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OOK D_IT JAAR
WORDT DE OPTOCHT
GESPONSERD DOOR-·
EEN OUD PRINS.

/

-U KOMT TOCH 00.K:NAAR .DE OPTOCHT ! !.(:
-

-

:

Haageind 29 · DEURNE
Tel. 12141

- ..

OOK DIT JAAR WEER UW ADRES.
In onze Carnavalesk versierde zaal z ·elf-keuze
Warm Buffet.
Onbeperkt eten zoveel u wilt
voor

f

20,00 per persoon

· (kinderen f 10,-)

·Buffet geopend zof)dag, maandag en dinsdag tijdens
Carnaval van 17.00 tot 21.00 uur.
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D.e pannen erop geleg:d.
Beste Peelstrekels en S.trekelinnekes

In der eerste plaats een woord van
dank voor de wijze waarop vele
van jullie onze Stichting hebben
gesteund. hetzij financieel hetzij
moreel.
·
Carnaval 1989 was voor de Stichting een voortreffelijk jaar (ondanks alle publiciteit). Hierbij wil
ikal onze adverteerders . begunstigers. stille medewerkers, horeca
ondernemingen, club van 100 en al
die andere die op wat voor manier
ook een bijdrage geleverd hebben
hartelijk danken voor hun steun
aan Carnaval 1989. Zoals ik vorig
jaar gezegd heb, zonder al deze
mensen kunnen wij niet. Dat de
Deurnese Carnaval wel degelijk
nog leefde, is ook gebleken uit het
feit, dat bij welk gebeuren dan ook
het publiek in grote getalen aanwezig was. We hadden gelukkig de
weergoden . met ons, zodat de optocht en de boerenbruiloft en sleutel afhalen 'n groot sukses werd," in
en om de horeca zaken was het één
groot volksfeest. Dan wil ik eeh Oprecht woord van dank zeggen tot de
firma Hoeka, die als eerste Deurnese onderneming de sponsering
van de optocht op zich nam. Willie, Riek en mede directie bedankt.
Dat jullie een goed voorbeeld waren. blijkt uit het feit. dat we ook dit
jaar weer 'n sponsor hebben, die
het belang daarvan inziet. Deze
sponsor wil niet met name genoemd worden waardoor de sponsoring op zich een extra intrigerende
uitdaging
wordt.
Deze
sponsor heen voor een ·geweldig
bedrag gezorgd zodat het vorig jaar
ontstane nieuwe idee, "Spon.soring
Optocht" zeker zal blijven bestaan
in de toekomst.
Ook deze sponsor is een oud Prins
van Deurne, die de Stichting een
warm hart toedraagt, en hij hoopt
dat dus dit jaar onze optocht weer
een groot sukses zal worden. Vanaf
deze plaats wil ik als voorzitter deze sponsor en zijn familie alvast
hartelijk danken. Dan wil ik Prins
Marcel en Prinses Mieke zeker niet
vergeten, want voor hen en met hen
was Carnaval 1989 een prachtig gebeuren, Marcel je hebt gedaan, zoals vele Prinsen voor je, maar voor
jou en Mieke was het 'n extra belevenis omdat er voor ons veel
andere en nieuwe veranderingen
waren die in het.verleden ondenkbaar waren, maar door het positieve verloop zeker in de toekomst
zullen plijven bestaan.

~

Marcel en Mieke jullie hebben dit
samen met ons meegemaakt en als
Prinselijk paar dit alles op een geweldige manier naar buiten gebracht. Wij als Stichting hebben
een füne herinnering aan jullie, en
dat jij Marcel nu in on.ze vereni- .
ging blijft en toetreed 111 het bestuur als penningmeester (als opvolger van Huub van Kessel) stellen wij ten zeerste op prijs. bedankt.
Ook de moeder van Marcel wil ik
danken, zij heeft intens met ons
meegeleefd. en Marcel heeft waargemaakt. wat ze zijn vader jaren
geleden vroegen.
.
.Ook de ouders van Mieke hartelijk
dank. Ook dank aan Burgemeester
en Wethouders. Politie en Brandweer en al die mensen die voor ons
Carnavalsvierders in deze dagen
in touw waren en zijn. Ook onze eigen mensen, Raad van Elf. Dansmarietjes. Leidster en Trainster,
Hos.bengels, Leden van het Bestuur hartelijk dank voor het doen
slagen van ons prachtige Carnavalsgebeuren.
Dit jaar organiseert onze Stichting
ook weer een loterij. Ik hoop dat
jullie onze leden niet teleurstellen
als ze bij u een lot willen verkopen.
De opbrengst van de lotenverkoop
is met voor ons, maar wordt door
onze Stichting verdeeld over de bezoeken aan de zieken, de bejaarden, gehandicapten en de kinderen. Ook wil ik nu even alvast vooruit lopen op het feit, dat onze Stichting de Peelstrekels in september
1991 33 iaar bestaat. Dit kunnen we
uiteraard niet zomaar voorbij laten
gaan. Enkele mensen zijn al aan de
voorbereidingen van het jubileum
bezig maar voor suggesties en ideeën staan we altijd nog open. Denkt
u erover Prins - Raadslid - Bestuur·slid -Sponsor of stille medewerker
te worden? Even een telefoontje
14558 en ik sta een ieder graag te
woord. Nu rest mij enkel nog de
hoop uit te spreken dat onze nieuwe Prins en Prinses in deze Carnavalsperiode een.geweldige tijd hebben. Maar zoals ik de Prins ken zal
hij er zeker samen met zijn vrouw
en kinderen één groot feest van
maken. Véél sukses plezier en geluk Prins en Prinses en hopelijk na
jullie regeerperiode 'n heleboel
waardevolle en fijne herinneringen. Sukses!
·
Het beste advies dat ik kan geven
is "samen" Carnaval beleven.
Blijf niet toekijken aan de kant,
Rijk als Peelstrekel elk,aar de hand.
Voorzitter,
Willie Martens.

Een piloot wordt gekeurd.
"Wanneer hebt u voor het laatst
geslachtsgemeenschap
gehad?"
vraagt de arts.
'Negentien zes en vijftig," is het
antwoord. 'Zo lang geleden?" De
vliegenier kijkt op zijn horloge en
zegt: "Dat is nog niet zo lang geleden want het is nu tweeëntwintig
veertien."
'Vertel mij eens , Fonske ",zegt de
Belgische onderwijzer, "waarom wil
jij elektricien worden?"
"Omdat ik van licht werk houd
meester."

Als Prins Marcel 1 en Prinses Mieke hebben wij er de "pan nen"
opgelegd. Het" is een ;.karwei"
geweest waar wij geen moment
spijt van hebben gehad en waar we
met veel plezier op terug kunnen
kijken.
Om als "Prins·· en "Prinses" het
. carnavalsfeest mee te maken is een
hele belevenis geweest. Overal
waar we verschenen of het nu bij
de bejaarden het · sleutelafhalen,
boerenbal of ukkepukkebal was,
was plezier en leut. dit hadden we
van te voren niet kunnen dromen.

Gerard. Raad van Elf, Dansmarietjes en Hosbengels hartstikke
bedankt.
Ook iedereen, niet met name ge. noemd, maar die zich voor het carnaval 1989 heeft ingezet willen wij
hiervoor bedanken.
Zonder al deze inzet was dit feest
onmogelijk geweest
·
Wij wensen onze ni~uwe Prins en
Prinses en hun kinderen heel veel
succes en plezier zodat ook zij zullen zeggen
"WIJ ZULLEN DIT NOOIT
MEER VERGETEN"

Mede dankzij de inzet van vele
mensen is dit feest voor ons onvergetelijk geworden. Bestuur, vorst

Bij de veelheid van verzoeken om
een voorwoord te schrijven is het
vaak moeilijk in een begeleidend
woord iets nieuws te leggen, waaraan nog geen aandacht werd
besteed.
Toch meen ik kan dit niet als argument gelden om over het carnavalsgebeuren in 1990 niets te zeggen, zeker niet nu ik de mogelijkheid benut om in september van
dit jaar vervroegd uit te treden en
van de mij aangeboden gelegeriheid gebruik maak om allen, die

Een Indiase fakir slaapt 's nachts
altijd op een spijkerbed. Omdat hij
de laatste tijd veel Jast heeft van
rugpijn. consulteert hij zijn huisarts. Nadat deze hem heeft onderzocht, zegt hij: "Geen probleem.
meneer. Met accupuntuur heb ik u
daar zo vanaf geholpen."
-Wist U dat deze krant
GRATIS
bezorgd wordt bij
5500 gezinnen in Deurne
door alle leden van
Stichting
"De Peelstrekels "?

Prins Marcel
en Prinses Mieke '

zich voor of achter de schermen tijdens mijn ambtperiode hebben
ingezet om het feest van carnaval
inhoud te geven, te bedanken. ,_
Ik heb bewondering voOr de wijze
waarop ieder jaar vanuit de zeven
carnavalsverenigingen die de gemeente telt, de lijnen worden uitgezet waarlangs wij allen onbezorgd
carnaval kunnen vieren.
Bij de start worden door mij. "de
stadssleutels" overhandigd aan
Prins Carnaval, die daarmee symbolisch voor drie dagen die leiding
van het feestelijk gebeuren op zich
neemt.
De ervaring heeft mij geleerd dat
Prinsen en raden van Elf in "Groot
Oeurnc" berekend zijn voor de
taak om de carnavalspret binnen
bepaalde grenzen van redelijkheid
te houden en ook in staat blijken
om te willeri bevorderen dat er stijl
en inhoud wordt gegeven aan de
beleving van ongedwongen feestvreugde die carnaval moet brengen.
Hierin moge mijn grote waardering besloten zijn en tevens de
wens om met u allen een geslaagd
carnaval 1990 te mogen beleven.
De burgemeester,
Drs. A.A.J.M. van Genabeek.

Colofon
De Peelstrekel
Een uitgave van
Stichting De Peelstrekels.
3le jaargang
Verschijnt éénmaal per jaar.
Oplage: 5.500
Lay-out: Cor Brüggewirth
Johan Keijzers
Fotografie: Peter van Oosterhout
Verspreiding: Raad van Elf
Eindredactie: Comm. Carnavalskrant
Informatie: 04930:. 13276
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Aann. en Betonbedrijf

IYTHEO
b.JSMITS

J.C.vdWeste.rlo b.v.
Voltstr. 20 - Deurne ·
Tel. 04930- 14635
Voor:
Nieuwbouw ·en Verbouw
Alle timmermanswerkzaamheden
Varkens· en
rundveeroosters

MEUBELEN
lW MHllH<l.FABHIKANT
i\11-TBEl.WINKEl.IEH

1\

l>I·. <;ROOl,:1· l\Ol l 1·. 1\111·. IU.~'
Il!- 1 ·\ ·\(.~Il· l'RIJ/I· , '. '.

\IU IBl'I \\î N l'1J : S1..h llch1ra;11 47a . lk11 rn1·
\IH IB l'I l·.'\BRll ' I\ : ll nnµ d o11 k,c1cc·µ 4. 1 i1''"''

·(W .6AK1(€~

v.~RTEL
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Voor gezond brood
en vers gebak !!

LIESSELSEWEG 16

-

Vösse nbeemd 110

tt~lmö.(ccl

5751 KL DEURNE

TELEFOON 04930-12518
FLOREFFE STRAAT 7 -

rël, ö1.t92ll c

5711 AA SOMEREN

TELEFOON 04937-1590

G.M. van de WEIJER
aanhangwagenfabriek

Advertentie:
"Knappe jongedame. twintig jaar.
.met even oude sportwagen zoekt
kennismaking met een technisch _
gefnteresseerde jongeman.··

<::::f::. 33 8 95
..........,

Op het belastingka1itoor.
"Hoeveel verdient U?"
"Totaal niets.··
"Onzin. Waar werkt u?"
"Op het kantoor van mijn vader.··
"En wat bent u daar.··
"'Een deel van de onkosten.··

Leembaan 14 Deurne
Tel.: 04930-14137

B.R.S.

\Vij

Voor goede betonwerken,
dan goedgekeurde betonmortel

0

~

.l\.1el als spec.:ialiteit :

Vasl meubilair, exclusieYe trappen en
betimmeringen.

BOTIM:
.

~ , u: ·s- .,..:-..:E
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Renovatie- en restauratiewerken.

Kanaalweg 8 - Someren - Telefoon ,04936 - 1065
/1

levcr~n

KW Al.'1TEITS
TIMMER- e11
MEUBELWERK.E N

Va'.1

BETONCENTRALE
RAIJMAKERS SOMEREN

"

- -·~

'
·R

~

;
- )s~
)

'<walitéit voor een l<orrekte prijs.
Garantie.
Service.

Zeer gerenomrne,~ räe referenties vah grote en
kleinere projckten beschikhuar.

1

•

AAN.NE:,E~S:E;RIJF
BV.

_·-ait-e r hoefde
genie te gaanl
BERKENSTRAAT 28 DEURNE TEL. 13982-12824

B .V. BOTIM

TIMMER-en
MEUBELFABRIEK
lndustriewcg 27
5753 PB Oeurne (N.H.)
TeU)49J9- l 2877

- - - - - - - - - - - - - - - -·----------------------- ----- - - -

TAXI:

GOTAX ·DEURNE

AUTORIJSCHOOL:
·Schakel
Automaat
Motor

Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer
Busjes
Dag en Nacht

TEL.: 04930-14000-15346
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Sfrekelinnekes en Strekels

Carnaval de wereld van de
zotheid! Soms denk ik: Is dat wel
zo? Zelfs hij. van wie het allemaal
niet zo hoeft. kan het niet laten om
met een groen gele veeg op zijn
wang en een verkeerd geparkeerd
carnavalshoedje op zijn hoofd. toe
te zien hoe mensen zo amkrs zijn
dan a nders.
De hekjes voor de huizen gaan
open en mensen dansen hand· in
hand met de muziek mee. alles vergetend. net als in Hameien. de
111aatpakken en de op een of
andere look lijkende kleren blijven
op de stoelen liggen of in de kasten
opgeborgen: de gewaden tonen
. zich bontkleurig en veelvormig. ·
erg gewaagd in het beloven of in .
het verbergen. Zelfs de tenen jubelen het uit in de clownschoenen of
anderssoortig ruimtebiedende verpakking. Niet altijd gemakkelijk
zittend maar niet zo irriterend als
onze afgepaste maa tschoen.
zaken waarover we hevig en langdurig met elkaar in konf1ikt zijn
worden op de korrel genumen en
met een glimlach ontvangen door
vriend en vija nd. Het is net of we
wat va n ons afsch udden. De zon
breekt even door in het kille voorjaar. Net of het leven meer ruimt.e
krijgt daq in het leve n van alledag.
dat we het gewone leven noemen.
Je moet abnormaal doen om normaal te kunnen blijven. of is het
omgekeerd? Nu weet ik het niet
meer. Laten we er nog eentje op nemen. Met een extra glaasje en een
klein maskertje is het gemakkelijker om gewoon te durven doen.
Proost,
H. Adriansen
Pastoor H. Geest Parochie

fi

~

Een goede, prettige en vooral gezellige Carnaval 1990.

Het lachen
staat me nader
dah het huilen

Union
Batavus
Fongers

De grootste ke_us·
De scherpste prijs
De beste service

. de en fijne Carnaval 1990. Dat
wens ik U en vooral de Prins en
Prinses .toe.

ic .

Vorst Gerard.

Tweewieler bed rijf
* Wijnen -~

Nieuw raadslid

St. Jozefstraat 27 · tel. 12494

\JAN Bv
)>'~&& ·

Av~/

ct.<=4\'\ ~

0
Als Vorst wordt van je verwacht om
ook een stuk te schrijven voor de
Carnavalskrant 1990. Dat valt tussen 6 en 25 december beslist niet
mee om dan alweer aan carnaval te
denken. Toch wil ik weer aan dit
verzoek gevolg geven. Tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis en met de
kerstdagen heb ik tijd gehad daarover na te denken. Ik heb me daarbij gerealiseerd wat het is om afhankelijk te zijn en hoe fijn als het
is. als jezelf weer uit de voeten kunt.
Daarnaast heb ik -en ik denk ik
niet alleen- de onnvikkelingen gevolgd in Oost-Europa. Met name
.tijdens de Kerstdagen aan de Roemenen, die -en ·dat is na mijn mening belangrijk- vanuit het wij
gevoel zich hebben losgemaakt van
de dictatuur.
Dit gerealiseerd heb ik de indruk
dat wij heden ten dage teveel van
het "ik-gevoel" uitgaan. Met dit
gevoel zitten we denk ik allemaal
wel eens. Hoe ·fijn en goed is het
dan ook om als gemeenschap in
alle vrijheid samen Carnaval te vieren en eens uit jezelf te komen of
een ander uit zichzelf te halen. Deze sfeer heb ik al een beetje tijdens
Carnaval 1989 met Prins Marcel 1,
Prinses Mieke, Raad van Elf, Bestuur, Dansmarietjes, Hösbengels
en niet te vergeten U als Strekelinnekes en Strekels geproefd.
Laten we met ons allen· deze trend
in 1990 doorzetten:, dan kunnen we
· gegarandeerd spreken van een goe-
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~
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~

1'~ .....___....... '\'
IEL 13'"

©illOffi~Z \'Yo@o
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St. Jo::.e}str.
hoek \ erd. Bolsstr.

C.v.Beurden & Zonen . 1
Wilbert Knijnenburg, 24 jaar.

.-Á.

• tel. 13680

ELECTRO-TECHNISCHINSTALLATIEBEDRIJ F
'''''"''11'~''''"''''''''''''''''''''''''"'''"''w

~,

,,.,,.

.

HOTEL • CAFE ·
,,STATIONSZICHT''

~

zondag:
opstellen en vertrek van de optocht

maandag:
kindermiddag met clown

dinsdag:
vanaf 11 uur 's morgens GRATIS
krentenmik met zult

woensdag:
Haringschillen vanaf 14.00 uur
Wij se~veren U ook

carnavalseten
tegen

carnavalsprijzen
WIJ WENSEN IEDEREEN
PRETTIGE DAGEN TOE!

-- --

~
~

. . . . . ,,. . . ,,,,
. . . . . . . . . . .,,. . . . .,,,{',. . . . ""1
.

~

=

l

~~12793

J. HENDRIKS
tel. 12955

I~

"

·Gon en Jozef.

~
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looOGIETERSSEOR!JF
MU\S\tOUOEL!Jt<ë ARr•~ELEN

J. W. OTTEN
oo~~STRAA.T

Radio - Televisie - Video

ELECTRO WIJNEN

<öt&

Voor alle elektrische apparaten · wasautomaten - diepvriezers .
koelkasten enz. enl.

MRLE-Rl~TEL

.

Uitgebreide sortermg moderne en exclusieve verlichting.
~lasiusstraat 1

r -

Telefoon 17064

"

Boerenbond
Deurne
Stationsstraat 122. Deurne

Zelfbediening-tankstation
;~~ed;;k~;n:i·~e
superdiesel
l.p.g.
EURO benzine
loodvrij
24 uur per dag open

Katsberg 30
.Meijel · tel.: 04766-1975
b.g.g.' 04930-13544

geen contant
geld nodig
.

~lt_...

(VMekening via bank· of giromachtiging)

_wegenbouvvmaatschappij j. heijmans bv.

Reeds honderden tevreden klanten!
Vraag inlichtingen bij kantoor Boerenbond.

Wie goed rekent,
· tankt blJ Boerenbond Deurne.

_ Godsweerdersingel89. Postbus 212. 6040 AE Roermond. Telefoon 04i

•.

"

-"~·z1

Loon- & Grondverzet~drijf

\

••
e
e
e
••
••
•••
••••
e

.

-

1i' 04930-15286

· '·

•

_'n goéqe_bekende in 'de wegenbouw·. ,
-

• .

1.

~

•

onderhoud gebouwen •
gevelconservering
riool reiniging
•
riool tv inspektie in kleur
dag- en nachtservice .

van den akker
cleaning & inspection services

•

Jacob Marisstraat 5
5753 DC Deurne
telefoon 04930-13458
• telefax 04930-17535

e
e

Griendtsveenseweg 35
5754 AA Deurne

"
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.................................. .
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•
· ·,
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MART MUNSTERS B.V.

J
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PEELSTREKEL NIEUWS
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Charles van goch: Geen woorden maar daden
Na zo'n 12 jaar hij stichtiffg de
Peelstrekels gezeten te hehhen gaat
Charles de raad vari elf verlaten.
Volgens he·m is het nu wel mooi genoeg geweest.
Charles is op een wat vreemde manier hij de carnaval sve reniging terecht gekomen. We gaan terug
naar 1976 toen Frits Hurkmans
Prins was.Terwijl Charles zich op
die Prins stond te vergapen. zei hij
tegen Frans van der kerkhof: "Dat
7nu ik ook graag willen. Prins van
Deurne zij1{·. "Meen de ge da serieus Charles?". vroeg Frans. "Ja.
serieus". antwoorde Charles. "Dan
bel ik je tegen die tijd wel op". zei
Frans.
14 dagen voor Carnaval 1977 belde
Frans Charles op met de vraag of
hij zijn woord nog gestand deed.
Charles kreeg het ge-voel alsof hij
en een koud bad sprong.
Hij was er eigenlijk nog niet klaar
voor want zoals iedereen wel weet
runt Charles een florerend slagersbedrijf in het centrum van Deurne.
Charles werd Prins en heeft er geen
spijt van gehad. De carnaval is onder zijn leidersschap goed verlo~
pen. Het aanwezige sprekersgestalte binnen de peelstrekels werd
door Charles ·optimaal benut dus·
werd Charles een Prins van weinig
woorden. "Ik ha toch sprekers genoeg. dan hoef ik men mond toch
ok nie open te doen", vertelde
Charles aan deze auteur.
Charles maakte er met iedere Carnaval iets moois van . Hij was een
meester in het bederven van andermans eetlust. Ook haalde hij . de
mooiste grappen uit met zijn collegaraadsleden.
Charles heeft dan ook alleen maar
plezierige herinneringen aan de

Peelstrekcls overgehoudCl't. Een
van de hoogtepunten is toch wel
dat hij samen met Frans van der
Kerkhof een schip zult heeft zitten
te verorberen. Nog steeds noemt
Charles zichzelf niet zonder trots
de Prins van het Zultschip.
Een ander unicum van Charles is
dat hij als enige de vetleren medaille - heeft veroverd. een record die
hoogstwaarschijnlijk door nieumand zal .' worden geevenaard.
Charles wil er zeker van zijn dat
die medaille goed wordt bewaard,
daarom geeft hij hem pas op carnavalszondag terug.

Tot slot wens Charles iedereen
nog een gelukkig 1990 en een heel
fijne Carnaval toe.

Herinnering
aan een echte carnavalist
Men hoort wel eens: Zolang men
leeft is iedereen evenoud! Het was
·dan ook geheel onverwacht dat
Sjef Guffens· in september 1989
plotseling van ons heen ging.
Ondanks zijn 83 jaar was hij nog
zeer vitaal; de laatste 27 jaar was
Sjef een zeer aktief lid van onze
stichting de Peelstrekels.

De niet verplichte pensionering van een gedegen vakman
· -

,~·:»

~i
~

\

.
·1

Afgelopen jaar heeft Huub van
Kessel besloten een punt achter
z1Jn carnavalsloopbaan te zetten.
Huub is vaaf zomer 1982 tot aan de
zomer van 1989 penningmeester ·
van onze stichting geweest.
Huub is al sinds 1975 nauw betrokken bij het carnavalsgebeuren in
ons Pe~lstrekelrijk.
Zijn vrouw Annie werd dat jaar
leidster van de dansmarietjes en
huub regelde hoofdzakelijk het ·
vervoer van · onze danssterren.
Voor 1982 deed Huub geen raad
van elf omdat hij zijn vaderplicht
als opvoeder van z1Jn kinderen
voor liet gaan.
In 1982 werd Huub door Hein
Smeets en Ge Markhorst benaderd
om Prins · van Deurne te worden.
Huub besloot om op dit "aanzoek"
in te gaan te meer omdat de kinderen op eigen benen stonden. Niet
lang daarna kwam Huub in het bestuur als penningmeester. In deze
funktiewas Huub een degelijk vak-

Sjef uit het oog,
maar niet uit het hart.

man; welhaast een specialist! Op
ons als stichting kwam het over alsof hij voor de functie geschapen_was.
Huub heeft de stichting ervaren als
een stelletje carnavals gekken die
het elk jaar weer voor elkaar krijgen een geslaagde carnaval te
brengen. "Een Deurnenaar heeft
vaak geen idee hoeveel tijd en
moeite vooral het bestuur aan de
Stichting moet besteden om ieder
jaar de Carnaval rond te krijgen",
vertelt Huub.
Als oud-penningmeester wil Huub
verder kwijt dat ALLE natjes en
droogjes door de leden ZELF worden betaald en dat ALLE ingezamelde gelden aan de Carnavalactiviteiten besteed worden.
Volgens Huub mag de loterij eigenlijk geen probleem zijn; 1 gulden is niet te veel gevraagd en zo
geven de mensen hun steun aan de
carnavalsvereniging.
Als gepensioneerd penningmeester wil Huub het bestuur, leden van
de raad van elf en iedereen achter
de schermen bedanken voor de
prettige samenwerking. Huub
wenst Stichting de Peelstrekels in .
de toekomst erg veel succes en dat
het in blakende gezondheid het
33-jarige bestaan kan vieren.

Wat Sjef betekende voor de peelstrek.els laat zich moeilijk beschrijven. Carnaval was voor hem zijn
lust en zijn leven. Alles wat hij
deed kwam uit zijn ha rt.
Het tekent Sjef dat hij hierbij nooit
op de voorgrond trad ; dit terwijl hij
toch veel werk verzette voor onze
stichting. Sjef verwac htte geen
bedankjes; hij wilde gewoon gezellig onder de mensen zijn. Als organisator van het kienen en medewerker van de carnavalskrant deed
Sjef zijn werk met liefde en plezier.
dat zag je aan hem. Sjef was ook iemand die respect had voor elke
mens en regel. Dit gaf hem een bijzondere plaats in de raad van elf:
Hij was dé stimulator maar tegelijkertijd ook èen realist. Als er één
een carnavalshart had, dan ·was
Sjef dat wel want . ondanks zijn
hoge leeftijd was hij altijd present.
Sjef quffens, nestor van de Peelstrekels, laat een grote leegte achter
binnen onze stichting.
_
Geert wonder dat veel mensen (\n
vrienden hem naar . zijn laatst17
rustplaats hebben begeleid; onzé
stichting heeft hem toen de laatste
eer bewezen.
Sjef bedankt!

Stichting De Peelstrekels
bedankt Peter Leenders
voor zijn bewezen diensten.

Wij hopen dat mevrouw Guffens,
haar kinderen · en kleinkinderen
troost zullen vinden in de wetenschap dat velen 'met Sjef zoveel jaren een fijne omgang hebben gehad.
Het bestuur,
Stichting De Peelstrekels
wij willen iedereen die inwelke
hoedanigheid dan ook enige bete·
kenis voor Sjef is geweest, bedanken.
De familie Guffens.

LOTERIJ ! ! ! ! ! ! !
Zoals vo rig jaar bekend is gemaakt
heeft stichting de Peelstrekels geen
inkomsten meer uit het kienen.
Om deze bron va n inkoinsten
enigszins te compenseren is voor
het eerst in 1989 een grote loterij
georga niseerd. Dankzij uw steun
was dit een succes. In 1990 ls er
wederom een loterij en wij hopen
dat de"ze uiteraard met uw steun
weer een succes wordt. De loten
kosten f. 1.00 per stuk. In totaal zijn
er 6000 lot.e n en we hopen uiteraard dat deze ook worden ve rkocht en danken u reeds bij voorbaat voor uw steun.
De l e prijs is een dames- of herenfiets t.w.v. f. 750.00.
De 2e prijs is een draagbare kleuren t.v. t.w.v. f. 550,00.
De 3c prijs is een draagbare radio
t.w.v. f. 200,00.
De tre1'.king is op Carnavalszon- ·
dag direct na de prijsuitreiking van
de · optocht in de · Residentie de
Vierspan om ongeveer 17.00 uur.
Steun Stichting

~~

Peelstrekels.
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GEBR.
ALDENZEE

va.n

lfü~®~~~lhl
Op alle velden .en
wegen,
Kom je Aldenzee
tegen.

snijbloemen
Kamerplanten
Plantenbakken
Bruidswerk

Aldenzee, grond en
loon werken,
Kwadestaartweg 9+9a

DIELISSEN

Heuvelstraat 3 - 7 DEURNE
Tel. 04930- 12394

Auto-Wasserette

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

Reisburo VONK B.V.

~·-

-~

Voor het kopen van een nieuwe of het huren van een
hele oude auto, naar:

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

SUZUKI .Dealer VAN HAM

Helmondseweg 18 - DEURNE

Cornelis is een fervente rokkenjager en meneer pastoor wil weleens ernstig
met hem over deze zonde praten. "Cornelis." zo spreekt de geestelijke.
"houdt je toch liever bij de schone geneugten." De boeteling wil de eerwaarde niet ongehoorzaam zïjn. Sinsdien heeft hij het bed verwisseld met het

AAN· .

~d

NEMERS
BEDRIJF
DEURNE
timmer·
werkplaats
HELM.WEG 91
tel. 12635

Elen van du mist lollige
dlnge van de .karneval
Is ut zelluf maoke van
auw pekske

terbeek
HELMONDSEWEG 6
Sprèèknummer: 13827

.

tDE
PEELSTREKEL. 1990
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Hoi Carnavalsvierders.
Ik ben Lisette van hugten ik ben 12
jaar en voor het eerste jaar bij de
dansmarietjes.

Hoi allemaal.
Ik ben Patricia Sleegers en ik ben
11 jaar. Ik vind het heel fijn dat ik
bij de dansmarietjes zit.

f

(
:~ "'*t

.~:?:.

'1_

~;;! -;.;,.

Hoi, ik ben Rebecca
dit is het derde jaar dat ik bij de
dansmarietjes zit.
ik vind het hartsti}\ke leuk en gezellig.
Veel plezier m.et de carnaval.
Alaaaf Rebecca.

1\ 1

Hoi carnavalsvierders,
Ik ben Cindy van de Heuvel. Ik ben
12 jaar, ik zit voor het derde jaar bij
de dansmarietjes en het is nog
steeds gezellig.

l!Ç ~ '• . '

Bestuur
Staand v.1.-n.r:-Ties Verbaarschot, Gerard Geurts en Jan Rakels.
Zittend v.l.n.r. Prîns Marcel 1 e!l Willy Martens.

!!

;l
1

Ik ben Shurella Enu~ lina. Dit is het
derde jaar dat ik bij de dansmarietjes zit. ~k vind het nog steeds heel
leuk bij de dansmarietjes. En nog .
veel plezier met de carnaval.
Alaaaaaf.

Hallo,
Ik ben Ilse van de Heuvel ik ben 14
jaar en zit voor het 3e jaar bij de
dansmarietjes. Ik vind het hartstikke fijn en ik hoop dat jullie ook een
fijne carnaval hebben. ·
Alaaaaaaaaaf Ilse.

Raad van Elf
.,.,.,

Ik ben Mariska.
Ik ben 13 jaar en dit is mijn eerste
jaar dat ik bij de danamarietjes zit,
en ik vind het hartstikke leuk en gezelli!!.

Staand v.l.n.r. Marcel v. bommel, Wilbert knijnenburg, Bart Aarts,
Arno Maas, Wilfried Geurts, Erik' Bijnen en Sjef geerts .
Zittend v.l.n.r. Jan Hoeben, Eric Hooglugt, Prins Marcel 1, Paul v. Beeck en
Willem jan Martens.

Gelieve de Deurnese zieken die buiten
Deurne gelegen zijn, op te geven bij:.
De penningmeester, Kerkstraat 32a Deurne, Tel. 04930-11158

Hoi ik ben Linda,
Ik doe nu voor de derde keer mee
en verheug me er weer op.
Tot dan, doei.
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Wij wensen u knotsgekke
camavalsdagen!

stationsstr. 6
deurne tel. 10180

-

-
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Wenst u een fijne carnaval!
Met carnaval zijn wij gesloten!
Stationsstraat 17 Deurne
telefoon 04930-14 758

kerkstr. ·3a
gemert tel. 64981 .

Het -grootste, en beter ver·
zorgd assortiment rookar·
tikelen vindt U natuurlijk
in:

Schoenreparatie.
Lederwaren

Ad v.d. Mortel

' .'

* damesrokken - blousès
* kinderkleding
* babykleding
* handdoeken
* tafelkleden

Stationsstraat 15

DeumeTelefoon 04930-15708

EMILE BERKERS

.....................................

Goossens textiel
A. van Wetten
Stationsstraat 44
Deurne.

Stationsstraat 38, Deurne

_,

~

:Mi de carneval
iveul leut en pluzieër
:baai HARRIE en HANNIE
:in de Spoorstroat.
iwaai .hebbe ok
•
: wa ·te ête!!
· PROO.ST ! ! ! ! !
~

..•...................•............•
_.

w

-

Voor al uw·
dámeskleding

(/')
(/')

~

a:

z

~

mode:

DEURNE
· -Stationsstraat 26 - Tel. 04930"12297
ASTEN
Emmastraat 4 - Tel. 04936-5141

Wat eten kannibalen die op dieet staan?
?

Uitsluitend kaboutertjes

~'~Î\tEIN
rrr~~OUTS .
STATIONSSTRAATJ 4

Tijdens de carnaval open
tussen 10 en 12 uur.

5751 HE DEURNE
TEL 04930· 13105

Stationsstraat 16
Deurne

•:••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•:
Magazijn "De Molen" Deurne
e
•• L.M. van Griensven-Holten
•
•

:

e
e
•

Stationsstraat 34
·
-'-Tel. 04930-12404 Speciale aanbieding in B.K.
·roestvrijstaal en emaille
pannenset

•
•
:
•

•:
•:
met 10o/o korting
••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Gala-avond
Een van de vaste onderdelen van
Stichting De Peelstrekels is uiteraard de Gala-avond. De Galaavond 1989 is zoals in de regionale
dag- en weekbladen tot uitdrukking is gebracht bijzonder succesvol geweest. De commissie Galaavond is er voor 1990 wederom in
geslaagd om voor u een keur va n
artiesten vast te leggen. Voor u zullen in het gevariëerde pr.ogramma
op zaterdag, 17 februari 1990, aanvang 20.00 uur precies, onder
andere optreden:
De dansmarietjes van De Peelstrekels. Zij zijn aan hun derde seizoen toe en hebben uiteraard een
nieuwe dans ingestudeerd.
De Hosbengels en dit kan niet anders, zijn wederom van de partij.
Zowel tijdens als na de Galaavond geven zij acte de presence.
De groep Hulpstuk -het grote succes van 1989 met o.a. de "wave"- is
weer present met een nieuw programma waarbij menselijke trekjes en typetjes op een carnavaleske
manier worden uitgebeeld.
Frans Brugmans reeds enkele jaren
garant voor het in werking zetten
van de lachspieren, treedt op als de
Ambulance Broeder. Met deze
buut is hij opperkletsmajoor 1989
geworden bij de Keijebijters. zowel
in 1988 als in 1989 is hij regionaal
Kampioen geworden en in 1989
ook nog Brabants Kampioen tonpraoten.
Plus Minus is reeds bij velen bekend -bijzonder in de regio AstenSomeren- voor hun speciale optredens. Dit duo heeft aanvankelijk
opgetreden als buutreedner en
troubadour. Zij zijn thans met
crroot succes overgeschakeld naar
~en cabaretachtig geheel.
Van de partij is eveneens Gerrit van
de Water en treedt op als "Bennie
De student". Met deze buut heeft
Gerrit de finale bereikt van de Brabantse kampioensèhappen in
Valkenswaard. Reeds viermaal is
hij Narrenkap winnaar geweest te
Helmond. In januari 1990 treedt
hij op in de grote schouwburg te
Hoorn samen met o.a. Arie

17 februari 1990

residentie de vierspan
"

Hulpstuk
Frans Brugmans _
Plus Minus
Gerrit van de Water
Jan Wijnen
De Sjawi's
De familie Achterop
-Zesstuks piè unne struise show

~~~~~rn J ~f Jlrn~ ~rn~~f
Liesselseweg 25 - 5751 KJ Deurne - Telefoon 04930-12381"

Ribbens, Gerard Cox en Karin
Bloemen.
Als Janus Bloemers, de ·gemeentewerker 1c klas; verschijnt de beken- de kletser uit Valkenswaard Jan
Wijnen. Ook hij is reeds tweemaal
Brabants
kanipioe-n
geweest.
Daarnaast 15 maal finalist op deze
kampioenschappen en 5 maal
Zuid-Nederlands kampioen.
Na vele jaren tevergeefse pogingen
is het th ans- gelukt De Sjawi's uit
Valkenswaard in ons programma
op te nemen. Zij zijn bekend met
hun optredens bij radio en t.v. (o.a.
bij Ted de Braak). Met veel succes
zijn zij onlangs opgetreden in
mierlo (regionale kampioenschappen), waarbij het publiek hen tot
_: enkele toegiften dwong.
Een komisch play-back trio optredend als "De familie Achterop" is
ook van de partij. Zij hebben een
optreden verzorgd in de Hennie
_Huisman show en daarnaast met
veel succes in diverse grote plaatsen in het land.
Het Deurnese element zal op deze
avond niet ontbreken. Het betreft
zes jonge dames welke optreden
als -"Zesstuks mè unne struise
show". Deze groep zal vooral inhaken op het Deurnese gebeuren
uiteraard op een carnavaleske manier.
·
·
Natuurlijk wordt dan ook weer bekend gemaakt wie Strekel -van ·het
jaar wordt en wie deze titel in 1990
mag dragen. De Peelstrekels hebben hiermede
getracht de Deurnese gemeenschap een goed avondvullend programma te bieden, waarin veel
variëteit is verweven. De namen en
resultaten van de artiesten staan
daar borg voor. ·
Zorg dat u er bij bent! De v()orverkoop is vanaf heden bij onderstaande
adressen:
Slagerij van Goch, Martinetstraat
Kledingmagazijn Lichteveld Molenstraat
en de Residentie De Vierspan.
Wij wensen u een prettige en
genoeglijke avond toe.

Commissie Gala-avond

Folders
Kalenders
Rekeningen
Formulieren
Catalogussen
Familiedrukwerk
Briefhoofden
Prijskranten
Enveloppen
Posters

0

'
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ZAAL VAN .MOORSELMOLENSTRAAT.
C
I
V 1ert arnava

Zaterdag llellevegersbal
met orkest
Bezoek van Prins Ad Il
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Van mijn·
re is adviseur
verwacht ik méér
dan een stapeltje
·zonnige gidsen.

Met ·Beijers
groente en fruit
bent U altijd
beter uit!

eijers Groente en ·Fruit

Ik ben b"ïj de ABN.

Stationsstraat 1 1 - 5.7 51 .HA Deurne
Telefoon 04930-1 7628

snackbar

'N GOED BOEK-'N GOEDE ZAAK

boekhandel
hub berkers

~ Î §Î ~ Î Il IDJ ninH~ IHi ~

De ABN is een behulpzaam vertrekpunt ·voor uw
vakantie. Met cqmplete reisservice. Het boeken van de reis,
vreemd geld en reischeques, de verzekering.
Alles regelt u
op één adres.
~

gebr. van seccelen
stationsstraat 27

de urne

stationsstraat 42. deurne
tel: 04930-15813

. tel. 04930-12091
snacks uit eigen keuken

Heeft U in koken geen zin ? ? ?

Snackbar
RINY VAN VEGHEL .
Een hapje van ons gaa t er altijd in

SCHILDERSBEDRIJF

Stationsstraat 64 · Oeurne - Tel. 17581

COOL EN

BIJ

A. Reddingiusstraat 22
Deurne - Tel. 12426

autorijschool

Tjeu Phili ps

autorijlesser:i vQor

*
*
"1k zal het goed me-t je maken.
Mac. ·· zegt een schot tegen èen
landgenoot. '1k schenk je de helft
van die honderd pond die ik nog
van je te . goed heb.·· Antwoord
. Mac: "Dat vind ik nog eensjoviaaJ.
van je. Dan wil ik op mijn beurt
ook de beroerdste niet zijn. Over
die andere vijftig pond praten we
niet meer. "

KLEUREN HARMONIE
MET KLEUR·
COPPERAl\IT
EN
HISTORLAKKEN

'~· ·

-

37 _5 0
'
,

per UUr.

S1a1,onsstraa1 19

1ei 049Jû . 1JSJ 1
voo• Deurne - omgeving

MIJN HAAR ZIT GOED
ALS DE KAPPER HET DOET !

Kapsalon ''Liesbeth'' Burg. v. Beekstr. 11 Deurne

Tel. 04930 - 19810

Uw GAZELLE
\ ......

TONHARTJENS

FOTO STUDIO - FOTOGRAAF

Stationsstraat 35

0

Fietsvakman

c:::;;azelle

Fa. Manders
Rijwielhandel
Stationsstraat 108
Deurne

Voor atbalen, snelle
service.
Als U van te voren
telefonisch besteld
staat Uw maaltijd
gereed om afte halen
Openingstijden:
Elke dag van 11.30 uur
tot 23.00 uur

TELEFOON 12360

Stationsstraat 62
· Telefoon 04930-19693
Deurne

-
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Slagerij de Vleeshal

ADMINISTRATIEKANTOOR
Molenstraat 48
5751 LE Deurne
Telefoón 04930-17566

· molenstraat l 1. Deurne
Tel. 04930-12669

ZEILBERGSESTRAAT 90
MOLENSTRAAT 19
FABRIEKSTRAAT 31
MARKTSTRAAT 5

-

_Tegen inlevering
van deze bon
een PEELSTREKEL
met f 1,11 voordeel!!!

TEL 13712
TEL 17545
TEL.13972
ASTEN

GROENTEN EN FRUIT

"Een bloemetje kan zoveel doen!-"

A

·~ ·

Molenstraat 21, 5751 LA Deurne
Tel. 04930-177 48

.
..:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
HUBO
i
.

·e

-

-

~DEURNE

••

Hout
Plaatmateriaal
Meubels

:

• HUBO DEURNE
•
: Molenstraat 7 - 9
• - 5751 LA Deurne
•
• Tel.: 04930-20019

. Op het tC'ncin Ym k..JntoormC"uhclcn.
luntOOrm4rhinC'S, Ontoorl-c-nod1j.':dhcdcn, Khrijf.

:
•
•
:
:

~rl

Beh~ng. _
Verhchtmg
Gereedschap
IJzerwaren

r('kcn ('n kopid.•nn:;idunN. hocken ('n

tijd)(hrift('n is Noud ,-;;in d('n E1jndc in D eum('
de onbetwiste k.i.mpiocn !

NOUD VAN DEN EIJNDE
M.•!rni.trut ·1 (M.ul.:1\.
•

~~~ct(l(ê)i~f,j!@~~ -~~~

~

-:;
-~ ./;;~~-~Qf: fllO!i~ p1et
. ------~
· ·i/. ~
'(.

-

-

,=
l Ï
2' ~

O

~

mdé warme bakker

'j

tt

j

~J\t BANKt~~

Molenstraat 17a, Deurne Tel. 12632
Heistraat 135 Helmond.

Uw modecentrum bij uitstek
<:~41

-

~

voor vers
brood & banket
'

•

~

·..

f

~

L-\ DcW"T\('.
Tckf.1.., l '-1 '1.\i~ J :.,.113.

(

~van de mortel

~

;. ~ ;.1

·®

1

• '

t:

~ ~
!m

Tc kf~ t~ 9.\(\. 1 ::!X.l · J";t>..";J

:
•

•
•••
•
•••
•••
! HUBO, handig zo'n buurman :
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-

DE HOOGSTE SCORE
HAALT U BIJ
NOUD VAN DEN EIJNDE

c.Bloemboetiek o41111émarie

,

f

·

~

.î
~

~~~~~~~-~~"~~

Markt 10 ~ 04930-12506 - Deurne -
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De optocht ook- dit jaar
door de meulepéép (molenstraat}
l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-

.

GRILLROOM - SHOARMA

''DE MOLEN"'

i

Tijdens de carnavalsdagen geopend
v.a.: 14.00 uur
Woensdag 20.00 uur haringhappen

Molenstraat 17, Deurne
Telefoon 04930-20523

Tijdens de Carnavalsdagen ·
geopend vanaf 12.00 uur.

Tot ziens bij een pintje in het pandje.

Molenstraat 15 - Deurne - Tel. 10743
Henk en Gerda Sleegers

"Bij alle schotels speciaal
een kopje koffie gratis."

Vrijdag t/m Dinsdag. Groot Carnaval
-

Met de beste super CD muziek, volgens bekend recept
Geopend vanaf 14.00 uur
·
Woensdag Poets- rustdag
Donde.rdag Haring schillen

.Red Lion gentle place
f or gentle· people

MA'RCO
POLO
Italiaans Specialiteitenrestaurant
Pizzeria
Molenstraat 27, 5751 LA Deurne
Telefoon 04930-20207

Wenst U een gezellig Carnavals[èest

HERBERG
DE ROODE LEEUW
Molenstraat 31 · 5751 LA Deurne

Telefoon 04930 - 15192

Tijdens de Carnaval
zijn wij alleen
geopend op:
.
Zaterdag middag en
Zondag middag tijdens de optocht
SHOARMA

AMON
04930-10900
Deurne:
Molenstraat 6

Op woensdag avond
weer normaal
geopend .
Wij wense!} ,u veel
plezier
(P:~-) aangepaste
pnJzen

De horeca ondernemers _van de Molenstraat
wensen U veel kijk genot en prettige
Carnavalsdagen en tot ziens.

'
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Reglement Carnavalsoptocht Deurne 1990

Attentie deelnemers optocht

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

1

De optocht 1989 had drie kenmer-.
ken en dat waren:
1. De kinderoptocht deed samen
met de grote optocht:
2. Het weer was voortreffeli.ik
3. Het beschikbare prijzengeld
was hoger dan het voorafgaa·nde jaar.
Toch mag gesteld worden dat de
optocht in zijn totaliteit er zijn
mocht. Zowel de kleinen als de
groten hebben zich van de goede
en carnavaleske kant laten zien. Iedereen heeft ervan genoten. daar is
de Commissie Optocht van overtuigd.
·
Voor de optocb.t 1990 wil de commissie ten aanzien van de genoemde kenmerken het volgende onder
uw aari.dachr brengen.
_l. het deelne1pen van de kinderen
aan de grote optocht is dachten
wij goed geslaagd. Zij hebben
volop de aandacht gekregen die
zij verdienen en wij hopen dat
daardoor dit jaar nog meer kinderen hieraan zullen deelnemen. Wellicht dat aan: de wijze
van opstellen in de optocht enige
wijzigingen moeten worden
aangebracht. bit zal mede afhankelijk zijn van de deelname.
2. Wij·kunnen alleen maar hopen
dat de weergoden ons weer gunstig gezind zijn. 1988 en 1989
waren in ieder geval een gewel•i
dige uitschieters. Laten we hopen dat 1990 er weer een is.

3. Door een sponsor, steun van de
horecaondernemingen langs de
optochtroute en steun van de vele Strekelinnekes en Strekels
kunnen wij voor 1990 in ieder
geval aankondigen, dat het total'' prijzerihedrag op gelijke hoogte·
hoogte van 1989 kan blijven en
wellicht iets meer.
·
De commissie optocht hoopt dan
ook dat velen er weer de schouders
onder zullen zetten om er een fijne
optocht van te maken. Voor een
goede organisatie is het noodzake~
lijk tevoren · in te schrijven·. Dit
geldt zowel voor de kinderoptocht
- als de grote -optocht.
De inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij Elektro Kuijpers in de
Molenstraat en Slagerij van Goch in
de Martinetstraat.
· Voor diegenen die zich op het
laatste moment nog bedenken, bestaat nog een mogelijkheid om
zich in te schrijven van 13.00 tot
13.30 uur in Hotel Stationszicht.
Voor de kinderoptcht en grote optocht geldt voorts dat de nummers
dienen te worden afgehaald vrijdags vóór carnaval tussen 18.00 en
· 19.00 uur bij Slagerij van Goch.
De prijsuitreiking is om 17.00 uur
in de Residentie De Vierspan,
waarna de trekking van de loterij
wordt gehouden. Elders op deze
~ bladzijde vindt u de route. Deze is
hetzelfde als in 1989.
De Commissie optocht wenst u
veel succes en plezier.

2. Andere motorvoertuigen dan vierwielige (bromfiétsen daaronder begrepen) worden in de optocht toegelaten. Deze dienen
: te voldoen aan de daarvoor gestelde wette·1ijke eisen. alsmede verzekerd te z ijn tegen
wettelijke aansprakelijkheid. Vóór het vertrek van de optocht zullen deze aan een
keuring worden onderworpen.
3. De, hoogte va n enige uitbeeldingen mag
niet hoger zijn dan 4,5 m .. terwijl de breedte maximaal 3.50 m. mag bedragen. Om de
optochtroute in zijn geheel te kunnen volgen. dient men te zorgen voor noodzakelijke vrije ruimte. Deze ruimte bedraagt bij
een afstand tussen de assen onderling 6 m 30 cm; 5 m - 30 cm ; 4 m - 27 cm; 3m - 25 cm
en 2 m - 20 cm . Bij een wielbasis van 2 1/2 m
dient de vrije ruimte 20 cm te zijn. Dit
laatste voor de vóór- en achterkant van de
wagens en voor de a~hoogte.
4. De bij en krachtens de wegenverkeerswet gegeven voorschriften dienen in acht te
worden genomen.
5. Het is aan de deelnemers van de optocht ·
(muziekkorpsen en/of showgroepen in be" grepen) niet toegestaan. tijdens het trekken .
van de op-tocht. terug te lopen of te rijden.
Bij bestuurders van voertuigen is het gebruik
1·an alcoholhoudende dranken verboden.
6. Het gebruik van verf ~n dergelijke materialen tijdens de optocht om iets uit te beelden mag alleen met uitdrukkelijke schriftelijke_toestemming van Stichting De Peelstrekels. Aan deze toestemming kunnen voorw;tarden worden verbonden.
7. Het voeren van reklame _in de optocht
dariwel langs de optochtroute is slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bestuur van Stichting De
Peelstrekels.
·
8. Voor ongevallen tijdens de optocht is de
Stichting "De Peelstrekels" op geen enkele
wijze aansprakelijk te stellen.
9. In alle gevallen dienen de deelnemers
aanwijzingen van de politie. optochtco·mmissie en ordecommisarissen gegeven in
het belang van de openbare orde en de verkeersveiligheid. onmiddelijk op te volgen.

.10. De plaatsen in de optocht worden door
de optochtcommissie bepaald.
11. Deelnemers van buiten de gemeenté
Deurne, alsmede uitbeeldingen met duide- ,
lijke reclamedoeleinden dingen neit mee ·
naar de prijzen. De beoordeling geschiedt .
door een neutrale jury en is bindend. Beroep is niet mogelijk.
12. De deelnemers dienen uiterlijk 13.30
_uur de voor hen vastgestelde en ook aangewezen plaats in de optocht te hebben ingenomen. Het te laat aankomen kan uitsluiting tot gevolg hebben.
AANWIJZiNG: de optocht wordt opgesteld -in de tramstraat en Derpsèstraat.
Dringe nd wordt verzocht als aanrijroute te
gebruiken de Derpsestraat tot aan de
spoorlijn (Dus niet via de Romeinstraat).
13. Tijdens de optocht mag niet worden
gecollecteerd, tenzij · daarvoor schriftelijke
toestemming is verleend door het bestuur
van Stichting De Peelstrekels. Uitsluiting
eventueel vooraf.
14.De deelnemers dienen de gehele optochtroute te volgen . Indien dit niet is geschied '
volgt uitsluiting van de eindklassering.
13. In-al-Ie gevallen waarin dit regelement
niet voorziet, beslïst het bestuur van Stiéhting De Peelstrekels.
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 te verzamelen. Om ongelukken te voorkomen. wordt aangedrongen om het stro.o ien tot 1 of 2 personen te
beperken (Bijv. Prins en Prinses) en dat
ook goed buiten _d e wagens te doen. dus
niet vlak erlangs. Daarnaast wordt in overleg met de gemeentepolitie geëist. dat dezewagens aan de zijkanten als de achterkant
tot ongeveer 30 cm boven de grond djcht
zijn.

ROUTE GROTE OPTOCHT
OPSTELLEN: Tramstraat en Derpsestraat.
ROUTE: Stationsplein, Spoorlaan, Stationsstraat,
Markt, Visser, Kruisstraat, Haageind, Veldstraat, Europastraat, Molenstraat, Markt, Visser.
ONTBINDING: 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!!

Levensgevaarlijk
'
De levensgevaarlijk.
prinsen vinden het fijn om vanaf hun Prinsenwagen de kinderen te trakteren in de vorm (zoals gebruikelijk tijdens de optocht)
dit
van strooien. Het is we/ leuk en aardig om deze kinderen te zien hollen en tollen om die snoepjes te bemachtigen maar wij vinden

ATTENTIE: aan de
optocht mogen geen
tweewielige motorvoertuigen deelnemen o.a.
brommers, motor met
zijspan enz.

Wij doen een beroep op de ouders dat zij zorg dragen voor deze kinderen gedurende de optocht dat ze toch in ieder geval aan de kant
blijven staan. Want noch de Prins of bestuur vaO welke carnavalsvereniging dan ook kan deze verantwoording dragen.

· Tijdens de optocht
mag in

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 tot 1of twee personen te beperken (b.v. Prins en Prinses) en het
strooien goed 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 zijkanten als de achterkant tot ongeveer- 20 cm boven de grond dicht zijn.

die straten
waar de optocht
doortrekt
·niet geparkeerd
worden!!!!!

Zondag 14 januari

14.00 uur: Prinsonthulling in
De Vierspan.
m.m.v De Hosbengels
Zondag 4 februari

13.00 uur: Prinsenade in
De Vierspan.
m.m.v. De Hosbengels.
Zaterdag 10 februari

20.00 uur: Boerenbal' met
ondertrouw in De Vierspan.
m.m.v. De Hosbengels.
Zaterdag 17 februari

20.00 uur: Gala-avond in
De Vierspan.
m.m.v. De Hosbengels.
Zondag 18 februari

Bezoek receptie Pottenbakkers
15.00 uur: Bezoek aan de WIK
(Zorgenkind).
.m.II).V. De Hosbengels.
__

~,,.
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Woensdag 21 februari

20.00 uur: Bejaardenavond
in bejaardenhuis St. Joseph.
m.m.v. De Hosbengels.
Vrijdag 23 februari

Bezoek receptie Dors(t)vlegels
19.00 uur: Scholierenbal

Zaterdag 24 februari

14.00 uur: Bezoek kleuterbal
Gerardushuis Walsberg.
m.m.v. De Hosbengels.
15.15-18.00 uur: Sleutelafualen.
m.m.v. De Hosbengels. .
Bezoek. receptie Hei kneu iers.
21.00-22.00 uur: Bezoek
Hotel Stationszicht.
22.00-23.00 uur: Bezoek
Hellevegersbal in Zaal v. Moorsel
23.00 uur: Harmoniebal in
De Vierspan.
m.m.v. De Hosbengels.
Zondag 25 februari

14.00 uur: Optocht.
m.m.v. de Hosbengels.
17.00 uur: Prijsuitreiking en
trekking loterij in De Vierspan.
m.m .v~ De Hosbengels.
19.30-20.30 uur: Café bezoek.
m.m.v. Hotch Potch.
20.30-21.30 uur: Bezoek
De Peelpoort.
m.m.v. Hotch Potch.
21.30 uur: Residentie De Vierspan
m.m.v. De Hosbengels. .
Maandag 26 februari

14.00-16.00 uur: Bezoek bejaarden
Wals berg.
·
m.m.v. de Hosbengels.
16.00-18.00 uur: Bezoek
De Potdeksel.
m.m.v. De Hosbengels.
.·
20.00-21.00 uur: Café bezoek.
m.m.v. Blaost urn op.
21.00-22.00 uur: Bezoek
Café v. Hoof.
m.m.v. Blaost urn op.
22.00 uur: Residentie De Vierspan
m.m.v. De Hosbengels.
Dinsdag 27 februari

10.00 uur: Ukkepukkebal in
De Vierspan.
11.45-13.1 5 uur: Bezoek
Zultkoppen.
m.m.v. De Hosbengels.
13.15-14.15 uur: Café bezoek.
m.m.v. De J-losbengels ·
14.15-17.00 uur: Bezoek
Boerenbruiloft.
m.m.v. De Hosberigels.
17.00-18.00 uur: Bezoek
De Roode Leeuw .
. m.m.v. De Hosbengels.
19.30-20.30 uur: Café bezoek.
m.m.v. Hotch Potch.
20.30-21.30 uur: Bezoek
De Peelpoort.
m.m.v. Hotch Potch.
21.30 uur: Residentie De Vierspan.
m.m.v. De Hosbengcls.
.
00.00 uur: Sluitingsceremonie.
00.15 uur: Verbranden Peelstrekel.
Zaterdag 17 maart

Bezoek receptie De Heikneuters.·

DAMES- EN HEREN KAPSALON
.

~

'

.

Anny v. Nunen en Antoon Berkers
· Heuvelstraat 13
Deurne - Tel. 12909

Potgrond en compostbedrijf
Containerverhuur en transport

·THIELEN
Schutsboom 42 Deurne - Tel. 04930-.12929

Keukencentrum M. BERKERS
'

E.N klJ IS OK NOG

ANNÈMER

Café~biljart

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

ZUS en BERT
,
Spoorlaan 17 - DEURNE - Tel. 04930-13862

DE ECHTE
· WARME BAKKER

SEORUF

aa

nu.: 12,?97
Stationsstraat 94 - Deurne

•~···········································•
•
•••
••
•

LANOBOUWl-\ECHA.NIS«fJ"E

TRAM STRAAT

Telefoon 12507

"Den Thijss"

v.ci.MUNCKHOF

·

Jk heb_ ~en cij(erslot op mijn brankast lf!ten aanbrengen,~· vertelt een B;lg.
'Alle Cijfers Zijn zevens maar ik vertel natuurlijk aan niemand in welke
volgorde ze staan.
'

BLOEMENMAGAZIJN

De Akelei
Speciaalzaak in modern en betaalbaar
bloemenwerk voor elke gelegenheid!
Stationsstr. 92 - Deurne - Tel. 04930-12113

•

•

•

I

•

:

. Stationsstraat 63-57 51 HB Deurne-Telefoon: 04930-12353

••
••
•••
••
••
•
: Specialist in haarkleure~ en permanenten voor hem en haar :
:

-········································~·
-
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SLEUTEL AFHALEN

~1k wil graag een barometer kopen," zegt een klant. "Dan heb ik iets heel
bijzonders voor u~· antwoord de winkelbediende. "We hebben namelijk
zopas een zending barometers met twee wijzers binnengekregen. Een ervan
geeft het weer aan."
"En de andereJ!"
"Die kunt u op het weer zetten dat u wenst."

Zaterdagmiddag vóór de Carnaval
staat de markt in Deurne wederom
volop in de belangstelling. Rondom de Markt hebben zich alle 7Carnavalsverenigingen uit de gemeente Deurne rond 15.00 uur verzameld om om 16.00 uur de sleutel
van hun Prinsdom in ontvangst te
komen nemen.
l)iteraard wordt deze sleutel in
handen gesteld van de 7 Prinsen.
Deze traditionele happening op de
Markt heeft dan een vervolg in de
- Residentie De Vierspan van De
Peelsttekels. Door de diverse Prinsen wordt de Burgemeester onder. scheidéh'è n zunè-n de bla"askapel~
len zich van hun beste kant laten
zien.

Als u·dit evenement nog nooit hebt
meegemaakt, moet u zich eens de
moeite getroosten om dit wel te
doen. De Commissie Sleutelafhalen is er zeker van dat u dan andere .
ja.r en ook van de partij bent. Het
volgen van dit evenement is beslist
de moeite waard.
Tot ziens op de Markt.
De Peelstrekels uit Deurne.
De Pottenbakkers uit de Zeilberg.
De Dors(t)vlegels uit Vlierden.
De Peelpluimen uit Helenaveen.
De Ulewappers uit Neerkant.
De Kei uit Liessel.
De Heikneutêrs uit de St. Jozefparochie.

Een politieagent doet 's avonds zijn ronde als een vrouw hem aanklampt.
'1k wordt dooreen man achtervolgd, "hijgt ze. '1k denk dat hij dronken is."
de dienaar van de heilige Hermandad bekijkt haar in het licht van een
straatlantaarn wat nauwkeuriger en _antwoord dan: 'Dat moet haast wel
juffrouw."

"Snackbar''

-

de Markt
Deurne
In de wintermaanden e-rwtensoep uit
eigen keuken en overheerlijke pannekoeken.
Tevens Uw adres voor snacks en
slaatjes groot pf kleiµ.
Kómt U maar eens proeven want bij
de Markt is het goed toeven.

Liefde is hem of haar
tijdens de Carnaval
meenemen naar
"De Potdeksel"

"De Pee/poort"
MARKT 5 :. DEURNE~ TEL.

1 0700

Zondag direkt na de optocht:

"DE POTDE.K SEL"

MATINEE

Markt 4 - Deurne - 04930-13260

's avonds Harmonieke. Hendig Zat.

~

.
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eethuis
party-service

is het brood van uw Echte Bakker!
DEURNE
LIESSEL
BAKEL

VEDDER
SPOR1SHOP

DEURNE

van der weijst
haageind-1 ·d eurne tel 14043

T Sr:i.•t•f, •n H. 1!11•/.1,11
~;,.,;.,..u,1.<1 J O

ti,1,·J;. l\f, •lt'11,.1. 111

n .-11111. • T1· f 0 4 9.W 1.'l!-.1 ~

COMPACT DISCS V~TOPKWALITEIT
Kerkstraat 2a

©),

Deurne teL: (04930) 1 78 , 63

Keuze uit meer dan 10.000 CD's

CARNAVAL-VASTLEG

VOORAL UW
SPORTBENODIGDHEDEN

·ua1ue1>t uapaJAal uaa11v

De snoephoek
Voor al uw snoep
Ka do-a rtikelen.
Gebaksartikelen
A. Welten
Lindenlaan 1
5751 AW Deurne
Tel. 04930-13217

_

uaznJd als6ee1 aa
a!1:>a110:> ap!aJqa6l!n

ge; .l\f\f~:U.SIN\f)I
U1 .l\f\fl:U.S)ltJ3)1 ONOIN13H
~.lVVtJ.lS)ltJ3)13NtJn3a

30HS113:rLNI

Frank vertelt een kennis over zijn vakantie-ervaring in Zwitserland.
'Maar ik dacht dat Anja en jij naar Denemarken zouden gaan, "zegt deze.
"O. dat kwam zo," zegt Frank. "We hadden bij nader inzien onze plannen
gewijzigd." ··waarom w;rtel je Gert niet de waarheid?" onderbreekt Anja
hem. Hij doet er het zwijgen toe en daaroin vervolgt zij: 'Het is gewoon een
gillen;Frank vertikt het nou eenmaal iemand de wee- te vr::wP.n."

Maak met de CARNAVAL veel
GEIN en PLEZIER. En daarna doen
wij uw HAAR weer, met PLEZIER. DAMES _ HEREN
Kapsalon Swart
visser 13
Tel. 04930-12838
d~

JE

FOKA, specialist in
foto, video, en audio

Îd .

s

kerkhof
juwelier
Kerkstraat 7 · 5751 BG

FOKA FOTO VIDEO AUDIO
Kerkstraat. 8, Deurne, tel. 04930-12687

Off Dealer: Eterna, Mauri ce La Croix
Horloge rnerken :Certina
Seiko
Pulsar
Du ge na
Prisma
Casio
Swatch

Deurne

Kruisstr. 6. St. Jozefstr. 6 · LiesselseWeSJ 12

n~<n~ool~
l1<2~~nmo~
" ~moc{{t
Grote collectie carnavalskleding

HOUTHANDEL
HOLTEN

J. STEEGHS

Veldstraat 37, Deurne
tel. 04930-12346
dag en nacht
bai ons uit de
bloemen·
automaat

-

HAAGEIND 24

A.P.K.
alle merken

SNELLE LEVERING,
LAGE PRIJZEN
Platen - Deurne - Balkhout - Triplex - Wandpla-.
ten.

• Horloger - Juwelier

~~~
. ~a.b)mOóle

1'1órz\ngHï~t\~
voor al uw
BRUILOFTEN
en
PARTIJEN

1

Zaal v.d. Putten
· Milhezerweg 2
telefoon 12558

rnE PEEL~TREIQ:L 1990
.
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S7'RIK KELKE S ... KRENTJE
,

PRIJSVRAAG
In deze carnavalskrant staan van
de Deurnese middenstand een
aantal advertenties. In sommige
van deze advertenties staat een letter. die met de tekst van de advertentie niets te maken beeft.
Het is de bedo.eling 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 gevonden moet worden bedraagt 36.
Deelname staat open voor kinde- .
ren tot 14 jaar.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Oplossingen kunnen voor 13 tebruari a.s. ingeleverd worden bij
Marcel van Nunen Kerkstr~at 32 a,
Deurne.
Bij de oplossing dient vermeld te
worden: naam. adres en leeftijd.
Onder de goede inzenders worden
jrie prijzen verloot.

~

De bekendmaking hiervan vindt
Jlaats in residentie De vierspan na
:ie grote optocht.

Prijswinnaars ·carnavalskrant 1989
In · de

carnavalskrant van De

~eelsfrekels van he~. afg~lopen

Jaar was weer een prijsvraag op~
genomen. Hiervoor werden
diverse oplossingen ingezonden. Na trekking onder de goede oplossers kwamen als prijs-

winnaars uit de bus:
1e prijs Sandra van Dam Vlierden
2e prijs Erica Martens Deurne
3e prijs Jochem Gerrits Deurne

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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·Glas verf_behang .a utolakken

SIGMA

Si

i1

tevens uw adres voor

COATINGS glasreparatie

B
.· 'A-i

W@@u ff'®ll(gl~ji®~®@elt;)®«ïll~®«il

v.d. MORTELTelefoon: 04930 -12844

Eendracht 7, 5751 SB Deurne

uEssELsEwEG 18

,.,,,~.~~·············~··········, -··~~'''''''~~········~···~····~~
)

Een jonge doktersassistente schrijft:
"Lieve pa en moe, ik kom aanstaand weekend niet naar huis.
Gastritis en nefritis dwingen mij in bed te blijven."
Schrijft pa terug.
"Doe niet zo mal meid. Kom naar huis en breng die twee Grieken maar
mee."

•

Tel.: 04930-15314

l ' W \IHU:S VOOH :

ASSlJRANTIEN · HYPOTHEKEN
FINANCIElUNGEN
AOVIEZEJ\
PERSOONLUKE LENINGEN

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

Kommerstraat 21, 5712 XT Someren

Tel 04937-2824

\!l~~
Orkest:

Roulette

VLIERDEN

's Maandags: MATINEE .
Dinsdags: MINIKLETS

GOO.S SENS

Vrijdags receptie

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

Zaterdags: FANFAREBAL
~I'

1i"IifüCU Il EDU!:illiDiiit1'

1rnm.Inn1111 rnlllDZll u:-:wz.:rs 1 j ~G!l 1 ~~ -

..,,._

pagina 22

.DE PEELSTREKEL 1990-. -

GARAGE OBERS
Telefoon 16865
Telefoon 13052

Tramstraat 65
Hogeweg 2

UW VRIENDELIJKE FORD DEALER
Deurne . Asten · Gemert · Helmond

"Hoe komt het dat geen enke'e apotheker in België een Belg is?"

!fr. lf.lJ41k

"?".

afd. STAAL

'"Omdat een Belg geen kans ziet een
medicijnflesje in de schrijfmachine
'te krijgen.

veOU - - 1J(IO
- - uchtJ·es - lfr. Art NoU . !fr.aorst VJerin&
flr. l .

afd. ~/NllJM

d,.,. ,

4~yw::;
· ·-1,. ~/

Een Amerikaans reisgezelschap
kijkt in een gloedhete vulkaankrater. "Het lijkt wel de hef: zegt een
van çle Yankees.
_
''Gà. jullie Amerikanen zijn ook
overal geweest": verwondert de Italiaanse gids zich.

afd. KUNSTSTOF afd. BEPLATINGEN

..Q"»~~~îiP

OSKOMERA
Oskoniera

bv

lndustrieweg 19.

5753 P8 Deurne Tel. 04930-14502

stpol

·

aluminium

konstrukties,

1 romen, deuren,

1trappen. pvief1

zonweringen

romen. deuren,

kun ststof

1 romen, deuren,

pvien, vfiesgevels, puien, roftviken

beplotingen
vloerploten,

gevelbeplctingen •

+iOIZE
k'OUWP.E..
EN HU~ë

De smaak

te pakken.
Een lekker tussendoortje?
Een lunch die eens een keer anders uitpakt?
Een komplete maaltijd die bij iedereen in de
smaak valt?
·
Kijk even bij het diepvries-assortiment van
Beckers! Volop keuze, Volop smaak. En handig
genoeg om thuis een gevarieerde
voorraad van aan te leggen!
Smakelijk eten. Zeker weten!

,; 2

--7-7''

~
NVM
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Carnavals
maandagmiddag
en
dinsdagmiddag
Aaltje Redding iusstroot 4, Deurne. Tel.04930-1 5633 . gesloten.

M A K E L A A R D IJ

1

1dakplaten,

B. V.

Beci<ers Essen N.V.
Reyckmaeckeriaan 24, 2190 Essen, België.
Telefoon: 03-6673556.
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Strikkel van
Nu Carnaval 1990 alweer voor de
deur staat is het nog maar pas geler
den dat ik tot mijn grote verbazing
benoemd werd tot: "Peelstrekel
van het jaar 1989".
Niets wetende bezocht ik de jaarlijkse galaavond van de Peelstrekels. Toen het moment van verkiezing van Peelstrekel van het jaar
aanbrak, keek ik in de zaal eens
rond wie voor deze titel in aanmerking zou kunnen komen. En volgens mijn opvatting velen!
Tot grote verbazing werd ik zelf
door Sticbting Carnavalsvereniging De Peelstrekels tot Peelstrekel
1989 uitgeroepen.
Thans denk ik nog vaak terug aan
dit verassende ogenblik. Vaak heb ·
ik bij mezelf gedacht "waar heb ik
het aan te danken".
Ontstaan in het pottenbakkersrijk
in Zeilberg heb ik samen met de
dames van mijn dansgroep ,,'t
Konkooier" de eerste schreden gezet in het danswereldje.
Vele successen mocht ik als leidster met hen behalen in de wijde
omgeving. Vreemd was het verzoek
van Carnavalsvereniging de Peelstrekels dan ook niet ± 11 jaat geleden. toen ze mij aanzochten als
trainster van hun dansmarietjes . .
Gaarne was ik .bereid om samen
met hen ,.de beste beentjes" voor te
. zetten in het Peelstrekelrijk.
Nu alweer 11 jaar train ik de dames.
van deze Carnavalsvereniging, wat
inhoudt dat wij ± 4 maanden voor
aanvang van het Carnavalsfeest,
wekelijks trainen om een dansie in
te studeren en dit met Carnaval ten
tonen te voeren.

~et joar

~

1989

Deze .,Dansarbeid" wordt gekenschetst
door
lachwekkende
momenten, _ zware trainingen,
spannende situaties, teleurstellingen, enthousiasme, en natuurlijk
veel Carnavalsplezier.
Vele dames heb ik in de afgelopen
11 jaar dan ook wat dansplezier bij
mogen brengen. ·
Kleine dansmarietjes, die ik nu in
Deurne vaak als volwassene
dames mag begroeten. Dames bedankt vanaf deze plaats voor jullie
inzet, ook deze eretitel komt jullie
een beetje toe. ,;Carnaval" is een
volksfeest en ik denk zeker dat inbreng van u allen op de geringe
manier waarop ik dat doe en waarvoor je zelf gehuldigd wordt, van
Carnaval met alle Peelstrekels nog
een groter volk.sfeest kan · worden
gemaakt.
Ik roep u dan ook op om samen
met mij "het beste(dans) beentje"
voor te zetten.

Erelijst
van

-begunstigers:;
,,. _-- - - - -- -

Bes.tuur, Vorst, Prins, Raad van Elf
en dansmarietjes bedankt voor deze uitverkiezing en veel succes
voor . de toekomst. Een speciaal
woord van dank aan de vorige en
huidige leidsters van .de dansmarietjes. Mevr. Annie van Kessel en
Mevr. Sien Verbaarschot voor hun
prettige en sympathieke samenwerking.
"Peelstrekels" het gaat u allen .
goed!

-

-'·

__:.,.:::_---=-=- -- -_.. Techn. adviesburo El tink Asten
Fransen. dienstencentrum
G. Geurts
W. Geurts
J.H. van Gulick, dierenarts
van Goch, slagerij
van Goch. touringcarbedrijf
G. de Groot. dierenarts
W. Hoeben, schoenmakerij
Hotel van Baars
Hoeka Sierpleisters en Muurverven B.V.
M. van Hooff. juwelier
M.P.l. Hoppenbroüwers. notaris

Peelstrekel van het jaar 1989,
Annie Berkers-Mennen.
:

Voor alle grondwerken
Zand & grindhandel

-

~

_

Tel. 12475
Energ_iestraat 3
Tel. 04930-13957

-

-~

.

.

------~--

- Keijzers, drukkerij
Keurslager van Baars
Keurslager Keuten
H. Kuiioers. electro
Steenhandel Markhorst
Bill Martens
W.J. Martens
Negen B. jeugd mode
N.N.
M. van Nunen
Peter van Ooster~1out, drukkerij
Rabo bank
Schiks.gordijnen centrum

-j

~

----=-- - - -

BENZINE + LPG .
STATION

AUTORIJSCHOOL
THIJSSEN

-=--

--==--- . ~ _. =- - --:----:_

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.

:' .~.

-=-==...- =:.-: ~~

-~-=--=

Gebr. Daniëls

•>r

-

-- AMRO bank
. A.V.T, handelsonderneming
Bavaria Lieshout
Architekt M.J. van de Berkmortel
Boerenbond Deurne
W. Berkers, Muziekpaleis
Botim, timmerfabriek
Mevr. J. L. v.d. Broek
Brood en van Ewijk, accountants
·van Bussel, schildersbedrijf ·
fam. Bijsterveld
Braks Bouwmaterialen
Chiqeu mode, modezaak
G. van Dijk, groenten en fruit

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

-.> '~~.:~~~>~~:.1\ .

-

--=-- -=------

Autobedrijf_ JOS HEINSBERGEN
INKOOP - VERKOOP - SCHADES - ONDERHOUD - APK-KEURINGEN
Ampèrestraat 4 - 5753 ST Deurne
Telefoon (04930) 16563

Swinkels, assurantiën en makelaar o.g.
Tappaz snacks
F. van Tilburg. dierenarts
J.P.G. Vermeer, dierenarts
v.d. Wal. bouwmaterialen
"t Wijnhll'is

Vlierdenseweg 232, 5756 AD Vlierden
Telefoon 04930-11011

HORECA

BEGUNSnGERS

Wij .danken al onze adverteerders en begunstigers
van harte voor h~n bijdrage.
Zonder ·hun steun is het niet mogelijk om deze
camavalskran:t te laten v~rschijnen!
Ook dit jaar willen wij de CLUB VAN HONDERD bedanken
Voor hun financiële ondersteuning van carnaval 1989.

Stichting "DE PEELSTREKELS"

...

--- --

---= "'=-----~- - --

Hotel Stationszicht Spoorlaan
Café de Swing, Stationsstraat
Café van Hoof, Stationsstraat
De Potdeksel, Markt
De Peelpoort, Markt
De Mèrt, Markt
De Roode Leeuw, Molenstraat
Café 't Pandje, Molenstraat
Zanzibar, Molenstraat
De Vierspan, Hogeweg

---~·

--

-

;-j

~

.
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Prettige camavalsdagen
met ekstra kwaliteit
vlees· en vleeswaren van

voor nieuwbouw, uitbreiding en
•

-

~
~

~
,..._ _____ ____._

~~ ~

...à.

ren~vatie
Deurne
Beverdonk 2

Tel. 04930·10753

deurnese bouwmaterialen

- - -- - - - -- - -- - -- -- ·- - - - -- - - - -- - -

Slagerij v. G~ch

-

. ... :

Gymnastiekles aan boord van een Engels marineschip. ·1edereen gaat op
zijn rug liggen·: commandeert de officier. "En nu benen omhoog. We gaan
fietsen." Algauw houdt een van de manschappen op met de inspannende
trapbewegingen.
,
Hé waarom fiets jij niet'.1 schreeuwt de officier.
"Omdat ik op het ogenblik even aan het freewheelen ben. luitenant.·· is het
antwoord

'

Uw huis is de schilder waard.

GLAS· en SCHILDERWERKEN
Centrale verwarming -Airconditioning
Warmte terugwinning .

. Verheijen

Fa. Th. Jet ten
.

.

Ze~lbergsestraat ·21

Deurne

autohulpdienst

>< •

.

TAXI bedrijf

Tankservicestation de Wit
Langstraat 140 - 5754 PB Deurne
Tel. 04930 - 12939

Milf1ezerweg" 31 . ·Tel ~ 12337

tel. 04930 - 13951

•••

•
elf
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PROGRAMMA BOERENBRUILOFT 1990

-

BROi . · FT
..-_

Boerebal zaterdag 10 februari in de Vierspan
· Op deze avond wordt het boerebruidspaar bekend gemaakt.
er is gelegenheid om het bruidspaar te raden, zodat je kans
maakt op een prijs. Aan de ingang moet dit irigevuld worden.
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!!!!!!!!!
Dus Peelstrekels en Pe,elstrekelinnekes komt allen naar ons
ondertrouwbal op 10 februari.
We hopen vele van u te ontmoeten op deze avond ..

wezig waren om de trouwerij bij te
Toen ons werd gevraagd om boewonen. Hans Keeren kletste bet gerenbruidspaar te zijn moesten we
heel goed aan elkaar en de onechte
wel even denken . Maar achteraf
familie sprak de meningen uit zowas dat helemaal niet nodig, want
dat er een plezierige sfeer ontstond.
het was een belevenis om nooit te
Daarna verbond Prins Marcel den
vergeten.
· uurste ons in de onecht. Ook de
<Het begon al op.het onderJ:rouwbal
bruidsmeisjes en jongens brachten
1113 januari. Rond 22.00 uur werd de
leuke wensen en er werd besloten
onechte familie en het bruidspaar
bekend gemaakt. Ook de echte famet een bruiloftslied onder leiding
'i'hilie wa"s ondertü ssên gèarriveerd . ..... ' vá n TÖon Mä riêfers.
-,
We trokken te voet naar de ViersSamen maakten we er een gezellig
pan waar de receptie plaatsvond.
feest van tot in de kleine uurtjes.
Het was een drukke receptie waar
De dag erna begon de onechte fagetrakteerd werd op krentemik.
mil.ie meteen ..aan de boog, wat de
Tijdens en na de receptie zorgde dé
moeite waard was en waar we ruim
blaaskapellen voor goede muziek
3 weken van hebben kunnen gezodat er een gezellige sfeer heerste.
nieten. Op 7 februari was de dag
Ook onze volksdansclub was van
dat er getrouwd werd. Het was strade partij en brachten enkele danlend weer, dus daar kon het niet
sen. Rond 19.00 uur aten we boeaan liggen. De onechte familie was
renstamp met worst en zo eindigde
al vroeg pre.sent. Met paarden en
het boerenbruilofsfeest.
•
koets werden we thuis afgehaald
en reden naar het Geradushuis.
Hierbij willen wij iedereen bedanDaar aangekomen gmgen we even
ken die meegewerkt heeft aan het
langs de bejaarden. Na een borreltdoen slagen van de boerenbruiloft.
je genuttigd te hebben stapten we
. De buurt en de onechte familie die
weer in de koets en vertrok de stoet
geweldig hun inzet hebben
richting màrkt. Het was eenlange
getoond, de echte familie, de KVO,
stoet met paarden en rijtuigen,
de paardemensen, de muziekmenmensen te voet, en zelfs een baksen, de Prins en Raad van Elf en iefiets en transportfietsen. Ook de
dereen die aanwezig was.
blaaskapellen waren van de partij
HET WAS GEWELDIG.
en zorgden voor gezellige muziek.
Tijdens de rit trakteerde mevr. van
Hannes, Rika
de Weijst ons op een lekker warm
en de kinderen.
hapje. Zo kwamen we aan op de
· markt, waar veel Peelstrekels aan? \ TllrJUJENDAAG of:

'

)BOËREBllOËLOF
(!lf, geRJ hel? nikt

._

BOERENBRUILOFT CARNAVALSDINSDAG
27 FEBRUARI
Om 13.30 uur opstellen van de stoet voor de bruiloftsgasten bij
het Gerardushuis in de Walsberg.
We hopen weer op "unne schónne hoop volk" die het bruidspaar zal vergezellen naar de mert, waar dan om 14.30 uur d'n
TROUW plaats vindt. Daarna vertrekken we naar de
Vierspan, waar dan gelegenheid is om
het Boerenbruidspaar te feliciteren.
Onder de receptie is er gezellige muziek.
Namens de KVO wensen wij alle Peelstrekelinnekes
en Peelstrekels een gezellige Carnaval 1990 toe.

"
1

AANGEKLEID DOOR:

1

J·

oç

· umaanudoon?..

.. .
Karel v. Brimeustraot 14
Vliegenkampstraat 50 .
5923 CA Venlo-Blierick
Tillefoon 077- 871750 (privé 823704)

1--:
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aannemersbedrijf
~

aldenzee b ..v.
1
de urne

~

1

HELMONDSEWEG 42
VLIERDENSEWEG 160

~

~

TEL. 04930-12390

,~.@~

2)~
~

Helmond.._ 105
Telefoon 12999 ·

'1

~

ZEVEN DAGEN OPEN

* Loodgietersbedrijf
* Dakbedekkingen
* Dakdekkersbedrijf
* Dakelementen
* Isolaties

1ndustrieweg 2
5751 PL Deurne
Tel. : 04930-14593

t

Helmondseweg 65 - Deurne
telefoon 11 085

· TEL. 04930-14629

Tuin- en landschapsarchitect
Rien van Mierlo

@)~WJfj:

Cafetaria ,,De Smul hoek''

BLOEMEN & PLANTEN

JI

Onze slogan luidt: een airpu dak .··
vlak en strak.

J. PRIJS
Helmondseweg 118
TeJefoon 13105
-

Helmondse weg 30 - Paul Gabriëlstraat 6a
Tel 04930-13868 - Deurne

Betrouwbaarheid

van woonhuis

tot utiliteitsbouw

Of het nu gaat om uw eigen knusse nestje of om een
groot gecompliceerd gebouw, van Nunen aannemersbedrijf bv is uw perfekte partner voor alle bouwwerkzaamheden. Een kwalitatief zeer hoogstaand
bedrijf dat al verschillende·generaties lang in de regio
Deurne en daarbuiten aktief is..Een bouwbedrijf dat op
ideale wijze vertrouwd vakmanschap kombineert met
moderne bouwtechnieken. Een hechte ploeg uitstekende vakmensen staat klaar om elke bouwopdracht
tot in de puntjes uit tevoeren.

De persoonlijke begeleiding van iedere bouwopdracht
garandeert een nauwgezette bewaking van iedere fase
van de opdracht en een stipte oplevering op de afgesproken tijd. Uiteraard wordt voor de begeleiding van
het totale bouwproces, vanaf de offerte, gebruik
gemaakt van een computersysteem. Als u prijs stelt op
betrouwbare kwaliteit, dan is uw bouwopdracht bij.van·
Nunen in meer dan vertrouwde handen.

J. ·van-Nunen

aannemersbedrijf b.v.

G. Bildersstraat 4, 5753 DE Deurne

tel. 04930-13120, fax 04930-12454

~

·PERFEKT BOUWEN VOQR ·1 TOT1000 PERSONEN
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Wij herdenken nog even Piet van Hoek
Het afgelopen jaar moesten we ook
nog afscheid nemen van ee11 echte
Deurnese carnavalsvierder van het
eerste.uur: namelijk Piet van Hoek.
Muziek en carnaval. dat hoort hij
elkaar als de kip en het e1: en Piet
van Hoek heeft dit als geen ander
altijd weten te realiseren. hij was de
eerste dirigent van het carnavalsorkest: oftewel hofkapel zoals deze
club a.l vanaf het begin heette.
Nog. voordat de nu zo befaamde
Hösbengels bestonden. dirigeerde
Piet op een grandioze manier dit
orkest. vooraL de "middelharen"
onder ons. zullen zich Piet. in zijn
blauwe kiel en met zijn platte petje
op. zeker nog herinneren. Het leiden van de hofkapel was voor hem
eo voor iedereen een feest. Vele jaren stond hij ook ni.et Lijn hofkapel
op de prinsenwagen. en ze speelden dan dat het een lust was. Nadat
hij zijn dirigeerstokje aan Pieter
van de Loo had overgedragen: wa-

ren wij elk . jaar weer benieuwd,
welke originele vondst hij weer had
voor de carnavalsoptocht.
Op een zeer originele en carnavaleske manier. wist hij elke keer
weer. de meest simpele ideeën in
zijn eentje op een pakkende manier duidelijk te maken.
·
Daarbij kwamen vaak èchte Deurnese zaken aan de orde. en vaak
ook zeer muzikale.
Het laatste jaar zie ik hem nog
voor me met het f1uitje _van een
cent. (een restje electriciteitshuis
dat hij zo bewerkte tot hij er een
kompleet liedje op kon spelen).
Met Piet is er een goed stukje Deur. ne van ons w.eggegaan.
Velen zullen hem missen in Deurne. bij elk feest. n_rnar zeker met
carnaval!

~~[jJ~~[jJ~[jJ[jJ~~[jJ[jJ~~[jJ~~[jJ~~~~~~~~~~[

. e

~-

[jJ

il

[jJ

[jJ
[jJ

[jJ

[jJ
[jJ
[jJ
[jJ
[jJ
[jJ
[jJ

1

[jJ
0

RENAULT

[jJ

Altijd konkurrerend in prijs.

Tel. 04930-12626
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Voltstraat 1 5753 RL Deurne
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malerralen noor
Helmondse

Bouwmtterialenhandei bv
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Een frans plattelandskerkje hèeft een
bordje op zijn .deur met de tèkst; "Als
u genoeg hebt van uw zondige leven
treedt hier dan binnen."
Daaronder is met lippenstift geschreven: 'Zo niet. bel dan Brigitte. Telefoon :· 975874463.
Frank en Flora bezoeken tijdens hun
verblijf in Parijs _ook het Louvre.
Frank blijft als betoverd voor de
sculptuur van een vrouw staan. Ze is
slechts gekleed in een vijgeblad. Snibt
Flora: "Waar wacht je eigenlijk op
Frank?" waarop frank antwoord: "tot
het herfst wordt"

v. Loon
Sanitair ·
Liessel
04934-1431

"

~

"
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Zorgenkinderen vieren Carnaval. .en hoe?

· Al s je in Carnaval stijd een bezoek
brengt aan het clubgebou w van
zorgenkinderen. De Wik aan de
Hellemanstraat. dan valt je meteen
de gezellige en ontspann_e n sfeer
op waarin zij Carnaval vieren.
Onophoudelijk wordt er gehost en
gesprongen op de tonen van Carnavalsmuziek. De vele vrijwilligers. de ouders en familieleden
zorgen voor de aankleding van de
: zaal. de hapjes .. de snert en de gezelligheid. Elk jaar worden uit de
leden een heuse Prins en Prinses
Carnaval gekozen. alsook een ·.
Vorst en een Raad van Erf. Muziek
is voor deze kinderei1 een geweldige ·bron van inspiratie om zich te
vermaken op allerlei manieren: .
hier zie je een groepje hossen, daar
zitten er enkele op de maat te klappen en soms zit er een eenling in
zichzelf 12:ekeerd in een stoel ritmisch te schommelen mèt een stra-.
lend gezicht van genoegen. Want
dat, is wel het meest opvallend: de-:
ze kinderen stralen met hun hele
lichaam warmte en genegenheid
uit. spontaan, onbezorgd, frank en
vrij komen ze op je af en trekken je
mee en de gezellige herrie die nou
eenmaal bij zo'n feest hoort: harde
hoempapamuziek, veel gepraat en
samenzang. En iedereen is ver. kleed. Natuurlijk veel boerenkielen, maar toch ook prachtige kleedij voor de dames en geschminkt,
vanzelf. Hoogtepunten van de Carnaval in de Wik zijn elk jaar de bezoeken van de Prins der Peelstrekels met · Raad van Elf, Dansmarietjes en de Hosbengels. Zij brengen extra sfeer en gezelligheid.Natuurlijk passen daar de uitwisseling van onderscheidingen bij.
Ook het bezoek van de Prins en
Raad van Elf van buurtvereniging
de Hellevegers vormt een avond
met veel leut en lol.
,
Naast het gebeuren in de Wik tre-

den de zorgenkinderen naar buiten, als Stichting Gejejong(wat betekept Gespecialiseerd Jeugd- en
Jongerenwerk) als een aantal vrijwilligers met collectebusseb aan öe
optocht vooraf gaat om de vele dui. zenden toeschouwers een bijdrage
te vragen ten bate van onze doel- ·
groep. Elk jaar wordt veel werk gemaakt. om er verzorgd op te staan
met de hele groep. Rondom een bepaald thema . wordt een wagen
opgesierd en de groep kinderen die
meelopen. aangekl eed. De opbrengst van deze collecte komt geheel ten goede aan de aktiviteiten
va n en voor de Zornenkinderen in
de Wik. Want doorhet jaar gonst
het van aktiviteiten: kooklessen,
hobby, handwerken, dansen, playback en toneel, sport, spel en ont- ·
spanning: disco en soosbijeenkomsten. En voor de allerjongsten
is er elke 14 dagen de kindermiddag op zaterdag.
Dat de financiële opbrengst elk
jaar verschilt (tussen de f. 2500,- en
f. 3500,-), ligt aan het weer: Bij goed
weer veel toeschouwers en een
·hogere opbrengst dan bij minder )
goed weer. Want laten we wél wezen: de toeschouwers geven gul,
. niet allemaal, maar toch, velen
hebben vaak al een kleinigheid in
de hand om die in de bus of de emmer te gooien. Voor al die grote en
kleine giften zijn wij u. toeschouwer. heel dankbaar. U moet wete11
dat deze gelden heel goed besteed
· worden. Elk jaar moet het bestuur
veel tijd en moeite doen om gelden
bij elkaar te brengen, zodat de aktiviteiten kunnen doorgaan. De collecte tijdens ·de Carnavalsoptocht
is één van de bronnen van inkom- sten, die wij hard nodig hebben.
Daarom beveel ik u deze van harte
aan. Mocht u behoefte hebben om
eens een kijkje te komen nemen in
de Wik, dan bent u altijd van har- .
. ten welkom. Vanaf deze plaats wil
ik het bestuur van de Peelstrekels
hartelijk dapken voor hun welwillende medewerking om ook het
Carnavalsfeest voor zorgenkinderen in velerlei opzichten te doen slagen.
Alle Peelstrikkels en Peelstrikkelinnekes wens ik namens het bestuurvan Gejejong een Carnavalsfeest met veel lol en leut.
Alaaf.

Onthulling Prins 1990

Frans en Ria van de Kerkhof bedanken iedereen voor het
geschonken vertrouwen in de 35 jaren dat zij de zaak heb;.
ben gerund. . ·
· ·
Tevens is het ditjaar 25 jaar geleden dat Frans van de Kerkhof Prins- werd van De .Peelstrekels.
·

l-J. v.d. Einden, secr. Gejejong

Op een vrouwencongres in een Afrikaans land vertelde een vrouw dat ze
blij was dat _haar vader destijds haar man voor haar had uitgekozen. Toen
ze de verbijsterde gezichten van de aanwezige dames zag, verklaarde ze:
'1k moet er niet aan denken dat ik hem nog zelf had uitgekozen ook."

LIJSTEN
MAKERIJ
J.V.DZWAAN
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Voor eën bijdetijds advies in zake:
rijnders assurantiën b.v.

Lagé kerk 22, Deurne Tel. 04930-13786
Nieuwstraat 2, Liessel TeL 04934-1602

Verzekeringen
Persoonlijke leningen
Financieringen
Hypotheken
Sparen '
staat onze staf van
medewerkers voor u gereed
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goei spulle
vur_auw cente
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Magazijnsystemen

Werkplaatsinrichtingen

MAGNETRON'S ENZ ENZ.

-

-

Tegen scherpe prijzen volledige garantie - gratis thuis.

verdiepingenmagazijn
verrijdbare magazijn
palletstellingen
drive-in stelli.ngen
verrijdbare palletstellingen
stafmaterialenstellingen

werkbanken
gereedschapskasten
schuifladenkasten
kledingkasten
garderobekasten

Kantoorinrichting

Tekenkamerinrichtingen

- buro 's .
- archiefsystemen ·
- hangmappenkasten

- tekeningenlegkasten
- tekeningen klemsystemen

Martinet 20
Deurne. Telefoon 04930 - 13280.
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.De IAS-bekroning voor de
·-~ beste slagersprodulden.
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Martinelstraat 22- Deurne - Tel. 12385
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fSilUlili

SUPER+
LPG
SUPER
DIESEL
EURO 95

AUTOMATEAIALEN

DIUINE

AKKU'S
BANDEN
UITLATEN

H. Martens
Paul Gabriëlstraat 5-9
Tel. 04930-16282 .

Tegen zeer 'age prijzen.
VOOR AL UW DIEPVRIES PRODUCTEN

Leembaan 55 - Deurne. Tel. 04930- 19009

Interieurbouw W. v.d. Heuvel

DG. _

. -- -- ] [ - -·-·-Administratie[

Leembaan 52
5753 CV Deurn e
Tel. 04930 - 17815

Advisering ~n begeleiding van
ondernemingen in het midden- en
kleinbedrijf, vrij a beroepen on
instellingen.

Die-renspeciaalzaak

,,7~''
\.
. __t}è•··l>c.:'Jfi.. . •/
· ·~1( ·

~21

o~;à~"~1793B

Aanhangwagens
Landbouwwagens
Koeienwagens ·
Polyester antislipvloeren
onderdelen verkoop

Op aswoensdag staan
wij weer op de
16 bekende plaatsen

Wr

verkoop-rèparatie
tel.

Onze dienstverlening richt zich op:
• Admimstrafles
• Loon - en salarisadministraties
• Jaarrekeningen
• Periodieke financiële overzichten
• Dclastingadviczcn

Leembaan 2 - Deurne -Tel. 04930-11544

_ _ _ J.v.d.Weiier - - ·
Aanhangwagens bv

Ó 0\

J

Derpsestraat 43
5751 KB Deurne
Tel. 04930-16028

H.R. nr.: 42993 .

" '7óeRF.K O"

. . ----i

en adviesbureau Kuij:en

De beste resultaten behaal je met goed
materiaal. voor een goed advies, en een re·
delijke prijs ........ de Wil
Tot ziens!
. Ouick, Masita, Wings, -Campri en Kim.

Leembaan 10
5753 SL Deurne
Tel. 04930-17938-190 16

Bij alle bovengenoemde werkzaamheden
maken wij gebruik van moderne com~utcr
verwerkingsapparatuur inclusief
tekstverwerking.
Vraag eens vrijblijvend naar onze aantrekkelijke tarieven.

DEURNE·LEEMBAAN 1-3-HOLAND

.' '.

De burgemeester van een idyllisch dor{Jje in Zuid-Italië probeert in een folder met de volgende woorden toeristen te lokken. ·
"Er zijn hier geen auto's, geen motoren en geen bromfietsen. Slechts ezels
vinden de weg hierheen. Breng uw vakantie eens in ons dorpje door. u zult
er geen spijt van hebben."

'

.As ge drukwèrk. wilt
beste/Ie,
dan moette ge SMITS
efkes belle.

"Weet jij wat een kannibaal is. Jantje?" vraagt de onderwijzer.
'1k weet het niet meester."
"stel je eens voor dat jij je ouders zou opeten, wat ben je dan?"
"Een wees meester."
·

Of ut naw um rèkeninge,
stickers of trauwkartjes gi,
wai zitte nerges mi.

· Gin gelul, goei spul !!!

Smits Drukwerk Service
Leembaan 19 - 5753 CW DEURNE - Tel. ,04930-11041

rY~ Verlijsdonk

L/lllf Interieurverzorging
Leembaan 15

Deurne

Tel. 04930-17163

•

M-e t -carnaval
maghet

varken kapot...
veel plezier
ermee!

/

/

internationaal transportbedrijf
heftruckverhuur op- & overslag

· jan verhaegh b.v.

NOOYEN ROOSTERS BV
Fabriekstraat 12 - 5753 AH DEURNE:

voltstraat 22 postbus 77
5750 ab deurne - holland
tel. 04930-13331telex51523

Tel.<04930)16860
NOOYEN: Europa's grootste fabrikant
van roostervloeren voor varkensstallen ..

g..
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- W i j willen graag onze bijdrage-leveren en wij doen er zeker wir_'N BOLLEKE AN! -
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~ Elektrotechniek

J vd· Mortel
Deurne - Telefoon (04930)-12268

•

+

~1

KETEL & APP. FABRIEK bY. - .
~

Wattstraat 1 · tel. 15300

-

.

schilders-af werkingsbedrijf

rJb

deuftle-.bY:
Telefoon : 04930-12425

<><>+ . DEURNE · J~
+~"l:Ls & 1Ne'1'~"°

van 20 november 1989
tot en met
16 maart 1990
50 gulden per man per dag,voordefil
Vraag vrijblijvend advies.

van BREE PERZEN

"

schommerveld 21 DEURNE

OOSTERSE
TAPl.ITEN

."

04930 20150
Tevens verkoop van: antiek - klein speelgoed ·en meubels
me~bels - z.g.n. COl?Y antiek
SPOT-GOED-KOOP
cunosa en kado art1ekelen
·
zijdè bloemen, vazen, serviezen,
glaswerk etc.

Tel. 04930-20150

........
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drukwinkel peter van oosterhout - molenstraat 60 575 1 Ie äeu rne - telefoon 04-9 30-15828 - telefax 04930-15879

