen de glazenwasser:
'Ga uit mijn slaapkamer! Ik geef u
precies twintig minuten de tijd om
er vandoor te gaan!'

Centrale verwarming - Airconditioning
Warmte terugwinning
.
·

Fa. _Th. Jetten
Zeilbergsestraat 21

Deurne

tel. 04930-13957

a\\ \ \ \

Qoe\e \\O
As ge drukwèrk wilt
beste/Ie,
dan moeite ge SMITS
efkes belle.
Of ut naw um rèkeni~ge,
stickers of trauwkart1es gi,
wai zitte nerges mi.

Gin gelul, goei spul !!!

Smits Drukwerk Service
Leemba an 19 - 5 753 CW DEURNE - Tel. 04930-1 1041

Als Pieter een avondi_~ ni~t zijn vrouw uit is, kijkt hij konstant naar
· andere vrouwen en hij drinkt meer dan goed voor hem is.
. .
'Als je niet ophoudt met dat drinken en met naar andere vrouwen te
lo~r~~ laat ik me nog eens van je scheiden!' sist zijn vrouw.
HIJ kijkt haar aan en zuçht: 'Beloftes. Alleen maar mooie beloftes.'

Belinda is in Parijs geweest. Ze vertelt een vriendin: .
··
'Het was in één woord geweldig. Ik heb ook nog een masseur ontmoet.'
'Je zult een 'monsieur' bedoelen' verbetert haar vriendin haar. 'Een
masseur is iemand die je kneedt en beklopt en die je over je hele
lichaam met zijn handen bewerkt.'
'Dat klopt ja,' antwoordt Belinda. 'Dan heb ik inderdaad een masseur ontmoet.'
,

Café.;.blljart "Den Thijss"

Orkest: ~ Ro u 1ette

ZUS en BERT

's Maandags: MATINEE
Dinsdags: MINIKLETS

-

Spoorlaan 17 - DEURNE - Tel. 04930-13862

(e)
e
diepvries gevogelte

- A

VLIERDEN

l

Zaterdags: FANFARE.BAL

vers gevogelte

J

GOOSSENS
GOOSSENS bv pluimveeverwerkende industrie van de Cehave nv
deurneseweg 8 5724 AL Asten-Holland, Postbus 16 5720 AA
telefoon (04936) 8133 telex 51275/51281 goki nl

Twee vriendinnen zitten bij de thee
te praten.
.
'Vertel eens,' zegt de een nieuwsgierig. 'Jouw man komt altijd zo
lekker vroeg thuis, 's avonds. Hoe
krijg je·qat voor elkaar?' .
'Heel eenvoudig. Ik kruip in bed en
houd me slapend. Als hij dan binnenkomt vraag ik zogenaamd nog
half slapend:
'Ben jij dat Frans?'
'Nu, en?'
'Niets nu en. Mijn man heet Karel!'

Aann. en Betonbedrijf

J.C.vdWesterlo b.v.
Voltstr. 20 - Deurne
Tel. 04930-14635
Veor:
Nieuwbouw en Verbouw
Alle timmermanswerk·
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Verzekeringsgroep N.V. Amsterdam -

/

~

en ve .

graag o

.

. deurne"

•

VOOR ALLE ·V ERZEKERINGEN
Van auto èn pensio n tot brand en inboedel.
.

'

Van fiets en rechtsbijstand tot reisbagag,e en caravan.
Van kostbare instrumenten-tot gezinsrisico en uitvaartkosten.
Van groei-spaarrekening tot doorlopend credit.
Wenst u nadere informatie?

P. Wockel
FITISSINGEL 170
5754 CE DEURNE
TELEFOON 04930-17848

(1'8)

noord-braband Verzekeringen
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Tankstation 't ZANDBOS 8
-

M. JOOSTEN

=

Helmondsingel 37

De~rne ~ TeL:

04930-13847

