VAn De reDAkSie ....
Desalniettemin willen wij eenieder toch veel leesplezier
toewensen en natuurlijk ook alvast een hele fijne,
gezellige en muzikale carnaval! Feest, lach en dans
mensen, want er zit dit jaar extra veel muziek in!!!

Bert, Eric, Laurens, Marc, Roman en Sander

indeskie

Welkom in ’t Pierewaaiersblaoike 2011!! Een ander
blaoike zoals u dat van ons gewend bent. Maar
na de Linda, de Youp en de Jan wist de redactie van
’t Pierewaaiersblaoike het zeker; wij moesten ook
een glossy…
In de hoop deze carnavalskrant wat aantrekkelijker
te maken hebben we gekozen voor deze opzet en we
zijn er zelf niet ontevreden over. Maar het uiterlijk
wil natuurlijk niet alles zeggen. Ook dit jaar hebben
wij weer ons best gedaan om de carnavalskrant van
een leuke en informatieve inhoud te voorzien.
Zo zijn de jaarlijks terugkerende programma’s van
de 3 carnavalsvereningen te lezen, de evenementen
die voor, tijdens en na carnaval te doen zijn en
natuurlijk kunt u ook zien wat er in de diverse
horeca-gelegenheden zoal te doen is.
Wat hebben wij u verder nog te bieden buiten deze
standaard informatie?
Natuurlijk is onze freelance-reporter Jos Denissen weer
druk bezig geweest en heeft Stephan van der Aa voor
ons het afgelopen jaar in Moergestel eens doorgenomen
en in een mooie brief aan burgemeester Janssen onder
woorden weten te brengen.
Eveneens is er ook weer een diepte-interview gehouden
met een coryfee uit het Pierewaaiersverleden en is er
dit jaar voor het eerst de Gèsselse Kwoot Top 11.
Ook dit jaar zullen wij echter bij voorbaat weer
moeten melden dat er wellicht mensen of groepen
geraakt, gekwetst of minstens op de tenen getrapt
zullen worden. Het zij zo…
Voorgaande jaren verontschuldigden wij ons nog
daarvoor, maar die tijd is voorbij. Mocht je in deze
krant komen te staan, dan heb je het ook verdiend, zo
is onze mening.
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Voorwoord:
Wat een eer en wat een uitdaging! Prins John d’n Urste
van CV de Pierewaaiers, residentie Café de Brouwer.
Het jaar waarin het zottegetal schuil gaat. 2011: ‘Dur
zit muziek in!’.
Carnaval van 2010 hadden we pas net achter de rug en
Maremca en ik zitten nietsvermoedend op de bank. Het
is 22:00 uur, op een dinsdag. De bel gaat! Mark Janssen
aan de deur met de vraag of we bezoek hadden.” Nee, wij
zitten met zijn tweeën op de bank.” Er wordt gefloten en
er schieten nog 5 leden van de prinsencommissie uit de
bosjes en komen ons verblijden met een bezoekje. Toen
we van de schrik bekomen waren en het eerste flesje
bier was uitgeschonken, kwam de grote vraag. Wil John
prins worden van de Pierewaaiers voor het komende
carnavalsjaar?
We hebben er even over nagedacht en samen met
Maremca heb ik 2 weken later (standaard bedenktijd
bij deze vraag) volmondig JA gezegd. Niet wetend wat
er komt, niet wetend wat het inhoudt en niet wetend
wat het met ons doet. Maar een avontuur dat we niet
willen missen. Ik kon me dan ook geen andere adjudant
voorstellen, om deze geweldige reis mee te maken, dan
mijn maatje Stef Habraken. Een carnavalvierder in hart
en nieren, die voor het grote publiek beter bekend is als
Ex-Prins Jo van Schaik van GV de Nauwdauwers.
Mijn adjudant, Stef Habraken, en ik zullen tezamen met
de Raad van Elf, d’Ambiejans en alle Pieren en Pierinnen
carnaval in het Pierewaaiersrijk weer laten bruisen.
Iets wat aan de Moergestelse gemeenschap wel is
toevertrouwd. Ik kan geen ander plaats bedenken waar
het carnavalsleven méér leeft dan in ons dorpje. Met
carnavalsverenigingen zoals CV de Durdraaiers met prins
Eric, CV de Dors(t)vlegels met prins Theodorus, GV de
Borrelaers, de Durdraaierinnekes, de Raad van 33, de
Nauwdauwers en wat te denken van het Pieregeblèr,
het Sauwelen, Kindercarnaval, d`n opstoet, het
blaoskapellenfestival en al die andere activiteiten. Nu ik
dit schrijf (het is 5 januari) begint het al te kriebelen.
Ik wil graag, namens Maremca en mezelf, iedereen in het
Pierewaaierswijk een fantastische carnaval toewensen.
Dat we van elke minuut gaan genieten die we samen
vieren in het Pierewaaiersrijk. Ik hoop dat er veel
gezongen en geblazen wordt, want je weet wat ze zeggen
van een geweldige Carnaval: Dur zit muziek in!!!
Alaaf, Alaaf, Alaaf
Prins John d’n Urste

Proclamatie:
Wij, Prins John d’n Urste, bij de gratie van alle carnavallisten,gekozen
door de Pierewaaiers, gegund door de Dorstvlegels en de
Durdraaiers, op de dertiende van de elfde tweeduizendentien
om elf over elf, als vijfentwintigste stadsprins van het carnavalesk
Pierewaaiersrijk , zal onder de naam van Prins John d’n Urste gaan
regeren,
als opvolger van de dorstlustige hoogheden Pier I, Pier II,
Pier III, Arie I, Arjan I, Henrico I, Willem I, Antonio I, Heino I, Ton I,
Pier XV, Jan I, Pier XVIII, Johan I, Pier XXIII, Dionysos, Pedro I, Antoine
I, Hans I, Cees I, Pier XXXIII, Hubert I, Jan II, Willem II, Gé, Harrie I,
Peer I, Pier XXXXIV, Bas I en Mark I,
verklaren uitermate vereerd te zijn om als dorstlustige grootvorst
tezamen met adjudant Stef Habraken, hofhouding en heel
carnavalvierend Pierewaaiersrijk, groot en klein, dik en dun, jong
en oud, nieuw en gebruikt, donker en licht, binnen en buiten, een
muzikaal en spetterend carnavalsseizoen te beleven.
Wij proclameren dat residerend vanuit het prinsheerlijke Café de
Brouwer in ons aller geliefde Moergestel vanaf zaterdag vijf maart
tot en met dinsdag acht maart de volgende edicten van kracht zijn:
11. Dat in het hele Pierewaaiersrijk carnaval gevierd moet
worden van 5 maart t/m 8 maart.
10. Dat mijn adjudant (huisgenoot / maatje) Stef Habraken mij
en de raad van elf zal begeleiden en ondersteunen tijdens de
carnavalsdagen.
9. Dat er op alle pleinen en in alle cafés en andere etablissementen,
een muzikale invulling is, met het motto: Dur zit muziek in!
8. Dat alle carnavalsdagen gevuld zijn met zang, dans en
trompetgeschal.
7. Dat iedereen zich inzet om de tent af te breken, figuurlijk en
niet letterlijk.
6. Dat elke carnavallist zich uitdost in prachtige gewaden,
vreemde kledij en grappige kostuums.
5. Dat er in elke kroeg vele lokale Pieregeblèr-hits uit de boxen
zullen knallen!
4. Dat er tijdens carnaval veel gedronken, gelachen en gehost
gaat worden door eenieder die het Pierewaaiersrijk een
warm hart toedraagt.
3. Dat er voor eenieder, die er onverhoopt niet bij
kan zijn, in gedachte het glas geheven wordt.
2. Dat er tijdens de 4 dolle dagen veel moppen
getapt worden en niet alleen door JanHein de Brouwer.
1. Dat we genieten van elke minuut, die we
schouder aan schouder gaan beleven in
het Pierewaaiersrijk!
Gegeven te Pierewaaiersrijk, januari 2011
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posters
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banners
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etc.
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gildeboek,

gemeenteboek,
kookboek,
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‘n boek?
denk eens aan

BowPrint

drukker van boeken en
het Pierewaaiersbloaike
BowPrint International B.V.

T 013 504 60 90
info@bowprint.com
www.bowprint.com

Dur zit muziek in
“Pierewaaiers, sluit u aan, ’t is weer tijd om naar het
feest te gaan”. Het begin van het Pierewaaierslied.
Sinds 1966 een jaarlijks terugkerende hit tijdens
carnaval in Pierewaaiersrijk. Dur zat al wel eerder
muziek in Moergestel, maar in dat jaar werd
het pierewaaierslied op vinyl gezet*. Een waar
collectorsitem, tegenwoordig zit dur muziek op
cd’s en iPods etc. Maar ondanks nieuwe media
en nieuwe tijden draait carnaval nog steeds om
hetzelfde. Verbroedering en feest! En de start van het
Pierewaaierslied kondigt de start aan van een nieuw
carnavalsjaar. 2011 belooft weer een heel energiek en
muzikaal jaar te worden. Met Stadsprins John d’n Urste
en zijn adjudant Stef Habraken stevenen we af op een
mooi feest. Dat klinkt toch als muziek in de oren!
Dur zit muziek in Pierewaaiersrijk. Vier
dagen lang met carnaval, in de kroegen,
op straat, in de kerk, overal bruist en
zwiert Moergestel. De aftrap daarvoor
wordt al gedaan op vrijdagavond tijdens de
inbloasavond van
(s)taporkets d’Ambiejans. Een druk bezocht
evenement waar bands en orkestjes uit

Moergestel en ver daarbuiten hun kunsten
ten gehore brengen. Zo’n muzikaal begin is
het halve werk!
CV de Pierewaaiers is er weer klaar voor.
Dit Pierewaaiersbloaike staat bol van
activiteiten. Vele vrijwilligers hebben
zich weer ingespannen voor een
gevarieerd programma. Voor mij
gaat dat van start als ik op zaterdag
de sleutel van het Pierewaaiersrijk
overhandig aan Prins John d’n Urste.
Kijkt u ook eens verderop in dit blaoike
of er iets voor u bij zit. En loop gerust
eens achter de muziek aan!
Alaaf!
Burgemeester
Hans Janssen
*Bron: 44 jaar
carnavalsvereniging
“de Pierewaaiers”

CARNAVAL MOERGESTEL 2011
Van zaterdag 05 maart 2011 tot en met 08 maart 2011
is het feest in ‘t Pierewaaiersrijk en wel CARNAVAL !!!

Dit is een openbaar carnavalsfeest voor jong en oud,
wat zeer gezellig was afgelopen jaar.

Prins John d”n Urste zal dit jaar de scepter zwaaien
over ‘t Pierewaaiersrijk. Het motto dit jaar is DUR ZIT
MUZIEK IN. En er zit zeker muziek in Moergestel.

Dus zoals het motto zegt Dur zit muziek in, en dat zit er
zeker in.

Het zal weer een gezellig carnavalsfeest worden in
de horecagelegenheden van ‘t Pierewaaiersrijk. De
uitbaters zullen hun beste beentje voor zetten om er
een gezellig feest van te maken.

Op dinsdag 08 maart 2011 zal de Pierot verbrand
worden op het Sint Jansplein.

Carnaval is een feest voor iedereen in ‘t
Pierewaariersrijk van jong tot oud. Met respect naar
elkaar toe moet het wederom een gezellig feest
Op zondag 06 maart 2011 zal d’n Opstoet weer door ‘t worden net als in 2010. En als Pieren en Pierinnen
Pierewaaiersrijk gaan. Ongetwijfeld zal het net als vorig naar elkaar toe: heb respect voor jullie eigen dorp en
jaar een mooie optocht worden voor jong en oud.
de bewoners!!
Op maandag 07 maart 2011 zal
de Willy Wally Tour ‘s middags ‘t
Pierewaaiersrijk aandoen. Vanaf
15.00 uur tot 17.00 uur zal de Willy
Wally Tour op het Sint Jansplein
staan en zal er muziek klinken uit
hun wagens.
Ook zal op maandag 07 maart
2011 van 17.00 uur tot 21.00 uur
Gèssel Open Air plaatsvinden
op het terrein tegenover
Partyboerderij ‘t Draaiboompje.

Als politieteam Tilburg - Oisterwijk zullen wij ons best
doen om ervoor te zorgen dat het een gezellig feest
wordt voor alle Pieren en Pierinnen. Als wijkagent
van Moergestel zal ik op diverse momenten aanwezig
zijn in ‘t Pierewaaiersrijk en zal ik ongetwijfeld diverse
pieren en pierinnen tegen komen.
Veel plezier en leut
Alaaf
Wijkagent Moergestel
Ron Oosterwijk
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Vanuit het bestuur
Beste Pierewaaiers,

En dan heb ik onze Stadsprins en z’n adjudant
niet eens genoemd, want ook met hen maken
De geschiedenis van het Pierewaaiersblaoike is
we absoluut de blits. Hoe verrassend wat het dat
inmiddels al meer dan 30 jaar oud, en ieder jaar Prins John d’n Urste werd onthuld als voorganger
opnieuw kijken velen reikhalzend uit naar de
van carnaval 2011; samen met adjudant Stef is
nieuwste editie. Dit jaar voor het eerst in een
Moergestel zonder enige twijfel verzekerd van
flitsend, glossy format. Maar de inhoud verandert een hartstochtelijk duo!
niet: u vindt als vanouds het programma voor
en tijdens carnaval en u kunt eens ontspannen
CV De Pierewaaiers is buitengewoon blij met
terugkijken op voorbije successen. Ik wil Sander de jeugdigheid van de vereniging, klaar voor
en zijn team hartelijk bedanken voor het
de toekomst! John en Stef gaan samen met
prachtige resultaat!
de raad een geweldige tijd tegemoet. En de
inwoners van ons Pierewaaiersrijk, waaronder
Nog zo’n drie weken tot carnaval officieel
vanzelfsprekend ook De Dorstvlegels, De
losbarst. Maar tevoren hebben we
Durdraaiers en hofkapel d’Ambiejans, maken het
traditiegetrouw ook nog het Sauwelen en het
feestje helemaal compleet. Namens het bestuur
Pieregeblèr. Voor de 16e keer wordt het lokale
wens ik ‘onze jongens’ enorm veel plezier en
carnavalslied gekozen in een spectaculaire en
succes. En voor daarna ook alvast veel sterkte…
enerverende competitie. Ik nodig u graag uit om
op 19 februari in Den Boogaard aanwezig te zijn; Ter afsluiting wil ik bij dezen graag oprecht alle
het belooft wederom een grandioos festijn te
sponsors bedanken voor hun bijdragen teneinde
worden!
het Gèèselse carnaval betaalbaar en in stand te
houden. Ook in financieel lastiger tijden weten
Na ruim 11 jaar heeft Martin Op ’t Hoog
we ons gelukkig gesteund door een enthousiast
zijn bestuursfunctie vacant gesteld. We zijn
publiek en een gul bedrijfsleven. Bedankt!
momenteel naarstig op zoek naar een opvolger.
Het zal niet gemakkelijk zijn, want we nemen
Ik wens iedereen grandioos mooie en gezellige
afscheid van een enthousiaste penningmeester,
dagen tijdens carnaval 2011! We zien elkaar vast
die met zijn tomeloze inzet bij zowel De
bij carnavalscafé De Brouwer en/of elders in het
Pierewaaiers als het SMC enorm veel heeft
Pierewaaiersrijk! En onthoud: dur zit muziek in!
betekend voor het Moergestels carnaval. Martin,
bedankt!
Ook in onze raad is er een aantal wijzigingen
in de bezetting. Peter Geerts kondigde helaas
zijn vertrek aan, maar we mochten daarentegen
maar liefst 6 nieuwe raadsleden verwelkomen!
Met Robbert Burgers, Geert Antonis, Maurice
Bouwmans, Gos van de Wouw, Jan van de Pas
en Bart Claassen in de gelederen, kan het
carnavalsfeest nu al niet meer stuk!

Bas Hessels
voorzitter CV De Pierewaaiers
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Regenbeemdeke 21, Moergestel
Tel.: 06-54225048

'k wou da 'k
kon wa Maricon
Dur zit muziek in,
bij ons nie hôr,
gewoon keukenapparatuur!
Prinses Irenestraat 9
5066 BD MOERGESTEL
013-5130648
www.thijsvandewouwkeukens.nl

De Sonman 25 5066 GJ MOERGESTEL
tel 013 513 30 02 fax 013 513 33 53
www.maricon.nl info@maricon.nl
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Bij uwLaptop.nl krijgt
u de aanbieding
die exact aansluit
op uw wensen en
uw behoeften.

Ook voor een checkup van uw laptop of
computer kunt u bij uwLaptop.nl terecht.
Na de checkup zal uw computer weer als
vanouds presteren!

mail naar info@uwLaptop.nl of bel 013 8501298

CHRISTSMULDERS.NL

VOOR MEER
INSPIRATIE

Voor alles van Carnaval

zoals hoeden, pruiken, schmink,

kleding voor groot en klein

moet je bij Christ Smulders zijn!

Burg. Verwielstraat 7 Oisterwijk T: 013 - 528 21 25 www.christsmulders.nl

Hofhouding:

achterste rij
vlnr:
Jasper v/d Aa
, Johan Burge
rs, Kees Jans
Sander Smits,
en, Laurens v/
Frans Tekath
d aa, Ronald
, Jaap v/d Hur
Klijsen,
Mike Daemen,
k, Mark Jansse
Sam Horsten,
n, Martijn Fa
Sj
ef
Sc
asen,
hilders, Ralf
voorste rij vl
de Wit, Rober
nr:
t Burgers.
Maurice Bouw
mans, Stepha
n v/d Aa, Adju
Prins John d’
dant Stef Hab
n Urste, Jan v/
raken,
d Pas, Geert
Antonis.

13

Bestuur:
vlnr:
achterste rij
rouwer,
Jan-Hein de B
Sander Smits,
en
Martijn Faas
Bas Hessels,
voor vlnr:
en, Ralf de Wit
Mark van Dael

De Sonman 33
5066 GJ Moergestel
T 013 513 25 00
M 06 53 21 40 79
F 013 513 18 42
info@kringinterieurbouw.nl
www.kringinterieurbouw.nl

Ermelindis

KOOY PROJECT

India Pale Ale

gespecialiseerd in het isoleren &
waterdicht afwerken van daken
bij bedrijven & particulieren
♫ KOM VAN DAT DAK AF,

WAARSCHUW NIET MEER ♪
(bij ons zit er altijd muziek in)

vrijblijvend advies, opname & prijsopgave
Jellinghausstraat 25, 5048 AZ Tilburg
Industrieweg 12, 5066 XJ Moergestel

www.reuzenbieren.nl

kooytilburg.nl

013-595 47 47

zAterDAG 5 mAArt 2011
13.00
Samenkomst bij De Brouwer met
d‛Ambiejans
13.30-14.30 Carnavalsmis o.l.v. Theo te Wierik
14.45-18.00 Ofﬁciële opening in Den Boogaard
15.30
Sleuteloverdracht door Burgemeester
Hans Janssen
18.15-19.45 Eten bij Den Boogaard
19.45-20.25 Bezoek aan De Schouw
20.30-21.15 Bezoek aan De Brouwer
21.20-22.20 Bezoek aan De Dors(t)vlegels
22.25-23.00 Bezoek aan De Klaore i.v.m. onthulling
Prins van Raad van 33
23.00
Vertrek naar De Brouwer

WOenSDAG 9 mAArt 2011
20.00-22.00 Haringhappen bij De Brouwer
zAterDAG 12 mAArt 2011
20.30-………. Pak uitdrinken.
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12.25
12.30
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7 mAArt 2011
Samenkomst bij De Brouwer
Ontbijt bij Burgemeester
Samenkomst bij De Brouwer met
d‛Ambiejans
Startsein van Dweiltocht
Bezoek De Aanbeveling
Bezoek De Veerkes

00.00

in

mAAnDAG
09.30
10.00
12.15

8 mAArt 2011
Samenkomst bij De Brouwer
Brunch ‘t Draaiboompje
Vertrek naar de Brouwer
Prinsverkiezing C.V. De Borrelaers
Bezoek Hierneffe
Bezoek Stanislaus
Bezoek Den Boogaard
Bezoek De Veerkes
Bezoek De Aanbeveling
Bezoek aan ‛t Draaiboompje
Bezoek naar De Genieterij
Diner bij De Genieterij
Vertrek De Schouw
Vertrek naar De Brouwer
Ophalen De Dors(t)vlegels voor
Pierotverbranding
Pierotverbranding op St.Jansplein

k

zOnDAG 6 mAArt 2011
11.00
Samenkomst voor wagenbouw op locatie
11.00
Radio-interview MTV met Prins en
Adjudant in Café De Brouwer
12.00
Samenkomst bij De Brouwer
12.45
Vertrek van optocht
13.30
Ofﬁcieel ontvangst op St.Jansplein
15.30
Prijsuitreiking Kinderoptocht in
Den Boogaard
17.00
Prijsuitreiking Volwassenenoptocht i
18.00-19.20 Eten bij Kaiser Palace
19.30
Bezoek aan Hierneffe
20.45
Bezoek aan C.V. De Durdraaiers
21.45
Uitreiking wisselbeker Prinsenwagens
22.15
Vertrek naar De Brouwer met d‛Ambiejans

DinSDAG
11.00
11.30
12.30
13.00
14.00
14.45
15.30
16.15
16.45
17.15
18.00
18.15-20.30
20.30-21.15
21.15
23.50

r

18.15
21.00
23.30

4 mAArt 2011
Ziekenbezoek Prins en Adjudant
Samenkomst De Brouwer
Kindercarnaval in Den Boogaard
Borrelen bij ‘t Centrum
Samenkomst in Kiel en met Sjaal bij De
Brouwer
Eten bij Epi
Dweilen
Prinsverkiezing De Nauwdauwers
in De Veerkes (ov)

Bezoek ‛t Draaiboompje
Bezoek De Reuselhof
Bezoek De Klaore
Bezoek De Brouwer
Bezoek ‘t Centrum
Diner bij Croy/‛t Stokske
Vertrek naar De Brouwer
Bezoek van C.V. De Dors(t)vlegels
Bezoek van C.V. De Durdraaiers

C.V. De Pi
e

VriJDAG
10:00-12.00
12.30
13.00-15.00
15.30-16.30
18.00-01.00

13.45
14.30
15.15
16.00
17:15
18.15-20.00
20.00
21.00
21.45

Dur

DOnDerDAG 3 mAArt 2011
19.00U.
Carnavalsconcert
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C.V. De PiereWAAierS beDAnkt
mArtin OP ’t hOOG
Maar
liefst
elf(!)
jaargangen hield Martin
het vol als penningmeester
van C.V. De Pierewaaiers,
een record volgens de
statistici. Een record dat
nog
prijzenswaardiger
wordt als je weet wat deze
‘jongen’ allemaal voor de
vereniging heeft gedaan.
Eenieder die weleens bij
Martin thuis is binnen
komen vallen, weet dat hij
letterlijk een berg werk
op zijn hals heeft gehaald.
Hij schijnt een eettafel te
hebben, maar die heeft
hij zelf al jaren niet meer
gezien. Zijn tafelkleed
bestond uit allerlei brieven, formulieren, rekeningen
en aanvragen die stuk voor stuk betrekking hadden op
De Pierewaaiers en later kwam daar nog eens het SMC
bij.
Naast zijn werk als financiële man
binnen de
vereniging heeft Martin zich op een nog veel breder
vlak sterk gemaakt voor De Pierewaaiers en het
Moergestels carnaval in het algemeen. Ook als lid
van de Prinsencommissie heeft hij zijn enorme steen
bijgedragen. Sterker nog; in de loop der jaren is hij de
sturende en stuwende kracht binnen deze commissie
geworden en gelukkig blijft hij voor deze commissie wel
behouden. Daarnaast was Martin altijd in te schakelen
door de diverse commissies om hand en spandiensten
te verrichten. En was hij, zoals gezegd, een van de
sterkhouders binnen het SMC en roerganger achter de
in het verleden georganiseerde dienstenveiling en de
Superloterij van vorig jaar.
Ondanks dat Martin een vergaderbeest pur sang was,
was het voor de rest van de vergadering niet altijd
even makkelijk om met hem om een tafel te zitten.
Er is zelden een persoon geweest met zo’n eigen
mening en visie op de gang van zaken. Echter wel
altijd in het belang van de vereniging. Want voor een
groot deel dankzij Martin staat C.V. De Pierewaaiers
er op het moment financieel goed en stabiel voor.
Een mooie anekdote die dit onderstreept, komt van
krantencommissie-lid en voormalig hofhoudingslid Eric
Denissen. Eric is jaren geleden met Martin in Australië
op vakantie geweest en dan moest er natuurlijk wel
eens geld worden gewisseld. Alleen toen Eric zelf geld
ging wisselen kreeg hij meer Australische Dollars voor
zijn guldens terug dan de keer daarop, toen Martin
ging wisselen. Toen Eric dit opmerkte, wist Martin
doodleuk te vertellen, dat Eric zijn contributie voor
De Pierewaaiers nog niet voldaan had en dat dit nu
bij deze was geregeld. Dus zelfs in het verre Australië
dacht Martin puur in het belang van De Pierewaaiers.

Martin heeft aangegeven dat het na 11 jaren wel
mooi is geweest en dat hij zijn ziel en zaligheid in de
Reuzenbieren gaat gooien. Als hij dat met net zo veel
elan zal doen als dat hij het penningmeesterschap
van C.V. De Pierewaaiers heeft vervuld, dan zal de
BV Reuzenbieren ongetwijfeld uitgroeien tot een
daverend succes!
Martin, namens bestuur en leden van C.V. De
Pierewaaiers geweldig bedankt voor alle jaren. We
zullen je gaan missen, maar vast en zeker zullen we
mekaar niet uit het oog verliezen.

Peter GeertS
Ook van Peter moeten we dit jaar afscheid nemen.
Als hofhoudingslid heeft Peter het 3 jaar volgehouden
binnen De Pierewaaiers. Als zoon van onderwijzer
Jan Geerts en als harmonie-man, was Peter al een
redelijk bekende verschijning in het Moergestelse.
Na zijn jaren bij De Pierewaaiers kan dat redelijk
er wel van af. Tsjongejonge, wat ging deze jongen
tekeer met carnaval! Altijd voorop in de strijd, uhh
polonaise en altijd voor iedereen klaar staand. Het
is wel de vraag hoe hij met zijn 2 linkerhanden een
plekje heeft verworven in de wagenbouw-commissie,
maar het blijkt dat hij zich daar toch verdienstelijk
heeft gemaakt.
In een mooie en ontroerende
afscheidsbrief heeft Peter te
kennen gegeven dat hij niet
langer de tijd heeft zich volledig
in te zetten als hofhoudingslid
van De Pierewaaiers. Zijn
privé- en sportleven speelt
zich inmiddels in Breda af
en daar komt nog bij dat hij
het als penningmeester van
de 100-jarige harmonie al
ontzettend druk heeft. En
Peter heeft duidelijk gemaakt
dat hij iets niet half kan doen
en dat valt te prijzen.
Peter, namens bestuur en
leden van C.V. De Pierewaaiers
hartstikke bedankt voor 3
mooie en gezellige jaren. Alle
goeds in de toekomst!

Het Bestuur
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PRINSENBAL CV DE PIEREWAAIERS 2011
En daar was ie dan! De nieuwe Stadsprins
van Moergestel; John van Esch!!!
Na maanden van voorbereiding en vergaderen werd
het voor John de hoogste tijd om te voorschijn te komen. Niet dat de zenuwen hem parten gingen spelen,
maar zijn enthousiasme was bijna niet meer in de hand
te houden. Verscheidene keren heeft de prinsencommissie op de rem moeten trappen, want de nieuwe
Stadsprins had wel erg wilde plannen. Als die allemaal
gehonoreerd waren, had C.V. De Pierewaaiers studio 2
in Aalsmeer af moeten huren en was het wel een erg
kostbaar prinsenbal geworden.
Het is echter natuurlijk wel prachtig om te zien dat een jonge gast als John zo warm is te krijgen voor het Stadsprinsschap van ’t Pierewaaiersrijk. Dit geeft eens te meer aan dat het met de toekomst van het Moergestels
carnaval wel snor zit.
Dat het met het carnavalsgevoel van John wel goed zat, daar was de prinsencommissie al langer van overtuigd.
Jarenlang hadden ze hem al vol enthousiasme bezig gezien met De Nauwdauwers en natuurlijk met het Pieregeblèr als inspirator van De Kammeraoj.
Nadat John toegezegd had, moest er natuurlijk nog een invulling van de avond van het prinsenbal in elkaar
gezet worden. Vaak wordt hiermee een link naar de nieuwe Stadsprins gelegd en John gaf al snel aan dat hij
helemaal weg is van films. Het idee van een Oscar-uitreiking was dan ook in een vroeg stadium geboren. Nog
mooier werd het idee toen John stelde, dat het wellicht een goed plan was Moergestelnaren, die zich al jaren
inzetten voor en tijdens carnaval, met een Oscar in het zonnetje te zetten. En zo geschiedde….
Onder de muzikale begeleiding van enkele wereldartiesten werden de volgende personen geëerd met het
befaamde beeldje:
• In de categorie Talent van het Jaar werd dat Geert Claassen van De Durdraaiers.
• In de categorie Zanger/Zangeres van het Jaar werd Bert van Ganzewinkel van de Poekeltjes gekozen.
• In de categorie Beste Sauwelèr werd aanvankelijk Marco van Herck de winnaar, maar bij afwezigheid van
hem (helaas Marco), werd alsnog de gedoodverfde winnaar Eric Boogaers de gelukkige.
• De Oeuvre-Oscar ging , volgens iedereen die aanwezig was geheel verdiend en terecht, naar Piet Moorman
van de Dors(t)vlegels.
Bij de categorie Beste Prins nam de avond een andere wending. Winnaar Bas Hessels stelde dat een vereniging
die nog geen 50 jaar bestaat geen Beste Prins kan verkiezen, er moeten er immers nog vele volgen. En volgens
Bas kwam er dit jaar ook weer een potentiële winnaar uit de spreekwoordelijke hoge hoed. En jawel, met John
van Esch alias Prins John d’n Urste had Bas inderdaad niks te veel gezegd.
Met veel gejuich en enthousiasme werd John ontvangen als de nieuwe Stadsprins. En met even veel egards
werd zijn adjudant in ’t Pierewaaiersrijk opgenomen. John heeft ervoor gekozen om niet iemand uit de hofhouding, wat vaak gebeurd, te kiezen. Nee, John kwam met zijn kammeraad Stef Habraken als adjudant. Ook Stef
is een bekende verschijning. Hoewel geen Moergestelnaar, mogen we toch wel stellen dat Stef wel een Moergestels carnavalsvierder is. Jarenlang was hij prins van surrogaat-raad van elf De Nauwdauwers, achtergrondzanger en creatief brein van De Kammeraoj en sinds vorig jaar staat hij ook nog eens in de ton. Ook een echte
carnavalsjongen dus.
Met deze twee gedreven jongens aan het roer denkt C.V. De Pierewaaiers er weer een geweldig jaar van te kunnen maken. En het moet gezegd, de voortekenen liegen er niet om…..
De prinsencommissie
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... dat pakt altijd goed uit !

Kraaivenstraat 24
5048 AB Tilburg
tel: 013 - 542 17 55
www.vanalphenautoschades.nl

Wist u dat........
-

Mark van Daelen altijd een week te vroeg komt op een
Blaoskappellen vergadering.
Hij wel meer verstrooidheden begint te vertonen.
We ons afvragen hoe hij tijdens zijn Stadsprinsschap
zijn speeches onthield.
We denken dat de volledige teksten werden
gesouﬄeerd door zijn Adjudant Mark Janssen.
De Hofhouding van de Pierewaaiers tegenwoordig
behoorlijk lomper is als deze van de Durdraaiers.
Dit eigenlijk niet mogelijk kan zijn.
De Pierewaaiers dan ook 6 nieuwe hofhoudingsleden
hebben.
De Durdraaiers daarom ook enkele versterkingen
zoeken voor hun hofhouding.
Pietje H. en Mark D (alias den Droef) bovenaan hun
wensenlijst staan.
Martijn Faasen gaat trouwen
Claire ter ere hiervan de gehele carnaval een t-shirt aan
doet met Martijn`s gezicht hierop.
Wij benieuwd zijn wat er dan op haar onderbroek
staat.
Martijn overweegt om de hofhouding van de
Pierewaaiers niet uit te nodigen op zijn bruiloft.
Hij hiervoor in de plaats dan de hofhouding van de
Durdraaiers uit wil nodigen.
Dit komt omdat deze minder drinken dan die van zijn
Pierewaaiers.
Sander Smits ondertussen ook al getrouwd is.
Dat Anne dus nog niet lang maar Pas Smits heet.
Frank B. op deze geweldige bruiloft een zware blessure
heeft opgelopen.
Hij door Bertje v. G. tussen het trapje voor de wc kar
uitgevist moest worden.
Frank bij hoog en laag volhield dat het trapje
ondersteboven gemonteerd was.
Wij dit natuurlijk allemaal meteen geloven.
Er tussen Jasper en Johan een weddenschap bestaat.
Dit er om gaat wie het langste geen medaille ontvangt
van onze zusterverenigingen.
Wij bij deze daarom de Dors(t)vlegels en Durdraaiers
oproepen om hen te onderscheiden.
Ronald Klijssen al 17 jaar geen onderscheiding van de
zusterverenigingen heeft gehad.
Dit een absoluut verenigingsrecord is.
De Pierewaaiers hem uit medelijden toen zelf maar
onderscheiden hebben.
Sam Horsten erg veel van zijn vriendin Anouk houdt.
Ook Maik Daemen erg luidruchtig zijn liefde voor haar
uitroept.
Dit gelukkig wel gebeurde in het bijzijn van Sam.
Prins John er verschillende bijnamen op nahoudt.

-

-

Wij deze nog niet durven te vermelden.
Wij dit tegen een behoorlijke vergoeding uiteraard wel
prijsgeven.
Wij er dan gratis een bijnaam van Pietje H. bijdoen.
Jasper en Laurens zijn gaan samenwonen.
Dit niet uit liefde maar uit de recessie voortkomt
Broer Stephan regelmatig een “vriendin” in hun huis
gespot heeft.
Dit werd afgedaan als zou het de schoonmaakster zijn.
Dit echter onmogelijk kan zijn als je het huis van
binnen ziet.
Dat Laurens nog een onderscheiding te goed heeft
van Prins Theodorus.
Dit komt omdat hij Prins Theodorus de nodige
complimenten gegeven heeft.
Laurens 1,5 uur later zonder kleren en laveloos
afgevoerd werd naar Oisterwijk.
Sjef Schilders een vriendin heeft.
Hij nu beduidend minder aan zijn trommelstok zit.
Jo van Schaik ontslag heeft genomen bij de
Nauwdauwers.
Hij gewoon Stef blijkt te heten en gewoon uit
Berkel-Enschot komt.
De vereniging Reuzenbieren in december een
feest heeft gegeven.
Hier maar liefst 2 leden van de vereniging
aanwezig waren.
De vereniging maar besloten heeft om er mee op te
houden.
De krantencommissie tegenwoordig vruchtbare
vergaderingen heeft.
Dit waarschijnlijk kwam omdat Marc Derksen 2,5 uur te
laat binnen kwam “vallen”.
Hij zijn zakken toen echter al helemaal vol had.
Er toen geen enkele zinnige bijdrage meer uit zijn
mond kwam.
Wij hierdoor wel mooi 5 extra wist u datjes konden
schrijven.
Wij Marc daarvoor dan toch wel dankbaar zijn.
John van Esch niet echt muzikaal is.
Hij toch graag een grote bijdrage wil leveren aan het
motto “Dur zit muziek in!”.
Hij daarom maar 1ste viool is gaan spelen bij de
Pierewaaiers.
We nu helaas op moeten gaan houden met de wist u
datjes van dit jaar.
De schrijver dezes net een waterkoker gloeiend heet
water over zijn hand heeft gekregen.
Dit gloeiend vervelend is.
Dit ook godvernakends zeer doet.
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KLAORNAVAL 2011
Blazen Bitte FreitagAbend
Herzlich Wilkommen zum KLAORNAVAL 2011. De beste Blaasorkesten kommen heute
abend zusammen om in zu blazen! Dit alles onder de bezielende leiding van Moergestels’
meest talentierte presentator; Rob Outmayer alias de inblaaz-meister.

Tolle Zevertoet Samstag
De abend von kling KLAORE onzin. En als je onzin zegt, dan zeg je
Zevertoeten. Om deze abend nóg meer onzin te kunnen bieden is er
een onzinnige delegatie van onzinnige personen naar het onzinnige
Munchen vertrokken. Heute abend maken we bekend wie prins Zevertoet 2011 wordt. Wordt het een man? Een vrouw? Of vielleicht wel
een mix? Oftewel der, die of das? Vanavond zal de naamvallen……..!

Viel SpaßSonntag
Die anfang von diese Viel spaßsonntag is naturlich de optocht. Und dann alle naar binnen
want daar fangt die VielSpaß- Party an. De tap geoffnet, Tanzvloer voll und die beste
KLAORNAVAL- muziek. Kortom, richtig Viel Spaß met als klapper om 0:00 uhr:
SpaßStunde !

Mehrere Stube Montag
Heute heten der Christ und Tinus alle leute herzlich Wilkommen
om te komen dweilen!
En voor diegene die daarna nog dorst hebben, schon wieder ein
richtig geile und tolle Spaß-Party am abend.

Letzte Tag Dienstag
De laatste beetjes energie en de laatste danspasjes zusammen sprokkelen en nog ein mal
Spaß zu Machen op deze letzte tag om zo KLAORNAVAL 2011 zufrieden ab zu slußen.

Tschüss!

Dweilprogramma 7 ma
art 2011
PIEREWAAIERS
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00

Cafe de Brouwer
Cafe de Brouwer
De Aanbeveling
De Aanbeveling
De Veerkes
De Veerkes
De Veerkes
Cafe 't Draaiboompje
Cafe 't Draaiboompje
Cafe 't Draaiboompje
Reuselhof
Reuselhof
Reuselhof

15:15

Cafe de Kloare
15:30 Cafe de Kloare
15:45 Cafe de Kloare
16:00 Cafe de Brouwer
16:15 Cafe de Brouwer
16:30 Cafe de Brouwer
16:45 Cafe de Brouwer
17:00 Cafe de Brouwer

17:15

17:30
17;45

Cafe 't Centrum
Cafe 't Centrum

DORSTVLEGELS

De Veerkes
De Veerkes
Cafe 't Draaiboompje
Cafe 't Draaiboompje
Bierschaope-Tilburg
Bierschaope-Tilburg
Bierschaope-Tilburg
Bierschaope-Tilburg
Cafe Cafetaria Epi
Cafe Cafetaria Epi
Tapperij de Schouw
Tapperij de Schouw
Cafe de Brouwer
Cafe de Brouwer
Cafe de Kloare
Cafe de Kloare
Den Boogaard
Den Boogaard
Cafe 't Centrum
Cafe 't Centrum

DURDRAAIERS

Cafe 't Draaiboompje
Cafe 't Draaiboompje
Cafe Cafetaria Epi
Cafe Cafetaria Epi
Tapperij de Schouw
Tapperij de Schouw
Cafe de Kloare
Cafe de Kloare
Cafe de Brouwer
Cafe de Brouwer
De Aanbeveling
De Aanbeveling
Cafe 't Centrum
Cafe 't Centrum
Den Boogaard
Den Boogaard
Hier Neffe
Hier Neffe
Hier Neffe
De Veerkes
De Veerkes

18:00

ATTENTIE,ATTENTIE,
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VOOR ALLE BASISSCHOOLKINDEREN UIT MOERGESTEL!!!
Aan alle prinsesjes, ridders, Mega Mindy’s, indianen
en alle andere kinderen die samen carnaval vieren.
Al vele jaren vieren de basisschoolkinderen uit
Moergestel samen carnaval in Den Boogaard.
Want wat is er leuker om samen met je klasgenootjes
en leerkrachten uit je dak te gaan??
De organisatie ligt in handen van de
carnavalsverenigingen en het SMC in samenspraak
met de ouderraad van de Hertog-Jan en de Graaf van
Ursel.
Deze geven onze kinderen een gezellige
carnavalsmiddag in een beschermde omgeving.

is niets leuker dan met de Prinsen en de raadsleden
lekker over de vloer te gaan.
Ook aan een versnapering is gedacht, zo vindt je bij
de ranja-bar de mogelijkheid voor chips en drinken.
En bij het naar huis gaan ook nog een grote
snoepzak!!!!
Net als andere jaren weer een eigen carnavalslied.
Een echte carnavalskraker waarbij de voetjes goed
van de vloer gaan.
DUR ZIT MUZIEK IN!!!!!!!!!!!!!!!
Ik hoop dat jullie er weer zin in hebben en dat wij
jullie op vrijdagmiddag in grote aantallen mogen
begroeten!!!!!!!!!

Aan alle leeftijdsgroepen wordt gedacht, zo is er voor
de hogere groepen een heuse disco!!
en voor de lagere groepen een clown en een rustig
Tot dan.
hoekje om wat te kleuren en schminken.
Maar ook voor hun is het hossen en dansen, want er

Bij ons zit er alted muziek in

Onder het motto “Dur zit muziek in” trekt er dit jaar weer
een bonte stoet door het dorp. Iedereen is nog druk bezig
met lassen, timmeren, schilderen, kleding wordt in elkaar
gezet en acts ingestudeerd. Er staat dit jaar dus weer
een geweldige stoet op ons te wachten. Maar zonder jou
vertrekt deze niet ! Dus schrijf je nog snel in ! Doe dat dan
wel uiterlijk woensdag 10 februari, het ingevulde formulier
kun je inleveren bij één van de onderstaande contactpersonen.

Ge kunt nog mee doen!

Een inschrijfformulier kun je halen bij de volgende adressen:
- Kadoshop Novy Van Wezel, Rootven 10 Moergestel
- bij één van de onderstaande contactpersonen
- Op de site www.carnavalmoergestel.nl
kun je naast de inschrijfformulieren van
alles en nog wat uit d’n opstoet terug vinden !

Knôpt dees goed in oe ore!

- Evenals afgelopen jaar start d’n opstoet voortaan
om 12.45 uur, het is nu dus makkelijker om zowel in de
Oisterwijkse als de Moergestelse opstoet mee te doen.
- Bordjes dienen op zondag 6 maart tussen 10.30 uur
en 11.30 uur te worden afgehaald bij Café de Brouwer aan
het Rootven te Moergestel.
- De optocht wordt vanaf 12.00 uur opgesteld nabij het
kruispunt van de Schoolstraat met de Scheerman en de
Burgemeester Bardoelstraat.
- De route is als volgt: Schoolstraat, Burg. Bardoelstraat,
Past. Janssenstraat, Prinses Margrietstraat, Prinses
Beatrixstraat, Krijtestraat, Rootven, Raadhuisstraat
en tot slot het Sint Jansplein.
- De prijsuitreiking voor de kinderoptocht is om 15.30 uur
in Den Boogaard aan het St. Jansplein te Moergestel.
- De prijsuitreiking voor de volwassenenoptocht begint
om 17.00 uur in Café de Brouwer.

Contactpersonen

- Peter Swinkels, Oisterwijkseweg 5, tel. 06 53 35 41 49
- Carlo van Esch, Schoolstraat 46, tel. 013 513 0111
- Joris van Roessel, tel. 06 49 111 027
jorisvanroessel@gmail.com

www.carnavalmoergestel.nl

Fotografie: © ‘Moergestel-Nieuws’

Kinderopstoet

Als jij alleen, of samen met je vrienden mee doet, mag je
voorop in d’n opstoet lopen! Ook dit jaar kun je weer vette
prijzen winnen! Voor alle deelnemers is er in ieder geval
een hele mooie button, een lekkere zak met snoep en een
cadeautje ! Dus roep al je vrienden en vriendinnen bij elkaar,
trek de step, bolderkar en alles wat rijdt uit de garage. Maak
er een kleurig geheel van, en zorg er voor dat jullie act de
eerste plaats op het podium in Den Boogaard verovert !
Op de website van het SMC kun je alle foto’s van de
carnavalsoptocht bekijken. www.carnavalmoergestel.nl

WÈ kunde winnen ?
A: Wagens
1e prijs: D360,-

2e prijs: D180,-

3e prijs: D120,-

B1: Kleine loopgroepen (3 t/m 10 personen)
1e prijs: D80,2e prijs: D60,3e prijs: D40,B2: Grote loopgroepen (meer dan 10 personen)
1e prijs: D200,2e prijs: D150,- 3e prijs: D100,C: Individuen (1 of 2 personen)
1e prijs: D60,2e prijs: D45,-

3e prijs: D30,-

Samenwerkend Moergestels Carnaval

www.carnavalmoergestel.nl

Carnaval vierde
meej oe moaten
Uw professionele partner in de bouw vindt u
aan de Jules Verneweg 8 in Tilburg
¾ Breed afhaalassortiment (incl. bouwshop)
¾ Deskundig advies

Vur al ut ander moatwerk goade
noar van Zon.

Stokeind 2d, 5066 XA Moergestel, Tel: 013-513 06 90
Fax: 013-513 06 87, info@vZon.nl, www.vZon.nl

¾ Inspirerende showroom
¾ Uitstekende logistieke service

Van Neerbos bouwmaterialen
Jules Verneweg 8
Postbus 537 5000 AM Tilburg
Telefoon 013 584 13 40
Fax
013 584 13 65
www.neerbos.nl

OPENINGSMIDDAG Carnaval 2011
De openingsmiddag, op Zaterdag 5 Maart, is een
mooie gelegenheid om Carnaval 2011 weer met de
gehele Moergestelse bevolking in te zetten.
We hebben dit jaar wederom ons best gedaan om er
een nog leukere en gezellige middag van te maken en
uiteraard voor jong en oud.
Na de gezellige Carnavalsmis, die van 13.30 uur tot
14.30 uur duurt, gaan we gezamelijk met de drie
Carnavalsverenigingen en hun Prinzen naar Den
Boogaard.
Dit onder de muzikale begeleiding van (s)Taporkest
d’Ambiejans.
Aangekomen in Den Boogaard staat een lekker bakje
koffie met worstenbrood voor u klaar.
Om 15.00 uur zal onze burgemeester Dhr. Janssen aan
Stadsprins John d’n Urste de sleutel overhandigen.

Tussen 16.30 en 17.00 uur uur zal zanger Erwin Brands
voor u optreden.
En verder kunt u tussendoor hossen en springen op
muziek van J&R Drive-in Show.
De presentatie van deze middag is ook dit jaar weer
geheel in handen van Manou Antonis.
Ook dit jaar wordt de motto-verkiezing in de
openingsmiddag opgenomen.
Hier krijgt u, voor de sleuteloverhandiging, uitleg over
van Hans Antonis hoe u mee kunt stemmen naar de
beste 10 Motto’s voor carnaval 2012.

Deze motto’s, aangevuld met 3 motto’s gekozen
door de drie prinzen, worden rond 17.15 uur aan het
publiek bekend gemaakt.

Om 15.15 uur zullen de leerlingen van de basisscholen Het winnende motto voor carnaval 2012 wordt tijdens
optreden met weer een spetterend carnavalsnummer. de Pierot-verbranding bekend gemaakt.
De winnaars van het Pieregeblèr 2011 zullen om
15.30 uur hun winnend lied weer laten klinken in Den
Boogaard.
Na dit optreden zal (s)Taporkest d’Ambiejans een
gezellig stukje carnavalsmuziek voor u spelen.
Rond 16.00 uur zullen de winnaars van de
presentatieprijs Pieregeblėr 2011 hun act aan het
publiek tonen om de sfeer nog wat te verhogen.

Als afsluiting zal (s)Taporkest d’Ambiejans nog enkele
nummers voor u spelen.
Dus zoals u ziet een goed gevuld progamma voor een
gezellige middag voor jong en oud.
Die u onder het motto ‘‘Dur zit muziek in’’ , en dat zit
er deze middag zeker in, niet mag missen.
Tot Zaterdagmiddag 5 Maart.

Ook is er dit jaar weer aan de kinderen gedacht, van
15.00 tot 17.00 uur zal ’t balonnenvrouwtje Madelief
Namens het SMC,
voor alle kinderen een beestje in elkaar knutselen en
er staat een springkussen op gesteld waar ze zich in uit de openingsmiddag commissie
kunnen leven.
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www.florisvanbommel.com

F l o r i s l i k e s t o t h i n k h e ’s a r o c k s t a r : w w w. m y s p a c e . c o m / f l o r i s v a n b o m m e l
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Gewijzigde openingstijden

Tijdens carnaval heeft de bank gewijzigde openingstijden. Zie voor meer informatie

Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/hartvanbrabant. Maar u regelt uw bankzaken 24 uur per dag via
telefoon en internet.

Gesloten en toch open.
Dat is het idee.

www.rabobank.nl/hartvanbrabant

17de inbLAOSAVOnD 2011 van
(s)taporkest d’AmbieJAnS.
Nog maar net bekomen van alle beslommeringen
van de jaarwisseling, de start van het
Jubileum-jaar van onze Harmonie en alle
andere evenementen waar muziek te pas en
te onpas bij komt kijken, kondigt zich het
volgende evenement al weer aan, en wè vurreen:
De traditionele INBLAOSAVOND VAN D‛N
AMBIEJANS (zoals ze in de volksmond genoemd
worden) en wel op

VRIJDAG 04 MAART 2011
VANAF 20.00 UUR
in café de Klâore, café de Brouwer, café ‛t
Centrum en café De Aanbeveling. Op maar liefst
5 podia zal de beste Carnavalsmuziek van deze
tijd ten gehore worden gebracht in een strak
schema, maar zo dat ieder orkest voldoende
gelegenheid krijgt om te brengen wat ze willen
brengen.

(s)TAPORKEST d‛AMBIEJANS - MOERGESTEL:
Het organiserende, al 24 jaar bestaande,
orkest uit ons eigen Moergestel.
ANDRè VIEUX – BOXTEL
Met muzikanten uit alle windstreken en
denkbare orkesten.
BEND BEKEND – DRUNEN:
Wat uit een jeugdhofkapel al niet kan groeien.
BENT ZAT – UDENHOUT
Eindelijk zijn ze erachter dat ze toch beter in
Moergestel kunnen zijn.
DE BOERE SOULSTAMPERS – UTRECHT:
Van boerenkapel naar muziekvernieuwers.
OP DE BONNEFOOI – GOIRLE
‛n Goei gèt komt er nie vandaon, maar wel goeie
muziek.
DE BLAOSPEPKES – DRUNEN:
Een heel goeie, grote blaoskapel die jaarlijks
terugkeert en dat hopelijk blijven doen.
DE BöLLEKES – OISTERWIJK
Gerenomeerde kapel met eigen CD‛s en
Moergestelse inbreng.
UT DONGENS KABAOL – DONGEN
Echte carnavalsmuziek komt uit Dongen,
zeggen ze.
HARRIE IN DE WARRIE – BERKEL ENSCHOT:
Een echt feestorkest met een onvervalst eigen
repertoire.
HEAVY HOEMPA – UDEN
Nieuw orkest. Zelfs in Uden kunnen ze
Moergestel niet missen.

DE HOETETOETERS – IJSSELSTEIN:
Het publiek vermaken en zelf veel plezier
hebben is hun motto.
DE HOFRAKKERS – RIJEN
Voor de eerste keer een Rijens orkest binnen
onze Inblaos-grenzen.
KAP NâH – DEN HAAG
Dit onvervalste Haogse orkest heeft eindeloos
veel namengehad.
DE KROMME NOTEN – KAATSHEUVEL:
Reeds meer dan 21 jaar bestaat dit orkest uit
Kaatsheuvel.
(HOFKAPEL)NOOIT GEDACHT – WOUDRICHEM:
Hofkapel met de naam van de Woudrichemse
8-kantige molen.
013 MUZIEKKAPEL – TILBURG:
“Nul-Dertien” komt, waar anders, uit Tilburg,
maar daar kunnen ze ook niets aan doen.
DE PEESTEKERS – TILBURG:
De Peestekers zijn opgericht in 1978 en
bestaan dus dit jaar 33 jaar.
DE PLEKKERS – TILBURG:
Ook zo‛n lekker bandje uit het ons geliefde
Oisterwijk.
3 x RAOJE - TILBURG
Na enige afwezigheid zijn ze weer terug in
Moergestel.
‛t SATTE ERREMENIEKE – ROTTERDAM
Van boven de rivieren komen ze toch afzakken
naar het zwoele zuiden.
SHES – UDENHOUT
Het prijzenwinnend orkest met één dame !
DE STUMPERS – DORDRECHT
Eindelijk zijn ze erachter gekomen dat ze hier
moeten zijn.
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EEN UNIEK CONCEPT ...
by vdk

Het ideale systeem
voor de
buitenopfok

VDK products
Moergestel
T: 013 - 513 36 17
F: 013 - 513 11 34
E: info@calfotel.com

• Comfort
• XL-5

www.calfotel.com

Ook tijdens
Carnaval
geopend
De Aanbeveling • Rootven 6
013-513 22 23 • info@deaanbeveling.nl

Beste Burgemeester,
Wat hebben wij het toch weer mooi voor elkaar gehad in

2010. U en Moergestel bedoel ik dan, want waar de
rest van het land in de greep was van economische en
politieke crises, hielden wij ons glansrijk staande.
Ik hoef U niet te vertellen dat meneer Balkenende
inmiddels met pensioen is, Wouter de PvdA het Bos
in heeft gestuurd en ook Femke Halsema haar nek niet
meer uitsteekt voor haar partij. En in plaats daarvan
zit er nu een zwaar beveiligde Limburger ja te knikken
bij de voorstellen van onze nieuwe premier. Maar U
blijft stevig op uw troon zitten.
En zelfs meer dan dat. U mag woningprojecten
openen waarvan alle huizen zijn verkocht en feestjes
bijwonen waar kaviaar het simpelste hapje is. Ik heb
zelfs gehoord dat de Koningin van plan was om U

een lintje te geven, maar dat ze bang was dat u het
in al uw ijver meteen zou doorknippen. Economische
crisis? Waar dan? Als die Nederland al in zijn greep
heeft gehad, dan was Moergestel dat ene Gallische
dorpje. En zoals Asterix in een ketel met toverdrank
viel, zo lijken de meeste inwoners van Moergestel wel
te zijn gedoopt in een fontein vol talent.
Want meneer de Burgemeester, het kan U niet
ontgaan zijn dat de Moergestelse mens tot
uitzonderlijke prestaties in staat is. Ook als we kijken
naar 2010, steekt Nederland weer bleekjes bij ons af.
Ik durf het nog sterker te formuleren. Als onafhankelijk
land zou Moergestel allesbehalve een modderfiguur
slaan. Neem nu de sport. Oké, Nederland had met
Nicolien Sauerbreij ‘The Queen of the Snow’ in huis.

17de inbLAOSAVOnD 2011 van
(s)taporkest d’AmbieJAnS.
UT NIPT – TILBURG:
Een heel jonge band uit Tilburg en voor de 2de
keer in Moergestel.
TRAMMELANTO – TILBURG:
Al jaren graag geziene gasten op deze
Inblaosavond van d‛Ambiejans.
VINGER IN DE PILS – UDENHOUT:
Het verhaal over de vinger en de pils moet je
ze zelf maar vragen.
ZUUTJES AON – TILBURG:
Ze noemen zichzelf geen carnavalsbandje, maar
een gelegenheidsorkest.

Maar wat denkt U van The Face, The Body, The Lord
of the Board en Michael Bekkers? De enige vertraging
die zij opliepen tijdens hun races was te wijten aan de
slome skilift. En ook in de wielrennerij zullen wij de rol
niet lossen. Je kon afgelopen jaar het dorp niet in of je
werd omver gereden door auto’s en bussen van grote
wielerploegen als Cervélo en Rabobank. Bovendien
werden er bij Audacia meer prijzen uitgedeeld dan
bij Ajax en PSV bij elkaar. Gallion Snelders won op 2
april de grote frikadellenwedstrijd en maar liefst 40
‘wielrenners’ reden in een halve dag 11387 km bij
elkaar.
De rest van de wereld zal nog al blij zijn dat dit talent
zich voorlopig heeft beperkt tot onze dorpsgrenzen.
Maar ziet U het al voor zich,? Udreyson Bomba die de
Moergestelse vlag met gepaste trots het Olympisch
stadion van Londen binnendraagt, waarna de ene na
de andere gouden plak aan ons palmares zal worden
toegevoegd? Het zal nogal stil worden op het bordes
bij Koningin Beatrix van Nederland.
Maar ook op cultureel gebied blazen wij van de
hoogste toren. Lowlands wordt jaarlijks door zó veel
mensen uit ons dorp bezocht, dat wij gemakkelijk een
gelijkwaardig festival kunnen organiseren. We sturen
ieder jaar de winnaar van het Pieregeblèr naar het
Eurovisie Songfestival, we zetten ons eigen Glazen
Huis voor de Veerkes neer en halen een astronomisch
bedrag op voor de arme mensen in ons omringende
buurland. Dit zal worden ondersteund door een
benefietconcert van onze Harmonie Prinses Juliana.
100 jaar oud inmiddels, nog ouder dan dat de echte
Prinses Juliana ooit geworden is.

U de grondwet uit. Hierin zal staan dat iedereen met
de Moergestelse nationaliteit het recht heeft om
grandioos te feesten, werktijden worden beperkt
tot het absolute minimum en door ons tropische
belastingklimaat zullen producten als de paling van
Reijrink en de Reuzenbieren gretig aftrek vinden. Onze
economie zal nog mooier floreren dan voorheen.
Het toerisme zal hoogtij vieren. Van heinde en verre
komen bedevaarders op ons huilende Ermelindisbeeld
af, wielertoeristen zullen de vierlandentocht van
Moergestel naar Luxemburg aan hun erelijst willen
toevoegen en hoeveel mensen zullen er wel niet naar
het nationaal museum van Paul Spapens komen?
Is het geen geweldig idee, meneer de Burgemeester?
Wat San Marino en Gibraltar kunnen, kunnen wij ook.
We gaan er ook niet te lang op wachten. Zaterdag 5
maart aanstaande heeft U vast nog wel een gaatje
in uw agenda. We zullen ons massaal verenigen in
Paleis Den Boogaard, U ontvreemt de stadssleutel
van Moergestel uit het gemeentehuis en overhandigt
deze aan Kroonprins John. We hijsen de vlag, doen
de poorten van ons rijk op slot en vieren de revolutie
met een vier dagen durend festijn dat zijn weerga niet
kent. Voor een oorlog zijn we ook niet bang, U zult
zien hoeveel soldaten, cowboys, ridders, indianen,
Mega Mindy’s en andere superhelden klaarstaan om
deze revolutie te laten slagen. Wij rekenen op U.
O ja, en wat betreft Oisterwijk, maakt u zich daar maar
niet druk om. We creëren direct 10 banen als douanier
en Oisterwijkers die ons land willen bezichtigen zullen
hiervoor geen tol hoeven te betalen als ze dit met het
toeristentreintje doen. Leve Moergestel!

En U, meneer de Burgemeester, wordt onze nieuwe
Groeten en tot de 5e!
president. Vanaf het balkon van Den Boogaard spreekt Een Gèsselse Onderdaan.
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J. VAN DIJK

RIOLERINGSWERKEN
MOERGESTEL 06-23979071

- Ontstoppen van uw afvoerleiding
- Vervangen van uw riolering
- Renovatie
- Camera-inspectie
Tel (013) 513 3136 - Fax (013) 513 4533

PrOCLAmAtie 2011
Ik Prins Theodorus d’n Urste zal carnaval 2011 niet gauw gaan vergeten samen
met Adjudant Sjaak en de Raad van Elf gaan we dit jaar los dus pas op kom
voor gezelligheid naar onze Residentie Cafe t Centrum.

• Dit jaar neem ik alle
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vrouwen onder mijn hoede
Behalve mannen die als
vrouw verkleed zijn
Dit geld ook voor
Dansmariekes
Onze OPPER Tino heeft
eindelijk een vriendin
En dat ze er mag wezen
Ze heet Chantal en ze
woont in het dorp dat mee
een begint
Onze OPPER Tino al
samenhokt in bovenstaand
dorp.
Dat we een verrekte goeie
zangeres hebben AnneKatrien.
Dat we dit nachtegaaltje
nog veel gaan horen tijdens
carnaval.
Dat Edwin Spaninks en ik

•
•
•
•
•
•
•
•

blij zijn dat we met haar
mogen zingen.
Ik wil effe afspreken dat
ik geen COLA drink met
carnaval
Dat mijn Adjudant hier
oplet
De Prinsenwagen alweer ver
klaar is als jullie dit lezen
Dat ze weer zijn gegaan
voor de eerste prijs
Er geen mooier carnaval is
als in Gessel
Dat er veel dorpen om ons
heen jaloers zijn.
Ik eigenlijk wel heel graag
Dansmariekes wil hebben
met carnaval.
En dat we Dave onze
benjamin van de Raad
weer meenemen naar de
Reuselhof

• Waarbij deze mensen weer
•

•
•

helemaal uit hun dak gaan
als hij gaat zingen.
Op WWW.KEIENLEGGER.NL
de beste keienlegger maar
ook het grootste varken op
de plaats krijgt en dat hij
John Zwijgers heet.
OPPER Tino hetzelfde werk
doet als John maar dan
samen met Chantal .
Dat er veel leut en plezier
is want DUR ZIT MUZIEK IN

Aldus opgemaakt in m’n hok
boven op de datum 12-01-2011
om 0.50 uur (gemot er wat vur
over hebbe)
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Prins Theodorus d’n Urste
CV De DorsTvlegels

Programma carnaval 2011


20:11 uur
Bezoek aan het carnavalsconcert 2011 PIEREPROMS



12:30 uur Dweilen bij de Veerkes
13:00 uur Dweilen bij ’t Draaiboompje
13:30 uur Dweilen bij de Bierschaope
14:30 uur Dweilen bij Epi

15:00 uur Dweilen bij de Schouw
12:30 uur Bezoek aan kindercarnaval
15:30 uur Dweilen bij de Brouwer
Na afloop naborrelen met de andere
16:00 uur Dweilen bij de Klaore
carnavalsclubs in café ‘t Centrum
16:30 uur Dweilen bij Den Boogaard
20:00 uur Afhalen van prins Theodorus d’n Urste
17:00 uur Dweilen bij ’t Centrum
en dweilen in het dorp
18:30 uur Eten
21:00 uur Bezoek aan CV de Pierewaaiers
22:00 uur Terug naar ’t Centrum om verder carnaval

13:30 uur Bezoek aan carnavalsmis in de parochiekerk te vieren
14:30 uur Bezoek openingsmiddag in Den Boogaard
18:30 uur Eten

20:30 uur Bezoek van CV de Durdraaiers
13:00 uur Bezoek aan prinsverkiezing
21:30 uur bezoek van CV de Pierewaaiers
GV de Borrelaers
14:00 uur Bezoek aan bejaarden Reuselhof
14:45 uur Dweilen in Moergestel en bezoek KBO

18:30 uur Eten
12:00 uur Verzamelen voor deelname aan de optocht 20:00 uur Bezoek van de Bierschaope
16:00 uur Kindermiddag in ’t Centrum
23:45 uur Popverbranding en afsluiting carnaval
18:30 uur Eten
20:45 uur Bezoek aan CV de Durdraaiers
21:15 uur Ophalen wisselbokaal prinsenwagens
21:45 uur Terug naar ’t Centrum om verder te feesten
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Autoschade?
Met één telefoontje naar Autoschade Center Tilburg (ACT)
bent u verzekerd van optimale service. Wij werken
samen met alle verzekeringsmaatschappijen en nemen uw
zorgen uit handen. Voor particulier en bedrijf!

Autoschade Center Tilburg (ACT) • Boogschutterstraat 18 • 5015 BW Tilburg
Tel: 013 - 535 37 32 • www.autoschadecentertilburg.nl

Meej Carnaval hoefde nie
te bellen vur te straoten,
want dan zitten we mee
prins Theodorus bij onze maoten.
Wilde toch steen of zand,
dan belde mar naor
Sjaak onze Adjudant.
Kriekenakker 9 Moergestel
013 - 513 26 60 / 06-23370532
www.keienlegger.nl

Tot ziens bij onse residentie.
Team J. Zwijgers Bestratingen

Raad van Elf
1ste: Leon Donkers, Ton Buijs
2e rij: Tino Groenland, Kees van Elderen, Jan
Moorman, Dave Osnabrugge, John Zwijgers
3e rij: Cees Hamelink, Sjaak Weytmans, prins
Theodorus d’n Urste, Wim van Dijk, Rob
Osnabrugge
4e rij: Edwin Spaninks
Niet op de foto: Dre Mallens, Joost van Baast,
Hennie de Wit en Robert van den Aker

Bestuur
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Van links naar rechts:
Ad Bakkers, Toon Moorman, Theo Biesheuvel,
Sjaak Weytmans Wim van Dijk

Dees jaor zèn we

wir van de partij

Ôk dees jaor ga
on we d‛r wir vu
r
want ôk bij ons
zit d‛r muziek in

Dees was ôk wir

mooi vur mekaar

Dè was mooi vur
mekaar en vur
dees jaor zit er
nog muziek in ôk

INTERVIEW MET………De Gèsselse Genietoloog!!!
Hans, hoe is C.V. De Pierewaaiers eigenlijk in
jouw café terechtgekomen?
De Pierewaaiers zijn opgericht bij Jaoneke,
daarna zijn ze nog bij het latere Breda’s Welvaren
geweest. Maar op een gegeven moment kwam er
een splitsing binnen de Pierewaaiers. Ad Wouters
begon met de Flamengo’s en die trokken naar de
Korenmaaier. Hieruit zijn later dan ook de Dors(t)
vlegels ontstaan. En Eugene Simons, de vader
van Ge, heeft eigenlijk de Pierewaaiers naar ons
gebracht. Je hebt overigens ook nog een tijdje de
Moezelnippers gehad, maar daar weet ik niet zo
veel meer van. Die wilden in ieder geval carnaval
op zijn Duits vieren.
Hans, je bent gedurende 2 periodes Stadsprins
van ’t Pierewaaiersrijk geweest met twee totaal
verschillende raden, hoe was dat?

36

Zenuwachtig staan we voor de deur. We hebben
hem dan ook eindelijk weten te strikken! Wat de
Paus is voor de katholieken, Eddy Merkx voor de
wielrenners, Fidel Castro voor de Cubanen en Johan
Cruyff voor de voetballiefhebbers is deze man voor
carnavalsvierend Moergestel. Hans de Brouwer,
volgens zijn door zichzelf gecreëerd visitekaartje
Genietoloog, Bekendste Moergestelnaar, Logistiek
medewerker bij Televersal, horeca-ondernemer
en opa van Manon en Thijn.
Na ’s morgens 4 keer naar de WC te zijn geweest
(dit overigens niet van de zenuwen, maar gewoon
griep en diarree), was het dan zo ver. We gingen
hem bijna ontmoeten, ons idool, al die jaren
aanbeden door ons en nu had hij zelfs tijd voor
ons om een interview met hem af te nemen.
Het maken van een afspraak met God zelf had
heel wat moeite gekost, deze man leeft dan ook
in een heel andere dimensie, maar uiteindelijk
bleek hij op zaterdag 22 januari wel wat tijd
beschikbaar te hebben. We mochten langskomen
onder voorwaarde dat we wat lekkers voor bij de
koffie meenamen. En zo geschiedde….
Gelukkig hadden we vooraf wat vragen op papier
gezet, want het gevaar is aanwezig dat je helemaal
dichtslaat van het charisma en uitstraling van
deze man, waardoor je alles om je heen vergeet.
Na wat gebrabbel over zijn gezondheid, zijn lieve
vrouw Rieky en zijn nageslacht, probeerden we
toch wat vragen aan hem te stellen. Want als deze
man aan het woord is, is hij ook nadrukkelijk aan
het woord. Maar als interviewer probeer je toch
wat lijn in je verhaal te krijgen.

Nou, de eerste keer was inderdaad een heel
andere raad van elf dan de tweede keer. Maar ik
heb het beide keren erg leuk gevonden. De eerste
keer Stadsprins worden gaf me zo’n enorme eer.
Ik hoop dat ik dat ook zo heb uitgedragen. Ik had
toen Jan Smits als mijn adjudant. De tweede keer
bestond de raad uit veel jongens van Audacia en
klanten. Dat was natuurlijk veel anders. Eric
Denissen was toen mijn adjudant. Ik had toen
opdracht gekregen van ons Rieky om niet hele
dagen half zat rond te lopen. Daar heb ik maar
naar geluisterd. Dat had wel tot gevolg dat Eric al
mijn bier op heeft moeten drinken al die dagen.
Daar heb ik nog respect voor, want hij stond aan
het eind van de avond nog gewoon rechtop naast
me!! Het gekke is dat ons Rieky me nu dezelfde
opdracht meegeeft als ik op pad ga, maar nu lukt
het me niet altijd meer….
De eerste keer was overigens in 1990, ten tijde
van de eerste Golfoorlog. Ze noemden me toen
ook de Golfprins. Er was toen nog sprake van
het niet door laten gaan van de optocht of zelfs
het hele carnaval, maar gelukkig is het allemaal
toch doorgegaan. Maar de ellende was dat er
een tweede Golfoorlog dreigde toen ik in 1995
opnieuw Stadsprins werd. Alsof het allemaal aan
mij lag…
Tijdens het interview merken we op dat Hans
zijn eettafel wankelt, de poten staan er ietwat
los onder. Zonder iets te zeggen pakt Hans zijn
telefoon en belt iemand op. Voor ons volstrekt
onbekend wie. Even later wordt duidelijk wie Hans
heeft gebeld. Jurgen Snelders komt binnenvallen,
inclusief gereedschap. Maar goed dat we een
kersenflap extra hebben meegenomen. Hans vindt
dit echter niet genoeg voor Jurgen en duwt hem

haast letterlijk nog een worstenbroodje door de
strot. Overigens blijkt ook Jurgen de tafel niet
te kunnen stabiliseren en trekt Hans de logische
conclusie dat er een nieuwe moet komen. Dat
komt volgens Jurgen goed uit, want zijn stoel
wankelt ook al…We merken hieruit op dat Hans
niet veel thuis is, want dit alles is voor hem een
complete verrassing. Nog maar vlug een vraag
stellen, anders dwalen helemaal naar het niveau
nul af, zeker wanneer Jurgen het interview
een wending wil geven die de kant op gaat van
‘vroeger was alles beter’….
Hans, heb je nu nog een functie binnen de
Pierewaaiers?

bekendste Moergestelnaar en je Koninklijke
onderscheiding?
Het is niet om op te scheppen, maar ik ben zo
ongelooflijk trots op die onderscheiding. Kijk,
je moet worden voorgedragen en dat wil dus
zeggen dat andere mensen vinden dat jij die
onderscheiding verdient. Maar net zo trots ben
ik op het speldje dat ik heb gekregen van De
Pierewaaiers. Het meest trots ben ik echter op
al die verenigingen die al jaren terugkomen in
ons café. Daar spreekt zoveel dankbaarheid uit.
En dat is de andere kant op ook natuurlijk. Want
niet alleen de Pierewaaiers en Audacia komen
hier. Ook de Harmonie, mèn Hermenieke, de
Engelandvaarders, de Poekeltjes, de Plekbatsen,
de Brouwer jr., de ere-garde ,overigens
nog steeds een florerende club dankzij de
bezielende organisatie van Wil van Oudheusden
en Wim Bogaars (dit moest vermeld van Hans,
red.),d’Ambiejans, de Hanenclub. En dan nog
iedereen die ik nu vergeet.

Nou, eigenlijk niet echt. Ik zit natuurlijk in de
eregarde, maar echt nog een functie heb ik niet
meer. Het is wel zo dat ik, mocht het me gevraagd
worden, de Pierewaaiers altijd met raad en daad
bij zal staan en mijn mening over carnaval wil
geven. Zo zou ik graag zien, of liever gezegd horen,
dat de oude carnavalskrakers weer meer gedraaid
gaan worden. De Kees Kouwenbergmuziek zal ik Een laatste vraag Hans. Jouw beroemde
maar zeggen. En wat mij betreft komen er ook speeches, bereid je die voor?
weer Dansmariekes bij De Pierewaaiers.
Ha ha… Meestal vertel ik gewoon wat ik om heen
Je bent een erg druk bezet man. Heb je nog wel zie en begin ik. Ik weet eigenlijk ook nooit precies
wat ik zeg. Maar gelukkig is dat nog nooit iemand
tijd voor hobby’s?
opgevallen (…?!?red.) En als ik ergens in een café
Nou, het is eigenlijk door die hobby’s dat ik het ben, noem ik het het beste café van Brabant. Doe
zo druk heb. Ik heb natuurlijk mijn pispotten, ik het altijd goed.
Audacia, Ajax, ik spaar buitenlands papieren
bankgeld (of de redactie wil vermelden dat Hans, wil je zelf nog iets kwijt?
dat het liefst Europese biljetten en in goede
staat moeten zijn), het kaarten en 1 keer in de Ja, ik heb elk jaar een strijdkreet om de mensen
maand jeu de boulen met de vader van Jurgen over na te laten denken en dit jaar is dat: “Maak
Snelders. Jeu de boule-club Tikkietik! Ook ben ik van je vijand een grote vriend!”
betrokken bij Stichting Komtoer Moergestel en
tuiniersvereniging Reuseldal. En dan ben ik nog Trouwens voor 2012 heb ik hem ook al klaar:
een paar uur in de week logistiek medewerker “HARTELIJKHEID is wat de mens siert!”
bij Televersal. Maar dat doe ik zo graag, dat het
Na een laatste bakje koffie is het voor ons tijd
ook hobby lijkt.
om te gaan. Te meer daar Hans op zijn kop de
Over Audacia gesproken, Hans. Het verhaal wil inbouwkast induikt om 38 kilo aan fotomateriaal
dat jij nooit in het eerste elftal hebt gespeeld, op te vissen. Ook daar had hij nog mooie verhalen
bij. Wij hebben echter genoeg gezever gehoord.
maar er wel voor gescoord hebt. Leg uit!
Hoeveel kan een mens verdragen…….
Ja dat klopt. Ik heb eigenlijk altijd in het derde
gespeeld. Maar ik ging, voordat ik leider werd, De conclusie van deze morgen is dat als je 1 dag
ook altijd bij het eerste kijken. Zo speelde niet gelachen hebt, je 1 dag niet geleefd hebt,
Audacia ooit tegen Willem II en bij de zoveelste en hoewel deze mooie mens ook serieus kan zijn
aanval werd de bal op doel geschoten. Hij ketste bij tijd en wijle blijft het plezier en de lach toch
echter via de binnenkant van de paal weer uit het geluk van zijn en ons leven bepalen. Hans
het doel. Maar ik liep al juichend het veld op, hartstikke bedankt voor de gastvrijheid en de
waardoor de scheidsrechter dacht dat het een leuke morgen die we aan dit interview beleefd
hebben!!!
doelpunt was. Mooi hè!!
Hans, hoe moeilijk is het nuchter om te
gaan met je landelijke bekendheid als
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beste carnavalsvrienden,
Voor het derde jaar Prins van het Durdraaiersrijk. Ik
ben vooral enorm trots om wederom het komende
carnaval te morgen voorgaan bij een ontzettend
gezellige en gemoedelijke
vereniging: CV de
Durdraaiers. Ik heb genoten
van vele dingen en heb er
weer ontzettend veel zin in
het nieuwe seizoen.
Terugkijkend op het
afgelopen jaar kan ik u
vertellen dat carnaval in
het Durdraaiersrijk enorm
leeft. Dit is allereerst de
verdienste van de vele
vrijwilligers binnen de
vereniging. Zonder iemand
ook maar te vergeten
kunnen deze activiteiten
zoals ons feest van de lange
nacht, mini-Playbackshow
en prinsenbal, niet zonder deze kanjers. Chapeau
en ga vooral hiermee door. Daarnaast hebben
onze hechte raad van elf weer laten zien wat
het Durdraaiers-gevoel inhoudt: gezelligheid,
kameraadschap en verbondenheid. Binnen de
raad van elf hebben ook enkele wijzigingen zich
voorgedaan. Na vele jaren van zeer verdienstelijke
inzet hebben Dennis Smetsers en Hans Scheffers hun
steek aan de wilgen gehangen. Namens de vereniging
dank ik jullie voor al jullie inzet voor de club. Twee
jonge frisse honden ( namelijk Ruud Timmermans en
Chris van de Ven ) komen ons raad versterken. Heren,
welkom bij deze mooie club van “over de stroom”.
Het was weer een spectaculaire ontknoping in d’n
Draai bij onze prinsenverkiezing. Eerst het prachtige
aftreden met de ex-prinsen (mooi bedacht heren)
die Prins Eric in hun EPVDDB band wilde opnemen.
Helaas , nog even wachten heren. Daarna had de
prinsencommissie weer een prachtig schouwspel in
elkaar gezet. Het motto ‘D’r zit muziek in’ werd in
vele opzichten prachtig ten tonele gebracht
Ook werd die avond mijn adjudant voor het komende
carnaval door mij aangesteld. Ondanks zijn drukke
bezigheden ben ik ontzettend blij dat toch Carlo van
Esch weer bereid is mij bij te staan. Ik hoop, samen
met Carlo en onze fantastische hofhouding, u met
carnaval te kunnen verwelkomen bij onze activiteiten
in en rondom ´t Draaiboompje. Het programma vindt
u elders in dit Durdraaiers-gedeelte.
Via deze weg wil ik natuurlijk mijn collega prinsen en
adjudanten van de Pierewaaiers en de Dorstvlegels
, hun hofhoudingen, Harriëtte, Jan, Sjaan en al het
personeel van d’n Draai een geweldige carnaval

toewensen. Ik hoop iedere carnavalvierende
Moergestelnaar, jong en oud , deze carnaval te mogen
begroeten, het glas te heffen en te kunnen zeggen:
“Carnaval in het Durdraaiersrijk: Daar zit muziek in.“
Ik hoop vooral dat iedereen met carnaval 4 dagen
ontzettend veel PLEZIER mag hebben. Wat onthoud
altijd in het leven: “As ge lacht en ge mokt veul lol,
dan houdet in het leven veul langer vol.”
Met een plezierige groet aan Moergestel
Prins Eric d’n Urste.

beste Carnavalsvierders,
“Unne loate carnaval” Na de vele sneeuw en regen
een welkome opwarmer voor de lente. Hij staat
weer voor de deur : dé carnaval. Een lang weekend
lekker onbezorgd op stap in een ongedwongen sfeer
met veel gezellige bekende mensen. Ieder op zijn
eigen manier: uitbundig, lollig, rustig in een hoekje
genietend, in de polonaise of een weekendje weg,
dat kan ook.
De Durdraaiers hebben het wederom goed voor
elkaar. Een uitbundige prins Eric en de muzikale
adjudant Carlo vormen een prima duo. In de raad
van 11 zitten ook dit jaar weer 18 mensen; een heel
gezellige club. Hierbij vermeld dat er 2 leden stoppen
dit jaar. Na vele jaren enthousiast lidmaatschap
zijn de vaders Hans Scheffers en Dennis Smetsers
druk met andere dingen. Bedankt mannen, het was
gezellig. Daarvoor in de plaats treden er 2 nieuwe
leden aan. We verwelkomen Ruud Timmermans
en Chris van de Ven. Deze raad, de EPVDDB, de
Durdraaierinnekes en een heel grote achterban,
maken dat we overal een gezellig feestje bouwen.
De bierfeesten, het Prinsenbal, het Sauwelen (met
o.a. Eric), het Pieregeblèr, de optocht en het dweilen
zijn zomaar wat hoogtepunten in onze
carnavalsactiviteiten. Op allerlei fronten
zijn de commissies druk met voorbereiden.
Ook onze wagen staat goed in de steigers.
De voorspelling dit jaar verwacht een zware
kluif voor de wagenjurering.
Het Draaiboompje heeft dit jaar een deel
van de zaal een metamorfose gegeven.
Het is een gezellig café geworden. Voor
een carnavalsvereniging is een goede
thuisbasis, ook door het jaar heen, natuurlijk
onontbeerlijk. Daar dragen Jan en Hariëtte
zeker aan bij.
Zoals u ziet, zit er op alle fronten dit
jaar muziek in bij de Durdraaiers en ’t
Draaiboompje. Allemaal heel plezierige
dagen op uw eigen manier en geniet ervan.
Alaaf!!!
Voorzitter C.V. de Durdraaiers
Hans Antonis
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UNNE STEVIGE BOJJEM
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DUR ZIT MUZIEK IN

ROOTVEN 43 - MOERGESTEL - TEL: 5131405

BLOEMSIERKUNST

Openingstijden:

maandag en dinsdag alleen op afspraak
woensdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 en 15.00-18.00 uur
zaterdag 10.00-14.00 uur

CARLA JANSEN

Industrieweg 21a, Moergestel / Tel. (013) 511 1177 / 06 12963617

Bestuur CV de
Durdraaiers:
Staand van links naar
rechts : Robert-Jan
van Korven, Erica op ‘t
Hoog, Wim Claassen,
Hans Antonis en
Evelien de Koning . Zittend: Corné Horrevorts, Erik
Boogaers en Marieke Verouden.

Ex-prinsen C.V. De Durdraaiers (E.P.V.D.D.B)

Hofhouding C.V. de Durdraaiers:
Staand van links naar rechts: Pieter Stokkermans,
Chris van de Ven, Bart Claassen, Jan van Erven, Bart
Stokkermans, Ad Mutsaars, Prins Eric den urste, Mart
van der Zanden, Carlo van Esch (adjudant), Kees
Claassen, Geert Claassen, René Dirkx, Wim Claassen,
Geert Claassen en Jan Schoones.
Gehurkt van links naar rechts: Frank Timmermans,
Bert-Jan Smits, Paul Timmermans, Ruud Timmermans
enTijs van der Zanden.

Wist je dat:
−
−

−
−
−
−
−
−
−

We dit jaar weer het artiestengala op zaterdag en
de miniplaybackshow op zondag hebben?
Deelnemers zich tot enkele dagen voor carnaval
kunnen aanmelden bij ’t Draaiboompje, vragen
naar Harriëtte?
De carnaval start met de Kreezie Draaiday met
Huub Hangop?
De presentjes bij het feest van de lange nacht
weer erg in de smaak vielen?
De Durdraaiers maanden hebben gespendeerd aan
het bouwen van een nieuwe wagen?
Zelfs prins Eric de handen uit de mouwen stak om
deze tot een succes te maken?
Het eindresultaat ongetwijfeld in de smaak valt
bij de jury?
De Durdraaierinnekes ook hun eigen wist-jedatjes hebben?
Die nu volgen:
• De Durdraaierinnekes ook dit jaar weer van
de partij zijn?
• We maar liefst 4 nieuwe leden hebben?
• We nu met 21 raadsvrouwen zijn?
• Wij weer heel veel zin in carnaval hebben?
• We prinses Erica en haar adjudante Cristel
willen bedanken voor afgelopen jaar?
• Wij benieuwd zijn wie hun opvolgers worden?

Staand van links naar
rechts: Adrie Koster,
Pieter van Bijsterveldt,
Toon van der Zanden,
Frank Kouwenberg en
Pieter van Opbergen.
Gehurkt van links naar
rechts: Ad Witlox, Rini
op ‘t Hoog, Jan van Esch,
Henri Hendriks en Hans
Antonis.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We daarom wederom een Prinsesverkiezing
organiseren?
Deze plaatsvindt op vrijdagavond 4 maart
tijdens de Kreezie Draaiday?
Dit natuurlijk bij ’t Draaiboompje is en start
vanaf 21.00 uur
We jullie hier allemaal hopen te
verwelkomen.
Huub Hangop hiervoor speciaal afreist naar
Moergestel?
Dit ook wel eens met Floor te maken zou
kunnen hebben?
We vorig jaar een zwembad hadden in plaats
van een boot?
Ook het zwembad carnaval niet heeft
overleefd?
We dit jaar weer iets op gaan blazen?
Jan Rijnen ons ook dit jaar weer een doos
Flugel sponsort (toch…?)
We daar vorig jaar erg van genoten hebben?
We blij zijn dat we dit jaar weer samen met
Prins Eric en zijn Raad van Elf op stap gaan?
We zo samen voor meer blauw op straat
zorgen tijdens de carnaval?
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J. Abrahams Auto- elektro B.V.
Aggregatenverhuur
Verhuur van aggregaten, kabels en verdeelkasten
Voor al uw feesten, partijen en industrie.

Bukkumweg 17
5081 CT Hilvarenbeek
Tel: 013-505 4145
Fax: 013-505 4455

E-mail: info@abrahamshilvarenbeek.nl
www.abrahamshilvarenbeek.nl

BIJVELT V/D VEN
LEVERANCIER VAN MOBILITEIT
AUTO’S - SCOOTERS – TANKSTATION
De Sonman 34 – Moergestel – Tel: 013-513 2134

Prinsenbal 2010 C.V.
de Durdraaiers

eigen bekend. Hier was hij dan weer: Eric
Boogaers, alias prins Eric d’n Urste. Hij gaat
komend
carnavalsjaar
regeren
over
het
Durdraaiersrijk. Na zijn installatie en vele
felicitaties werd ook de naam van zijn
Zaterdag
11
december
adjudant afgekondigd. Dat was ook dit keer geen
jongstleden
was
wederom
onbekende: Carlo van Esch.
weer het Prinsenbal van de
Durdraaiers in onze residentie ‘t
Draaiboompje. Na het ontvangst
van onze zusterverenigingen de
Dorstvlegels en de Pierewaaiers
Vrijdag 4 maart 2011:
en in het bijzijn van onze exprinsen, was de tijd om af te treden
13.00 uur:
Aanvang kindermiddag in den Boogaard
15.15 uur:
Naborrelen in Café ‘t Centrum
voor prins Eric d’n Urste
21.00 uur
De Kreezie Draaiday
aangebroken. De ex-prinsen
hadden
hiervoor
een
Zaterdag 5 maart 2011:
Band opgericht: de EPVDD Band, voluit de Ex13.30 uur:
Carnavalsmis
14.45 uur:
Openingsfeest in den Boogaard
Prinsen Van De Durdraaiers band. In een
18.45 uur:
Aanvang diner bij de Gerrithoeve
zeer leuke act met deze band werd het
20.00 uur:
Terug naar ‘t Draaiboompje.
20.20 uur:
Bezoek aan De Dors(t)vlegels
«muzikale
groentje»
Eric,
opgenomen
in
21.25 uur:
Terug naar ‘t Draaiboompje.
de
eregarde
van
onze
ex-prinsen.
Voor
21.40 uur:
Officiële opening van carnaval 2011.
J. Rijnen / Prins Eric
hoelang
was
voor
de
ex-prinsen
21.50 uur:
Aanvang artiestengala 2011
toen
nog
een
grote
vraag.
Op
het
einde
van
de
avond
bleek
dat
de
Zondag 6 maart 2011:
gemaakte
CD
van
de
EPVDD
band
12.45 uur:
Aanvang Carnavalsoptocht 2011.
al de status van gouden CD had bereikt.
14.30 uur:
Na de optocht terug naar ‘t

Programma CV De Durdraaiers

Tijdens deze avond had de prinsencomissie gekozen
voor een avondvullend
programma rondom het
motto «Dur zit muziek
in».
Hierin
werden
enkele
optredens
verzorgd. Zo passeerde
een puike slagwerkgroep,
bestaande uit leden van de
Pierewaaiers, de revue.
Ook
bleken
enkele
internationale
topartiesten de weg naar
‘t Draaiboompje gevonden
te hebben. Oud artiestengala deelnemers traden op.
Onder
andere
de
Blues
Brothers,
John
Spencer,
André
Hazes
en
Ronnie
Reggae
brachten
grandioze
optredens.
Zo rond elf over elf was de spanning niet
meer te snijden en in een zeer gezellige
finale act maakte de nieuwe prins zijn

15.45 uur:
17.45 uur:
18.30 uur:
19.45 uur:
20.45 uur
Draaiboompje
21.30 uur:
21.45 uur:

Draaiboompje,
Hossen met de allerkleinsten
Aanvang Mini-Playback Show 2011
Prins Eric maakt de
Winnaar(s) bekend
Aanvang diner bij de Gerrithoeve
Terug naar ‘t Draaiboompje.
Bezoek van de Pierewaaiers aan ‘t

Bezoek van de Dors(t)vlegels aan ‘t
Draaiboompje.
Bekendmaking beker prinsenwagen.

Maandag 7 maart 2011:
12.30 uur:
Aanvang Dweiltocht 2011 in
‘t Draaiboompje.
( zie elders in deze krant )
18.30 uur:
Aanvang diner bij de Gerrithoeve.
19.30 uur:
Terug naar ‘t Draaiboompje.
21.45 uur:
Bezoek aan C.V. de Pierewaaiers.
23.30 uur:
Terug naar ’t Draaiboompje.
Dinsdag 8 maart 2011:
11.30 uur:
Aanvang brunch in ‘t Draaiboompje
met de Pierewaaiers.
13.00 uur:
Aanvang Prinsenbal van
G.V. de Borrelaers.
14.00 uur:
Bezoek Den Boogaard KBO
14.30 uur
Dweilen in Moergestel met
zoveel mogelijk Durdraaiers
16.30 uur:
Terug naar ’t Draaiboompje, hossen
met de allerkleinsten
18.30 uur:
Aanvang diner bij de Gerrithoeve.
19.45 uur:
Terug naar ‘t Draaiboompje.
20.30 uur:
Aanvang bonte Durdraaiersbal
22.30 uur:
Sluiting van Carnaval 2011 door
Prins Eric.
24.00 uur:

Pierotverbranding op St. Jansplein en
Sluiting Carnaval 2011
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Terreininrichting
De Rooi Pannen te
Tilburg

Postbus 103
5066 ZJ Moergestel
Tel. 013-513 1339
Fax 013-513 2790
www.wketelaars.nl
info@wketelaars.nl


 
 
 


Machinaal herstraten
met de Tiger-Stone
in Udenhout

Ok dees jaor willen wij jullie wir verwelkomen tijdens
de gezelligste daogen van ‘t jaor. Ut motto klinkt
ons ok dees jaor wir as muziek in de oren. ‘’Dur
zit muziek in”, is un wel heel oh oh gessels motto,
want swingen, fisten,lallen da is ons op onze buikskes
geschreven. Wij hopen u ok dees jaor wir te zien vur
een frietje, een frikandelleke, een glaoske bier of
natuurlijk gewoon vur een schon muziekske en uiteraard een heerlijke maaltijd. Enige vurzichtigheid is op
zun plaots want de prèèzen zen dees daogen as vanouds
vlèèm scherp. Dus graag tot ziens op d’n Oisterwijkseweg vur een warm onthaal en aansterkende
gezelligheid.
Cafe Cafetaria ‘’EPI’’
“Dur Zit Muziek in”
Vur degene die ut nog nie weten,
d’r is niks zo gezond as friet,
frikandellen en bier!
Café Cafetaria Epi
Oisterwijkseweg 9 5066XB Moergestel
Tel : 0135132465

Voor al uw bouwwerkzaamheden & advies

Bouw– en woonrijp
maken
Bibliotheeklocatie
Moergestel






Aanleg
infiltratiekelder
Oisterwijk

W. KETELAARS ALS PARTNER: DAOR ZIT MUZIEK IN!!!

Beste Carnavalvierders,

bal

In de sportwereld is er een nieuw spreekwoord
bijgekomen, nl. Hoe kleiner de bal, hoe groter de kwal.
Rugbyers en voetballers zijn blij met deze uitspraak.
Bij tennissers, maar vooral golfers valt dit gezegde
minder goed. Onze deelneming gaat echter uit naar de
pingpongers, want voor hen is dit zeker een te Boute
uitspraak.

Laatste nieuws

Louis van Gaal laat, omdat hij net zo’n groot demagoog
is als Adolf, vanaf 1 januari een Hitlersnorretje groeien.

Pier III werd nog jonger en .. de jongste is nog steeds
Prins Arjan I (Ad Schol). Dat niemand meer deze Prins
uit 1969 kent, komt waarschijnlijk door het feit, dat hij
steevast rond 24.00 uur zijn oogjes dicht deed en de
slaap der onschuldigen sliep.

Strooigoed

Na zo’n gladde winter adviseren we Sinterklaas dit
jaar maar wat meer strooigoed te geven; komen we de
winter tenminste goed door.

record

Tot 1 december haalde Willem II drie punten; dit was 1
punt per voorzitter. Zeker weten, dat zo’n record in het
D’n hein
Gewapend met mijn perskaart, gekregen van de Guiness Book of Records thuishoort.
Pierewaaiers, ging ik laatst naar de jaarvergadering van Waarschijnlijk hebben ze trouwens nog wel een aantal
negatieve records behaald: ik denk bijvoorbeeld aan
de Mirletonfanfare “De Klomp”.
Er vielen tijdens die vergadering diverse zeer originele minste punten in 19 wedstrijden, meeste thuiswedstrijden
zonder winst, meeste tegengoals, enz.
beslissingen.
Op de jaarmarkt gaan ze of het nou vriest of 25 graden
boven nul is oliebollen bakken (over verkopen hebben invloed
ze het niet gehad). Tijdens de jaarvergadering dienen De Pierewaaiers hebben zoveel invloed, dat de KNVB
de leden altijd de jaarlijkse contributie contant te dit jaar zelfs bereid was om de wedstrijd Willem II-De
betalen. Contributieverhoging is niet acceptabel. Om de Graafschap te verschuiven van zaterdag 13 naar vrijdag
kas te spekken wordt er over een half jaar weer een 12 november. Reden: De Pierewaaiers hadden toen
jaarvergadering gehouden en dient de contributie weer hun Prinsenbal. Motivatie: het zou Willem II teveel in
te worden voldaan. Zo nodig volgt er in het najaar nog inkomsten schelen als die feestneuzen er niet waren.
een jaarvergadering. Op de vraag of er vrouwen lid
konden worden, was het antwoord: “Nee, dat kan nooit. reclame
Einde discussie. We hebben een beschermvrouwe, Ria De beste reclame voor de PVV is het programma
Bruurs, en meer vrouwen hebben we in onze vrije tijd “Opsporing verzocht”’Je hoort steeds weer; bejaard
niet nodig.”
echtpaar overvallen door licht getinte Noord-Afrikanen,
Er waren tijdens de vergadering wel vrouwen aanwezig juwelier beroofd en vermoord door lichtgetinte enz.
omdat het vervoermiddel van de Klomp werd onthuld. Lichtgetinte enz. jongelui op scooter rijden voetganger
Dat is echt geen platte kar meer !! Dat is het meest aan, beroven hem en gaan er vandoor, dappere
luxe vervoermiddel dat er in Moergestel rondrijdt! Luxe lichtgetinte enz. beroven bejaarde dame (86 jaar) van
opstaptrapjes en 40 super de luxe zitplaatsen. Omdat handtasje. Dame breekt haar heup als ze van haar
de wagen is geschonken door het overleden lid Hein ﬁets wordt getrokken door twee lichtgetinte enz.,die
Bruurs, heeft men de touringcar zijn naam gegeven. haar handtas probeerden los te rukken. Hoe zou het
Dus als je D’n Hein ziet rondrijden, hoef je niet meer toch komen, dat Nederlanders steeds meer gaan
bang te zijn dat je een handvol stro in je nek krijgt.
discrimineren?.
De car is trouwens voor niets of niemand te huur of
te leen en volgens de laatste geruchten willen de
PrO
Klompen er deze zomer mee naar Barcelona rijden ter
Heb je net de ene burgemeester buiten geschopt omdat
opluistering van een Reuzenfeest (aanleggen in Parijs).
hij zogenaamde niet goed functioneerde (in Best denken
Heeft Moergestel tenminste een maand rust!
ze daar heel anders over) begin je aan de poten van
de zetel te zagen van de nieuwe burgemeester. PRO
GÈESEL OF GÈSSEL
ging er blijkbaar van uit, dat hij geen eigen mening zou
Er zijn blijkbaar nog steeds mensen, die denken dat wij vertolken. Je wist toch wie je had gekozen: hij heeft
hetzelfde dialect hebben als de Tilburgers. Dat is echt genoeg in de publiciteit gestaan voordat de deﬁnitieve
niet zo: zolang er in Moergestel miense wonen en in benoeming rond was. Zit dus niet zo kinderachtig te
Tilburg méense (in de Hasselt zelfs met drie éeetjes), is zeuren.
Moergestel nog gewoon Gèssel en geen Gèesel. Alleen Is dit de nieuwe PRogressiviteit: geen vrijheid van
méense meej un groote kwèek gebruike zoveul eetjes. meningsuiting en stemgedrag ?? Sommige partijen
Dus we hadden dit jaar een Gèsselse Kerstviering. Net kunnen blijkbaar alleen maar linksom.
zo goed als we de 80 van Gèssel hebbe en nie die van Ter overweging: De grootste aantasting van vrijheid
Osterwèk.
van mening is het kiezen van leerkrachten in een
gemeenteraad: zij kunnen nl. zeer jonge, toekomstige
stemmers beïnvloeden! Staatsgevaarlijk combinatie
Prins
dus!
Bij iedere onthulling van een nieuwe jonge Prins wordt
weer vermoed, dat dit wel de jongste aller tijden is. Ook
Stadsprins John den Urste leek weer de jongste.
Jammer John, maar Arie Nooteboom was toen hij Prins
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Gebackerij
van Hulten

Moergestel Diessen

Vier Carnaval meej veul zin
want:“Dur

zit muziek in!”







Lijst 7; tOm

Na de desastreus verlopen gemeenteraadsverkiezingen
wordt er in Moergestel op 11 november 2011 een nieuwe
partij opgericht: lijst 7 TOM: Trots op Moergestel.
Deze partij stelt zich ten doel op te komen voor de
Moergestelse Belangen en de Oisterwijkers, die in
Moergestel willen komen wonen of de kern willen
bezoeken aan een aantal regels te onderwerpen. Het is
nl. gebleken, dat partij AB niet voldoende opkomt voor
het Moergestels belang. Ze blijven nl. Oude koeien uit
de sloot halen en brengen niets nieuws in. Dit wordt
wel enigszins gecompenseerd door de inbreng van
Moergestel in het college van B&W (een wethouder, die
hier woont en een wethouder, die hier geboren is). Dat
AB niet voldoet aan onze wensen, komt hoofdzakelijk
door hun lijsttrekker: een oud inwoner van Haaren met
Tilburgse streken (veel geschreeuw maar weinig wol).
Niet alle Oisterwijkers dienen zich aan de regels te
onderwerpen. De gemeente gaat de inwoners indelen
in categorieën, waarvan een aantekening in hun
identiteitsbewijs zal worden opgenomen.
Groep 1: Oud Moergestelnaren – notatie MO,
Groep 2: Moergestelse ouders of voorouders – notatie
VO,
Groep 3: Normale Oisterwijkers – notatie NO,
Groep 4: Oisterwijkse natnekken – notatie ON.
.
De volgende regels zullen gaan gelden:
• Bij overschrijding van de grens OisterwijkMoergestel
dient
iedere
Oisterwijker
altijd de volgende formulieren te kunnen
overleggen: a. een geldig inentingsbewijs
tegen dollemensenziekte (ze komen immers
uit Döllekesgat), b. een geldig paspoort of
identiteitsbewijs en c. een bewijs van goed
gedrag, waarin duidelijk wordt omschreven,
dat de drager van onbeschreven gedrag is en
nimmer in aanraking is gekomen met Justitie
ivm een misdrijf of witte boorden criminaliteit
of dat men is veroordeeld of verdacht is van
discriminatie van de kernen Moergestel of
Heukelom. Het laatste document dient te
zijn ondertekend door de Burgemeester, die
hiervoor geen toestemming hoeft te vragen aan
toezichthouder PRo.
• Nieuwe bewoners uit groep 4 (ON) betalen een
Inkombelasting van € 250,-- per wooneenheid.
• De nieuwe inwoner behorende tot groep 4 (ON)
zal een halsdoek dragen, zodat iedereen kan
zien, dat hij /zij uit Oisterwijk komt en zich niet
langer als een natnek wil gedragen.
• Hij/zij zal zich de eerste 5 jaar belangloos
inzetten voor een of meerdere verenigingen, zal
daarbij geen eisen stellen aan de positie binnen
deze vereniging, zal geen onkostenvergoeding
vragen, zal zich neerleggen bij de meerderheid
van de Moergestelse beslissers, zal geen
onnodige vragen stellen, zal geen vragen
stellen om zichzelf te manifesteren, zal zich
niet op podia begeven, zij het op direct verzoek,
zal eigen belang ondergeschikt maken aan
gemeenschappelijk (lees: Moergestels) belang
(geldt alleen voor groep 4).
• Bezoekers uit Oisterwijk (categorie 3 en 4)
dienen bij overschrijding van de kerngrenzen

•

•

•

•

•

•

Kernbelasting te betalen: zijnde € 0,50 per
bezoek. Per gezin geldt een maximum van € 2,50.
Dit bedrag is terug te ontvangen bij het afrekenen
van de nota bij een locale kastelein(minimale
besteding € 15,-). De belasting dient ter
compensatie van de parkeergelden, die
Moergestelnaren in Oisterwijk moeten betalen
en zal ten goede komen aan het Openbare
Carnaval Moergestel.
Oisterwijkers uit categorie 4, die Moergestel
betreden dienen hun schoeisel aan te houden:
van verwaandheid naast hun schoenen lopen
moeten ze maar in hun eigen kern doen.
Bij luidruchtig (lees: Oisterwijks) gedrag wordt
de consumptieprijs verhoogd met 10 %, zodat
deze gelijk wordt aan de minimumprijzen
in Oisterwijk. Deze consumptieve belasting
dient tevens ter compensatie van de extra
uitgaven, die Moergestelnaren in Oisterwijkse
gelegenheden kwijt zijn.
Wanneer het SOK weer te laat is bij het bezoek
aan De Pierewaaiers wordt hun een boete
opgelegd van minimaal 1 fust bier: tegen
contante betaling te voldoen, want anders drinkt
hun Hofhouding het toch weer zelf op.
Bij Moergestelse festiviteiten wordt voor
Oisterwijkers de Prettax geheven: dit is
een Gezelligheidspremie, omdat men als
buitenstaander aanwezig mag zijn bij het
festijn.
Burgemeester en Wethouders worden van deze
verplichtingen ontheven, mits zij er voor zorgen,
dat ons Jaonneke (het Musterdmanneke bij het
oude gemeentehuis) voor of op 11- 11 - 2011
een nieuwe, duidelijk zichtbare plaats krijgt op
openbare gronden.
Speerpunt; de bibliotheek in Moergestel moet
blijven. Als er een ﬁliaal moet verdwijnen dan
is dat in de Tiliander. Bij “Den Boogaard” kun
je nl. gratis parkeren en bij de Tiliander moet je
parkeergeld betalen. Zo wordt een abonnement
veel te duur voor de Moergestelnaar.
Oisterwijkers hoeven geen grensbelasting te
betalen op vertoon van hun bibliotheekpas (dit
geldt niet voor het weekend, want ook hier is
zaterdag en zondag de bieb dicht) en mogen
ook gratis parkeren.

Diskernisatie

De sfeer binnen onze gemeente wordt ondermijnd door
onze politici. We zien dat zij een duidelijke voorkeur
hebben voor bepaalde kernen. Er vindt dus een zekere
discriminatie van kernen plaats. Volgens Vandaelen is
hier sprake van diskernisatie. Heukelom telt in ieder
geval al bijna nooit mee, maar ook Moergestel wordt
niet op gelijke voet behandeld.
Een duidelijk voorbeeld is de aanleg van ﬁetspaden en
wat erbij hoort.
In Oisterwijk verspilde men miljoenen aan het meanderen
van de Voorste Stroom, het aanleggen van bruggen en
met name aan het asfalteren van allerlei paadjes langs
die stroom.
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Sloopwerken
Natuurbouw
Grond-, weg- en waterbouw
Sloopwerken
Natuur- en cultuurtechniek
Asbest- en tanksaneringen
Bodem- en grondwatersaneringen

Milieukundig bodemonderzoek
Partijkeuringen bouwstoffenbesluit
Milieukundige begeleiding saneringen
Opstellen van saneringsplannen en
evaluaties

Zandstraat 14A
Postbus 52
5066 ZH Moergestel

Zandstraat 14A
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5066 ZH Moergestel

Telefoon
Fax
E-mail
Internet

Telefoon
Fax
E-mail
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013 - 513 1337
013 - 513 2910
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www.vanderzanden.nl
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kinderschoenen collectie
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Is het
geen
plaatje?
Voor scherpe prijzen en snelle systemen
kijk je op onze website:
Of kom naar onze winkel:

www.mulders.nl
Raadhuisstraat 11a
5066 AP Moergestel
Tel: 013 - 513 15 19
info@mulders.nl

TANKSTATION VAN ESCH VOF
SCHOOLSTRAAT 52

MOERGESTEL
CARWASH , AANHANGWAGENVERHUUR , DHZ WASBOXEN
Telefoon: 013-5131346

Tussen haakjes, waarom heten de Voorste en de
Achterste Stroom niet gewoon Reusel, zoals in
Moergestel, en Leie, zoals in Heukelom? Is het water
in Oisterwijk anders nat dan dat van de andere kernen?
Het klinkt in iedere geval wel heel natnekkerig. Zo van
wij hebben lekker twee stromen en jullie maar éen. Dit
getuigt trouwens van onwetendheid, want Moergestel
heeft naast de Reusel, net als Oisterwijk ook een stukje
van De Rosep (ligt in de buurt van de weg De Doesen)
en we hebben de Rootvense Loop.
Vooral die geasfalteerde paadjes langs de Voorste
Stroom zijn een doorn in het oog van de Moergestelnaren
en Haghorstenaren, die al jaren snakken naar een
goede ﬁetsverbinding met de Haghorst. Een ﬁetspad,
dat echt nodig is. Bij mijn weten viel het eerste
dodelijke slachtoffer er al in 1967 (toevallig ook nog een
Oisterwijkse jongen).
De Oisterwijkse politici hebben daar geen geld voor over
en laten de Moergestelnaren wel braaf mee betalen aan
zo´n nutteloze dekanalisering van de Vuile Stroom.
Politici, word eens wakker!, diskerniseer niet langer
en strijd voor het voorkomen van ongevallen, jullie
willen toch ook dat zoveel mogelijk kinderen uit o.a.
de Haghorst jullie geweldige scholen gezond kunnen
bereiken.
Volgend potje wordt dus besteed aan het ﬁetspad
naar de Haghorst. Dit is bovendien nog goed voor de
verhoudingen met Hilvarenbeek, dat toch over een
jaar of tien waarschijnlijk wordt samengevoegd met
Oisterwijk.
Dankzij de landinrichting is de grondaanwinning geen
probleem (dus geen lange onteigeningsprocedures) en
Hilvarenbeek betaalt 50 % en omdat zij wel zo slim waren
om de aanleg bij de Provincie te melden, krijgen zij €
600.000,-- als subsidie terugbetaald. PRo en consorten
hebben hier dus duidelijk geld laten liggen door niets
te doen. Gelukkig kan de eerste meter al voor niets
worden aangelegd, want Moergestel Fietsdorp heeft in
2009 al € 1000,-- aanmoedigingspremie gegeven.

record

Guus

Aangezien er voldoende huizen te koop staan,
verwachten wij dat de boerenovertrek vanuit BerkelEnschot eind dit jaar zal plaatsvinden. Als we via
de Pierenberg trekken hebben we meteen de kern
Heukelom betrokken in de verhuizing (aanleggen bij
Mie Pieters) en hoeven de Oisterwijkers zich niet in
te spannen om iets leuks en duurs te bedenken en
hoeft de gemeenteraad geen subsidie te verstrekken.
Eventueel kunnen we Ton Jacobs aantrekken om de
stoet (dus met paarden) mondeling te begeleiden: dit
lijkt me voldoende betrokkenheid vanuit het Oisterwijkse
kamp.

Ook de zomer van 2010 werd weer beheerst door het
ﬁetsen in Moergestel. Een gezonde ontwikkeling was,
dat de nadruk niet meer alleen lag op de rode draad
Guus Moonen. Ook andere evenementen trokken veel
toeschouwers. We denken hier aan de Fietsdriedaagse,
het estafetterijden, de strijd om de Tijn Ketel(aars)
(ondertussen overleden) bokaal, maar o.a. ook de
spontane acties van Audacia en de wandeltocht : de 80
van Moergestel. Fietsdorp heeft zich echt op de kaart
gezet. En Guus reed een echt record. In goed 22 dagen
15 uur, 34 minuten en 9 seconden10.016,6 km; zelfs
het Guinness Book of Records kan niet meer langs hem
heen en vermeldt zijn record. Knappe vent, die dit de
eerste 20 jaar verbetert!

Volgens boze tongen heeft Guus in 2010 nog een record
gevestigd nl.:
Het wereldrecord 10.000 km lelijk kijken.
Waar kunnen we trouwens al die Moergestelse records
vinden (door de Oisterwijkseweg is immers jaren
geleden een Gèssels recordboek opgezet).
Er zijn er dit jaar nl. nog een paar meer neergezet:
Audacia senioren ﬁetste op een zaterdag samen meer
dan 11.000 km.
In drie weken ﬁetsdorp werd er bijna € 30.000 aan
sponsorgelden bij elkaar getrapt
De 7-jarige Max reed op een zondagmiddag 100 km.
De familie Bertens ﬁetste 24 uur ter ondersteuning van
hun ondertussen overleden vader/oom.
Guus Mulders reed in 4 dagen 1500 km.
De estafetterijders reden in 2009 meer dan 20.000 km
in drie weken.
In 2010 reden alle ofﬁciële deelnemers aan Moergestel
ﬁetsdorp samen ruim 57.000 km, ofwel bijna 1 ½ maal
de wereld rond (dit scheelt maar 6.500 km met de
afstand, die alle profwielrenners in de Tour de France
samen aﬂegden!)

Janssen

Volgens de laatste geruchten gaat burgemeester Hans
Janssen inderdaad de ﬁrma Janssen helpen om hun
machtsblok in Moergestel te verstevigen. Al kijkend naar
MTV viel mij op, dat er een stukje uitgeknipt was. Op de
vraagstelling in welke kern hij ging wonen, antwoordde
(volgens een befaamd liplezer) de nieuwe burgemeester,
dat zijn voorkeur uitging naar Moergestel, omdat het toch
zo’n gezellige kern was met een rijk verenigingsleven,
met een geweldige Carnaval, ondersteund door een
bepaalde rijke eenvoud en gekenmerkt door de enorme,
onderlinge betrokkenheid bij de bevolking.

rondje Guus

Mede door het correct berekenen van het record van
Guus ontstond er in Moergestel twijfel en discussie over
de exacte lengte van het echte Rondje Guus. De heren
van Audacia beweerden, dat het rondje 16,7 km lang

49

Service, klantgerichtheid en
relaties is waar het om draait
Autobedrijf Wouters BV is een familiebedrijf dat al meer dan 46 jaar
gespecialiseerd is in de merken Alfa Romeo, Fiat en Lancia.
Kwaliteit en dienstverlening staan bij ons hoog in het vaandel en
met onze medewerkers zijn wij in staat u een uitstekende service te
bieden op het gebied van aankoop, leasing, financiering, verzekering
en onderhoud van alle mogelijke merken.
Dit is onder meer op te maken uit het feit dat wij ruime openingstijden
hanteren waardoor de klant zelf flexibeler wordt om zijn of haar auto te
brengen om 08.00uur en/of op te halen tot 19.00u. Ook op zaterdag
zijn wij fexibel ingesteld, omdat niet alleen de showroom open is maar
ook de werkplaats voor eventuele hulp of kleine onderhoudsbeurten.
Ook hebben wij een Quick Service, zodat eventuele noodgevallen
zonder afspraak toch meteen terecht kunnen.
Wij beschikken over een haal en breng service van de auto of uzelf,
mocht u geen gebruik willen maken van ons vervangend vervoer.

Kraaivenstraat 30a • 5048 AB TILBURG
www.wouters-autobedrijf.nl

Bij ieder mens past
een kunststof kozijn.

Bezoek het schitterende nieuwe Alkuplus Ontdekkingscentrum, de mooiste en compleetste
showroom voor kunststof kozijnen. In een prettige ambiance kunt u terecht voor de meest
uitgebreide keuze, advies en maatwerk in kunststof kozijnen, deuren en hefschuifpuien.
Vraag altijd een gratis offerte aan. Kom langs en beleef het kunststof kozijn!

open:
ma - vr 9:30 - 18:00,
do koopavond,
za 9:30 - 16:00 uur

Alkuplus Ontdekkingscentrum: Zevenheuvelenweg 70, Tilburg • T 013 54 34 519 • www.alkuplus.nl

was, terwijl de wedstrijdleiding uitging van 16,6 km.
Om aan alle discussie een einde te maken is onder het
toeziend oog van oud-notaris Henk van Heesewijk het
circuit exact opgemeten.
Een jurylid heeft in opdracht van Henk het rondje precies
uitgetreden. Hij deed dat door tegen de richting in te
lopen, want een wandelaar moet links van de weg lopen
en Guus die rijdt nu eenmaal rechts.
Het jurylid had een paar jaar geoefend in het lopen van
precies 6 km per uur. Na 2 uur en 46 minuten kwam hij
weer over de ﬁnish. Dat betekende dat hij exact 16,6
km had gelopen. Voor de zekerheid werden zijn passen
ook geteld; dat waren er precies 20.751. De passen
waren gemiddeld 80 cm. Het bleek nl. dat de loper met
wind mee passen zette van 83 cm en bij wind tegen van
77 cm. Bij de beklimming van de twee viaducten en de
verhoging bij het kanaal waren zijn passen slechts 73
cm. Ter compensatie: bij de afdaling waren de passen
87 cm.
We komen dan uit op een afstand van 16.600 meter en
80 cm. De afwijking van 80 cm werd veroorzaakt door
een loslopende hond, die probeerde in de kuiten van
het jurylid te bijten.
Henk van Heesewijk heeft als notaris besloten, dat deze
uitspraak bindend is en dat alle partijen zich dienen te
conﬁrmeren aan zijn uitspraak.
Aldus opgetekend op 16 juni van het jaar 2010 in
Moergestel Fietsdorp.
P.S. De KNWU heeft na nameting ook zijn akkoord
gegeven

Jaonneke

Onder Burgemeester Kortman is al regelmatig
aangekaart, dat het beeldje van het musterdmanneke,
ons Jaonneke, niet meer goed zichtbaar is bij het
oude gemeentehuis. De waarheid is nog gekker. Ons
Jaonneke is gemeente-eigendom en staat op de grond
van een particulier. Chris van den Bijgaart gedoogt
al jaren, dat Jaonneke op zijn grond staat. Hem is
jaren geleden toegezegd, dat het beeldje verwijderd
zou worden en een andere plaats zou krijgen in ons
Pierewaaiersrijk.
Het beeldje is een geschenk van de in 1984 toen 22
jaar bestaande Carnavalsvereniging De Pierewaaiers
aan de gemeenschap van de kern Moergestel. Het
ondertussen al 27 jaar oude beeldje moet dan ook
een plaats blijven behouden in de kern Moergestel. Op
het St. Jansplein vrees ik dat het maar een kort leven
beschoren is. Wellicht zou het op het plantsoen aan de
Herengoedstraat wel een mooi plaatsje kunnen krijgen.
Het staat dan op oude boerengrond (van de boerderij
het Herengoed), is duidelijk zichtbaar en staat niet te
dicht in de buurt van kroegen met soms overmoedige
jeugd. Het park zou dan ook meteen opgepimpt kunnen
worden met wat leuke lantaarns op het pad naast de
Reusel en een paar extra banken voor de bewoners
van St. Antonius. En misschien is een zandstrandje
toch wel een goed idee. Het aantal zonnebaders groeit
jaarlijks! Het park zou ook wel een eigen naam mogen

krijgen: bijv. Vredespark. En langs de stroom zou het
pad wel verhard mogen worden, zodat mensen met een
lichamelijke beperking een rolstoelproof traject zouden
kunnen aﬂeggen. Een paar lantaarns en het geheel is
compleet !!
Politici maak u eens hard voor ons Jaonneke. Het is
maar een kleinigheid voor jullie, wij betalen het toch zelf
door de gemeentelijke belastingen en er is in Oisterwijk
wel tonnen uitgegeven aan het opleuken van Voorste
en Achterste Stroompjes, dus die paar duizend voor
Moergestel kunnen er echt wel van af!!. En anders
maken jullie het presenteren van de Cultuurvisie maar
wat goedkoper: van die €15.000,-- kan best wat af!
Zeker weten, dat er veel Hansen tevreden zijn:
ten eerste Hans de Brouwer, de enige bekendste
Moergestelnaar, ten tweede Hans van Brunschot, de
kunstenaar/ vervaardiger van het beeld. Het zou een
extra beloning kunnen zijn voor deze twee koninklijk
onderscheiden Hansies. En wat denkt u van de andere
Hansjes, zoals Hans Antonis, de meest durgedraaide
Gèsselse Oisterwijker, Hans van de Kerkhof, ooit de
snelste Moergestelnaar (Nederlands kampioen 50cc),
Hans van Kerkoerle, de Beitel van Audacia, Hans van
de Sande, ooit het schaap van Audacia, Hans Denissen,
bewonderaar van Epi Drost (daarom hebben we friettent
Epi), Hans op ’t Hoog, geen echte Stille, maar wel van
goede Wille, Hans Verheijen, die alles in dubbel glas
ziet, Hans Roloff, die door de huizen de toren niet meer
ziet als hij zijn gordijnen dicht heeft of de andere Hans
Denissen, de Sees, de meest instabiele politicus van
heel Oisterwijk. En natuurlijk onze nieuwe Hans, die
dan meteen de goedkoopste, legale, culturele daad van
zijn leven heeft gerealiseerd.

thai, taai

Moergestel stond jarenlang bekend als het dorp, dat
geen eetcultuur kende. Kroegen bloeiden en groeiden
door het intensieve drankgebruik. Volgens geruchten
was het gemiddeld alcoholgebruik per hoofd van de
bevolking in 1969 nergens hoger dan in Moergestel. De
eetcultuur bestond uit de friet van Cor Friet (later Piet
Friet, Theo Rommen en nog later Epi), de friettent van
het Centrum en als het uitkwam een uitsmijter bij Hans
de Brouwer of een gebraden haantje bij ’t Stokske.
En dan was er natuurlijk nog Breda’s Welvaren, waar
jaarlijks zo’n 90.000 gasten van de Jong Intra Tours hun
lunch of diner kwamen gebruiken. En oja, we hadden
natuurlijk een Chinees; let wel hadden..!
In tegenstelling tot dorpen als Oirschot en Hilvarenbeek
lukte het niet om in Moergestel een goed restaurant
te laten functioneren. Het werd nog wel een paar keer
geprobeerd om van Breda’s Welvaren iets te maken,
maar verder dan tot een paar faillissementen en tenslotte
de deﬁnitieve afbraak heeft dat niet geleid.
Het laatste decennium zijn er weer een paar dapperen
in gesprongen: De Schouw, die de mijlpaal van 10.000
diners al is gepasseerd en de exclusieve De Man,waar
volgens mijn eigen waarneming wel eens mensen zitten
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VERLEIDELIJK DESIGN BIJ
INGERHOETS
DE NIEUWE

Peugeot 508

KWALITEIT EN COMFORT
VAN GROTE KLASSE
vanaf

€25.850,-

HERMAN VAN
AMELSVOORT V.O.F.
VERRASSENDE PRIJZEN

WIE VOOR DE
BESTE SERVICE GAAT,
WIE VOOR ZEKERHEID GAAT,
GAAT NAAR;
HERMAN VAN AMELSVOORT!
Herman van Amelsvoort. De wereldzaak die je kent.

Kerkstraat 44-46 • Oisterwijk
Tel.: 013-5282028 • info@amelsvoort.nl

Voor braderieën, feesten en partijen

Verhuur van:

Markt- en partykramen
Feesttenten
Partybenodigheden
C. van Dijk verhuur
SONMAN 17
5066 GJ Moergestel
Tel. 013 - 513 67 67
Fax. 013 - 513 67 06
www.vandijkpartyverhuur.nl

te dineren. En dan hebben we al meer dan 10 jaar onze
Egyptische schotelbrouwer Fady.
De laatste tijd zien we echter een enorme groei van onze
eetcultuur. Jan Hein de Brouwer goochelt ’s zondags
met schotels voor een habbekrats. De Schouw heeft
haar kroeg omgetoverd in een eetcafé, ’t Stokske, laat
straks niet meer met zich spelen en biedt dinertjes aan
met groenten uit eigen diepvriestuin. ’t Draaiboompke
manifesteert zich met betaalbare menuutjes (en
natuurlijk volop voedsel). Nieuwe loot aan de eetboom
is De Genieterij, vroeger De Vier Winden: weer een
frisse wind op de markt, hoewel niet precies bekend is
uit welke hoek de wind deze keer waait.
Het voornieuwste was de Thai. Echt een gat in de
markt. De eerste zaterdag waren de menukaarten al op
(moet je ook nooit per 10 bestellen, maar gewoon per
500), toen was het eten op en daarna werd de zaak tot
onbepaalde datum gesloten wegens overweldigende,
niet verwachte belangstelling en gebrek aan capaciteit.
Welke capaciteit werd niet vermeld; dus dat kon zowel
personele als economische zijn. Het kon ook zijn, dat er
te weinig pannen waren of te weinig kooktoestellen of
te weinig koel- en/of diepvrieskasten. Gevolg was wel
dat ik in 2009 met Sinterklaas van armoede weer taai
taai op mijn bord kreeg in plaats van Thais.
Het blijft zo wel een exclusiviteit als je een keer Thais
hebt gegeten in Moergestel. En exclusiviteit is ook een
vorm van reclame. Ik zou zeggen; hou je taai!
Helaas ook dit jaar wordt het weer taai-taai, want onze
Thai is al weer ﬁetsen!!!

in memoriam

De Pierewaaiers is een oude vereniging; ze bestaat
vanaf 3 maart 1962. Logisch is dan ook dat reeds diverse
oud-Prinsen en ex-Hofhoudingsleden zijn overleden.
Ook dit jaar verloren we weer een illustere ex-Prins, nl.
Jan Vernooy.
Jan was in 1978 en 1979 Stadsprins van het
Pierewaaiersrijk. Jan heeft heel veel gedaan ter
bevordering van de samenwerking tussen de
Moergestelse Carnavalsverenigingen. Vooral voor de
Pierewaaiers is hij van grote betekenis geweest. Jan wist
met zijn levenswijsheid heel goed zaken te relativeren
en met een enorme dosis zeer originele humor wist hij
alles in goede banen te leiden. Hij zorgde er met name
voor, dat de Hofhouding uitgroeide tot een gezellige
familie, die veel voor elkaar over had. De geweldige
feesten, die we onder zijn bewind meemaakten, o.a.
zijn inauguratie feest, het feest ter ere van zijn en zijn
vrouw Mieke 50ste verjaardag en hun zilveren Bruiloft.
Ook na je aftreden bleef je betrokkenheid groot en droeg
je de Pierewaaiers een warm hart toe. Heel lang was je
een grote stimulator binnen de Eregarde. Helaas moest
je de laatste jaren vanwege een pijnlijke ziekte steeds
vaker afhaken.
Jan, je was een wijs man met veel humor, die tot het
laatst toe de Pierewaaiers je steun gaf. Mieke en de
kinderen wensen wij veel sterkte toe.
Jan bedankt, het was heel ﬁjn om met jou samen te
werken. Rust in vrede.
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vanaf 1982
� Herstoffering in leder en meubelstof

� Gespecialiseerd in kapitonneerwerk

� Polyether in alle soorten en maten

� Ruime sortering meubelstoffen

Tilburgseweg 6, 5066 BV Moergestel
Tel. 013-513 23 45 - Fax 013-513 38 17 - www.smits-vanree.nl
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Vinkenberg 19b • 5066 PD Moergestel
Tel.: (013) 513 13 95 • Fax: (013) 513 16 42

Er zijn 3 soorten
mensen. Mensen die
wel kunnen tellen
en mensen die niet
kunnen tellen!!

Een decollete is
als de zon: je mag
er naar kijken
maar je moet er
niet in staren!!

Zie je door het
raam een halve maan,
dan heb je de
gordijnen niet goed
dichtgedaan

Toen pissen
plassen werd,
is het gezeik
begonnen!!

Wie aan zijn
kruis krabt met
een riek, belandt
waarschijnlijk in
de kliniek!!

Je kan beter
een blauwtje
lopen dan een
groentje blijven!!

Wie het laatst
lacht heeft het
niet eerder
begrepen!!

Het gaat niet
om de kennis
maar om
de kennissen!!
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Pieregeblèr
D E N

B O O G A

A R D

19 februari
2011
Aanvang: 20.00 uur
zaal open 19.00 uur

Entree: € 10,00
K a a r t e n v e r k r i j g b a a r b i j : C a f é D e B r o u w e r, ‘ t D r a a i b o o m p j e , J u m b o , d e K o r e n m a a i e r
Apparanza Schoonheidssalon
Moergestel

Donkers Autobedrijf
Moergestel

Jan de Laat
Moergestel

Restaurant De Croyse Hoeve
Moergestel

Autobedrijf Wil Reijrink
Diessen

Van den Broek olie bv
Veghel

Janssen aannemers b.v.
Moergestel

T.B.H. Timmerwerken B.V.
Moergestel

Bloem en Groen
Moergestel

Electro Technisch Buro
F. van Velthoven, Moergestel

John’s Meubelstoffering
Moergestel

Tankstation van Esch V.O.F.
Moergestel

Brabers Metaal
Moergestel

Frank Burgers
Moergestel

Keuken en Interieurbouw
T. van de Wouw, Moergestel

van Alphen Autoschades
Tilburg

Brasserij De Schouw
Moergestel

Klus- en Timmerbedrijf
Frank van Esch, Moergestel

Korenmaaier
Moergestel

Van Bommel
Moergestel

Buro Vermeer
Oisterwijk

Frans Becx Tuinmachines b.v.
Moergestel

L.T.B. Bruurs V.O.F.
Moergestel

VDK Products
Moergestel

Café Cafetaria Epi
Moergestel

Hans Kerkhof schildersbedrijf
Moergestel

Maricon
Moergestel

Vereniging Pierewaaiers
Reuzenbieren, Moergestel

Café de Brouwer
Moergestel

Hendrikx Matrijzen
Oisterwijk

Medos Moergestel
Moergestel

Wim Ketelaars Bestrating en
Groenvoorziening, Moergestel

Café de Kloare
Moergestel

House of Shoes
Moergestel

Moorman Automobielbedrijf
Moergestel

John van Elderen
Moergestel

Café Herberg de Veerkes
Moergestel

Hoveniersbedrijf van de Ven
Moergestel

Partyboerderij ‘t Draaiboompje
Moergestel

Natasja fotografie
Moergestel

Daemen Bouwbedrijf
Moergestel

Smits & van Ree Meubelstoffering
Moergestel

Rabobank Hart van Brabant

TempoTeam
Tilburg

Drukkerij ELKA bv
Poster 2011.indd 1

Tilburg

e-mail: info@elkaprint.nl

MNM Michielsen New Media

www.mnmedia.nl

e-mail: info@mnmedia.nl
5-1-2011 10:22:37

Pieregebler 2011 : 10 deelnemers!

Zaterdag 19 februari vanaf
20.00 uur in Den Boogaard
‘Dur zit muziek in!’

Verkoop kaarten à €10,00 bij supermarkt Jumbo,
slijterij In Den Korenmaaier, partyboerderij ’t
Draaiboompje en café restaurant De Brouwer.
D E A V O N T U R E N V A N S J A A P, J E F ,
ANNEGRIET EN MARLIES
Het leven is goed in het Brabantse land waar de vier
vrienden Sjaap, Jef, Annegriet en Marlies wonen. Zij leven
in een dorpje dat past in je
hand, genaamd Moergestel.
De Brabantse nachten zijn er
lang en het is een machtig,
prachtig, gastvrij stukje
Brabantse land. Carnaval
wordt graag gevierd in het
dorp en daarom houden ze er
elk jaar het Pieregeblèr. Dat
is het liedjesfeest waarbij het
carnavalslied van het dorp
verkozen wordt, bovendien
kun je een presentatieprijs winnen voor het mooiste
optreden. Lang lang geleden is Cees van Esch daar ooit mee
begonnen, velen hebben het van hem overgenomen en nu
dachten de vier dat zij dat ook wel konden.

hadden, het leek wel of zij alles hoorde en zag, maar ze was
natuurlijk dolblij met het antwoord dat Danny gaf.
Verder moesten ze uiteraard geld bijelkaar
sprokkelen. “Laten we sponsors zoeken”, zei Jef. Dat bleek
een goed idee, want de club kwam erachter dat Moergestel
veel welwillende sponsors kent, het werd een heuze
sponsorparade. Het geld stroomde binnen en dus konden
ze op zoek naar een juiste lokatie. Op dat moment kwam er
vanuit ‘t centrum een geinig roze mannetje binnen met een
lichtroze petje op en een schaar in zijn
handen en hij zei : “Misschien is de Salon
van John een optie? Immers : roddels
heurde het urst bij John!” Maar na enig
overleg kwamen ze toch uit bij Den
Boogaard. “Vind jij dat ook een goede
plek, John?” John dacht even na, maar
antwoordde toen : “Ja, da’s goed. Ik zeg
het tegen mijn Dors(t)vlegels en dan
zijn wij er ook bij in Den Boogaard!” De
Pieremoaten (ook een bevriend clubje
van de vier) reageerden daarop met : “Dè is een super goeie
tent, daar gaan we stappen tot het licht wordt en dan bakken
we nog een ei, want dat zijn we met zijn allen zo gewend.”
Waarop Marlies zei: “Da’s mooi, dan rekenen we ook op
jullie!”.
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Het volgende punt van de vergadering was een
datum plannen. Annegriet en Marlies vonden Valentijnsdag
wel een mooie dag om elkaar te verrassen met mooie liedjes,
maar Jef zei dat het Pieregeblèr al ooit op die dag gevierd
was. Maar ge moet iets vur mekaar over hebben, iedereen
verdient een tweede kans, dus Annegriet en Marlies mochten
nog een gooi doen naar een potentiele datum. “Wat dachten
we van zaterdag 19 februari 2011?”, zei Annegriet. Op dat
moment dat de datum werd goedgekeurd, klopte een club
jonge Gangmaokers op de deur : “Heej, wat hebben jullie een
lol, gooi die glazen nog eens
vol!” Dat vond Sjaap een goed
idee, hij stond op en liep naar
de keuken.

Maar wat moesten ze daar allemaal voor doen? Wie
moesten ze daarvoor bellen? Wat hadden ze allemaal nodig?
En hoe lang zouden ze daarmee bezig zijn? Ze konden zo’n
feest toch niet alleen aan? De club zat bij elkaar en raakte
bijna in paniek, totdat Sjaap zei : “Marlies, waar is mijn
feestneus? Dan kan ik beter nadenken!’ Marlies ging op zoek
naar de feestneus, terwijl ze dacht aan wat er bij hun altijd
op de keukendeur stond ‘het is niet altijd rozengeur’, zou dit
wel goedkomen? Konden ze dit wel aan? Maar toen dacht
Toen hij uit het
ze aan wat er op de deur van het buﬀet stond ‘wat er ook
gebeuren zal, we vieren altijd carnaval’ en ze kreeg weer keukenraam keek, zag hij iets
vreemds aan de andere kant
vertrouwen in wat komen ging.
van de straat. Een groep heren
Ze hadden in ieder geval iemand nodig die de avond stond in hun ondergoed een
aan elkaar kon praten en interviews dansje te doen, leek het wel.
kon houden met alle deelnemers, Sjaap riep Jef erbij en ook Jef
maar wie moesten ze daarvoor keek zijn ogen uit, maar ze zagen het echt goed. Het leken
vragen? Annegriet wist het ook niet wel Poekeltjes die onderzoek deden naar wat er in het dorp
en zette de televisie aan en daar allemaal gaande is, maar waarom in hun ondergoed? Jef
verscheen Danny, ze knipoogde deed het keukenraam open en riep : “Doe nou toch niet zo
en zei : “Natuurlijk presenteer ik raar, ’t is hier mooi vur mekaar en Gèssel is oké, dus doe maar
het Pieregeblèr, dat vind ik leuk!”. met het Pieregeblèr mee!” De Poekeltjes keken Jef verbaasd
Annegriet schrok dat Danny begreep aan, maar riepen toen in koor : “Holadioo holadiee, da’s een
waar zij het in de woonkamer over goed idee, wij doen mee!”.

Carnaval 2011
Programma in Den Boogaard
Donderdag 3 maart
*Nieuwe Koninklijke Harmonie
*Carnavals concert Juliana
Vrijdag 4 maart
Kindercarnaval basisscholen
Zaterdag 5 maart: Openingsbal
* Springkussen
* Sleuteloverdracht
*Entertainment/ Zanger Erwin Brands
*Carnavalsdansavond 50+ 20.30 uur
Entree: €2,50 incl. Koffie/ thee
Disco, muzikaal begeleid door de Alpenjagers
Zondag 6 maart: Familie carnaval
*Uitslag kinderoptocht
*Springkussen
Maandag 7 maart: Loempia middag
Dweilen in Den Boogaard
Dinsdag 8 maart: Seniorenmiddag van
14.00-17.00 uur
Live optreden “Klaviertje”
Bezoek de raden van 11

Toen ze verder wilde gaan met de vergadering
hoorde Marlies een raar geluid uit de kelder komen. Ze
vroeg aan Sjaap : “Hebben jullie een oefenruimte voor een
orkest gemaakt in de kelder? Het lijkt wel of ik muziek hoor!”.
Sjaap hoorde het ook, maar wist niets van een oefenruimte.
Voorzichtig liepen ze naar de kelder en wat troﬀen ze daar!?
Fanfare ‘vur mekaore’ gebruikte de kelder als oefenruimte!
“Wat gebeurt hier nou?”, riep Sjaap. “Wij oefenen hier!
Pierewaaier, sluit je maar bij ons aan, want carnaval in
Gèssel, dès mooi vur mekaar!”. “Nou, een Pierewaaier bij de
Kammeraoj? Ik zie dat nog eerder andersom gebeuren! Jullie
mogen blijven, als je het maar rustig houdt, wij vergaderen
hier boven. Oefenen jullie al voor het Pieregeblèr 2011?”
“Maar natuurlijk, wij zijn erbij!”, antwoordde één van die
Kammeraoj.
De Kammeraoj speelden zachtjes verder, maar
Annegriet zou zweren dat ze nog steeds harde muziek
hoorde, alleen kwam het ditmaal van zolder. Sjaap zei : “Dat
kan toch niet, we zijn net in de
kelder gaan kijken, daar kwam
het geluid vandaan.” Maar
Annegriet zei : “Ik denk toch
dat we weer even moeten
gaan kijken, ik kan me zo niet
concentreren!”. Zo gezegd, zo
gedaan en voorzichtig gingen
de vier vrienden op weg naar
de zolder en jawel : daar
oefende MPJ! “Wat is dit nu weer?” riep Sjaap. “Wij hoorden
van het Pieregeblèr en kregen van de Kammeraoj de tip om
hier te komen oefenen, dur zit muziek in dit huis, dus dat leek
ons wel wat!” Sjaap keek bedenkelijk, maar zei uiteindelijk
: “Oké, maar houd het rustig, want wij willen graag verder
vergaderen! En we rekenen dan op jullie tijdens het
Pieregeblèr!”. “Geen probleem we zullen ons gedragen, pas
’s nachts na tweeën gaat bij ons het dak altijd naar beneden!
En wij zijn er zeker bij op 19 febuari in Den Boogaard!”
Jef en Sjaap keerden terug naar Annegriet en
Marlies en de vergadering kon worden voortgezet, toen de
telefoon ging. Het was ex-prins Mark. Annegriet vroeg aan
Marlies : “Waar ken ik die ook alweer van? Zit die in een
bepaalde vriendengroep?”. “Ja, dat is nogal een Allegaartje.”,
zei Marlies. Mark belde om te zeggen dat ie vond dat het
Pieregeblèr weer eens een ander concept verdiende, hij zei:
“Ik wil mee jullie wel vier dagen aan de rol!” Maar na enig
overleg vonden ze dat samen toch wat teveel van het goede
en Mark besloot zijn Allegaartje op een andere manier in
te zetten. “Ik zorg dit jaar voor een prachtig carnavelesk
Allegaartje van een publiek! Dat wordt gezellig, dan gaan
alle hendjes de lucht in en kèèken we oe lachend aon!” Exprins Mark had blijkbaar
ook contact gehad met
de huidige prins John,
want die belde zodra
Mark had opgehangen
en zei : “En ik zorg wel

voor een verrassende afsluiter, let maar op!”. Sjaap stemde in
met zijn idee en vertelde de anderen dat ze zich geen zorgen
meer hoefde te maken om het slot van de avond.
De vier konden weer rustig verder
vergaderen, hoewel Jef het toch een beter plan
vond om dat te doen onder het genot van een
lekker wandelingetje. “Even een frisse neus halen,
terwijl we verder overleggen over het Pieregeblèr
2011”. Ze stapten naar buiten, maar daar was het
nogal modderig : “Het lijkt hier wel op Engeland”,
zei Jef. “Hè?”,antwoordde de rest. “Op Engeland,
op Engeland! Wil je een keer te voet naar Oisterwijk,
sta je tot je enkels in het slijk.” “Wat ben je ook
een brugzeiker, het waait alleen een beetje.”, zei
Marlies. “Waaien?! Het lijkt hier wel
Amerika! Ja Amerika, Amerika. Kijk,
Wilma de orkaan helpt Sjaap zijn
dakgoot naar de maan!” “Overdrijf
niet zo en bel je vrienden nu maar
op, dan kunnen jullie samen wéér
meedoen met het Pieregeblèr!”. Jef
vond dat goed, belde zijn vrienden
(die uiteraard direct instemden) en
liep mopperend mee.
Tijdens de wandeling kwamen ze ook door het
bos, waar ze plotseling drie kerels in dezelfde pakkies
tegenkwamen. Ze waren hard aan het werk en Sjaap
bedacht zich iets en vroeg aan de mannen: “Willen jullie
misschien ook bij ons op het podium
zo hard komen werken? Er is vanalles
te doen!” De heren reageerden
enthousiast en begonnen te zingen
“Het feest kan beginnen, want wij
zijn binnen!” en zo waren ook de
toneelmeesters geregeld.
Ze waren bijna aan het
einde van hun wandeling toen ze
vlakbij in een weiland een soort raket
zagen landen. Op die raket stond in
sierlijke letters geschreven: De Brouwer
Jr.. Er stapten een aantal vogels uit die
maar één vleugel hadden, een drietal
opvallende Toppersachtige figuren
in blauwe glitterpakken volgden en
nog eens drie toverachtige dames
en een soort dansinstructeur in een
strak felroze pakje kwamen ook uit de
raket tevoorschijn. Een klein tevreden
bloemetje aanschouwde dit geheel… Ze
zagen de vier vrienden en zeiden : “Jullie
zijn toch van het Pieregeblèr? Dè is het
mooiste ﬁsje van heel het jaar. Daar
gaan ze volle sjas en niemand loopt er
uit de pas. En is dat feestje klaar? Dan
was het altijd weer mooi vur mekaar!
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Mogen wij ook meedoen?” Waarop Annegriet antwoordde
: “Ja hoor, graag zelfs, zo’n optreden brengt altijd weer wat
En plotseling kwamen ook de Zevertoeten
van zon met zich mee!”
binnengerend en hijgend zeiden ze : “We komen van ons
mam, we zopen ons weer lam, maar hopen dat we nog op
Van achter een boompje hoorde ze toen nog een tijd zijn. We doen graag nog mee, efkes lekker
stem die zei : “Het Pieregeblèr? Oh, laat die avond een uit de sleur, dan zakken we nog eens deur…
eeuwigheid duren, dat moment mag voor altijd bestaan” Kan dat nog?” “Maar natuurlijk, we vinden
Jef zei : “Hoor ik daar iemand die nog mee wil doen?” En de het leuk dat jullie ons die avond nog komen
stem zei : “Gij en ik, ik en gij, dat zijn wij! Niemand krijgt ons verblijden met een liedje! Succes met de
hier ooit nog vandaan. Wij doen graag weer mee!” “En wie laatste voorbereidingen!”, zei Sjaap.
is ‘wij’?”, vroeg Annegriet. “Wij zijn de Durdraaiers!”, en ze
draaiden weer rondjes om de boom.
En bij de laatste vergadering zei
Marlies: “Oké, samengevat: er treden
De vier zaterdag 19 februari vanaf 20.00 uur 10
waren
bijna deelnemers op in Den Boogaard, namelijk
klaar met het : BaJaBaJa, De Brouwer Jr., De Brugzeikers,
organiseren van De Durdraaiers, De Dors(t)vlegels, De
het Pieregeblèr Kammeraoj,
MPJ, De Pieremoaten, De
toen
ze
een Poekeltjes en De Zevertoeten. Zij strijden om
telefoontje kregen de beker voor het Beste Carnavalslied 2011
van een viertal en om de Cees-van-Eschwisselbokaal voor de
andere vrienden beste presentatie. Prins John en zijn adjudant
die zeiden : “Zijn jullie bijna klaar? Is het bijna zijn uitgenodigd, evenals Danny die de avond
mooi vur mekaar? Dan zijn wij er bij! Een presenteert en de toneelmeesters die ons helpen met alles
kleine voor jou, een grote voor mij – samen wat er op het podium plaatsvindt en alle deelnemers hebben
met de rest geniet ik het meest, dees doet me zelf voor een jurylid gezorgd. Tot slot kan het publiek zijn
goed! Die avond wordt het feest!” En toen entreekaarten à €10,- kopen bij supermarkt Jumbo, slijterij
hingen ze ineens op tutututututututuuu. In Den Korenmaaier, partyboerderij ’t Draaiboompje en café
“Dat moet BaJaMaJa geweest zijn, die halen restaurant De Brouwer, klopt dat? ” “Ja, dat klopt, alles is
altijd dat soort kattekwaad uit! Maar nu geregeld!”, antwoordden Annegriet, Sjaap en Jef in koor.
doen ze mee ook!”, zei Marlies.
En zo viel alles mooi zijn plek en
Marlies dacht terug aan wat er
En toen kwam Jef ineens met een op de deur van het buﬀet stond
briljante ingeving! Hij riep : “De avond moet : wat er ook gebeuren zal, wij
vastgelegd worden, we krijgen zo’n mooi vieren Pieregeblèr meej allemal!
feest, dat moet op televisie!” Maar hoe
kregen ze dat nu weer geregeld? Marlies
kende daar een trucje voor en ze zong
zachtjes : “Als ik één keer tring, dan hebben
we één zo’n camerading. Als ik twee keer
tring, dan zijn maakt MTV er zulke mooie
beelden van, dat ik ervan zing. En als ik drie
keer bel met mijn ﬁetsbelbel, dan zijn zij de
beste cameraploeg van het stel!” En jawel,
MTV stemde toe om de avond te filmen.
De laatste hand werd gelegd
aan wat een groot feest moest worden: er werd reclame
gemaakt in alle cafés, posters werden gedrukt, artikelen
verschenen in verschillende kranten, alle techniek, lichten geluidbenodigdheden werden in orde gemaakt en
Den Boogaard werd mooi versierd. Tijdens het opbouwen
kwamen de Gangmoakers weer voorbij : “Wij als jongste
hier, hadden zoveel plezier. Maar dit jaar zingen we niet, we
versterken onder andere ’t Allegaartje met een dansje, we
vergezellen het publiek met een lach, want wie vrolijk kijkt in
de zaal bij het Pieregblèr, die lacht de hele dag en dat is ook
belangrijk!”.

61

‘Wij wensen iedereen
een goed carnaval 2011’

Rootven 8, 5066 AW Moergestel, Tel. 013-5131281

Mooi gezond begint bij D.I.O.

Novy van Wezel
Rootven 10, Moergestel
Tel.: (13) 5131889
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Rootven 66

Moergestel

T: 013 - 5131435

www.vogelsfietssport.nl

Deelnemers gezamelijke
consumptiemunt van Moergestel:
Verkrijgbaar bij:
Herberg de Veerkes • Café de Klaore • Café 't Centrum •
Partyboerderij 't Draaiboompje • Den Boogaard •
Café de Brouwer • Feestzaal de Aanbeveling
Tijdens de carnaval kunt u deze munten in bovenstaande
horeca-bedrijven gebruiken en tevens kunt u ook bij
Hierneffe • Tapperij de Schouw • Café - Cafetaria Epi
Deze munten inwisselen voor een consumptie.
Na de carnaval zijn de munten alleen nog maar geldig op de plaats waar ze gekocht zijn.

28e muzikaalste zondag van het zuiden
Ze wonnen een berg prijzen, maar namen uiteindelijk
enkel de titel mee naar huis. De eerste prijs in de categorie
muzikaliteit en de derde prijs voor hun presentatie leverde
een aardig cent op, maar ook een respectabele hoeveelheid
Reuzenbier. Maar zelfs nog voor het einde van de finale was
een groot deel van deze buit opgedronken of omgezet in
drank. De uitbundigheid waarmee De Böllekes uit Oisterwijk
hun overwinning op zondag 17 oktober 2010 vierden was
bewonderenswaardig.
Het was bovendien een mooie weergave van de sfeer op
deze dag. Er zakten weliswaar ‘slechts’ 22 kapellen (370
muzikanten) af naar Moergestel, het feest was er niet
minder om.
Vanaf half twee ’s middags gidsten 44 begeleiders hun
groep langs de verschillende podia. De ene band puur voor
de leut, de andere uiterst gedreven en op zoek naar een
goede waardering van de jury, gekoppeld aan een mooie
prijs.
De vele Moergestelse vrijwilligers bleken maar weer eens
dé grote kracht van het festival. Van Tapperij de Schouw
naar Herberg de Veerkes, van Café ’t Centrum naar Café de
Klaore of van Café HierNeﬀe via Den Boogaard naar Café de
Brouwer. Alle kroegen moesten te voet en zonder TomTom
worden bereikt. Tussendoor kon er een broodje worden
gegeten, bereid door enkele ijverige Herman den Blijkers in
spe, maar in het gewone leven broodnuchtere Pierewaaiers.
Als een bepaalde kapel lekker klonk, er leuk uitzag of op
een andere manier in de smaak viel, kon daarop worden
gestemd door het publiek, maar ook door de muzikanten
onderling. Via één simpel sms’je kon ‘The Sound of

Moergestel’ worden bepaald. Winnaar was uiteindelijk Hèls
Kabaol uit Hedel.
Het gezellig chaotische middagprogramma bracht
uiteindelijk alle blaoskapellen naar Café De Brouwer
voor een spannende finale. In een bomvolle zaal werd
het deskundige oordeel van de jury, waarvan Martien
Oerlemans op gepaste wijze afscheid nam, bekendgemaakt.
Winnaars De Böllekes en Hofkapel Nooit GeDagt uit
Woudrichem zorgden voor een spetterend einde. En niet
alleen vanwege het opspattende bier.
De commissie wil via deze weg nogmaals alle muzikanten,
vrijwilligers en sponsors hartelijk bedanken voor de
geweldige dag. Wij hopen jullie op 16 oktober 2011 te
mogen begroeten tijdens de 29e editie van Moergestels
langstlopende festival.
Mocht je interesse hebben in het (mede)organiseren van dit
feest? Neem gerust contact op, dit kan door een e-mail te
sturen naar
Met muzikale groeten,
Danielle, Jeannine, Johan en Stephan
Uitslag:
Muzikaliteit:
1. De Böllekes – Oisterwijk
2. De Dommelaers - Eindhoven
3. Hofkapel Nooit Gedagt - Woudrichem

DE GÈSSELSE KWOOT TOP 11
-

Rijk aan voorzitters
Rijk aan cafés
Rijk aan pispotten
Rijk in naastenliefde
Rijk aan directeuren
Rijk in vergunningaanvragen
Rijk aan vrienden (rond juni)
Rijk aan tijd
Rijk aan seksuele fantasieën
Rijk aan bloedplaatjes
Rijk aan aanbiedingen

-

Audacia
Mark Rijnen
Hans de Brouwer
De Brouwer jr.
BV Reuzenbieren
Peer Swinkels
Guus Moonen
Pietje Habraken
Paul van Gestel
Dirk van Abeelen
Frans Tekath

Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
onderhoud alle merken

Schoolstraat 60 - Moergestel
Tel.: 013 - 513 11 10
www.autodonkers.nl
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Carnavals
concert 2011

Piereproms

juliana meets Pieregeblèr
3 MAART • Entree €5,- • Aanvang 20.11 uur • Locatie Den Boogaard

www.julianamoergestel.nl

Carnavalsconcert harmonie: Piere-Proms
Een carnavalsconcert en een promsconcert
samenvoegen is twee gouden formules combineren,
en dat wordt dus dubbel feest. Een gouden feest staat
voor vijftig jaar, dubbel goud, dus... een centennium!
Honderd jaar muziekvereniging Prinses Juliana, dur
zit muziek in, in ons eigen Pierewaaiersrijk en dat
mag zeker tijdens de carnavalsdagen niet ongemerkt
voorbijgaan. Natuurlijk zal de harmonie tijdens d’n
optocht weer voorop gaan met achter hen een grote
polonaise aan leuke acts, mooie creaties en prachtige
wagens. Wat je echter zeker niet mag missen zijn de
Piere-Proms, dur zit muziek in!
Piere-Proms op donderdagavond 3 maart in Den
Boogaard is hét carnavalsconcert van de eeuw. Al
enkele jaren stond het carnavalsconcert niet meer
de concertkalender, maar met de formule die nu
bedacht is komt de harmonie keihard terug. Vijftien
jaar Pieregeblér heeft vele leuke nummers en soms
zeer verrassende artiesten opgeleverd. Tijdens de
Piere-Proms zullen vele artiesten nogmaals optreden,
maar nu begeleid door de muzikale artiesten van het
harmonieorkest, natuurlijk onder leiding van dirigent
Arthur Verhofstad.
Maar liefst veertien acts zullen te bewonderen zijn,
hierbij een opsomming in onlogische volgorde.
De Pieremaoten - ‘We gaan los’. (2008)
De Pieremaoten gingen inderdaad helemaal los met
hun opzwepend feestnummer, met live begeleiding
kan ’t alleen maar gekker worden.
Bras(s)band Clapopp - ‘We zen rond’ (2000)
Clapopp kan de instrumenten thuis laten en zich
volledig op zang en show storten, zodat we na hun
optreden kunnen zeggen dat ’t ronduit goed was.
Baja Baja - ‘Fistje van de eeuw’ (2007)
Hoe toepasselijk kan een tekst zijn, natuurlijk mogen
zij zeker niet ontbreken tijdens hét eeuwfistje van de
harmonie.
Dors(t)vlegels - ‘Ge zit er aon vaast’ (2008)
Altijd feest als de Dors(t)vlegels zijn geweest, redenen
genoeg dus om ze op het podium te krijgen tijdens de
Piere-Proms.
BrugZeikers - ‘P.O.E.P.’ (2006)
Een nietszeggende titel, ze hebben ongetwijfeld
meer verstand van muziek maken. Benieuwd of de
harmonie nog kan spelen als de Brugzeikers uit ’t
orkest stappen.
Allegaartje - ‘Saome houdet ’t langste vol’ (2006)
Een allegaartje, maar dan wel ’t beste bij elkaar
gezocht, anders houdet nie zo lang vol, maar of ze ook
een eeuwfeest gaan vieren? Op ’t podium in ieder
geval wel.
Brouwer Jr. - ‘De koelkast’ ( 1997)
Hebben alle edities van ’t Pieregebler meegedaan, en

mogen dus als oude juniorrotten niet ontbreken. ‘De
koelkast’ was een van hun kaskrakers.
Durdraaiers - ‘Zôt zôo ôk kunnen in ‘t paradijs?’
(2009)
Niet alleen beroemd vanwege hun presentatie
talenten, maar ook voor zang en muziek draaien zij
hun hand niet om.
Engelandvaarders - ‘Mee’j z’n allen dur een deur’
(1996)
Een gouwe oude, het eerste Géssels carnavalslied,
welk nog steeds regelmatig te horen is in Moergestel.
Hopelijk dat de Engelandvaarders er de gang ook nog
in hebben.
Frank Bertens met ‘Gin houwen aon’ ( 1997)
Stond destijds alleen op het podium met een
snaarvrije gitaar, mag nu proberen het harmonieorkest
in toom te houden.
Kammeraoj - De Toverbal (2005)
En alweer staat er een winnaar op ’t podium, met de
toverbal zullen zij ook dit keer weer hoge ogen gooien,
nu tijdens de Piere-Proms.
Kees Kouwenberg & Boerenbruiloftclub ’Zôô hááuw’dét vol’ (2006)
Een zanger en performer pur sang, met zijn eigen
clubje, maar staat natuurlijk wel onder begeleiding
van het harmonieorkest.
Poekeltjes - ‘Wij houden van Oisterwijk’ (2008)
Moet kunnen zolang ‘t maar een’Géssels fistjes’ blijft,
en dat zit zeker goed met de Poekeltjes.
Will Habraken & haar mannen -’Wij zén ut wel’
(2003)
De enige deelnemer die zowel Promsconcert,
Pieregebler en Piere-Proms in haar balboekje heeft
staan. Heeft dus meer ervaring dan al haar mannen.
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Behalve genoemde artiesten zal het harmonieorkest
zeker de kans grijpen om ook met enkele carnavaleske
klassiekers de zaal helemaal op z’n kop te zetten. Ook
de winnaars van het Pieregebler 2011 kunt u op ’t
podium verwachten. Een avond die je dus niet mag
missen, kaarten voor de Piere-Proms kosten 5,00 euro
en zijn te koop bij Den Boogaard en Novy Van-Wezel
. Voor diegene die op donderdagmiddag 3 maart het
carnavalsconcert van het seniorenconcert bezoeken
hebben daarmee een combikaart gekocht, zij mogen
dus met hetzelfde kaartje s’ avonds het Piere-Proms
concert bezoeken.
Carnaval verlengen moet je vooral vooraf doen, dus
graag tot donderdagavond 3 maart in Den Boogaard.
Het Piere-Proms concert begint stipt om 20.11 uur.
100 jaar muziekvereniging Prinses Juliana, dur zit
(nog steeds) muziek in!
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Los de Rebus op!

Moergestel: Het is carnaval. Inmiddels is het al ‘s avonds en
je gaat met je mama naar huis. ‘s Nachts wordt je wakker van
het kabaal dat papa maakt als hij thuis komt. Jij kunt er niet van
slapen en mama kan er ook niet van slapen. Los de rebus op en je
weet wat papa heeft....
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De 3 prinsen

Hieronder staat de vlag van Moergestel.
Maar iets klopt er niet!
Weet jij wat?

Moergestel - Het carnavalsseizoen begint elk jaar officieel
op ‘d’n elfde van d’n elfde’. Dat is dan 11 november, omdat
november de 11e maand van het jaar is. Alvorens op ‘d’n
elfde van d’n elfde’ de Stadsprins van CV de Pierewaaiers
wordt gekozen wordt een week eerder de Prins van vereniging CV de Dors(t)vlegels gepresenteerd.
Gevolgd dus, een weekje later, door de Stadsprins van
Moergestel. Een aantal weken daarna wordt bij de andere
vereniging, CV de Durdraaiers de prins bekend gemaakt.
Zo zijn ruim voor het begin van het carnaval de prinsen
bekend.
Weet jij welke Prins van welke vereniging is?
CV de Dorstvlegels?.............................................
CV de Pierewaaiers?............................................
CV de Durdraaiers?..............................................

Moppie
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Clubhuis
CV De Pierewaaiers

Café de Brouwer

“DUR ZIT MUZIEK IN”

GEHELE CARNAVAL
prima muziek van oa:

DJ ANTOON
en het Pieregeblèr 2011

Frank van Weert

Met DJ en optreden van

2 april
Halfvasten Party

HET CARNAVALSCAFÉ
VAN MOERGESTEL!
Vrijdag
Inbloasavond

vanaf 20.30 uur:

m.m.v ruim 30 kapellen
Organisatie: (s)taporkest d’Ambiejans
Info: www.ambiejans.nl

VOOR HET COMPLETE PROGRAMMA, ZIE WWW.CAFEDEBROUWER.NL

