




VAN DE REDAKSiE ....

indeskieTsja, met zo’n foto krèdder zeker praot van. Ook de 
redacti e van ’t Pierewaaiersblaoike doet mee aan de 
huidige (20-12-12) internet-hype…. Bert, Eric, Marc en 
Laurens zijn ook dit jaar weer bloedfanati ek aan de slag 
gegaan om weer een prachti ge krant in elkaar te steken. 
Wat zijn ze weer acti ef geweest, deze jongens. Stad en 
land zijn ze weer afgegaan om her en der een arti kel 
te ontf utselen, een interview af te nemen of zomaar 
een luisterend oor te leggen zodat de wist-datjes weer 
gevuld konden worden. 

Maar alle gekheid op een stokje; Er is afgelopen jaar 
wel wat gebeurd natuurlijk. De Poekeltjes waren boos 
zoals meermaals te lezen is in dit blaoike, de Brugzeikers 
waren blij, de Pieremoate teleurgesteld, het SOK 
wist zich geen raad en de Pierewaaiers waren zeer 
verheugd…. Verheugd om te zien hoe hun Prins John 
zich als erg jonge Stadsprins handhaafde in het Gèsselse 
carnavalsgebeuren. Natuurlijk gesteund door “hullie 
Marem”, door Prins Theodorus inmiddels omgedoopt 
tot Maroesjka, en zijn hondstrouwe raad van elf. En niet 
te vergeten zijn adjudant Stef. Wat een bakken kan deze 
jongen vertellen. Hij zou zo in de ton kunnen…. 

In deze editi e van ’t Pierewaaiersblaoike zal enigszins 
terug worden geblikt op de afgelopen carnaval, 
maar zal zeker ook worden vooruit gekeken  naar het 
komende carnaval. Het carnavalsjaar 2012 dat het 50e 
levensjaar van C.V. De Pierewaaiers zal betekenen. Geen 
carnavalsjubileum, maar zeker wel het vieren waard! 
Op zaterdag 10 maart zal er een geweldige feestavond 
georganiseerd worden in café De Brouwer. Tevens wil ik 
van deze mogelijkheid gebruik maken om allereerst onze 
vele adverteerders weer te bedanken voor hun bijdragen 
aan ons aller Pierewaaiersblaoike. Zonder hen konden 
wij geen carnavalskrant maken, laat dat duidelijk zijn! 
Ook een woord van dank aan onze gastschrijvers Stefan 
van der Aa en Jos Denissen alias Harrieke. Zij houden 
het jaar 2011 weer tegen het licht en verwoorden dit op 
geheel eigen en ludieke wijze. Dank daarvoor.
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Verder zullen weer de diverse sfeerimpressies, 
programma’s, aankondigingen en natuurlijk het 
inmiddels beruchte/beroemde Pierewaaiersinterview 
de revue passeren.

Wij als redacti e wensen jullie veel leesplezier en natuurlijk 
heel veel leut ti jdens de komende carnavalsdagen!!

Namens de redacti e van het Pierewaaiersblaoike,

Sander Smits
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‘Heddet al geheurd?’ In 2012 weer Prins John d’n Urste van CV 
de Pierewaaiers, residentie Café de Brouwer.  In het jaar dat CV 
de Pierewaaiers 50 jaar bestaan:  ‘Daor krèdde praot van!’.

Nadat we een geweldige carnaval achter de rug hadden, zat ik 
eigenlijk op woensdag na het haringhappen alweer te trappelen 
van ongeduld. Ik hoopte dat de heren van de prinsencommissie 
weer bij ons binnen zouden vallen met de vraag: Zou jij weer prins 
willen worden van de Pierewaaiers? Ik heb gevraagd aan ex-prins 
Mark hoe hij zijn 2 jaren als prins had ervaren. “Het eerste jaar is 
heel leuk, omdat je niet weet wat je kunt verwachten, het tweede 
jaar is nog leuker omdat je wel weet wat je kunt verwachten! Je 
krijgt meer ruimte om te genieten.” 

Nog meer genieten dan in 2011? Ik heb namelijk mijn gedachten 
nog vol zitten van alle momenten waarbij  ik volop genoten heb 
van alle Pieren en Pierinnen in ons Pierwaaiersrijk.  Hofkapel 
d’ambiejans, de Durdraaiers en de Dorstvlegels hebben ons een 
hele dosis plezier, saamhorigheid en muziek gegeven. Ik heb 
ook genoten van een levendige, baldadige, maar nette Raad van 
Elf. Elke gelegenheid zetten zij de tent op z’n kop en zorgden zij 
ervoor dat iedereen die aanwezig was, in het feestgedruis werd 
opgenomen. Zo hebben we met zijn allen een heel gezellig 
kindercarnaval gehad, waar alle kinderen van het Pierewaaiersrijk 
bij aanwezig waren. Ik hoop dat jullie er dit jaar ook allemaal 
zullen zijn! Vorig jaar hebben we veel genoegdoening gehaald 
uit onze bezoeken aan de Reuselhof en Stanislaus. We lopen 
ze niet dagelijks tegen het lijf, maar de ontvangst daar was 
overweldigend. Genoten heb ik ook van het bestuur. Zonder 
zorgen heb ik de Carnaval doorgelopen en alle klappen werden 
door hen opgevangen. Natuurlijk heb genoten van mijn adjudant, 
Stef Habraken. Mijn rechterhand, mijn steun en toeverlaat, mijn 
maatje. Hij was er elke dag (en nacht) en hij zorgde ervoor dat ik 
van alles op de hoogte was, onderscheidingen bij me had en ’s 
nachts op tijd in mijn bedje lag. Iets wat ook veel indruk op Stef en 
mij gemaakt heeft, is het ziekenbezoek dat de prins en adjudant 
traditiegetrouw doen op vrijdag voor carnaval. Het is prachtig om 
mee te maken, hoe een eenvoudig bezoekje een glimlach op de 
gezichten van deze mensen  tovert. Helaas kunnen deze personen 
er niet bij zijn, maar we denken wel aan ze tijdens de dolle dagen.  
En ‘last but not least’ heb ik nog wel het meest genoten van ons 
Marem. Elke dag stond ze aan mijn zijde in het feestgedruis. Mijn 
meisje stond te allen tijde voor mij klaar en was trots op elke 
beweging die ik maakte. En ik kan jullie vertellen, dat doet een 
prins goed! 

Als de Carnaval van 2012 maar half zo leuk is dan die van 2011, dan 
wordt het een geweldige tijd vol met carnavalesk genot! Samen 
met alle Pieren en Pierinnen, De Raad van Elf en d’Ambiejans gaan 
we weer een jaar het carnaval in ons Pierewaaiersrijk invullen met 
plezier, gehos, gedans en gesjans. Er zal geen onvertogen woord 
vallen en iedereen zal zich volop inzetten om voor de gehele 
gemeenschap Carnaval een succes te maken. 

Ik wil graag, namens ons Marem 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 zoveel gezongen en gebuurt 
wordt, dat ze dat in de hele omgeving na zullen horen galmen. 
Iedereen zal praten over het Pierewaaiersrijk. Want zoals ze daar 
carnaval vieren… daor krèdde praot van!

Alaaf, Alaaf, Alaaf

Prins John d’n Urste

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 twaalfde van de elfde 
tweeduizendenelf om elf over elf, als vijfentwintigste stadsprins 
van het carnavalesk Pierewaaiersrijk , voor het tweede jaar op 
rij, 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 
carnaval vierend Pierewaaiersrijk, groot en klein, dik en dun, jong 
en oud, zindelijk en niet zindelijk, zwart en wit, binnen en buiten, 
een spetterend carnavalsseizoen te beleven.

Wij proclameren dat residerend vanuit het prinsheerlijke Café de 
Brouwer in ons aller geliefde Moergestel vanaf zaterdag achttien 
februari tot en met dinsdag éénentwintig februari de volgende 
edicten van kracht zijn:

11. Dat in het hele Pierewaaiersrijk carnaval gevierd moet worden 
van 18 februari t/m 21 februari.

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 
zo hard gefeest wordt, dat er nog lang over gesproken wordt.

8. Dat alle carnavalsdagen gevuld zijn met lieve woorden, leuke 
grappen en veel gezang.

7. Dat iedereen elkaar zo nu en dan eens fijn vastpakt, zonder 
dat je er praat van krijgt.

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 Jan-Hein 
de Brouwer.

1. Dat er maar 1 gespreksonderwerp is en 
dat is Carnaval!

Gegeven te Pierewaaiersrijk, december 
2011

Voorwoord: Proclamatie:
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Doar krèdde praot van

CARNAVAL MOERGESTEL 2012

Dè kunde wel zegge! Wie had dat gedacht. We hadden 
wel wat aandacht verwacht, maar zoveel…daar hadden 
we niet op gerekend. Moergestel stond toch maar 
mooi in het middelpunt van de belangstelling. Landelijk 
nieuws. Media rolden over elkaar heen om beelden 
te schieten en interviews te houden. Waar ik het over 
heb? Het middelpunt van de Benelux, in Moergestel. In 
‘t Pierewaaiersrijk. Daor krèdde toch wel praot van!

We hadden het zorgvuldig voorbereid. Uitgezocht 
via het kadaster. Geen speld tussen te krijgen, het 
middelpunt van de Benelux ligt in Moergestel. Dat is 
een feestje waard, staatssecretaris erbij, Commissaris 
van de Koningin aanwezig, alles compleet. Goed feestje 
ook, want dat kunnen we in Moergestel. En toen kwam 
Chaam…

29 kilometer van Moergestel, 27 juli, onthulling van 
het tweede middelpunt van de Benelux…daor krèdde 
praot van. Hoe kan dat nou? Nog meer pers, nog meer 
vragen, nog meer aandacht. Maar Moergestel zou 
Moergestel niet zijn, als daar niet een goeie draai aan 
gegeven zou worden. De toeristische fietsroute tussen 
de twee middelpunten was een feit. En dat is dan weer 
een feestje waard!

De onthulling van het geografisch middelpunt van de 

Benelux was een initiatief van de stichting Oisterwijk 
800. 2012 staat in alle kernen van de gemeente 
Oisterwijk in het teken van feest. 800 jaar Oisterwijk, 
een mijlpaal van jewelste. Veel inwoners zijn al 
lang bezig met de voorbereidingen. De activiteiten 
zijn heel divers, voor en door inwoners van 
onze gemeente. Nieuwe feesten, maar ook 
bestaande evenementen krijgen extra glans 
door het jubileumjaar. 

Carnaval 2012 barst precies een week 
vóór de officiële start van het feestjaar los. 
Dat wordt een mooi voorproefje. Een druk 
programma, waar Prins John I, zijn adjudant Stef 
en hun gevolg de handen vol aan zullen hebben. 
En dan gaat er ook wel eens iets mis. Of je 
hebt ergens niet helemaal op gerekend. De 
moraal van dit verhaal? 

Gewoon je feestjes 
blijven vieren… 
praot krèdde toch 
wel!

Alaaf!

Hans Janssen, 

Van zaterdag 18 februari 2012 tot en met dinsdag 21 
februari 2012 is het feest in ‘t Pierewaaiersrijk en wel 
CARNAVAL !!!

Prins John d’n Urste zal ook dit jaar de scepter zwaaien 
over ‘t Pierewaaiersrijk. Het motto dit jaar is “DAOR 
KRÈDDE PRAOT VAN”

Het zal zoals al jaren 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 zondag 19 februari  2012 zal de optocht weer door 
‘tt Pierewaaiersrijk gaan. Ongetwijfeld zal het net als 
vorig jaar een mooie optocht worden voor jong en 
oud. 

Op maandag 20 februari  2012 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. Een 
mooi openbaar carnavalsevenement 
voor jong en oud. 

Ook zal op maandag 20 februari  
2012 van 17.00 uur tot 21.00 uur 
Gèssel Open Air plaatsvinden op het 
terrein tegenover Partyboerderij 

‘t Draaiboompje. Dit is een openbaar carnavals 
evenement voor de jeugd en door de jeugd 
georganiseerd.  Afgelopen jaar een mooi en gezellig 
feest geweest.

Op dinsdag 21 februari  2012 zal de pop 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 worden, net als in 2011.  En als Pieren en 
Pierinnen naar elkaar toe: heb respect voor jullie eigen 
dorp en de bewoners. 

Als politieteam Tilburg Oost zullen wij ons best doen 
om ervoor te zorgen dat het een gezellig feest wordt 
voor alle Pieren en Pierrinnen.  Als wijkagent van 
Moergestel zal ik op diverse momenten aanwezig zijn 
in ‘t  Pierewaaiersrijk en zal ik ongetwijfeld diverse 
Pieren en Pierinnen tegen komen.

En laat niet teveel van je horen want: Daor krèdde 
praot van!!!

Veel plezier en leut, Alaaf

Wijkagent Moergestel 
Ron Oosterwijk 
ron.oosterwijk@mw-brabant.politie.nl
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Daar is-ie dan weer! Ieder jaar 
opnieuw kijken velen reikhalzend 
uit naar de nieuwste editie 
van het Pierewaaiersblaoike, 
wegens groot succes voortaan 
standaard uitgevoerd in een 
glossy format. Als vanouds vindt 
u in dit magazine een vooruitblik 
op de activiteiten voor en 
tijdens carnaval, kunt u nog eens 
terugkijken op voorbije successen 
en laat u zich ongetwijfeld 
inspireren door diepzinnige 
overwegingen. Ik wil Sander en 
zijn team hartelijk bedanken voor 
alweer een prachtig resultaat!

Nog zo’n 3 weken tot carnaval officieel losbarst. 
Maar tevoren hebben we traditiegetrouw ook 
nog het Sauwelen en het Pieregeblèr. Voor de 
17e keer wordt het lokale carnavalslied gekozen 
in een spectaculaire en enerverende competitie. 
De bekendmaking van de winnaars zal dit 
jaar weliswaar een nieuw karakter krijgen, de 
spanning zal er zeker niet minder om worden. 
Ik nodig u graag uit om op 4 februari in Den 
Boogaard aanwezig te zijn; het belooft wederom 
een grandioos festijn te worden!

We zijn erg verheugd erin geslaagd te zijn 
het nieuwe seizoen te kunnen starten met 
een nieuwe penningmeester: Erik van Dam 
werd november jongstleden door onze 
ledenvergadering unaniem verkozen in die 
functie. Het is zowaar geen gemakkelijke taak 
om Martin Op ’t Hoog op te volgen, maar we zijn 
ervan overtuigd in Erik een uitstekende aanvulling 
voor onze vereniging te hebben gevonden. Erik, 
veel succes en veel plezier!

Hoe verrassend was het dat Prins John d’n 
Urste werd onthuld als voorganger van carnaval 

2012? Onmiddellijk na de 
pierrotverbranding van vorig jaar 
wist hij zelf al te melden: ‘Dit 
wil ik nog wel 10 jaar doen!’ En 
aangezien ons Pierewaaiersrijk 
aan het olijke duo (met adjudant 
Stef Habraken) een enorm mooie 
carnaval heeft beleefd, gaan we dit 
jaar simpelweg in de herhaling!

John en Stef gaan samen met 
de hofhouding absoluut een 
geweldige tijd tegemoet. En de 
inwoners van ons dorp, waaronder 
vanzelfsprekend ook onze 
vrienden van De Dorstvlegels, 
De Durdraaiers en hofkapel 

d’Ambiejans, maken het feestje helemaal 
compleet. Het is waardevol te constateren dat in 
Moergestel de saamhorigheid nog steeds voorop 
staat, we hoeven helaas niet ver te kijken om 
anders te zien. Namens het bestuur wens ik ‘onze 
jongens’ veel leut en voor de dagen erna ook 
alvast veel sterkte…

Ter afsluiting wil ik bij dezen graag oprecht alle 
sponsors bedanken voor hun bijdragen teneinde 
het Gèèselse carnaval betaalbaar en in stand te 
houden. Ook in financieel lastiger tijden weten 
we ons gelukkig gesteund door een enthousiast 
publiek en een gul bedrijfsleven. Ons nieuwe 
sponsorplan is bovendien ruimhartig ontvangen. 
Bedankt!

Ik wens iedereen grandioos mooie en gezellige 
dagen tijdens carnaval 2012! We zien elkaar vast 
bij residentie/carnavalscafé De Brouwer of elders 
in ons Pierewaaiersrijk! En let steeds goed op 
uzelf, want: Daor krèdde praot van!

Bas Hessels 
voorzitter CV De Pierewaaiers

VANuiT hET bESTuuR
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www.uwlaptop.nl 

tel: 013 8501298 

info@uwlaptop.nl 

Bij uwlaptop.nl krijgt u 
de aanbieding die exact 
aansluit op uw wensen 
en behoeften. 

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

Zowel voor zakelijke als  
particuliere klanten verzor-
gen wij computerhulp, aan-
schaf van en onderhoud aan 
computers en netwerken. Regenbeemdeke 21, Moergestel

Tel.: 06-54225048

Soms heeft hij ze gekregen, vaak heeft hij ze gekocht,
Aan zijn pispotten is de Brouwer echt helemaal verknocht!
Gebruikt werden de potten tegen het ochtendgloren;
De mannen gebruikten ze van voren,
De dames zij het met enig gegiechel
Toonden hun blanke billen aan de nachtspiegel.

’s Winters zat er soms vorst in de lucht;
Dan werd het plassen een echte klucht.
Reeds bij het eerste urinegekletter, 
Werd alles nat van het gespetter
Een stevige harde laag gelig ijs,

Bracht menig plasser dan van de wijs. 

De pispot; een gewild slaapkamerattribuut, 
heeft wel een oor maar geen tuut.
Je gebruikt het ding normaal om te plassen
In noodgevallen kun je je er in wassen.
We zullen het niet te hard roepen,
Maar je kunt er ook stilletjes in poepen.
De pot ondergaat alles zonder verlangen
Glimlacht stiekem naar die twee witte wangen
Die discreet op haar geglazuurde ronding zitten,
En ontvangt de boodschappen zonder te vitten.
Ze zijn een verlossing voor menig blaas
Zorgen ’s nacht voor een waterig geraas.

Ze bestaan in allerlei vormen en kleuren
Stonden vroeger de hele nacht te geuren
had pa het in de kroeg naast het potje gedaan
dan had hij haar als redder onder zijn bed staan.
Terecht, dat Hans, Gèsselse bekendste vent
Een verzameling pispotten heeft, ongekend.
De Rijksrijmer

Ode aan de pispot
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Veul plezier meej carnaval!!

Zet de bloemetjes mar buite 

en ons keukens in oew huis!!!

Advertentie Carnaval.indd   1 3-1-2012   14:07:06

Beste Carnavalvierders,
 

Ok dees jaor willen wij jullie wir verwelkomen 
tijdens de gezelligste daogen van ’t jaor.

Onder ut motto “Daor krèdde praot van” staon wij 
garant vur un Gèssels praotje of muziekske.

Het fisten, lallen en het vertellen van un (klets)
praotje is ons op onze buikskes geschreven.

Wij hopen u ok dees jaor wit te zien vur un frietje, un 
frikandelleke, un glaoske bier of natuurlijk 

gewoon vur un schon muziekske en 
uiteraard un heerlijke maaltijd.

Enige vurzichtigheid is ok dees jaor op zun plaot, want 
de prèèzen zen dees daogen as vanouds vlèèmscherp.
Dus graag tot ziens op d’n Oisterwijkseweg vur un 

warm onthaal en aanstekelijke gezelligheid.
Cafe, Cafetaria “Epi”

“Daor krèdde gin praot van”.
 

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



Staand vlnr: 
Stefan van der Aa, Johan Burgers, Stef Habraken (adjudant), 

Sam Horsten, Stadsprins John d’n Urste,  Kees Jansen, Jaap van de Hurk, 

Martijn Faasen, Frans Tekath, Ronald Klijsen en Sjef Schilders.

Zittend vlnr: 
Maik Daemen, Bart Claasen, Jasper van der Aa, Ralf de Wit, Mark Janssen, 

Jan van de Pas en Sander Smits.

Niet op de foto: Laurens van der Aa

Staand vlnr: 

Mark van Daelen, Sander Smits, 

Bas Hessels (voorzitter), Martijn Faasen,

Zittend vlnr: 

Erik van Dam (penningmeester), 

Ralf de Wit (secretaris)

Bestuur: 

Hofhouding:
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UNNE STEVIGE BOJJEM

BIJ DE SCHOUW

ONZE KEUKEN GAAT OM 
17.00 UUR OPEN

DAOR KRÈDDE PRAOT VAN!

ROOTVEN 43 - MOERGESTEL - TEL: 5131405

Tappe
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rasse
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de  S
chou

w

Ermelindis
India Pale Ale

www.reuzenbieren.nl

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



Programma
VRIJDAG 17 FEBRUARI
09.30    Ziekenbezoek Prins en Adjudant, 
 Elisabeth ziekenhuis
11.00  Gezamenlijke lunch bij de Stadsprins 
12.30  Vertrek naar De Brouwer
12.45  Vertrek naar Den Boogaard
13.00   Kindercarnaval in Den Boogaard
15.15  Vertrek naar De Brouwer
15.30   Borrelen bij De Brouwer
18.00  Samenkomst bij De Brouwer 
 (in kiel en met sjaal)    
18.15  Vertrek naar Epi
18.30  Eten bij Epi
21.00  Start dweiltocht inblaosavond

ZATERDAG 18 FEBRUARI
13.00  Samenkomst bij De Brouwer 
13.15  Vertrek naar ‛t Centrum 
13.30   Carnavalsmis o.l.v. Theo te Wierik
14.30  Vertrek naar Den Boogaard
14.45   Offi ciële opening in Den Boogaard
15.30  Sleuteloverdracht door 
 burgemeester Hans Janssen
18.00  Vertrek naar De Schouw
18.15   Eten bij De Schouw
20.00  Vertrek naar De Brouwer
20.15  Bezoek aan De Brouwer
21.15  Vertrek naar ‛t Centrum
21.20   Bezoek aan De Dorstvlegels
22.20  Vertrek naar De Klaore
22.25  Bezoek aan De Klaore 
 (onthulling Prins van Raad van 33)
23.00  Vertrek naar De Brouwer

ZONDAG 19 FEBRUARI
11.00 Samenkomst voor wagencommissie
11.00 MTV radio-interview met Prins en 

Adjudant, café De Brouwer 
12.00 Samenkomst bij De Brouwer
12.15 Vertrek o.l.v. optochtcommissie en 

muziekvereniging Prinses Juliana 
  naar Pastoor Janssenstraat
12.45 Vertrek van optocht door 

het Pierewaaiersrijk
13.30  Offi cieel ontvangst op St.-Jansplein door 

burgemeester Hans Janssen
15.30  Prijsuitreiking optocht kinderen in 

Den Boogaard
16.30 Vertrek naar De Brouwer 
17.00  Prijsuitreiking optocht volwassenen 
18.15 Vertrek naar Croy ‛t Stokske
18.30 Eten bij Croy ‛t Stokske

20.15  Vertrek naar ‛t Draaiboompje
20.30  Bezoek aan De Durdraaiers
21.45  Uitreiking wisselbeker prinsenwagens door 

Prins John d‛n Urste
22.15  Vertrek naar De Brouwer 

MAANDAG 20 FEBRUARI
09.30 Samenkomst bij De Brouwer
10.00 Ontbijt bij de burgemeester 

(raadhuis te Oisterwijk)
11.45  Samenkomst bij De Brouwer 
12.00 Unne bôjem lègge (openbare gratis lunch)
12.55  Startsein van dweiltocht 
13.00 Bezoek aan De Veerkes
13.45 Bezoek aan ‛t Draaiboompje
14.30 Bezoek De Schouw
15.00 Bezoek De Klaore
15.45 Bezoek De Brouwer
16.45 Bezoek De Aanbeveling
17.15 Bezoek ‘t Centrum
18.00  Vertrek naar Den Boogaard
18.15  Eten bij Den Boogaard
20.15  Vertrek naar De Brouwer (offi ciële avond)
21.00  Bezoek van CV De Dorstvlegels
21.45  Bezoek van CV De Durdraaiers

DINSDAG 21 FEBRUARI
11.15  Samenkomst bij De Brouwer
11.30  Brunch met De Durdraaiers bij De Brouwer
13.00  Prinsverkiezing GV De Borrelaers bij 

De Brouwer
14.00  Bezoek HierNeffe
15.00  Bezoek Stanislaus
15.30 Bezoek Den Boogaard
16.15 Bezoek De Veerkes
16.45 Bezoek De Brouwer
17.10  Bezoek ‛t Draaiboompje
18.00   Vertrek naar Den Boogaard
18.15  Eten bij Den Boogaard
20.30  Vertrek naar De Brouwer
23.50  Ophalen De Dorstvlegels 
00.00  Pierrotverbranding op St.-Jansplein
00.15  Bekendmaking motto 2013

   
WOENSDAG 22 FEBRUARI
20.00-22.00 Haringhappen bij De Brouwer

ZATERDAG 10 MAART
Feestavond 50 jaar CV De Pierewaaiers
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De Sonman 25 5066 GJ  MOERGESTEL
tel 013 513 30 02 fax 013 513 33 53
www.maricon.nl  info@maricon.nl



Op carnavalsmaandag 20 februari zijn alle inwoners van 
het Pierewaaiersrijk van harte uitgenodigd om samen met 
Prins John d’n Urste en zijn hofhouding unne goeie bôjem 
te lègge, om aansluitend met z’n allen de traditionele 
dweilmiddag te beleven.

Vanaf 12.00 uur staat onze Prins met zijn Raad van Elf in een 
schort achter het buffet klaar om voor iedereen een eitje 
te bakken en een soepje te serveren. En dat alles geheel 
kosteloos! Daor krèdde praot van! Wij vinden het namelijk 
erg belangrijk dat elke Pierewaaier goed voorbereid aan de 

dweiltocht begint. Om 12.55 uur klinkt dan het startsein van 
onze ceremoniemeester voor vertrek naar De Veerkes; meer 
details in het dweilprogramma (uiteraard is vervoer van/naar 
’t Draaiboompje geregeld).

Dus: Pierewaaiers… sluit u aon! op carnavalsmaandag om 
12.00 uur bij residentie De Brouwer!

CV De Pierewaaiers

Heeft Moergestel, ondanks de verleiding 
– haar kantine – eindelijk eens een oud-
speler, die constant presteert in de 
Eredivisie; krijgt hij in het seizoen 2010-
2011 twee keer onterecht een rode kaart 
(+ een keer terecht). De KNVB seponeerde 
de kaarten van Arjan Swinkels, die allebei 
werden gegeven door scheidsrechter Blom. 
Verwacht je dat die Blom minstens een 
blommeke naar Arjan stuurt als excuus. 
Helemaal niets. 

Advies aan Arjan; geef hem als hij weer fluit maar een 

blomkool. Het publiek kan dan meteen 
zingen: “Bloemkole, bloemkole, hele 
mooie bloemkole; voor een rooje kaart”.

Waarschijnlijk is Willem II door deze 
kaarten gedegradeerd (gedachte van 
een chauvinistische supporter).

Tijdens een van zijn 
vele toespraken tijdens 
Moergestels Fietsdorp 
(het was tijdens de 
huldiging van Audacia) 
liet de burgemeester 
horen, dat hij een echte 
Gèsselse wilde zijn. Dat 

deed hij in de geest van Kennedy:  “Ich bin ein Gèsselse”. 
De streken heeft hij inderdaad wel; als hij iets ziet wat door 
een Oisterwijker is gemaakt, heeft hij meteen kritische 
opmerkingen.  

Tijdens het maken van de foto van de Beneluxpaal had hij 

al snel als opmerkingen: “De bordjes zijn wel heel klein en 
waarom staan er niet aan twee kanten letters”. Echt Gèssels: 
zien wat er niet goed is, als bijna iedereen al heeft geroepen, 
dat het goed is. De burgemeester heeft trouwens wel gelijk; 
voor Moergestel is niets goed genoeg. 

Waar is trouwens die sociale bank gebleven? Het zitje zal zo 
wel wegrotten; zoiets zet je toch niet in het water. Wie houdt 
trouwens die dijk onkruid vrij. Je kunt toch niet elke week 
iemand uit Heukelom laten komen.

Volgens het kadaster ligt het middelpunt van de Benelux in 
Moergestel. Och een aardig weetje; voor de echte Gèsselse 
is Moergestel altijd al het middelpunt van de aarde geweest. 
Dus zo’n niemendalletje is echt geen verkeersbord waard. 
Wel voor een Moergestelaar (= inwoner van Moergestel, 
die de wereld er probeert van te overtuigen, dat hij een 
Moergestelnaar is) natuurlijk. 

En wie won er dit jaar weer de prijs van de mooiste Prinsen-
wagen?
Jury-leden opletten: Natuurlijk de Dorstvlegels! Proost.
(eh, Durdraaiers: geef die beker wat sneller terug!)

unne bôjem lègge!

Willem ii

Echte Gèsselse

Middelpunt Optocht
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Het is 16:00 uur en de douche gaat aan en ik mag sinds 
een lange ti jd weer mijn prinsenpak aan. Wat voelt dat 
goed! Nadat ik mijn schoenen nèt gestrikt heb gaat 
de bel…. Mijn adjudant Stef staat voor deur met een 
glimlach van oor tot oor. Hij heeft  er weer zin in! 

Traditi egetrouw haalt hij mij op om naar het bal te 
gaan. Aangezien we om 17:00 uur verwacht worden, 
spoeden wij ons te voet vanuit de Oistelvoortjes naar 
onze Residenti e de Brouwer, waar we samen komen 
met eregarde, hofh ouding, bestuur en partners. Er 
wordt al sti ekem nagedacht over een alcoholische ver-
snapering  en er wordt vanaf de eerste minuut gespe-
culeerd over de te komen avond. Oui wordt de Prins? 
Spannend! Als we vervolgens door Jan-Hein (Le Jean-
Hain) aan tafel worden uitgenodigd, vallen we als een 
groep hongerige wolven aan en genieten wij van de 
culinaire, Franse (hoog)standjes van Le Jean-Hain. ‘Hij 
had nog wat in de vriezer liggen….’Tijdens het galgen-
maal worden er door de voorzitt er (Les Pays) Bas Hès-
sèls mooie woorden gesproken over afgelopen carna-
val. Een prominente rol voor de eregarde met partners 
en een fi jn afscheid van een mooie periode. Voor mij 
de eerste maal een galgemaal en ik moet zeggen: Het 
overtreft  al mijn verwachti ngen. Om 20:30 uur ver-
welkomen we onze zusterverenigingen De Durdraai-
ers en de Dors(t)vlegels in LE BROUWÈR ti jdens de 
Frans’n Aovond. Bienvenue! Een half uur later is het 
dan echt zover. We geven onze veren, cape, sleutel en 
scepter respecti evelijk aan Prins Eric, Prins Theodorus, 
wethouder Wagenmakers en onze voorzitt er, Bas Hes-
sels. Stef mengt zich onder de Raad en wordt met luid 
applaus ontvangen en ik wordt liefdevol opgevangen 
door de ex-prinsen. Ze behangen mij met een mooie 
sjerp, waarop we de Brouwer verlaten om het glas te 
gaan heff en in de Veerkes. Het zit erop! Carnaval 2011 
(het zott ejaar) met Prins John d’n Urste is voorbij…. 
(maar weinigen weten dat ik weer terugkeer)

Met veel bombarie komen we samen met d’Ambiejans 
binnen en luidkeels wordt door alle leden van de ere-
garde het Pierewaaierslied meegezongen. Kippenvel 
kreeg ik ervan! Zelfs Rick Schilders (Prins in Ruste) 
ging met ons mee op pad en verblijde ons met zijn en-
thousiaste en warme persoonlijkheid. Fijn dat hij erbij 
was! Na een aantal glaasjes bier en een opzwepende 
speech van Hans den Brouwer, staan we op het punt 
om naar de Klaore te vertrekken. Naarmate de klok 
richti ng 23:00 uur gaat, proberen diverse ex-prinsen 
mij tot een verspreking te verleiden. ‘Je komt gewoon 
nog een jaar terug, dat hoort bij de Pierewaaiers’ en 

‘Moet jij niet naar de Brouwer, want het is bijna zo-
ver.’ Je kunt mij veel ontlokken, maar niet het best 
bewaarde geheim van Moergestel.  Bij de Klaore aan-
gekomen drinken we weer een aantal glaasjes fris en 
maken we ons op om zo dadelijk weer ‘thuis’ te ko-
men bij LE BROUWÈR. Nadat we door Hans nogmaals 
voorbereid worden op de onthulling van zo meteen, 
marcheren we weer met d’Ambiejans voorop onze re-
sidenti e binnen, waar het voltallige publiek uit volle 
borst het Pierwaaierslied inzet. Ik kijk om me heen en 
zie de prachti g aangeklede zaal gevuld met carnaval 
beminnende Pieren en Pierinnen. Het personeel van 
LE BROUWÈR heeft  zich in Franse kledij gehesen en 
ik hoor de positi eve  verhalen over het fi lmpje en de 
stukjes die eerder die avond door de Raad zijn opge-
voerd. Ik geniet!

Vanaf dat moment begint het pas echt. Zonder nu in 
details te treden over de te nemen stappen, bevind 
ik me rond 23:00 uur op het podium in een gesloten 
wijnvat.  Ik probeer te luisteren naar wie waar staat en 
hoe er gereageerd wordt op het fi lmpje. Echter veel 
ti jd om na te denken heb ik niet. Nadat ik net 10 tellen 
in mijn wijnvat stond, werd ik naar voren gereden. De 
muziek van de marseillaise klinkt al en ik weet wan-
neer ik tevoorschijn moet komen. Op dat moment doe 
ik het deurtje open en onthul ik mezelf aan iedereen in 
de Brouwer. Gelukkig klinkt er een luid applaus en kijk 
ik meteen recht in de ogen van Marem.  Even is het 
sti l voor mij…… De spanning van de hele avond voel ik 
uit mijn lichaam verdwijnen en het maakt plaats voor 
een gevoel van plezier! Ik  mag weer een jaar als prins 
door het leven! 

Prinsenbal 2012: Frans’n Aovond (door de bril van de Prins)
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Stokeind 2d,  5066 XA  Moergestel,  Tel: 013-513 06 90  

Fax: 013-513 06 87,   info@vZon.nl,   www.vZon.nl

Carnaval vierde
meej oe moaten

Vur al ut ander moatwerk goade
noar van Zon.

                                                                                                                           

M v d H   c o m p u t e r o p l e i d i n g e n 
Voor de senioren speciaal betaalbare  beginners cursussen zowel overdag als in de avond.  

Na het volgen van iedere cursus nog nazorg zoals herhalingsavonden. 
Ook privélessen zijn mogelijk en zelfs een klein groepje bij u thuis behoort tot de mogelijkheden. 

 Wij komen graag eens vrijblijvend langs om e.e.a. te vertellen en eventueel te adviseren. 
voor informatie over alle cursussen 013-5217411 of 06-11262076 

  
 

Leercentrum Oisterwijk 



*  Industriële doeleinden 

* Exclusieve vormgeving 

* Eigen ontwerpen 

* Las &reparatiewerkzaamheden 

* In metaal en roest vrijstaal

Johan Brabers 

Industrieweg 3 – 3b 

5066XJ Moergestel 

Tel: 013 5134291 

       06 22184873 

Fax: 013 5134290 

info@brabersmetaal.nl 

www.brabersmetaal.nl 

  


 

 

BRABERS METAAL WENST U EEN IJZERSTERKE CARNAVAL!

- Pietje habraken geen jicht meer heeft .
- Hij dus gewoon 5 dagen op pad kan met carnaval.
- Hij daor anders praot van krègt.
- D’r dees jaor gin praot rond de brouwer jr. is geweest.
- Deze jongens dus ook wat ouder en wijzer zijn 

geworden.
- Redacti elid Eric Denissen ’s morgens ergens bang van 

lijkt te zijn.
- Men hem ’s ochtends vroeg hard weg zien lopen over 

het fi etspad naar Oisterwijk.
- Mark van Daelen niet meer bang is van spinnen.
- Ze in Oisterwijk de (d)raod kwijt zijn.
- Stefan van der Aa de Alpe du Zes gaat fi etsen.
- Hij hem graag zes keer omhoog krijgt.
- Iedereen hem kan sponsoren voor het goede doel.
- Sjefk e op zondag op slechts 1 manier op gang kan 

komen.
- Dit is met 2 worstenbroodjes en 2 chocomellekes.
- Dit wellicht aan het speelgoed op zijn nachtkastje ligt.
- Het wit is met Ralf de Wit.
- Er geen lett er B voorkomt in de achternaam van de 

gebroeders van der Aa.
- Mark Janssen sinds het prinsenbal van de Dors(T)

vlegels nog maar 34 minuten heeft    gevoetbald.
-  Ronald Klijsen moeiteloos al deze wedstrijden 

meehobbelt.
- Kees Jansen aan het trainen is voor de komende 

carnaval.
- Hij wekelijks een keer of 5 in de sportschool zit.
- Hij het moeilijk vindt de naam van deze sportschool uit 

te spreken.
- Jaap en Laurens zwagers zijn geworden.
- Jaap voortaan door het leven gaat als Joyce-sti ck.
- Laurens graag romanti sche weekendjes weg gaat.
- Ook Maik zijn ware heeft  gevonden in hullie Mullisss.

- Zij om voor ons onduidelijke reden Maik niet meer wil 
vergezellen bij de Pierewaaiers.

- Sam papa gaat worden.
- Hij nu voor de Pierewaaiers in de kinderwagenbouw-

commissie gaat.
- De vriendin van onze adjudant er dit jaar achter is 

gekomen dat Sinterklaas niet bestaat.
- Zij dit aanvankelijk niet kon en wilde geloven.
- Zij daarom hoogstpersoonlijk naar Madrid is gegaan 

om dit uit te zoeken.
- Jan van de Pas gruwelijk carrière bij de Lidl aan het 

maken is.
- Dit gezien zijn postuur en aanhangsel een prima naam 

is voor een werkgever van hem.
- Bart Claasen aan moti vati etraining doet.
- Hij hiervoor door het glas loopt.
- De Pierewaaiers dit jaar geen moti vati e nodig hebben.
- Zij dit jaar weer gaan voor een geweldige carnaval.
- Dit onder leiding van Prins John d’n Urste zeker gaat 

lukken.
- C.V. De Pierewaaiers iedereen een fi jne carnaval 

toewenst.

Wist u dat........
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Cafe De Klaore presenteert 
 

KLAORNAVAL 2012 
 

Daor krèdde pas praot van! 
 

Vrijdagaovond Inblaosaovond 
Onder ut motto „Daor krédde praot van!“ komt Moergessels beste 
proater, te wete Rob Outmayer, dezen aovond vakkundig as altij aon 
mekaor ouwehoere! Allin déés is al un atraktie op zich. En dan 
kredder ok nog is ne kwak bandjes bij, die op un hil fénne manier de 
pauzes van Rob kome nopvulle! Dus let dees aovond vural op man 
meej microfón. 
 
Zaoterdagaovond 
Of detter op dezen aovond nog unne prins verkoze zal worre, daor 
kunne we op dees moment nonnie al te veul over zegge! Daor kunde 
allin mar praot over krégge dus komt da zelf mar ekkes checke op 
dieen aovond.  
 
Zondag hil den dag 
Ammel oordoppuh meej waant vandaog goan we meej zun alle kékke 
naor de decibellecompetisie. Want ge wittut, asser uit oewe waoge gin 
200 decibel of meer komt dan telde nie meej. 
 
Maondag ok hil den dag 
Vandaog meej zun alle op reeép om dinge te doen waor ge gehijt praot 
van kregt.  
 
Dinsdag den lesten daag 
De Klaore gift nog iin kir gas zudéh ger vur kunt zurge dégge vur un  
jaor praot hed. 
 
www.deklaore.nl 



PIEREWAAIERS DORSTVLEGELS DURDRAAIERS
12:00 Unne bôjem lègge
12:15 Unne bôjem lègge
12:30 Unne bôjem lègge De Veerkes 't Draaiboompje12:45 Unne bôjem lègge De Veerkes 't Draaiboompje13:00 De Veerkes t Draaiboompje Epi13:15 De Veerkes t Draaiboompje Epi13:30 De Veerkes Bierschoape De Schouw13:45 t Draaiboompje Bierschoape De Schouw14:00 t Draaiboompje Bierschoape De Kloare14:15 t Draaiboompje Bierschoape De Kloare14:30 De Schouw Epi De Brouwer14:45 De Schouw Epi De Brouwer15:00 De Klaore De Schouw De Aanbeveling15:15 De Kloare De Schouw De Aanbeveling15:30 De Kloare De Brouwer 't Centrum15:45 De Brouwer De Brouwer 't Centrum16:00 De Brouwer De Kloare Den Boogaard16:15 De Brouwer De Kloare Den Boogaard16:30 De Brouwer Hierneffe / Den Boogaaard De Veerkes16:45 De Aanbeveling Hierneffe / Den Boogaard De Veerkes17:00 De Aanbeveling 't Centrum De Veerkes17:15 t Centrum 't Centrum Hierneffe17:30 t Centrum 't Centrum Hierneffe17:45 t Centrum 't Centrum 't Draaiboompje18:00 Den Boogaard

18:15 Eten Den Boogaard
18:30 Den Boogaard
18:45 Den Boogaard

DWEILPROGRAMMA 20 FEBRUARI 2012

Over hoe je Gèssel nou 
echt moet schrijven is 
al meer een discussie 
gewijd. Niet op zijn 
Tilburgs met twee èe’s, 
maar gewoon Gèssel. 
Dat het woord Opstoet 
ook Tilburgs is en geen 

Gèssels weten ondertussen steeds meer mensen. Jammer 
dat een aantal leden van de Optochtcommissie dat nog 
steeds niet begrijpt.

En dat komt allemaal door een Beekse Moergestelaar; 
we kennen hier wel een rammelaar, een babbelaar en 
een sauwelaar, maar we zijn hier nog steeds gewoon 
Moergestelnaar (als je hier woont) of unnen Gèsselse 
(als je hier bent geboren en getogen of je (voor)ouders 
komen van hier, en je wilt hier nooit meer weg; dus je wilt 
hier overlijden). Raar, dat zo’n Bekenaar meent te moeten 
bepalen hoe wij iets moeten schrijven. Vroeger schreven 

ze ook wel Moergestelaar, maar dat was in de tijd, dat we 
mensch ook nog met sch schreven; ook wij in Gèssel kennen 
onze evolutie!

Trouwens die ‘’80 van Oisterwijk’’ slaat ook nergens op. 
Heukelom heeft zijn ‘’Gemeukel’’, Oisterwijk zijn ‘’Swingt’’ 
(tenminste als ze subsidie krijgen)(dit jaar was het meer 
swimt) en waarom zouden wij dan niet de ‘’80 van 
Moergestel’’ mogen hebben? Zelfs wandelaars uit den 
vreemden snappen er niets meer van; ‘’We moeten toch 
in Moergestel beginnen en eindigen en elke lus komt ook 
in Moergestel aan’’. Logisch dat je dan voor de organisatie 
bijna geen vrijwilligers uit Moergestel kunt krijgen. En de 
drogreden dat de mensen niet weten waar Moergestel ligt, 
gaat al helemaal niet op; iedere dag hoor je minstens 5 keer; 
‘’op de A58 tussen Oirschot en Moergestel staat een file van 
tig kilometer’’.

Gèssels

50 jaar Carnavalsplezier
50 jaar voor iedereen vertier
Daarom uitgeroepen tot beschermd dier;
De onvervalste Gèsselse PIER.
De rijksrijmer

Tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen zitten twee  
moedige supporters te kijken naar het reeds gedegradeerde 
Willem II.
Zegt Jan:’’Wat ligt het veld er nog mooi bij!”’
Kees:‘’Logisch, er is het hele seizoen niet op gevoetbald!’’

Titel Gras
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Fotografie: © ‘Moergestel-Nieuws’ 

www.carnavalmoergestel.nl www.carnavalmoergestel.nl

Onder het motto “Daor kredde praot van” 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 tot woensdag 15 februari.  

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 19 februari 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.

Inschrijvingen posten & info:
- Carlo van Esch, Schoolstraat 46, tel. 013 513 0111
- Toon Moorman, Raamackerstraat 6, tel. 013 513 3732
- E-mail: carnavalsoptochtmoergestel@gmail.com

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,-
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Dirk van den Hooven

Dirk@personalize-it.eu

06-51713821

Personalize IT is een relatief jong bedrijf in de IT wereld. Het bedrijf is opgestart met als belangrijkste ge-
dachtengang: Het helpen van particulieren en bedrijven bij IT problemen. Alles bij Personalize IT draait om het 
zoeken naar een persoonlijke oplossing. niet voor niets is de slagan: “Waar IT nog persoonlijk is !”
 
Waarom Kiezen voor Personalize IT? U regelt alles met één contactpersoon: Dirk van den Hooven. Dirk is 
de oprichter van personalize IT en verzorgt alle facetten binnen het bedrijf. Heeft u vragen over de aanschaf 
of reparatie van uw computer of laptop? Dirk zal samen met u de geschikte computer of laptop samenstel-
len. Heeft u problemen met uw computer? uw laptop? uw netwerk? Dirk zoekt samen met u naar de beste 
oplossing en zal deze vervolgens voor u realiseren.
 
Heeft u een vraag? een probleem? of zoekt u een persoonlijke oplossing ?
neem dan contact op met Personalize IT 
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De orkestjes

(s)Taporkest d’Ambiejans (Pierewaaiersrijk – Moergstel)
Een gezellig orkest met een bezetti  ng van trompett en, alt- en tenorsaxen, 
trombones, euphonium, bas en slagwerk. Met de muziek die zij spelen pro-
beren ze een “ambiejans” te creëren waarbij gezelligheid en een goed stukje 
muziek voorop staan. Naast optredens ti jdens carnaval als “hofk apel” van CV 
De Pierewaaiers, kun je ze ook vinden bij evenementen in binnen- en buiten-
land. Het tweedaagse optreden in Malmedy (België), ieder jaar in augustus, 
mag hierbij zeker niet onvermeld blijven. Ook onze eigen “inblaosavond” - 
op de vrijdag voorafgaand aan carnaval - staat bekend als één van de gezel-
ligste avonden ti jdens het carnaval in Moergestel.

013 (Kruikenstad – Tilburg)
Door zijn muzikaal leider en oprichter, Noud van Keulen, weet “ 013 ” een 
eigen sound te creëren zodat deze ook bespeelbaar is voor amateur-muzi-
kanten. Hierdoor heeft  “013” van het publiek een eigen plaats binnen de 
wereld van carnavals- en amusementsorkesten in de regio Tilburg gekregen. 
Tijdens de carnavalsperiode speelt “013” vaak op carnavaleske acti viteiten 
in “Kruikenstad” en omgeving. Daarbuiten speelt “013” op diverse podia op 
festi vals, concoursen en evenementen door het hele land en ook over de 
grenzen in Duitsland en België.  

Bend bekend (Dwergonië – Drunen)
Ieder jaar met carnaval gaat Bend bekend de provincie door om muzikaal 
van zich te laten horen! Dit jaar doen ze ook Pierewaaiersrijk aan. Het orkest 
bestaat 20 jaar en dat zal gevierd worden met een heus Oktoberfest.

De Belleblaozers (Döllekesgat – Oisterwijk)
Deze gezellige jeugdkapel maakt een lekker stukje muziek, steelt de show en 
heeft  vooral veel plezier.

De Blaospepkes Clubbp (Dwergonië – Drunen)
Een vriendengroep van 24 personen, sinds 1988 acti ef. Volgens hun site or-
ganiseren zij de mooiste kapellenmiddag van Brabant: Der Blaue Blaosmon-
tag op Carnavalsmaandag, maar dat weten wij in Pierewaaiersrijk natuurlijk 
wel beter!

Blaoskapel DB (Döllekesgat – Oisterwijk)
Inmiddels 36 jaar geleden opgericht door stamgasten van De Sannybar in 
Oisterwijk. Het Döllekesblaozers boemeltje dat in 1975 is gaan rijden is nog 
lang niet uitgedenderd, en ze blijven dus gewoon aan dat spoor verder bou-
wen. 

De Boere soul stampers (Leemput – Utrecht)
In de ti jd dat  de boerenkapel is opgericht werd er gedanst op Soulmuziek. 
Deze muziek ging gepaard met een bijbehorende sti jl van kleding (hoge 
schoenen en broeken met wijde pijpen). Omdat het wel om een boeren-
kapel ging en de leden op klompen gingen lopen, was de link snel gelegd, 
de naam “De Boere Soulstampers” was geboren.  Het geijkte muziekgenre 
dat een kapel betaamt te spelen is al lange ti jd door deze kapel aan de kant 
gezet. De gouwe ouwe “Onze oude Sint Jan” en Zak eens lekker door” heb-
ben plaats gemaakt voor vernuft ig in elkaar gezett e medleys waarin de kapel 
gebruik maakt van eigen gemaakte arrangementen en stemmingsmogelijk-
heden dat menig muzikant zijn oren zal strelen. 

De Böllekes (Döllekesgat – Oisterwijk)
17 pretti  g gestoorde mannelijke muzikanten uit Oisterwijk en omstreken. Ze 
spelen vooral lekkere feestmuziek maar kunnen bij gelegenheid véél meer. 
Het hele jaar door zijn ze te horen, maar met carnaval gaan ze helemaal los. 
Hun heilige doel is het vermaken van een breed publiek. Hiervoor zijn alle 
middelen toegestaan! Muziek met een knipoog.

De Buntstekers (Kruikenstad – Tilburg)
De Buntstekers zijn op 28 oktober 1978 ontstaan uit Harmonie De Vogelen-
zang. Toen deze ophield te bestaan, zijn een aantal leden zelfstandig door 
gegaan als muziekvereniging De Buntstekers. Momenteel bestaat de band 
uit 22 enthousiaste muzikanten. Het repertoire is zeer gevarieerd en bestaat 
uit Evergreens, Nederlandstalige Muziek, Songfesti valnummers, Schlagers 
en natuurlijk ook Carnavalsmuziek.

De Carnavalsgekken (Kruikenstad – Tilburg)
Dit orkestje heeft  ieder jaar een ander thema en een andere naam. We zijn 
benieuwd wat ze dit jaar voor ons in pett o hebben!
 
Ut Dongens Kabaol (Peeënrijk – Dongen)
Ut Dongens Kabaol...... kabaol zoals kabaol mot klinke!! 

Efk es Wòchte (Kruikenstad – Tilburg)
Efk es Wòchte is ontstaan uit de toenmalige voetbalclub Zouavia, waar een 
stel ouders van daar voetballende kinderen gehoor gaven aan de oproep van 
de carnavalsgroep, die het ontbreken van eigen muziek toch als een gemis 
ervoer. De animo was groot en in minder dan geen ti jd was een groep van 20 
personen gevonden, die er de schouders onder zett e. Een naam was snel ge-
vonden doordat het ti jdens de repeti ti es nogal lang duurde voordat men het te 
oefenen nummer voor de neus had staan. Als de instructeur wilde beginnen, 

iNbLAOSAVOND 
(s)Taporkest d’Ambiejans

Zin om in een goede ambiejans te beginnen aan 
carnaval? 

Kom dan vrijdagavond 17 februari naar de 
Inblaosavond van (s)Taporkest d‛Ambiejans!

Uit alle hoeken en gaten (Peeënrijk, Kruikenstad, 
Peejedrecht, d‛n Haozepot, Dwergonië en 
Leemput, Kielegat, Kneutergat, Ballefruttersgat, 
Knollevretersgat, Ut Mosterdgat, Döllekesgat, 
Wringersgat en Ooi- en Ramsgat) komen de 
orkestjes afgezakt naar het Pierewaaiersrijk 
voor de grandioze, muzikale aftrap van carnaval.

Op 5 podia - in De Brouwer (café en zaal), De 
Klaore, ´t Centrum en De Aanbeveling - nemen 
29 orkestjes de honneurs waar en zorgen voor 
een waar genot voor oor én oog. Iedereen is 
van harte welkom om samen met de muzikanten 
carnaval in te luiden.
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klonk het “Efk es Wòchte”. Inmiddels bestaat Zouavia niet meer.  Bij s.v. 
Reeshof hebben ze nu hun thuisbasis gevonden, waar ze ook samen met de 
nieuwe carnavalsgroep het carnaval muzikaal ondersteunen.

De Fluutjes (Erwtenrijk - Bussum)
Bloaskapel “de Fluutjes” is op 1 april 1989 als grap opgericht. Deze grap is op 
een goede manier uit de hand gelopen, aangezien de kapel nu zo’n 22 jaar 
bestaat. Op het ogenblik bestaat de kapel uit zo’n 15 spelende leden. Oor-
spronkelijk uit Bussum, maar inmiddels uitgewaaierd tot Almere. De kapel 
is door de jaren heen een zeer gewaardeerde gast gebleken op braderieën, 
carnavalsavonden, kapellenfesti vals en de Inblaosavond, waar zij elke keer 
weer met hun actuele repertoire de mensen op de vloer krijgt.

De Hofrakkers (Wringersgat – Rijen)
Na 11 jaar wilden de rakkers uit een hofj e in Rijen meer dan alleen maar eer-
ste prijzen pakken als loopgroep in de carnavalsoptocht. Muziek maken!! 
De carnavalsvereniging ging over in een blaaskapel die inmiddels 22 jaar 
bestaat. Ze zijn te zien in het hele land en het kan hun niet gek genoeg zijn 
om het gezicht te laten zien. Een ding is belangrijk voor deze groep en dat is 
gezelligheid!! Ze spelen voor de leut en de lol, maar hopen dat ze het publiek 
er wel mee kunnen vermaken. Met feestmuziek maar ook serieuzere werken 
proberen ze de naam van “feestband van Rijen” hoog te houden. 

LosBandig (Knollevretersgat – Berkel-Enschot)
Stop op woensdagavond 14 meiden, 1 enthousiaste muziekleraar, 4 surdo’s, 
1 agogobel, 3 tamboerims, 3 repliniques, 1 snairtrom, 1 sheaker, & 2 of 3 
handtrommels in een zaaltje en laat deze eerst even een kwarti er bijpraten 
terwijl de koffi  e en thee wordt toegevoegd. Het bijpraten afk appen mid-
dels een fl uitje en gedurende ongeveer een uur geconcentreerd ritmes en 
breaks slaan als pan-nen-koek, a-na-nas, struis-vo-gel-ei en broodje kroket 
met mosterd. 
Gedurende 15 minuten cola light en de helft  bier toevoegen, daarna een half 
uur proeven en luisteren en indien noodzakelijk verfi jning aanbrengen… Her-
haal dit iedere woensdagavond en het resultaat is een swingend en kleurrijk 
geheel van samba en andere Braziliaanse ritmes !! 

Moeder’s mooiste (Knollevretersgat – Berkel-Enschot)
Feest is het trefwoord voor muziekvereniging Moeder’s Mooiste. Overal 
waar de band optreedt, worden spontaan feestjes gebouwd. Maar ook van 
zelf een feest organiseren hebben deze muzikanten kaas gegeten. En mét el-
kaar feesten doen de leden ook vaak genoeg. Moeder’s Mooiste is namelijk 
in eerste instanti e een club vrienden.  Het belangrijkste feest voor Moeder’s 
Mooiste is natuurlijk carnaval. Van vrijdag tot en met dinsdagmiddernacht 
toert de band in zijn Amerikaanse schoolbus door Berkel-Enschot en omge-
ving om overal een feestje neer te zett en. 

’t Nipt (Kruikenstad – Tilburg)
Carnavalsorkest ´T NIPT is een gezelligheidsorkest dat elk jaar met carnaval 
op pad gaat om muziek te maken èn carnaval te vieren. Elk jaar staat in het 
teken van een nieuw thema. Wat het dit jaar wordt is nog een verrassing!

noGGus (Kielegat – Breda)
Een leuke gemengde kapel waarin gezelligheid en muzikaliteit voorop staan. 
Als je ze tegen komt zul je ze niet snel vergeten ;-) tot NoGGUs!!!! 

Nooit gedagt (Ut Mosterdgat – Woudrichem)
Sinds de oprichti ng (1974) zijn zij op afscheidstournee. Bij voldoende lucht 
wordt deze jaarlijks verlengd tot Carnaval 2022. Het repertoire dat dit orkest 
ten gehore brengt is nagenoeg ti jdloos. Door de achtergronden van diverse 
leden ,die hun sporen in de jazz- en klassieke wereld ruimschoots hebben 
verdiend, is gekozen voor een zeer gevarieerd repertoire dat varieert van 
operamuziek - smartlappen en swing tot evergreens.

Ons Riet is ziek (van overal en nergens)
Muzikanten uit andere bands uit (de omgeving van) het Pierewaaiersrijk die 
speciaal repeteren voor spett erende optredens ti jdens de inblaosavond. Ge-
garandeerd feest ook al is ons Riet ziek!

Op de bonnefooi (Ballefrutt ersgat – Goirle)
Begonnen in 1970 als de hofk apel van Sti chti ng Karnaval Ballefrutt ersgat. 
Door gebruik te maken van de leden van de plaatselijke harmonie werd een 

basis gelegd voor een groep enthousiaste muzikanten. In 2003 werd beslo-
ten als zelfstandige feestband door te gaan, zodat ti jdens carnaval ook bui-
ten Goirle/Tilburg opgetreden kan worden. Ze proberen op te vallen met 
eigen arrangementen en het produceren van een grote klank met een klein 
aantal muzikanten.

D’n Overschot (Kneutergat – Cromvoirt)
Het leukste carnavalsorkest uit Cromvoirt dat alle muziek speelt, als het 
maar een feestje wordt…

De Peestekers (D’n Haozepot – Udenhout)
Een veelkoppige band, bestaande uit trompett en, trombone, baritons, sou-
safoon, altsax, slagwerk.

De Plekkers (Döllekesgat – Oisterwijk)
Een gezellige en gevarieerde club muzikanten die, door wekelijks intensief 
te repeteren, druk bezig is om hun repertoire te vernieuwen!  Met zowel 
de spelende (12) als de niet spelende leden (6), zijn zij het gehele jaar op 
pad om op diverse festi vals en evenementen muziek, maar bovenal plezier 
te maken! 

’t Satt e Erremenieke (Peejedrecht – Zwijndrecht)
‘t Satt e speelt een gevarieerd repertoire van de echte carnavals krakers tot 
lekker swingende up-tempo nummers: voor ieder wat wils. 

SHE’S (D’n Haozepot – Udenhout)
Vanuit het gezellige Brabantse dorpje Udenhout is SHE’S vanaf 2000 acti ef. 
De naam SHE’S is ontstaan uit de samenstelling van 1 dame en, inmiddels, 11 
heren. De She, en de He’s. Kortom; SHE’S. SHE’S komt voort uit de typische 
zuidelijke carnavalstraditi e. Toch laat het zich zeker niet in een hokje plaat-
sen. Het is een gezellig, breed inzetbaar orkest met een energiek en groot 
geluid. Een diversiteit aan muzieksti jlen als Pop, Lati n, Ballad, Rock, Jazz en 
Bigband wisselen elkaar in hoog tempo af. SHE’S is buiten een kwalitati ef, 
veelzijdig muzikaal orkest, niet alleen een lust voor het oor. Hoewel de toe-
voeging “Showband” in 2006 uit de naam verdween, zal het oog ook zeker 
niet onbediend blijven. 

So What (Kruikenstad - Tilburg)
Wat met 1 ervaren en 2 lesnemende blazers tussen een aantal aardbeikisten 
begon, groeide uit tot het orkest wat er nu staat. Inmiddels zorgen 19 knots-
gekke muzikanten in spierwitt e pakken voor de nodige sfeer. De nummers 
worden sinds 1999 als maatwerk gearrangeerd door Margriet Pol. Een mix 
van evergreens, swing-, zang- en feestnummers wordt de zaal in geslingerd 
(evenals soms de muzikanten zelf!).

De Stumpers (Ooi- en Ramsgat – Dordrecht)
Een club van 15 kerels waarbij de woorden feest, amusement, en gezellig-
heid als muziek in de oren klinkt. Een muzikale vriendenclub met maar één 
doel: van elk feest een weergaloos evenement maken. De middelen die ze 
daartoe gebruiken zijn een goed stuk muziek, een gepaste uitstraling, een 
vers getapt biertje en een gezonde dosis humor. 

Zuutjes Aon (Kruikenstad – Tilburg)
Zuutjes Aon is opgericht uit leden van Drumfanfare Volt. De meeste leden 
zijn vanaf de oprichti ng bij de band. Het mott o is gezelligheid en muziek 
maken. Door het samenspel van plezier, muziek en de hechte band die bij 
de leden aanwezig is komt het orkest bij optredens goed voor de dag. De 
samenstelling van de muziek is veelal gericht op carnaval, maar ook Zuid-
Amerikaans, Egeländer en zelfs licht klassiek staat op het repertoire.  Kortom 
een gelegenheidsorkest dat kan spelen van kerk tot kroeg. 
 

Wilt u zo veel mogelijk deelnemende orkestjes zien, dan wordt het wel even 
puzzelen. Het volledige programma staat op de website van d’Ambiejans 
(www.ambiejans.nl).

Tot op de Inblaosavond, want “daor kredde praot van” !

iNbLAOSAVOND 
(s)Taporkest d’Ambiejans
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OPENiNGSMiDDAG Carnaval 2012
De openingsmiddag, op Zaterdag 18 Februari, is een 
mooie gelegenheid om Carnaval 2012 met de gehele 
Moergestelse bevolking van jong tot oud weer te 
openen. 
 
We hebben dit jaar wederom ons best gedaan om er 
weer een leuke en gezellige middag van te maken en 
uiteraard met een programma voor iedere leeftijd.
Na de gezellige Carnavalsmis, o.l.v. Theo te Wierik, 
gaan we gezamenlijk rond half drie en hopelijk in 
net zo’n groten getale als afgelopen jaar met de drie 
Carnavalsverenigingen en hun Prinsen naar Den 
Boogaard.Dit natuurlijk weer onder de muzikale 
begeleiding van (s)Taporkest d’Ambiejans.

Bij aankomst in Den Boogaard zal de koffie met 
worstenbrood weer voor u klaar staan.

Om ± 15.00 uur zal onze burgemeester Dhr. 
Janssen aan Stadsprins John d’n Urste de sleutel 
overhandigen.

Om ± 15.15 uur zullen de leerlingen van de 
basisscholen (onder voorbehoud) weer optreden met 
een prachtig lied en een dansje. 

De winnaars van het Pieregeblèr 2012 zullen om 
15.30 uur hun winnend lied weer laten klinken in Den 
Boogaard.

Ook zal (s)Taporkest d’Ambiejans deze middag enkele 
keren een gezellig stukje carnavalsmuziek voor u 
spelen. 
Daarna zullen de winnaars van de presentatieprijs 
Pieregeblėr 2012 hun act aan het publiek tonen om de 
sfeer nog wat te verhogen.

Ook hebben we dit jaar weer aan de kleinsten 
onder ons  gedacht, van 15.00 tot 17.00 uur zal 
‘t balonnenvrouwtje Madelief voor alle kinderen 

een beestje in elkaar knutselen en er staat een 
springkussen op gesteld waarin ze zich weer uit 
kunnen leven.

Tussen 16.30 en 17.00 uur zal er een Live artiest voor 
u optreden.

En verder kunt u tussendoor hossen en springen op 
muziek van een DJ in Den Boogaard. De presentatie 
van deze middag is ook dit jaar weer in voortreffelijke 
handen van Manou Antonis.

Ook dit jaar zal de motto-verkiezing weer als een 
rode draad door het programma van de openings- 
middag lopen. Hier over  krijgt u aan het begin van de 
openingsmiddag uitleg van door Hans Antonis ook hoe 
u weer mee kunt stemmen naar de 10 beste motto’s 
voor het motto van Carnaval 2013.

Deze motto’s, aangevuld met de 3 motto’s van de 
drie prinsen, worden rond 17.15 uur aan het publiek 
bekend gemaakt. Het winnende motto voor Carnaval 
2013 wordt tijdens de Pierot-verbranding bekend 
gemaakt. 
Als afsluiting zal (s)Taporkest d’Ambiejans nog enkele 
nummers voor u spelen. 

Dus zoals u ziet een goed gevuld programma voor een 
gezellige middag voor jong en oud. 
Die u onder het motto ‘‘Daor krèdde praot van!’’, en 
dat krijg je als ze je deze middag niet zien, niet mag 
missen.

Tot Zaterdagmiddag 18 Februari.

Namens het SMC,

De openingsmiddag commissie

In ’t Draaiboompke al 44 jaar dolle pret
Carnaval vier je bij Jan en Harriëtte.
Geen gemauw en geen gezeur,
Ze draaien gewoon nog 44 jaar deur.
De Rijksrijmer

De gemeente Tilburg wilde  die dit jaar uitreiken aan  
de supporter, die alle wedstrijden van Willem II hele-
maal heeft uitgekeken. Ze zijn nu nog op zoek naar die 
speld in de hooiberg.

Jubileum Vrijwilligersprijs

“Lia en Stan... 
Daor krEdde praot van!!!”
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Daor kredde praot van  



Beste Carnavalsvierders  Daor krèdde praot van

Mooi om weer Prins te mogen zijn van CV De Dorstvlegels ,samen met mijn Adjudant Sjaak 
Weijtmans en Raad van Elf.
Voor het 3e  jaar samen met Stadsprins John d’n Urste en Adjudant Stef van de Pierewaaiers 
en Prins Eric d `n Urste met Adjudant Carlo.
Ik hoop dat we met heel Moergestel weer een geweldig carnaval gaan vieren want wat 
heb ik genoten de afgelopen 2 jaar het kan haast niet beter, of wel? Ik zal het u vertellen 
na de carnaval. 
Daor krèdde praot van een mooi mott o om in de carnavalsoptocht mooie dingen te 
laten zien en ik hoop dat u dat ook doet.
Onze residenti e het Centrum het clubhuis van CV De Dorstvlegels daar hoop ik jullie te 
ontmoeten om wat gezellige uren door te brengen want wij hebben nog Dommelsch en 
gezellige muziek.
Als u dit leest hebben veel commissieleden van het SMC (Samenwerkend Moergestels 
Carnaval) al weer  veel werk verricht om carnaval in Gessel te doen slagen,mensen mijn 
complimenten hiervoor het kan niet genoeg gezegd worden maar jullie werk verdiend veel 
lof .
En mensen waar kunde mooier carnaval vieren als in Gessel. Ik wens jullie een geweldig 
carnaval 2012 

Met vriendelijke carnavalsgroeten,

Prins Theodorus d’n Urste

Programma carnaval 2012


12:30 uur Bezoek aan kindercarnaval
Na afl oop naborrelen met de andere
carnavalsclubs in café de Brouwer
20:00 uur Afhalen van prins Theodorus d’n Urste
en dweilen in het dorp


13:30 uur Bezoek aan carnavalsmis in de parochiekerk
14:30 uur Bezoek openingsmiddag in Den Boogaard
16:45 uur Bezoek aan CV de Olliedonkers in 
Spoordonk
18:30 uur Eten
20:30 uur Bezoek van CV de Durdraaiers
21:15 uur bezoek van CV de Pierewaaiers 


12:00 uur Verzamelen voor deelname aan de optocht
16:00 uur Kindermiddag in ’t Centrum
18:00 uur Eten
20:45 uur Bezoek aan CV de Durdraaiers
21:15 uur Prijsuitreiking wisselbokaal prinsenwagens
21:45 uur Terug naar ’t Centrum om verder te feesten


112:30 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
15:30 uur Dweilen bij de Brouwer
16:00 uur Dweilen bij de Klaore
16:30 uur Dweilen bij Den Boogaard
17:00 uur Dweilen bij ’t Centrum
18:00 uur Eten
21:00 uur Bezoek aan CV de Pierewaaiers
22:00 uur Terug naar ’t Centrum om verder carnaval 
te vieren


13:00 uur Bezoek aan prinsverkiezing 
GV de Borrelaers
14:00 uur Dweilen in Moergestel en bezoek KBO
18:00 uur Eten
20:00 uur Bezoek van de Bierschaope
23:45 uur Popverbranding en afsluiting carnaval
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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

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

Raad van Elf

Bestuur

Hier is veurig jaor al genoeg over gepraot

Hier zat zeker muziek in

As de dees nie mee meuge, dan krégge we zeker praot

Ok dees paor kon de maot houwe
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’t Pierewaaiersblaoike interviewt…………. Martin op ’t Hoog!
Daar stonden we weer op de stoep bij een 
grootheid  cq. coryfee van C.V  De Piere-
waaiers voor het inmiddels bekende/be-
ruchte interview. Na Wim Boogaars, Toon 
Franken, Peter van de Wouw en Hans de 
Brouwer kregen we van onze hoofdredac-
teur de opdracht het dit jaar eens in een 
andere hoek te zoeken. Het gevaar sloop 
er inmiddels in dat we weer een sappig 
verhaal over Sas van Gent, Jaoneke, de 
hofdames, ouderwetse carnavalskrakers, 
etc, etc te horen kregen, wanneer we we-
derom naar de, met alle respect, oude 
garde gingen. Mooie verhalen, dat staat 
buiten kijf, en ook van enorme historische 
waarde, maar wij als redactie wilden nu 
toch eens een keer iets anders. Wat niet 
betekent dat we de “generatie Arie Nooteboom”, om het zo 
maar eens te noemen, zullen vergeten. Integendeel, de redactie, 
maar zeker ook de huidige raad van elf beseft als geen ander dat 
het deze generatie is, die C.V. De Pierewaaiers en daarmee het 
openbaar carnaval in ‘t Pierewaaiersrijk groot heeft gemaakt. 
Echter, zoals men in de sportwereld zo mooi kan zeggen: Aan de 
top komen is een, daar blijven is zeker net zo moeilijk….En wij 
zijn van mening dat de man, die nu tegenover ons zit, aan dat 
laatste een enorme bijdrage heeft geleverd!!!
Het moet voor de personen, die de afgelopen jaren in deze ru-
briek gepasseerd zijn, toch een grote eer zijn geweest om ge-
vraagd te worden en ons te mogen ontvangen. Nu hebben wij 
als redactie zijnde onderling wel uitvoerig overleg over wie wij 
vinden dat deze eer toe komt, het moet wel iemand zijn die zijn 
sporen in het verleden verdiend  heeft.  Zie het maar als een 
soort Prinsencommissie, maar dan binnen de Krantencommis-
sie; je moet wel wat kwaliteiten bezitten, wil je als een soort 
van centerfold op de middenpagina van ‘t Pierewaaiersblaoike 
terecht komen. Aangezien onze geinterviewde naast Pierewaai-
ers-coryfee tevens een van de meest begeerde vrijgezellen van 
’t Pierewaaiersrijk is, hadden wij als redactie het idee om een le-
vengrote poster in de stijl van de redactiefoto aan dit interview 
toe te voegen. Echter, bescheidenheid siert de mens en onze 
hoofdpersoon had zelf niet het idee dat deze poster van hem 
een erg gewild object zou worden. (Mocht er toch interesse zijn, 
de foto is wel degelijk genomen en is te bestellen via pierewaai-
erskrant@hotmail.com).
Normaal voelen wij een soort van de adrenalinestoot door onze 
lijven heen stromen (het gevoel dat je moet poepen, maar niet 
kunt, u kent dat toch ook wel?!?), als we voor de deur staan bij 
een grootheid uit het Pierewaaiersverleden, maar dat gevoel is 
nu toch minder. Deze persoon is voor ons wat meer toegankelijk 
dan de helden van voorgaande jaren. Desalniettemin mogen we 
zijn verdiensten voor C.V. De Pierewaaiers zeker niet onderschat-
ten, want wat deze man het laatste decennium aan werk voor 
het openbaar carnaval en C.V. De Pierewaaiers en het SMC in 
het bijzonder heeft verricht, is met geen pen te beschrijven. Zelf 
hebben wij het idee dat vooral zijn “elk dubbeltje 4x omdraaien-
mentaliteit” in deze tijd erg belangrijk is en dat carnaval daar-
door nog te financieren is door het SMC. Dat is een erg groot 
compliment waard!! Martin op ’t Hoog is onze man en Gèsselse 
Ermelindis is zijn bier! Om maar eens een oude reclame-slogan 
uit het vet te halen. Tot zover het “veren / kont”-gedeelte…… 
Martin is niet iemand die erg graag op de voorgrond staat en hij 

valt daardoor misschien niet zo op als anderen, 
die dat wel, misschien zelfs iets te veel, hebben. 
Ongetwijfeld heeft die mentaliteit bij menig-
een een wenkbrauw op hebben doen fronsen, 
maar zal die toch ook veel waardering hebben 
geoogst. Een der ondergetekenden  kan zich 
nog herinneren dat ie tijdens een vakantie in 
Australie geld aan Martin gaf om te wisselen en 
dat ie dacht dat de, destijds nog Nederlandse 
gulden, wel erg gedevalueerd was. Maar na-
vraag bij Martin leerde dat hij vond, dat onder-
getekende zijn contributie en het geld voor de 
club van 100 voor het jaar daarop alvast maar 
voldaan kon hebben. Dit is het ultieme type-
rende voorbeeld van hoe Martin op ’t Hoog 
zich als verenigingsman manifesteerde.

Martin, waarom en wanneer ben jij bij de C.V. De Pierwaai-
ers gekomen?  Je stond immers bekend als een begenadigd 
middenvelder bij Audacia met een geweldig rechterbeen en 
daarna als een clublijnrechter (grensjaoger op z’n Gèssels) met 
een loszittende gouden rechterarm en een haviksoog als het 
om buitenspel ging. Hoe is die band met carnaval en C.V. De 
Pierewaaiers zo gekomen?
Eric Denissen heeft mij eigenlijk gevraagd. Onze Niek en ik gin-
gen altijd veel stappen en wij gingen veel met jongens om die 
al in de raad zaten. Onze Niek zat ook al in de raad. Jan van 
Elderen was penningmeester en die stopte er mee. Ik voelde 
mij niet een type om in de raad te gaan, maar het bestuur zag 
ik best wel zitten. Jan hield alles nog bij in een groot kasboek, 
wat ik pas vorig jaar heb weggedaan.  Maar ik heb wel de digi-
tale administratie meteen ingevoerd. Ik was redelijk handig met 
computers. Ik was natuurlijk niet echt boekhoudkundig, maar 
had wel affiniteit met cijfertjes, dus vond het leuk om aan te 
gaan beginnen.

 Wat trof je aan toen je als penningmeester begon?
Een groot kasboek dus, dat goed was bijgehouden. En 11000,- 
gulden in kas, overigens opgebouwd door de nieuwe “Audacia-
raad”, de groep daarvoor had eigenlijk bijna alles opgemaakt. 
De vereniging was dus redelijk gezond.

Hoe vierde jij carnaval, voordat je bij C.V.  De Pierewaaiers be-
trokken raakte?
Toen gingen wij gewoon met de vriendengroep weg. Dat was 
destijds De Goofey’s. Wij gingen een aantal jaren op dinsdag, 
omdat er toen niet veel te doen was in Moergestel, naar Duits-
land, naar Monchengladbach. Als ik het me goed herinner liep 
de drumband uit Moergestel daar ook mee met de optocht. In 
deze groep zaten o.a. Pedro Op ’t Hoog, onze Niek, de broertjes 
Ligtvoet, Goris Janssen, Jan van Kerkoerle. Onder de bezielen-
de leiding van Peer van Kerkoerle hebben we nog in Venlo het 
“Doofstomme-lied” gedaan, omdat we daar niet teveel herrie 
mochten maken…. In Gèssel gingen we gewoon alle kroegen 
af. De Brouwer, maar vooral Den Boogaard en ’t Draaiboompje. 
Carnaval in Gèssel was destijds nog vooral in Den Boogaard te 
doen.

Je stond mede aan de wieg van het SMC. Hoe is deze unieke 
samenwerking tussen de Moergestelse carnavalsverenigingen 
ontstaan en wat had het als doel?
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Het is ontstaan naar een idee van Bernard Smits, destijds voor-
zitter van De Pierewaaiers. Er was al wel onderling overleg, 
maar niet officieel.We wilden een breder draagvlak creëren bin-
nen Moergestel voor het openbaar carnaval en met onze zuster-
vereniginen samen bewerksteldigden we meer betrokkenheid 
in heel het dorp.

De “oudere garde” binnen C.V.  De Pierewaaiers was aanvan-
kelijk nogal sceptisch over het SMC. Hoe kijk of keek jij daar 
tegen aan?
Ik heb altijd wel toegejuicht om samenwerking te zoeken en 
daardoor een breder draagvlak te creëren. We wilden echter 
wel de identiteit van de Pierewaaiers waarborgen. Daarin zijn 
we geslaagd. Dit geldt uiteraard ook voor de andere twee ver-
enigingen binnen het SMC. Ze hebben alle drie hun eigen iden-
titeit, historie, aanhang, leden en vrijwilligers. En dat moet zo 
blijven. 

Binnen het SMC heb jij je ook enorm ingezet voor de drie/vier-
jaarlijkse wervingsactie. Wat lijkt jou een mooie nieuwe actie 
en waarom zijn deze acties zo belangrijk?
Die zijn belangrijk om het openbaar carnaval te kunnen blijven 
financieren. Omdat de onkosten ook steeds hoger worden. Een 
soort van “eendjesrace op de Reusel” lijkt mij nog altijd heel 
mooi. Men kan dan gewoon bad-eendjes kopen. Die krijgen al-
lemaal een nummer en afhankelijk van de stroming zal er een 
eendje als eerste van punt A naar punt B drijven. Als je dan ge-
noeg eendjes voor een betaalbare prijs verkoopt, kun je al een 
heel eind komen.
 Naast het penningmeesterschap deed je nog tal van hand- en 
spandiensten voor de vereniging. Wat heb je zoal gedaan, in 
welke commissies heb je gezeten en wat doe je nu nog voor 
C.V. De Pierewaaiers?

Puur naar penningmeesterschap gekeken is het sec de boeken 
bij houden. Maar daarnaast zat ik bij het SMC en de Prinsen-
commissie en ik ben voorloper van de optocht. Tevens ben ik 
ondersteunend geweest bij de krantencommissie en verrichtte 
voor andere commissies her en der wat PC-werzaamheden.  
Overigens als voorloper van de Optocht zag ik Bas Hessels daar 
voor de Harmonie lopen en ik dacht toen:”Dat zou best een 
mooie Prins zijn!” en aldus geschiedde…. 

Na je afscheid als penningmeester ben je je volledig gaan rich-
ten op de Reuzenbieren. Hoe ben je geïnfecteerd geraakt met 
het virus der speciaalbieren en hoe loopt dat Reuzenbieren nu 
eigenlijk??
Dat is eigenlijk in het kader van het 44-jarig bestaan van de PW 
ontstaan. Om wat extra inkomsten te genereren, had Bernard 
het idee om een jubileumbier op de markt te brengen. Na de 
introductie van de Gèsselse Ermelindis is het bij mij wat gaan 
leven. Want vroeger kreeg ik ook wel eens een pakketje spe-
ciaalbier, maar dat bleef dan gewoon in de kelder liggen. Na 
het jubileum is de Ermelindis uitgebreid met de Peer Paorel en 
Heukelomse Mie, met als doel dat de Pierewaaiers zich daar 
als collectief voor in gingen zetten. Dat bleek niet haalbaar en 
het kwam  uiteindelijk vooral neer op de vrijwillige inzet van 
Bernard, Jos van Breda en ik. Daarom is vorig jaar besloten om 
de Reuzenbieren van de Pierewaaiers af te scheiden en zijn we 
een nieuwe  BV begonnen met zijn drieën met Peter Swinkels 
als vierde man erbij. Gelukkig is C.V. De Pierewaaiers daar niet 
slechter van geworden en wij ook niet. Dus het bleek al met al 
een win/win/situatie…..

Er is laatst een soort van afscheidsfeestje voor jou georgani-
seerd namens het SMC en daarvoor is door Brouwerij Jober 
speciaal voor jou de Tinus Hop gebrouwen. Een persoonlijk 
biertje. Ondergetekenden  hebben jou als bestuurslid binnen 
C.V. De Pierewaaiers en het SMC en als Pieremaot (Sander) 
enerzijds en als Poekeltje en leider bij Audacia (Eric) anderzijds 
goed leren kennen. Als de Tinus Hop naar jou als persoonlijk-
heid gebrouwen is, zou het volgens ons een straf, eigenwijs 
witbier met een tegendraadse en dominante nasmaak moe-
ten zijn. Maar ook een bier dat inspireert en energie geeft en 
een bier dat altijd hetzelfde smaakt. Een bier waarvan je weet 
wat je eraan hebt en waarop je kunt vertrouwen. Klopt dit een 
beetje? 
Klopt, het is alleen geen witbier…..

Hoe denk jij dat carnaval er over 20 jaar uitziet?
De tendens is dat het over het algemeen minder wordt, maar 
misschien en hopelijk is dat niet op Moergestel van toepassing. 
We moeten wel met de tijd meegaan, hoe moeilijk dat soms 
ook is.  Een combinatie van het ouderwetse carnaval en hoe de 
jeugd het op de wagens viert zou mooi zij….

Waar ben je komende carnaval te vinden?
-Wij zullen met de Pieremaote wel carnaval gaan vieren. Zeker 
met het dweilen. Maar dagen van 12uur+ zal er niet meer in 
zitten. In het verleden was ik al enkele uren bezig, voordat de 
raad bij elkaar kwam. Maar ik moet ook een beetje opletten, 
want ik ben jicht-patient….(Bij deze noemt Martin 7 namen op 
die ook jicht hebben en bestrijd daarmee dat het iets met over-
gewicht te maken heeft. Immers, Pietje Habraken heeft er ook 
last van en die heeft nog steeds een wasbordje…!!) Maar ik ga 
zeker carnaval vieren. Er is immers niets zo gezellig als het Gès-
sels carnaval.

 Aangezien het voor de redactie steeds moeilijker wordt ie-
mand te kiezen voor het coryfeeën-interview hebben wij be-
sloten dat de laatst geïnterviewde grootheid de volgende te 
interviewen persoon mag kiezen. Aan jou de eerste eer, Mar-
tin. Wie zou je volgend jaar graag terug zien in deze rubriek en 
waarom?
Jan Horsten. Dat is er net een die tussen mij en de generatie die 
jullie voorheen geïnterviewd hebben in valt. En natuurlijk ook 
een man die zich enorm voor de Pierewaaiers heeft ingezet. En 
een man, die beseft dat er meer is dan bier drinken. Er bestaat 
nl ook zoiets als een groene fles met een rode dop…… (red.: Jan, 
houdt je komend jaar eind december beschikbaar en zorg dat 
je een schoon doekje bij hebt, want redactielid Sander  wil wel 
eens knoeien/zeveren….).

Tot slot, Martin, heb je nog een mooie Pierewaaiers-anekdote 
voor ons?
Wij zijn ooit in Zeeland (Burg-Haamstede) geweest met de Pie-
rewaaiers en daar moesten we voetballen en op een gegeven 
moment moest Pietje H., na herhaaldelijk commentaar zijner-
zijds, invallen. Toen Piet echter zelf in  het veld moest komen om 
zijn kunstje te vertonen, duurde  dit slechts 2 minuten. Ook de 
Zeeuwse tegenstander was Piet zijn gezever beu en voelde op 
niet zachtaardige manier aan zijn niet geringe neus…..  

Namens de redactie van ’t Pierewaaiersblaoike,
Uw reporters Eric en Sander
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Ik ben enorm blij dat ik voor de vierde keer  mag voorgaan 
bij onze carnavalsvereniging C.V. de Durdraaiers. Een 
prachtige vereniging!  Ik heb er weer veel zin om er 
een geweldig feest van te maken. Maar wat moet je 

schrijven voor de vierde keer? Ik kan 
weer een standaard verhaal schrijven, 
dat ik samen met onze fantastische 
raad van elf en onder begeleiding van 
mijn geweldige adjudant Carlo van 
Esch en zeker niet te vergeten met 
onze zusterverenigingen er weer vier 
onvergetelijke dagen van ga maken. 
Ja dat kan. Maar dat ga ik niet doen, 
ik ga daar eigenlijk gewoon vanuit. Ik 
wil via deze weg eens extra aandacht 
vragen voor de vele vrijwilligers in 
onze vereniging en eigenlijk ook 
in ons dorp. Dus ook voor al die 
vrijwilligers bij de sportverenigingen, 

toneelverenigingen, lokale omroep, brandweer, 
zorginstellingen en uiteraard bij onze andere 
carnavalsverenigingen. En zo kan ik nog even doorgaan. 
Vaak vinden wij hun werk vanzelfsprekend, maar dat is 
het uiteraard niet. Vele mensen verschuilen zich soms 
achter een excuus : te druk, geen tijd, morgen, dat doe 
ik wel een keer. Juist daarom wil ik graag mijn enorme 
waardering uitspreken voor al die vele mensen die wel 
de moeite nemen om vrijwilliger te zijn. Mensen die 
hun eigen beslommeringen en zorgen opzij zetten om 
iets voor een ander te doen. Belangeloos!! Mensen van 
buiten ons dorp vragen wel eens aan mij: ‘Hoe doen 
jullie dat in Moergestel toch?’ Nou ik denk dat hier de 
oorzaak van ons rijk verenigingsleven ligt. Wij zijn rijk 

aan vele vrijwilligers. Meestal rekenen die mensen er 
niet op dat ze er iets voor terug krijgen, maar bedenk 
eens als deze mensen er niet meer zijn. Wat dan? Geef 
ze dus eens een extra schouderklopje. Laten we hopen 
dat iedereen met dezelfde energie het komende jaar 
doorgaat met het fantastische werk. Zo kennen wij 
bij de Durdraaiers, bij al onze activiteiten tijdens het 
hele jaar, ook deze gouden krachten. Ik ga geen namen 
noemen, om echt niemand te vergeten, maar via deze 
weg wil ik jullie allemaal enorm bedanken voor dit 
geweldige werk. Chapeau! Oisterwijk noemt zich wel 
eens de parel van Brabant, maar de echte diamantjes op 
deze parel zijn de vrijwilligers uit onze gemeenschap. 
Is er dan niets te melden over de onze club. Jazeker. 
Na vele jaren van zeer verdienstelijke inzet hebben 
Bart Stokkermans, Geert Claassen (jr). en Bart Claassen 
hun steek aan de wilgen gehangen. Gelukkig blijven 
ze verbonden bij de vereniging , maar jongens alvast 
dank voor die mooie jaren. Twee feestdieren, namelijk 
Frank de Kort en Harry van Gorkum, komen onze raad 
versterken. Welkom. Middels een prachtig programma 
zijn alle ingrediënten aanwezig voor weer een topjaar 
in het Durdraaiersrijk. Tot slot wil ik natuurlijk mijn 
collega prinsen van de Pierewaaiers en de Dorstvlegels 
, hun hofhoudingen, Hariëtte, Jan, Sjaan en al het 
personeel van Partyboerderij ‘t Draaiboompje een 
geweldige carnaval toewensen. Ik hoop u te mogen 
begroeten tijdens één van onze activiteiten in het ’t 
Draaiboompje of elders in het dorp. 
Met een plezierige groet aan Moergestel

Prins Eric d’n Urste

In barre tijden draaien de cafés het best wordt dikwijls 
gezegd. Dus zijn die hiermee momenteel gebaat zou 
ik zeggen. En als dan ook nog de carnaval langs komt 
hebben zij een enorme ‘boost’ voor de boeg.
Al weer 10 jaar loop ik als voorzitter mee en elk jaar 
blijft de carnaval in Moergestel bloeien en boeien. Met 
de jeugd in een niet onbelangrijke rol. Zij bepalen in 
hoofdzaak de veranderingen die telkens plaatsvinden. 
Denk daarbij aan de rol van het mobieltje, iedereen 
weet waar iedereen zit of heengaat. Duizenden foto’s 
worden over en weer gestuurd. Sms’jes de hele dag. 
Maar ook zullen we binnenkort hiermee misschien kunnen 
stemmen wie de mooiste creatie in de optocht heeft. 
En wat te denken van de ‘herrie’-wagens. Wellicht is 
niet iedereen daar altijd blij mee, maar de jeugd op die 
wagens komt waarschijnlijk een jaar of vijf later wel in 
onze cafés en Raad van Elven meedraaien. Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst. 
Moergestel is natuurlijk een feestdorp, daar kunnen we 
niet omheen. Met drie bloeiende carnavalsverenigingen 
en daarbij vele vriendengroepen is het hier bijzonder 
prettig carnavallen.
Een van die drie, de Durdraaiers, zijn samen met ’t 

Draaiboompje weer klaar voor die piek.
Bijna twintig mensen in onze leuke Raad 
met onze immer actieve prins Eric en 
adjudant Carlo, een bloeiend (eet)café en 
veel leuke activiteiten, wat wil een mens 
nog meer.
Welkom heten we twee nieuwe leden te weten Frank 
de Kort en Harrie van Gorkum. Twee Durdraaiers die 
we al lang kennen en die zeker hun positieve steentje 
bij gaan dragen. Uiteraard zijn er ook elk jaar mannen 
die na lange tijd stoppen om wat voor reden dan ook. 
(meestal vaders in de dop). Veel dank daarom aan Bart  
en Geertje Claassen en Bart Stokkermans voor hun 
gezelligheid, hun arbeid, hun collegialiteit, hunne klets 
ofwel hun aanwezigheid al die jaren. Hopelijk kunnen 
we nog dikwijls een beroep op hun doen.
Met volgend jaar ons 44-jarig bestaan voor de boeg, 
gaan we eerst dit jaar eens lekker los……………..maar 
doe niet te gek deze dagen want ……… 
Daor krèdde praot van!

Alaaf!!
Voorzitter Hans Antonis.

Beste carnavalsvrienden,

Hallo Durdraaiers en Durdraaierinnekes,
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 Hofhouding C.V. de Durdraaiers:

Van links naar rechts:  Jan van Erven, Tijs van der 
Zanden, Ad Mutsaars, Geert Claassen, Chris van 
de Ven, Ruud Timmermans, René Dirkx, Harrie 
van Gorkum, Bert-Jan Smits, Prins Eric den urste, 
Kees Claassen, Carlo van Esch (adjudant), Pieter 
Stokkermans, Wim Claassen, Jan Schoones, , Paul 
Timmermans, Mart van der Zanden, Frank de Kort en 
Frank Timmermans.

Bestuur CV de 
Durdraaiers:

Achter van links naar 
rechts : Robert-Jan van 
Korven, Hans Antonis, 
Corné Horrevorts, Wim 
Claassen. 
Voor: Marieke 
Verouden, Evelien de Koning,  Eric Boogaers en Erica 
op ‘t  Hoog. 

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

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.

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?
We sinds dit jaar een eigen clubblad hebben ?• 
Dit ‘t Draaierke heet ?• 
Carnaval volgens dit clubblad dit jaar op 11 • 
tot en met 14 februari zou zijn ?
Dit dus een week eerder is ?• 
De Durdraaiers een hele vruchtbare • 
vereniging is ?
Er het afgelopen jaar nogal wat jonge • 
Durdraaiers zijn geboren en er dit jaar 
waarschijnlijk ook nog  aanvulling komt ?

Ook nogal wat (uittredende) leden van de • 
raad niet snel misschieten ?
Dit ook naar voren kwam bij het • 
kleiduivenschieten tijdens het raadsuitstapje?
We het met het ledenuitstapje wat verder • 
weg zochten ?
We met de bus naar Volendam Kermis • 
vertrokken ?
Dit een aanrader is ?• 
We dan ook met veel mensen waren, omdat • 
de vier meegenomen kratten bier al snel op 
waren ?
Ook Jan Smit en Simon Keijzer van de partij • 
waren ?
Zij maar wat graag met enkele van onze • 
dames op de foto wilden ?

Harrie van Gorkum
Harrie van Gorkum is geen onbekende in ’t 
Draaiboompje. De melkveehouder is hier al 
jarenlang stamgast en ook een groot liefhebber 
van carnaval. ‘Het is even een paar dagen een 
beetje simpel doen. Gezellig!’ Van Gorkum 
viert dan ook ieder jaar carnaval, sinds hij 
zo’n beetje kan lopen. Waarom nu de bij 
de Durdraaiers? ‘Omdat ze goeie raad nodig 
hebben.’ 

Frank de Cort 
Ook Frank de Cort is nieuw binnen 
de raad. Hij is eveneens bekend in ’t 
Draaiboompje en Moergestel. Frank 
heeft, net als Harrie, tijdens het 
prinsenbal al laten zien een prima 
aanvulling te zijn op de raad. Die 
eerste kennismaking is hem goed 
bevallen. “Het is een gezellige club.”
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Prinsenbal Durdraaiers

Veel modder en hilarische momenten. Het prinsenbal 
van CV De Durdraaiers leverde ook dit jaar weer heel 
wat spektakel op. Het slot was spannend. De Durdraaiers 
leken met Theo Moorman een verrassende nieuwe 
prins te krijgen. Het werd uiteindelijk wederom Eric 
Boogaers, die voor de vierde keer op rij als prins Eric 
d’n Urste de Durdraaiers door de carnaval zal leiden. 

De avond begon met het afscheid van Eric als vorige 
prins. Na het afnemen van de veren, mantel, scepter 
en ambtsketting, kwamen de ex-prinsen op het 
podium. Aan de hand van een ludieke quiz werd Ajax-
fan Eric omgedoopt tot Feyenoord-supporter, waarna 
ze vertrokken voor een kroegentocht in het centrum 
van Moergestel.  

In de aanloop naar de prinsenverkiezing liet Eric weten 
zich niet voor een nieuwe termijn beschikbaar te stellen. 
De prinsencommissie zat daarmee in zak en as. Tot 
ieders verbazing kwam tijdens een vergadering hierover 
een auto met prinsenveren voorbij ’t Draaiboompje 
gereden. De bestuursleden zetten daarop in stoere 
terreinwagens én een brommobiel de achtervolging 
in. Daarbij was een heldenrol weggelegd voor de 
bestuurder van de brommobiel. Hij wist uiteindelijk 
ook de auto met de veren te onderscheppen en de drie 
potentiële prinsen naar ’t Draaiboompje te rijden. Om 
11 over 11 reed het gezelschap de residentie van de 
Durdraaiers binnen. 

De spanning steeg toen Eric niet bij dit drietal zat en 
Theo Moorman, gehuld in handschoenen als laatste 
overbleef. Zouden de Durdraaiers een nieuwe prins 
krijgen? Door deze afl eidingsmanoeuvre wist de echte 
nieuwe prins, Eric, het podium alvast te bestijgen. 
Hij zal ook dit jaar vol enthousiasme, samen met 
zijn adjudant Carlo, de Durdraaiers door de carnaval 
leiden.
 

Naam

Beroep

Waar kennen we je van

Waarom is carnaval belangrijk voor je, 
vier je het al lang?

Waarom zit je bij de Durdraaiers?

Programma CV De Durdraaiers
Vrijdag 17 februari 2012:

13.00 uur:  Aanvang kindermiddag in den Boogaard 
15.15 uur:  Einde kindermiddag, naborrelen De 

Brouwer
21.00 uur  De Kreezie Draaiday

Zaterdag 18 februari 2012:

13.30 uur:  Carnavalsmis
14.45 uur:  Openingsfeest in den Boogaard
18.15 uur:  Vertrek naar De Gerrithoeve.
20.00 uur:  Terug naar ‘t Draaiboompje.
20.15 uur:  Vertrek en bezoek aan De Dors(t)vlegels
21.20 uur:  Terug naar ‘t Draaiboompje.
21.40 uur:  Offi ciële opening van carnaval 2012.

J. Rijnen / Prins Eric
21.50 uur:  Aanvang artiestengala

Zondag 19 februari 2012:

12.00 uur:  Vertrek naar het centrum van Gèssel
12.45 uur:  Aanvang Carnavalsoptocht 2012.
14.30 uur:  Na de optocht terug naar ‘t Draaiboompje
15.45 uur:  Aanvang Mini-Playback Show 2012.
17.45 uur:  Prins Eric maakt de winnaar(s) bekend.
18.15 uur:  Vertrek naar De Gerrithoeve.
19.45 uur:  Terug naar ‘t Draaiboompje.
20.45 uur  Bezoek van de Pierewaaiers aan ‘t 

Draaiboompje
21.30 uur:  Bezoek van de Dors(t)vlegels aan ‘t 

Draaiboompje.
21.45 uur:  Bekendmaking beker prinsenwagen.

Maandag 20 februari 2012:

12.30 uur:  Aanvang Dweiltocht 2012 in ‘t 
Draaiboompje.

12.00 - 12.45 u : Café ‘t Draaiboompje 
13.00 - 13.30 u.: Epi’s Eethuis
13.30 - 14.00 u.: Tapperij de Schouw
14.00 - 14.30 u.: Café de Kloare 
14.30 - 15.00 u.: Café de Brouwer
15.00 - 15.30 u.: De Aanbeveling
15.30 - 16.00 u.: Café ’t Centrum 
16.00 - 16.30 u: Den Boogaard
16.30 - 17.15 u: Hier Neffe 
17.15 –17.45 u.: De Veerkes 
18.00 uur:  Vertrek naar De Gerrithoeve

(Bus gaat langs den Draai) 
19.30 uur:  Terug naar ‘t Draaiboompje.
21.30 uur:  Vertrek naar café De Brouwer.
21.45 uur:  Bezoek aan C.V. de Pierewaaiers. 
00.15 uur:  Terug naar ‘t Draaiboompje. 

Dinsdag 21 Februari 2012:

13.00 uur:  Aanvang Prinsenbal van G.V. de Borrelaers.
14.00 uur  Dweilen in Moergestel met bezoek KBO in 

Den Boogaard 
16.15 uur:  Terug naar ‘t Draaiboompje. Kindermiddag
18.15 uur:  Vertrek naar de Gerrithoeve.
19.45 uur:  Terug naar ‘t Draaiboompje.
20.30 uur:  Aanvang bonte Durdraaiersbal
23.30 uur:  Prins Eric en zijn 

Adjudant Carlo naar Sint Jansplein.
24.00 uur:  De pop verbranden en 

Sluiting Carnaval 2012
Bekendmaking motto 2013

43



Voor al uw
 bouw

w
erkzaam

heden &
 advies




































W
. K

E
T

E
L

A
A

R
S

 A
L

S
 P

A
R

T
N

E
R

: D
A

O
R

 Z
I
T

 M
U

Z
I
E

K
 I

N
!!! 

B
o

u
w

–
 e

n
 w

o
o

n
rijp

 

m
a
k
e
n
 

B
ib

lio
th

e
e
k
lo

c
a
tie

 

M
o

e
rg

e
ste

l 

A
a
n
le

g
  

in
filtra

tie
k
e
ld

e
r 

O
iste

rw
ijk

 

M
a
c
h
in

a
a
l h

e
rstra

te
n
 

m
e
t d

e
 T

ig
e
r-S

to
n
e
 

in
 U

d
e
n

h
o

u
t 

T
e
rre

in
in

ric
h
tin

g
 

 D
e
 R

o
o

i P
a
n
n
e
n
 te

 

T
ilb

u
rg

 


























































 

P
o

s
tb

u
s
 1

0
3

 
5

0
6
6

 Z
J
 M

o
e

rg
e

s
te

l  
T

e
l. 0

1
3

-5
1

3
 1

3
3

9
F

a
x
 0

1
3

-5
1

3
 2

7
9

0
 

w
w

w
.w

k
e

te
la

a
rs

.n
l 

in
fo

@
w

k
e

te
la

a
rs

.n
l 

vanaf 1982

T
ilb

u
rgsew

eg 6, 5066 B
V

 M
o

ergestel 
Tel. 013-513 23 45 - Fax 013-513 38 17 - w

w
w

.sm
its-van

ree.n
l

�
H

erstoffering in leder en m
eubelstof

�
G

especialiseerd in kapitonneerw
erk

�
Polyether in alle soorten en m

aten

�
R

uim
e sortering m

eubelstoffen



Wat was 2011 toch een fantastisch jaar hier in  
Moergestel. We hebben behoorlijk wat te vieren en dat 
gaan we doen ook. 

We gaan drinken op een fantastische carnaval met 3 Prin-
sen en 3 gezonde carnavalsverenigingen! (6) Op de Moer-
gestelse Lente in Den Bosch, als steunbetuiging aan een 
pastoor die ons begrijpt. Een actie die vele moslims in de 
wereld heeft geïnspireerd. (1) 
Het glas wordt geheven op alle fantastische sporters die 
Moergestel hebben vertegenwoordigd, vooral bij zwem- 
en wielerwedstrijden: Wendy, Danny, Boy en Mike, santé. 
(4). Laat de glazen klinken voor een unaniem gekozen Al-
gemeen Directeur van Audacia, dat kan Ajax niet zeggen. 
(1)

We hebben sindskort een officieel cyclocrossparcours, 
meneer de Burgemeester. (1) Met een echte berg boven-
dien, daar moet op gedronken worden, van 12 meter hi 
ha hoog. (13) In de rest van Nederland wordt hardop ge-
droomd over een kunstmatige berg, maar wij hebben ‘em 
al!
En er is nog meer ten goede van de Moergestelse natuur 
gedaan. Er zijn zowat 18 bochten bijgekomen in de Reu-
sel, klinger de kladderlie kling, pullen tegen elkaar. (18)

Heeft u ook gezien wat er vlak naast de vredig meande-
rende rivier staat? Haha, juist, een paal zo hoog dat ze 
hem in Luxemburg, Brussel en Amsterdam kunnen zien. 
Niet verwonderlijk, want wij zijn het middelpunt van de 
BeNeLux. (1) Voor elk officieel lid van deze landenge-
meenschap 1 bier. (0) 

Weet u wat het voordeel is van een rivier die af en toe uit 
zijn bochten vliegt? Er ontstaat een plas water waar je een 
fantastische ijsbaan van kunt maken. (1) Jammer dat het 
deze winter maar niet koud genoeg lijkt te worden hier. 
In Oisterwijk is het daarentegen blijkbaar wel koud ge-
noeg voor schaatspret, hoe doen jullie dat toch? Als u de 
stroom voor die schaatsbaan opwekt met zonne-energie, 
is het humor.

Het heeft dan wel niet gevroren in Moergestel, meneer 
de Burgemeester, maar wij hebben wel vorst. Grootvorst 
Theodorus d’n Urste van C.V. de Dors(t)vlegels namelijk. 
Katjing voor opa Theo. (1) Laten we een hele bak bier 
tegen elkaar slaan voor het feit dat ze hem bij het Prin-
senbal éérst in een kist hebben gelegd en daarná hebben 
opgehangen aan een hijskraan. Dat is toch beter dan an-
dersom. (23+1 gratis)

Helaas heeft onze held Cas Spijkers zich afgelo-
pen jaar wel laten kisten, maar laten we vooral 
zijn heerlijke Blaoskapellensnert herinneren. (1) 
Snert die er dit jaar niet bij was tijdens het 29e  
Blaoskapellenfestival, maar dat waren 23 kapellen wel. Er 

zijn tijdens het Pieregeblèr weer 10 originele Moergestel-
se carnavalshits uit onze feestelijke breinen ontsproten, 
we leven 100 jaar in Harmonie: Ein Prooooosit!, ‘klinkt’ 
het massaal in koor. (133)

Man man, wat is het gezellig hier, meneer de Burgemees-
ter. Kom op, haak eens even in, we hebben nog veel meer 
te vieren. Er is weer een Chinees (1) en een verbouwde 
Egyptenaar (en ik bedoel niet Mubarak) (1). Moergestel 
Fietsdorp is ingekort. (1) De geboortecijfers van zwanen 
in Moergestel zijn dubbel zo hoog als de sterftecijfers (2-
1=1). Wij hebben geen Mc Donald’s, slurp en geen Prins 
die van zijn SOKkel is gevallen, hik. (2) Er hoeft geen 50 
cent in de winkelwagentjes van de Jumbo (1), proost op 
de lekkerste worst van het land (1). Proost op het com-
mentaar van winnaar Ketelaars: ‘De Aldi heeft 10 worsten 
in haar schap, maar de lekkerste hebben wij in ons hand.’ 
(10) 

Klingerdieklaktiktak voor de basisscholen in ons dorp, die 
hebben laten zien dat samenscholing helemaal zo gek nog 
niet is. (1) Proost dat ik niet heb geproost op het feit dat 
de kabel van de hijskraan die Grootvorst Theodorus om-
hoog hield niet is geknapt. 4 pils voor de houtzagerij, 5 
voor de bakkerij, 1 op geen Moergestelse kastelijn in de 
bak. Nog eentje op het wereldrecord ‘verjongen van een 
woongroep’ (Reuselhof), 3 bier op het nieuwe asfalt van 
de Tilburgseweg, 20 over het nieuwe biljart van d’n Draai 
heen, 1 pilske omdat de Muur uit de Ronde van Vlaande-
ren is gehaald en 5 omdat er een muurtje uit HierNeffe is 
gesloopt. 50 op alle 2011-baby’s waar het schèèl vanaf is 
gedronken, 30 op alle stelletjes die symbolisch per huif-
kar, warmgestookt met alcohol, zijn verhuisd en 1 pint 
voor elke bus die op zondag door Moergestel reet, oeps, 
reed. (448)
 
Hoppakee! 800 redenen om te proosten en dat allemaal 
in 1 jaar. Ik heb trouwens gehoord dat u volgend jaar ook 
een glaasje gaat drinken, meneer de Burgemeester. Op 
800 jaar tapvergunning in Oisterwijk of zoiets?! Dat zal 
me een feestje worden. Als u nog behoefte heeft aan wat 
inspiratie, meneer de Bargemeester, kom dan zaterdag 18 
februari 2012 om een uurtje of drie met ons het glas hef-
fen in Den Boogaard. De sleutel tot een succesvol feest 
heeft u namelijk zelf in de hand. Gelieve deze sleutel dan 
weer voor 4 dagen aan ons te geven.

O ja, heeft u het gevoel dat uw glas halfleeg is? 
Bestel dan zo snel mogelijk een nieuwe. 

Alaaf en tot dan!

Beste Burgemeester,
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Moergestel  Diessen 

DIJKSHOORN.......
Lekkere verse aardbeien eet je niet in de winter, net als 
boerenkool met worst op een hete zomerdag, dat doe 
je niet. Maar het stomme is, als je het onverhoopt wèl 
doet, het zij omdat je per ongeluk in dergelijke situati es 
terecht komt, dan is het fi jn, lekker en grappig!

Op 27 Oktober 2011 j.l. was ik onderweg en toen ge-
beurde het, ik schrok er oprecht van en in een opwelling 
draaide ik de volumeknop rechtsom…. Eerder schijnbaar 
heft ig nieuws van dat jaar, dat Osama was gepakt en in 
zee was gepleurd en dat Khadaffi   in een van zijn palei-
zen, een rioolbuis, was gevonden en er vervolgens het 
beste met hem gebeurde wat hij zichzelf had kunnen 
wensen, deed me niets. 

In het nieuws overzicht van 7.30 uur kwam naar buiten 
dat Henk Pleket 23 Oktober 2011 was overleden. Henk 
Pleket, het gezicht van feestband de Havenzangers. De 
Havenzangers, de band die carnavalsvierend Nederland 
ieder jaar opnieuw vier dagen lang overeind houdt. Toe-
gegeven, de hoogti jdagen van deze band waren echt 
voor mijn ti jd. Op het moment dat wellicht hun bekend-
ste single “’s Nachts na tweeën”  in de maak was, was er 
nog niet eens over mij nagedacht, laat staan dat ìk al in 
de maak was. Toch deed het me wat, het was toch ‘mijn’ 
muziek. Muziek van de Havenzangers is voor iedereen 
die er geen zin in heeft  te bedenken hoe nu weer te moe-
ten dansen. Gewoon hossen, polonaise en lallen. Zeg nu 
zelf, de polonaise is werkelijk de enige dans waarbij je 
fatsoenlijk en op je gemak je pilsje leeg kunt drinken. 

Als gevolg van het nieuws van het overlijden draaide de 
dienstdoende DJ Giel Beelen ” ‘s Nachts na tweeën” , en 
terstond ging de radio harder en was er niemand meer 
die deze dag voor mij kon verpesten. Wat als hij nou niet 
was overleden? Zelf zou ik het nooit opzett en, en mèt 
mij zullen DJ’s over het hele land, behalve die van Ra-
dio Hollandio, überhaupt geen carnavalsmuziek opzet-
ten. Maar... Carnavalsmuziek! Het is wel degelijk een 
seizoensgebonden product. Een seizoen van minimaal 
(ongeveer) 80 dagen….

Het is net als met alle andere soorten muziek, je moet 
ervan houden…! Toch luistert iemand die verzot is op 
klassiek niet 4 dagen lang naar het gerag van heavy me-
tal. Een hardstyle-liefh ebber zal het niet uithouden om 
4 dagen lang naar het, in zijn oren, gejengel van een vi-
olist, die klinkt alsof ie zijn peperdure Stradivarius 3x uit 
zijn handen heeft  laten vallen, luisteren.

Alleen als het op carnaval aan komt, staan 4 dagen lang 
alle oren allemaal dezelfde kant op! Er is maar 1 soort 
muziek waar je,  zonder al te veel moeite, gemakkelijk 
4 dagen naar luistert. En dat is carnavalsmuziek. Nog 
steeds het simpele hos- en lalprincipe met teksten die 
voor iedereen te doen zijn. Ook al heb je, voor je gevoel, 

die vrachtwagen die ‘s ochtends bier naar binnen stond 
te pompen half leeg gezopen.

Eff e wachten! Nog eff e wachten nog! Eff e wachten nog! 
Je verzint het niet! Iedereen wacht! Als van Duin dit zingt 
wacht iedereen! En dan......? PIZZA! Wat Pizza, hoezo 
Pizza? Pizza? Dat is het mooie ervan, je hoeft  er niet over 
na te denken. Pizza!!! Primaa!!!! Dat zijn de mooiste 
nummers van allemaal! Die nummers, waarbij het hele 
café mee zingt zonder ook maar te beseff en waar hij of 
zij over zingt….

Komende carnaval zal het niet anders zijn, het is ten 
ti jde van dit schrijven 9-11-2011 en de carnavalsknei-
ter van 2012 is er al door. “Hoeren neuken, nooit meer 
werken!”. Naar aanleiding van het 2e project van het 
grootste media-succes van Brabantse grond sinds Doe 
Maar, New Kids!!! Gezongen door niemand minder dan 
Corry Konings, alias Kee Kwèèk, die na haar laatste hit  
“Mooi was die ti jd” haar carrière hiermee een nieuwe 
boost geeft ! Het zij op een manier, die niet door ieder-
een gewaardeerd wordt. Flauw als je het mij vraagt. Als 
arti est ga je toch een stapje verder om succes te boeken 
wanneer jouw ‘Adios Amor’ alleen nog maar in voetbal-
stadions te horen is wanneer de tegenstander met nul 
punten naar huis gestuurd wordt. Beetje hypocriet om 
er nu over te zeuren en ti jdens carnaval uit volle borst de 
tekst mee te zingen. “Ik heb een Toe Toe Toeter op een 
waterscooter” van de Gebroeders Ko gaat over precies 
hetzelfde als het liedje van Corry. Over helemaal niks! 
Dát is carnavalsmuziek! Het gaat nergens over! En ge-
middeld genomen heeft  toch iedereen er plezier aan!

Opzienbarend genoeg zijn het in Moergestel de liedjes 
van eigen makelij die het best scoren. Liedjes die wor-
den gemaakt door een groep om de competi ti e aan te 
gaan met andere groepen, die ook een liedje hebben ge-
maakt. De strijd aan gaan om het beste carnavalsliedje 
van Moergestel te maken en dit in een direct onderling 
duel uit te vechten: Het Pieregebler! Groepen die een 
aantal maanden van te voren bezig zijn met voorberei-
den, vervolgens de betreff ende avond van het optre-
den geen bier kunnen drinken omdat ze sti kken van de 
zenuwen en daarna ná het optreden eerdergenoemde 
vrachtwagen trachtt en leeg te drinken. Met als gevolg 
vreugde en opwinding bij de winnende groep en een 
mati ge tot ernsti ge vorm van teleurstelling bij de overige 
deelnemers. Er zijn ook hier helaas wel eens slechte ver-
liezers….Natuurlijk is die teleurstelling wel enigszins te 
begrijpen. Er is hard aan gewerkt door iedereen. Uren, 
dagen zijn geïnvesteerd in een optreden van slechts 5 of 
hooguit 10 minuten.

Lang werken aan een kort optreden, dat door het im-
mer kriti sche Moergestelse publiek binnen 1 tel na af-
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loop wordt beoordeeld. Ga d’r maar aan staan, want het 
Moergestelse publiek staat er om bekend dat het zijn of 
haar mening niet onder stoelen of banken steekt, om 
maar eens een populair carnavalesk hoofddeksel te ge-
bruiken…. De jury-leden zijn op dat soort momenten ook 
niet te benijden. De winnende groep zal hun beoordeling 
als uiterst objecti ef inzien. De ‘verliezers’, als er die al zijn 
op ’t Pieregeblèr, zullen een andere mening toegedaan 
zijn. Wat dat betreft  chapeau voor diegenen die elk jaar 
weer zover gekregen zijn de jury te vormen. Een helse 
taak lijkt me… Tot het moment dat men er vrede mee 
heeft  en de handen in elkaar gaan, iedereen het beste 
met elkaar voor heeft  en Moergestel verzekerd is van 
nieuwe carnavalsnummers. Toegevoegd aan het Pierege-
blér-archief! Een archief met ti entallen liedjes van ‘eigen 
bodem’, waarvan enkele nummers het niet eens slecht 
zouden doen buiten het dorp! 

Carnavalsmuziek is voor iedereen. Of je er nu doorgaans 
een hekel aan hebt of niet! Er is simpelweg maar 1 mu-
zieksoort die 4 dagen lang(!) mensen op de been kan hou-
den. De slechtste zijn de beste! En andersom! Wat voor 
jou dan het beste is, dat maak je fi jn voor jezelf en ieder 
voor zich uit. Niemand die er zich druk om maakt. En er 
zijn alti jd mensen die tegen die ti jd uit hun schulp kruipen 
en achter een microfoon weer ongelofelijk te keer gaan 
om ons te voorzien van hun beste slechtste carnavals-
knoepert! Zangers die het lied zingen met maar één en 
dezelfde gedachte: Dit wordt ‘m!!!!

Zo lang dit het geval is, zal carnaval blijven voortbestaan. 
Het enige volksfeest waarbij niet moeilijk gedaan wordt, 
er geen onschuldige geit het mes op de keel krijgt en 
waar geen man de gedachte om de regering eens weg 
te pesten, met alle gevolgen van dien, daadwerkelijk uit-
voert…!!

Gewoon, hand op de schouder van de voorganger, in de 
andere hand een pilsje en keihard mee blèren met een 
liedje en geen idee hebben wat je nu precies zingt... Pri-
ma!!! Pizza!!!! Wat een mooi feestje toch hè!!! 

Henk Pleket R.I.P. 

We zoeken nog een geschikte manier en ti jd om je ti jdens 
carnaval te gedenken. Heb je een idee? Ik wel…!! Met 
carnaval kijken we om een uur of 2 allemaal naar boven, 
benieuwd naar de polonaise die dan met dak en al naar 
beneden komt. Met jou voorop en Michael Jackson, Amy 
Winehouse en Benny Neyman er achteraan. En Jhonny 
en Rijk zullen zien dat het goed is…..!!! 

Laurens Dijkshoorn, 9-12-11, te Moergestel-Noord



Audacia komt steeds dichter bij Willem II: zij zijn een klas-
se gestegen, Willem II een klas gedaald. Oorzaak: Audacia 
weet al een beetje wat het betekent: De Beuk erin. Willem II 
hoopte alleen tevergeefs op Beukering. Beide elftallen hou-
den trouwens wel van een Jupilerke.

Het Openbaar Carnaval viel in oktober ook van haar 
S.O.K.kel.
Stadsprins Rik is als troost officieus opgenomen in de  
Ere-garde van De Pierewaaiers!!

Audacia Hassams

Trots, doch eenzaam, 
torent de Benelux-paal 
boven de Moergestelse 
beemden uit. Eigenwijs 
wijzen zijn vingers alle 
richtingen in: hier sta 
ik dan voor paal, het 
middelpunt van de Be-

nelux.
De afstanden worden keurig, doch klein weergegeven.
Helaas volgens onze rekenmeester klopt het niet; de kern 
Heukelom ligt geen 8 kilometer van de paal. Vanaf  Mie Pie-
ters, toch HET middelpunt van Heukelom is het slechts 4,5 ki-
lometer en vanaf de oude gemeentegrens (de Berkelse Loop) 
zelfs maar 2,5 km. Je kunt natuurlijk over Oisterwijk of over 

Tilburg rijden, dan haal je die 8 kilometer wel, maar je rijdt 
toch ook niet over Den Bosch naar Breda.
De slimmerik, die de afstand heeft doorgegeven,moet echt 
geflipt zijn.
Mocht het kadaster de opgave hebben verstrekt, dan vrees ik 
dat het middelpunt van de Benelux inderdaad niet in Moer-
gestel ligt, maar ergens in de buurt van Tiel. Flipje zal er wel 
blij mee zijn!
Volgens de paal ligt Oisterwijk ook dichter bij Géssel dan 
Heukelom. Echt niet! Heukelom ligt ons nader aan het hart 
dan Oisterwijk en van dat gemanipuleer houden we niet!  Dè 
De Pierewaaiers unnen adjudant uit Osterwèk hebbe, kan ur 
nog net meej deur, mar verder wille we nie gaon, want daor 
krègde toch maar praot over! 

Geflipt
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om ons te voorzien van hun beste slechtste carnavals-
knoepert! Zangers die het lied zingen met maar één en 
dezelfde gedachte: Dit wordt ‘m!!!!

Zo lang dit het geval is, zal carnaval blijven voortbestaan. 
Het enige volksfeest waarbij niet moeilijk gedaan wordt, 
er geen onschuldige geit het mes op de keel krijgt en 
waar geen man de gedachte om de regering eens weg 
te pesten, met alle gevolgen van dien, daadwerkelijk uit-
voert…!!

Gewoon, hand op de schouder van de voorganger, in de 
andere hand een pilsje en keihard mee blèren met een 
liedje en geen idee hebben wat je nu precies zingt... Pri-
ma!!! Pizza!!!! Wat een mooi feestje toch hè!!! 

Henk Pleket R.I.P. 

We zoeken nog een geschikte manier en ti jd om je ti jdens 
carnaval te gedenken. Heb je een idee? Ik wel…!! Met 
carnaval kijken we om een uur of 2 allemaal naar boven, 
benieuwd naar de polonaise die dan met dak en al naar 
beneden komt. Met jou voorop en Michael Jackson, Amy 
Winehouse en Benny Neyman er achteraan. En Jhonny 
en Rijk zullen zien dat het goed is…..!!! 

Laurens Dijkshoorn, 9-12-11, te Moergestel-Noord
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Hofkapel / (S)taporkeSt d’ambiejanS
Ambiance (frans: am-bi-ance )
1) Omgeving 2) Sfeer 3) Stemming. 
Ambiejans (gèssels: am-bie-jans) 
Vrije vertaoling uit het Frans: 1) sfeer 2) gezelligheid 3) 
plezier
S(t)aporkest d’Ambiejans ( gèssels: d’n Ambiejans)
1) Gèssels Straot-orkesje (in Oisterwijk ok wel ge-
noemd: trottoir-band) mee as voornaomste reje 
van bestaon: zie de vrije vertaoling ûit ‘t fraans) 
2) hofkapel van de Pierewaaiers mee as voornaomste reje 
van bestaon: zie de vrije vertaoling ûit ‘t Fraans)
Vur diegene die het nou nog nie wit: “t blaos-kapelleke wè 
overal in Gèssel van de partij is. Te zien en te heure bij bijv. 
Fietsdurp, de avondwandelvierdaagse (of is het nou de wan-
delavondvierdaagse ), Jeugdvakantieweek, Sauwelen en de 
rest.

Nou weten we inmiddels wè  d’n Ambiejans wil zeggen, mar 
hoe zit ’t nou mee dè  (s)tap-orkest  ?
Nou, dès vlug gezeet. Het grôtste deel van het orkest ( onge-
veer 100%) houdt wel van stappen. Un aander (onder-)deel 
houdt bij dè stappen  ôk wel van tappen. 
Dees wil dan zoveul zeggen as: ze houen er van,  dèt ’t getapt 
wordt en dan nie 
ûit een aander vaatje mar gewôôn ûit zo’n biervat. Vur deze 
en gene is dan un biertank ôk goed, want daor zit meer in…
Nou gaon er de leste jaore ôk enkele stemmen op  
binnen d’n Ambiejans, die verkondige dè de haokskes ver-

keerd staon. Die moete volges hun nie om de “s” 
mar om de “t” .
Dees zen de meskes van ’t sap en dan mee na-
ome de appelsap. Vur hun is ’t meer een Sap-
orkest dan een tap-orkest.
Tot zô ver ‘t taolkundige  deel.
‘t geschiedkundige stukske is net zô simpel. Al 
meer dan 25 jaor geleje is d’n Ambiejans opgericht dur een 
paor (ex-)pierewaaiers en mee de nodige ups en downs is ’t 
inmiddels ’t langst bestaonde blaoskapelleke ûit Gèssel. Toe-
vallig of nie, mar mee Carnaval zen ze mee 11 man/vrouw op 
stap en zûrrige ze vur de muzikale ondersteuning van Prins 
John.
Behalve op de vrijdag-aovond, want dan vieren ze dur ège 
fistje. Dan organisere ze d’n bekende Inblaos-aovond, waor-
van sommige zegge dè ’t d’n gezelligste aovond van de car-
naval is. As ge hier meer over wilt wete, dan moete ’t stukske 
mar ’s leze in deez Pierewaaiersblaoike.

En wilde meer wete over d’n Ambiejans, dan moete mar ’s 
kèke op www.ambiejans.nl  Dieje site wordt mee carnaval 
trouwes elke dag ge-updeet. 
Dan kunde leuke foto’s zien van de vurige dag en leze hoe de 
leje van d’n Ambiejans er vur staon. Misschien staode zelf ôk 
nog wel op de foto. 

Je kunt het navragen bij Hans en Sjaan, 
maar Moergestel kende echt een statige zwaan.
Jarenlang zwom hij bij de nonnen van Stanislaus.
Samen met zijn zwaanin: zoiets als Beatrix en Claus.
Plots is Ma Zwaan toen naar de zwanenhemel gegaan
Voor hem betekende dit het einde van een vredig bestaan.
Hij moest verder leven als een trappist, zo celibatair,
Voelde zich eenzaam, maar ook wel elitair.
Wie zwom er rond als alleenheerser vol zwier?
Wie was er immers de baas van de rivier? 
Wie vermoordde er menig jong eendje?
Wie hapte er soms naar een kinderbeentje?
Soms werd hij gehaat door zijn agressief gedrag.
Hij wist echter dat hij bij Cees Schoenmakers wel goed lag.
Cees noemde de agressor liefkozend Flappie.
Guus gaf hem echter een heel hard klappie.
Onze zwaan ging toen helemaal onder
En Guus mieterde hem stiekem in het vooronder.
Flappie was dus plotsklap heengegaan, 
Door hem simpel op zijn kop te laten slaan.
Als politicus was Guus het liegen wel gewend, 
daarom heeft hij de zwanenmoord lang ontkend.
In de politiek heeft men meestal niets in de gaten
En mag een leugen nog wel eens baten.

In Gèssel geldt: Al is de leugen nog zo snel,
De waarheid achterhaalt haar op den duur wel. 
Een alerte puber had alles haarscherp gezien
En belde éen, éen, twee in plaats van nul dertien.
Guus moet nu flink wat betalen
En zal hier behoorlijk van balen.
Kanoërs en kinderen zijn van Flappie verlost
Guus is de enige, die dit € 250,-- heeft gekost.
Flappies plaats is al overgenomen door een zwanenpaar,
met een behoorlijk grote (vijf) kinderschaar.
Dat Flappie moge ruste in vrede.
Van éen klap heeft hij niet veel geleden.
Dit ter geruststelling van de Partij voor Dieren,
Zodat ze hier in ieder geval niet over kunnen klieren.
Flappie rust nu tussen riet en lover.
Ge ziet ut: ook hier krèdde praot over!
R.I.P. 
De Rijksrijmer

De zwaan
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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
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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 

Voor braderieën, feesten en partijen

www.inpettofotografisch.nl

fotostudio 

grafische vormgeving  

webdesign
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SUPERVET-MEGAGROOT-BASISSCHOOL0 
KINDER-CARNAVALS-FEEST !!!!!!!

Hey hoi Prinsen en Prinsessen, Piraten en Ridders, Sponge-
Bobs en Mega Mindy’s en alle vet-verklede kinderen die 
samen carnaval willen vieren.

Kunnen jullie ook haast niet wachten tot het vrijdag voor 
Carnaval is ?? 
Dan mogen we namelijk weer gek doen, dansen en 
springen, gekke bekken trekken, lekker ranja drinken, 
chippies eten en glijden door de confetti en proberen om 
de langste polonaise te vormen die bestaat. Én natuurlijk 
swingen en keihard meezingen op ons enigste-eigenste 
Kinder-carnavalslied! 
Een echte carnavalshit waarbij de voetjes van de vloer gaan 
en de handjes de lucht in: 
daor krèdde vast praot van !!!

Eens kijken of iedereen het straks weer mee kan zingen 
en of alle juffen en meesters ook de danspasjes hebben 
gestudeerd?? 
Want wat is er leuker om samen met je klasgenootjes, 
juffen en meesters uit je dak te gaan?? 
We organiseren dit feest in Den Boogaard, ieder jaar met de 
3 carnavalsverenigingen, het SMC en de ouderraad van de 
Hertog-Jan en de Graaf van Ursel.

Zij doen hun best om alle kinderen een gezellige 
carnavalsmiddag te geven in een gezellige en tevens 

beschermde omgeving.Voor alle leeftijden is er van alles 
te beleven. Je kunt je laten schminken, of meedoen in de 
polonaise… 

Heb jij misschien altijd al een handtekening willen vragen 
aan een van de Prinsen of maak jij in de kleurhoek rustig 
een mooi kunstwerk? 

En voor alle coole dans-kanjers: Laat jij maar eens je beste 
moves zien in de disco 

En natuurlijk ontbreekt onze Clown niet!

Van al dat dansen, hossen en springen krijg je best wel 
dorst. De Ranja-bar zal er weer staan en voor iedereen is er 
een zakkie chips!

Aan het einde van de middag als jullie terug naar school 
lopen krijgen jullie allemaal bij de uitgang nog een grote 
snoepzak mee! Dat wordt smullen…. 

Wij hopen dan ook dat iedereen er weer zin in heeft en 
dat wij jullie op vrijdagmiddag in een grote optocht mogen 
verwelkomen in Den Boogaard voor het:

SUPERVET-MEGAGROOT-BASISSCHOOL- 
KINDER-CARNAVALS-FEEST !!!!!!!

Alaaf en tot dan

ATTENTIE,ATTENTIE, 

Het Carnavalsleven in het Pierewaaiersrijk kent veel leuke 
hoogtepunten. Maar ook het Pierewaaiersrijk ontkomt niet 
aan leed. In 2011 moesten wij binnen 7 dagen afscheid ne-
men van drie ex-hofhoudingsleden.
De dag na het dweilen bereikte ons het droevige bericht, dat 
Rob Haarselhorst plotseling was overleden. Rob was een paar 
jaar lid van de Hofhouding (1970-1971) en was gehuwd met 
Eugenie Simons, een dochter van oud-voorzitter E. Simons. 
Rob bleef echter trouw Carnaval vieren in het Pierewaaiers-
rijk en was ook een van de animators van de Boerenbruiloft.

Maandag na de Carnaval werd een uitvaartdienst gehouden 
ter ere van Ad Wouterse, een van de grootste aanjagers van 
de Moergestelse Carnaval. Ad overleed op Carnavalsmaan-
dag in België. Ad was voorzitter en (Groot)vorst van de Pie-
rewaaiers in de jaren 1964 tot 1970. Hij richtte later de Fla-
mingo’s op en werd nadien voorzitter van de Moezelnippers. 
Op zijn geheel eigen, niet door iedereen begrepen manier, 
heeft hij Moergestel op de kaart gezet als Carnavalsdorp.

Vrijdag na de Carnaval overleed na een kort, maar hevig ziek-
bed Wil van Oudheusden. Wil maakte jarenlang deel uit van 
de Hofhouding en het Bestuur. Met zijn kenmerkende rode 
snor nam hij jarenlang deel aan de optocht (ook hij verfoeide 
het woord Opstoet). Wil regelde alles rondom de Eregarde. 
Hoewel hij van plan was om hierboven een nieuwe Carna-
valsvereniging op te richten (hij wou ze De Kwèkers noemen) 
zijn wij ervan overtuigd, dat hij dit niet over zijn Pierewaai-
ershart heeft kunnen krijgen en waarschijnlijk gewoon een 
goeie adjudant is geworden van een van de overleden Prin-
sen. Wil, je was in hart en nieren een Tilburger en een Wil-
lem II-er (gelukkig heb je de degradatie niet meer mee hoe-
ven maken!), maar vooral toch een onvervalste Pierewaaier! 
Bedankt voor je inzet!
Dat ze alle drie mogen rusten in vrede. Alaaf!

We hebben gezocht en gezocht en we 
hebben ut gevonden: Oisterwijk heeft iets 
waar ze beter in zijn dan Gèssel!!

Ze hebben veel betere Sauwelaars en dan 
bedoelen we daar met name die manne 

van Van der Paas (en dè vrouwke uit de Riet-
straat) mee. Zunde veur Osterwèk dè die twee 
uit Heukelom komen. 

In memoriam
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Schoolstraat 60 - Moergestel
Tel.: 013 - 513 11 10
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Ook de gemeente Oisterwijk ontkomt niet aan de bezuinigin-
gen. Die vinden overigens vooral plaats op cultureel gebied. 
Eigenlijk waren ze niet nodig geweest, als de gemeenteraad 
en de ambtenaren wat beter opgelet hadden. Er werd nl. 
links en rechts nogal gemorst met geld: wat denkt u van de € 
150.000,-- die werd uitgegeven aan websites, die niet func-
tioneerden? En van dat foutje bij de berekening van de ver-
bouwing van de Durendaelschool van maar liefst € 700.000,-
En die opknapbeurt van het St. Jans- plein is natuurlijk ook 
weggegooid geld. 
Met al dat geld kan de bibliotheek in Moergestel toch weer 
een jaar of 5/6 draaien.

De geruchten, dat die dicht gaat, worden steeds sterker. 
Vraag me trouwens af hoeveel leden dit de bibliotheek dan 
gaat kosten? Je hebt toch echt geen zin om naar de Tiliander 
te gaan en daar ook nog parkeergeld voor te moeten beta-

len bij ieder bezoek? En wat doen we met de opengevallen 
ruimte? 80 % van de tijd staat het gebouw nu al leeg.
Ik vraag me trouwens ook af voor wie we al die huizen en 
appartementen gaan bouwen? We kunnen ze nu al aan de 
straatstenen niet kwijt. Dus dat prachtige plan bij de oude 
leerlooierij gaat ons straks ook weer klauwen met geld kos-
ten.

Volgens gemeentelijke informatie zal het aantal inwoners in 
2040 gedaald zijn met ruim 1000 mensen en toch wil men 
meer dan 1300 nieuwe woningen gaan bouwen. Snapt u 
het!!??? 

Zou het dan toch zo zijn, dat de kunde van de gemeente-
raadsleden wordt afgemeten naar het gebruik van het aantal 
spreekminuten en niet naar hun intelligentie? Realiseren we 
ons dan nog niet dat holle vaten het hardst klinken?

Het kon niet uitblijven. Er moest op een gegeven  wel zo’n 
clubke in ons schone dorpje Moergestel komen. Waar? Nogal 
logisch: in het sociale centrum van ons dorp; café-restaurant 
‘’De Brouwer’’ en dus niet in ‘’Den Boogaard’’, zoals een on-
wetend leek wellicht zal veronderstellen. Op 11 november 
2011 was het dan zover: de officiële oprichting van de niet bij 
de Kamer van Koophandel geregistreerde vereniging. Drank: 
alleen maar koffie, zodat de leden hun nuchtere kijk op de 
wereld behouden. De samenstelling van het Bestuur en het 
ledenbestand willen wij u niet onthouden:

D Natuurlijk komt hier maar éen man voor in aanmerking. 
De enig echte  Bekendste, Koninklijk onderscheiden 
Moergestelnaar; Hans de Brouwer. Hans heeft ook de 
rol van voorzitter, secretaris en penningmeester op zich 
genomen. En natuurlijk is zoonlief Jan Hein, de gastheer, 
die zich nergens mee bemoeit en zelden zijn stem laat 
horen. 

E Deze elitaire plaats wordt ingenomen door de electo-
rale, enigszins uigedijde ex-Prins Wim Boogaers. Zijn 
kennis over de Moergestelse inwoner is ongeëvenaard. 
Heeft reeds jarenlang mauwervaring. Zijn rol wordt 
dankzij Sonja Bakker steeds minder gewichtig.

M Ook binnen de Mauwers is men voor emancipatie en 
derhalve heeft deze Tilburgse Oisterwijker vanwege zijn 
onbeperkte woordenbrij een plaats in de club gekre-
gen. Gelukkig moet hij met de fiets uit Oisterwijk ko-
men, wat zeer zwaar is (je moet namelijk vanuit een gat 
naar grote hoogte opstijgen), zodat zijn mond de eerste 
50 seconden gesnoerd is. Wie? O, ja de helft van Pieton 
(trouwens ook Koninklijk onderscheiden om voor hem 
zelf onbekende redenen) Ton Jacobs. Aangezien zijn 
dochter Esther de persvoorlichter van de gemeente is, 
vertrouwen wij erop dat alle interne gemeentelijke in-
formatie eerst in deze club wordt besproken.

A Wie A zegt moet ook B zeggen. Dat is Dion van Gorp wel 
toevertrouwd; als die iets belooft, doet hij dat ook har-
monieus. Ook een ex-Prins, maar toch vooral bekend als 
de vrijwilliger van onze Harmonie. Rustig, bescheiden, 
maar wel to the point en altijd op tijd!

U Het is de middelste letter van De Mauwers. Toch treft 
u hier niet het middelpunt van de club. Logisch, dat hij 
de U heeft gekregen: zo’n man spreek je toch gewoon 
altijd met U aan: Jos(ke) Denissen. Hij heeft een grote 
historisch kennis van het Pierewaaiersrijk en heeft zich 
ten doel gesteld om zijn mede-mauwers er regelmatig 
op te wijzen, dat ook zij in het verleden niet zonder zon-
den waren. Het is te hopen, dat deze neutraliserende 
factor het kan volhouden tussen de andere destructieve 
leden (ahum!). Is de enige die geballoteerd is. Reden: 
hij is minderjarig (nog geen 65 jaar).

W Wie dat zal worden weten we nu nog niet, volgens ons 
duurt dat nog wel een maand of drie. Vermoedelijk 
is Ton Jacobs dan buiten adem is en heeft hij onder-
steuning nodig uit zijn stad (zeker in het kader van het 
800 jaar bestaan van deze stad zonder stadsmuren of 
gracht). De kans, dat het een rustige Moerwijker wordt 
is groot. Het schijnt dat er 24 februari een 65 wordt.

E Echt waar; hier wachten we nog een paar jaar mee. De 
koffieprijzen zijn te sterk gestegen. We kunnen deze uit-
breiding niet opvangen. Bovendien is er nu al regelma-
tig sprake van een Babylonisch spraakverwarring, zodat 
na afloop van de bijeenkomst niemand meer weet waar 
het over ging.

R Dat wordt echt raden maar. Waarschijnlijk wordt dit 
het eerste lid, die met een rollator komt. Jan Hein heeft 
met zijn vooruitziende blik nu reeds een opstapje   laten 
plaatsen.

S De S van Sponsor; door de dalende AOW-uitkeringen 
zullen we te zijner tijd wel gedwongen zijn om een be-
middeld persoon aan te trekken om de vereniging in 
stand te kunnen houden. Of hij kan mauwen is dan niet 
meer belangrijk; als hij maar geld heeft.

En ze mauwen nog lang en gelukkig! En praot krègde ur toch 
over! 
(Noot redactie: Vermoedelijke opheffingsdatum 12-12-2012). 

Bezuiniging

De Mauwers
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Pieregeblèr

V V K :  D e n  B o o g a a r d ,  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

4 februari 
2012

Aanvang: 20.00 uur
zaal open 19.00 uur

Entree: € 10,00

D E N  B O O G A A R D

Drukkerij ELKA bv      Tilburg      e-mail: info@elkaprint.nl

Alkulux
 Tilburg 

Allround makelaardij
Tilburg

 
Apparanza Schoonheidssalon

Moergestel
 

Autobedrijf Moorman
Moergestel 

Autobedrijf Reijrink
Diessen 

Bloem & Groen
Moergestel 

Brabers Metaal
Moergestel 

Brasserij De Schouw
Moergestel 

Buro Vermeer 
Oisterwijk 

Café Cafetaria Epi
Moergestel 

Café De Klaore
Moergestel 

Café Herberg De Veerkes
Moergestel 

Café Restaurant ‘t Centrum
Moergestel 

Daemen Bouwbedrijf  
Moergestel 

Donkers Autoschade B.V. 
Moergestel 

Floris van Bommel B.V.
Moergestel 

Klus- en Timmerbedrijf 
Frank van Esch, Moergestel 

Hendrikx Matrijzen
Oisterwijk 

Hoveniersbedrijf Van de Ven
Moergestel 

Jan de Laat
Moergestel 

John van Elderen Metselwerken
Moergestel 

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

Maricon
Moergestel 

Martine’s administratie kantoor
Moergestel 

Medos
Moergestel 

Nimco House of shoes
Moergestel 

Partyboerderij ‘t Draaiboompje
Moergestel 

Restaurant Croy ‘t Stokske
Moergestel 

Schildersbedrijf Kerkhof
Moergestel 

Slijterij In den Korenmaaier
Moergestel 

Smits en van Ree
Moergestel 

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

Tankstation van Esch V.O.F.
Moergestel 

Thijs van de Wouw Keuken en 
Interieurbouw, Moergestel 

van Alphen Autoschades
Tilburg 

Van den Broek Olie
Veghel 

VDK Products
Moergestel 

W. Ketelaars Bestrating en 
Groenvoorziening,  Moergestel 

 

C.V. ”De Pierewaaiers”

Van Dam en Partners Janssen aannemers Op’t Hoog Op’t Hoog Cafe de Brouwer
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Zaterdag 4 februari vanaf 20.00 uur in 
Den Boogaard

‘Daor kredde proat van!’
V e r k o o p  k a a r t e n  à  € 1 0 , 0 0  b i j 

s u p e r m a r k t  J u m b o ,  s l i j t e r i j  I n  D e n 
K o r e n m a a i e r ,  p a r t y b o e r d e r i j 

’ t  D r a a i b o o m p j e  e n  c a f é 
r e s t a u r a n t  D e  B r o u w e r.

Vorig jaar beoordeelde de jury de volgende groepen als 
winnaar : presentati eprijs in de vorm van de Cees-van-
Eschwisselbokaal voor De Durdraaiers, liedjesprijs voor 

Brugzeikers. De Durdraaiers 
hadden een prachti g decor 
en traden op ‘in’ een (dur)
draaiorgel. Niet alleen 
allerlei instrumenten en 
dansmariekes kwamen 
voorbij, zelfs alle prinsen van 
het dorp kwamen langs, wat 
een gemoedelijk tafereel! 
De groep Brugzeikers zong 
steeds van ‘hoi hoi hoi’ en ‘hoi 
hoi hoi’, daar won ze mee! 

Het is nog nooit eerder voorgekomen dat een groep twee 
keer direct achter elkaar de liedjesprijs won, een unicum 
dus. Stephan van de Aa reageerde uitzinnig met : “We did 
it again!” 

Oké, terug naar 2012…
We waren laatst in de supermarkt en hoorden aan de andere 
kant van het gangpad : “Hèddut al geheurd?”, zei de één tegen 
de ander, “Ik heb begrepen dat de Pieregeblèrcommissie is 
uitgebreid. Dat moederke van het Rootven gaat het feestje 
mee organiseren, wat moet dat dan toch worden!?” “Dat 
meen je niet? Anke?! En ik hoorde laatst ook al dat diezelfde 
commissie van de winst van datzelfde feestje elk jaar naar 
Lowlands in Biddinghuizen gaat! Dat kan toch niet!?”, zei de 
ander tegen de één. 
Tja, ‘Daor krèdde proat van’, zeg! Nee, bovenstaand is 
gekkigheid, natuurlijk! Maar goed, de Pieregeblèrcommissie 
is dit jaar inderdaad uitgebreid met een nieuw lid! Anke 
gaat er dit jaar samen met Annelies, Jaap, Margriet en Sjef 

voor zorgen dat het weer een mooi 
carnavalsfeestje wordt! En ja, die 
werving geschiedde inderdaad 
op het muziekfesti val Lowlands, 
maar wel vanuit onze eigen 
portemonnee.

Het Pieregeblèr 2012 vindt plaats 
in Den Boogaard op zaterdag 4 
februari. We hebben vorig jaar 

geëxperimenteerd door een oproep te 
plaatsen voor het publiek om verkleed 
te komen en we merkten dat men daar 
nogal terughoudend in was. (Hoewel die 
kip tussen de juryleden wel erg opviel, 
briljant!) Wij begrijpen dat ingetogen 
enthousiasme uiteraard goed, het is 
immers nog geen carnaval. Op het moment 
van het Pieregeblèr ben je er waarschijnlijk 
gewoon nog nèt niet aan toe… Daarom 
hebben we dit jaar gekozen voor een 
‘hoedjesfeest’! Je hebt zelf niet in de 
gaten dat je verkleed bent en een ander 
ziet toch je feestelijke uiterlijk!  
Maar het thema ‘hoedjesfeest’ is niet 
het enige dat zal veranderen. We willen 
met het Pieregeblèr een winnaar van 
het carnavalslied van Moergestel naar 
voren laten komen. Daarnaast (nog 
belangrijker) willen we een sfeervolle 
avond neerzett en waarbij deelnemers 
met hun grote inzet en enthousiasme een enorme rol spelen. 
We willen graag een winnaar hebben, maar absoluut geen 
verliezers; in onze ogen zijn die er namelijk niet. Om dit kracht 
bij te zett en, zal er komend jaar geen publieke puntentelling 
meer plaatsvinden. Tijdens de prijsuitreiking wordt op een 
spannende manier enkel de drie  podiumplekken bekend 
gemaakt aan het publiek en deelnemers. Overige deelnemers 
krijgen een welverdiende 4e 
plaats. 

Het aantal deelnemers en de 
juiste namen van de groepen 
zijn op het moment van 
schrijven nog niet volledig 
bekend, houd Moergestel 
Nieuws dus goed in de gaten 
voor alle details rondom 
het Pieregeblèr 2012! We 
hopen jullie (met hoedje) te 
ontmoeten in Den Boogaard 
op zaterdag 4 februari voor het Pieregeblèr! 
Wij hebben er zin in!

Carnavaleske groeten van de 
Pieregeblèrcommissie : Anke, Annelies, Jaap, 
Margriet en Sjef. 

Pieregebler 2012 : een hoedjesfeest!
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Wist je dat.... 
…Sjef het steekwagentje dat we gebruiken ti jdens het opbouwen een handig ‘gereedschapsrondrijdingetje’ 

noemt?
…Jaap ti jdens het opbouwen alti jd ‘losgaat’ op de muziek in het hoogwerkertje?
…er zo’n 500 ballonnen geblazen worden voor het Pieregeblèr?
…er zo’n 2 kilometer kabel gebruikt wordt voor het Pieregeblèr?
…er zo’n 100 vrijwilligers meehelpen voor, ti jdens en na het Pieregeblèr?
…van die 100 er een handjevol onder de 10 jaar is?
…de commissie alti jd erg dankbaar is voor alle hulp?
…Jaap en Sjef het opbouwen van de podiumdelen in 2011 aanpakten alsof het een levend tetrisspel 

van de Honeymoonquiz was?
…Jaap en Sjef het bouwpakket van Jan Janssen in 21 minuten in elkaar hadden?
…zij over een Billy van de Ikea ongeveer 147 minuten doen?
…wij Jan dus zeer dankbaar zijn voor een goede uitleg?
…Ankes haar stati sch wordt van het ballonnen blazen?
…menig deelnemer of toneelmeester door één van de commissieleden nog wel eens aangekleed 

moet worden vlak voor het Pieregeblèr?
…de koeienkoppen aan het plafond van Den Boogaard van een carnavalswagen uit Tilburg komen?
…Annelies die koeienkoppen eerst goed heeft  moeten boenen? (Daarna wisten we pas zeker dat we 

met koeienkoppen te maken hadden.)
…de commissie Pieregeblèr al drie jaar op rij naar Lowlands is geweest?
…Anke zich op Lowlands afvroeg waar al die kampeerders zich moesten melden voor de camping?
…Danny Annelies en Margriet ooit de stuipen op het lijf heeft  gejaagd door vijf minuten voor aanvang 

pas te arriveren?
…Margriet wel eens een prijsvraag verstopt in de notulen van de vergaderingen van het Pieregeblèr? 

(En die prijsvraag dan vaak maar door een deel van de commissie wordt beantwoord… Daor 
kredde praot van; een beetje niet alle notulen lezen, hè!?)

…het Pieregeblèr zich hartsti kke op de digitale snelweg bevindt en zowel op hyves (sinds 2009) 
als op facebook (sinds december 2011) te vinden is en bereikbaar is op het e-mailadres 
pieregebler@hotmail.com?

…je op hyves en facebook dus lekker kunt reageren, ‘leuk vinden’, taggen en spott en op de foto’s?
…het Pieregeblèr 2012 een hoedjesfeest wordt?
…wij iedereen een geweldig gezellige carnaval 2012 toewensen?
…we hopen op een enthousiast publiek met een leuk hoedje ti jdens het Pieregeblèr op 4 februari 

2012?
…wij er vanuit gaan dat het weer een gezellig feestje gaat worden? Tot dan!!!!!!!!!!!

800 jaar: Oisterwijk. Nou en??? Het zal veel Gèsselsen 
worst wezen. Laat Oisterwijk maar door gaan naar hun  
1000-jarige rijk (hmm).
50 jaar Pierewaaiersrijk. Echt wel! En het aantal  
klopt ook nog!
44 jaar Durdraaiers; We zitten goed aan de andere  
kant van de rivier.
100 jaar Prinses Juliana (in 2011); Dat was wel te  
horen en te zien.
64 jaar Audacia: ze gaan voor hun pensionering al  
obligaat ondergronds. Hun obligaties behouden de  
intrensieke waarde, ondanks de Griekse perikelen.
40 jaar (in 2011)De Dorstvlegels. En het smaokt nog steeds! 
30 jaar (in 2011) MTV. We zien ut wel heel digitaal!

Waarom wil men niet in Oisterwijk wonen?
Wat denk je van het huiselijk geweld?  Oisterwijk staat 
‘trots’ op de tweede plaats in Brabant. Het terugdringen van  
huiselijk geweld wordt de komende vier jaar een speerpunt. 
Maar een speer is toch een wapen! Nog meer agressie!
Ook wordt er flink gezakkenrold en is het aantal  
woninginbraken heel groot (sommige bewoners merken, dat 
pas na een week; hun buitenhuisjes zijn meer dan 5000 m3 
groot, dus komen ze niet elke dag in alle vertrekken).

Jubilea Crime
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www.autoreijrink.nl

Praot hebbe we al 
zat gehad

Kom nou mar 
gewôn sporten!!



Wethouwer Joop van 
Hezhik (proost) vindt, 
dat ex-wethouder Ma-
thijssen eigenlijk geen 
recht had op een ww-
uitkering, omdat hij een 
eigen bedrijf heeft. Komt 
Jopie (hik) wel laat mee. 

Hij had al veel eerder aan de bel kunnen trekken (nog een 
rondje; proost). Al decennia lang vullen ex-wethouders met 
een eigen zaak of goede baan hun zakken. Denk maar eens 
aan alle boeren, leraren en zakenlieden, die ooit in het col-
lege zaten (hik, proost).
Verder vindt Joop van Hezhik, dat Mathijssen een waardelo-
ze wethouder was. Informatie op het gemeentehuis leerde, 

dat men Mathijssen een aardige wethouder vond, waar men 
veel mee kon lachen, maar nog meer om kon lachen.
En Jopie van Hezhik dan ??Hij kan niet rekenen, wel drinken 
en is het prototype van een Salon Socialist. En een studie 
culturele filosofie is ook twee keer gesauwel in de ruimte. 
Proost dus van Hezhik! Maar voor hij politiek droog wordt 
gelegd komen zijn brede scholen er wel hoor! En dat net in 
de tijd, dat men tot de conclusie komt, dat gescheiden on-
derwijs toch effectiever is. Daar pakken we er nog eentje op. 
Proost Jopie, hik.
In plaats van éen leerfabriek, krijgen we er straks een stuk of 
drie! Gelukkig hebben ze maar een klein ketelhuis, dus dan 
hoeven onze kleinkinderen niet zoveel neer te tellen voor de 
restauratie!

Door sommige mensen wordt deze verfoeid.  
Reden: ze zijn er niet voor gevraagd en het 
is niet hun idee. Er zijn zelfs anti’s bij, die 
het een  politieke partij noemen.
Helaas, maar dat is niet de bedoeling 
Als zij hun gang hadden kunnen gaan, was 
Reuselhof ofwel Broekhoven 2.0, nu wel  
voor de Moergestelse gemeenschap ge-
weest.
Wisten de politieke partijen dan niet, dat daar iets te gebeu-
ren stond? Nee! Dan  hadden ze de onzin in ’t Pierewaaiers-
blaoike van 2010 maar moeten lezen! Wel vervelend, dat de 

vraagprijs van minimaal € 145.000,-- ook te 
hoog is voor starters. Met een salaris van 
rond de € 25.000,-- krijg je ook niet veel 
meer dan een ton (je moet immers ook 
nog de vereniging van eigenaars betalen). 
Vervelend, dat Trees moest melden, dat 
het ook een idee van AB was. Helaas, niet 
alleen een leugen, maar het maakt dat de 

Dorpsraad ook minder neutraal klinkt. Jammer!

Wethouwer

Dorpsraad 

Een vlegeltje hier, een vlegeltje daar
Samen dronken zij al 41 jaar
Met behulp van Bart en Monique
Wordt de dorst gelest met muziek
En voor een drietal oud-Pieren, 
weten zij op Carnavalszaterdag zelfs stamp met spek te ver-
sieren.
De Rijksrijmer

Die jongelui van Gèssel on air en de organisatie van Bock-
springen in Gèssel weten wel hoe Gèssel moet worden 
geschreven!De organisatie van Wiekent Kunst absoluut niet. 
Je schaamt je toch om een potje Gèèselse mosterd op je tafel 
te zetten. Het lijkt wel mosterd uit de Hasselt in Tilburg: het 
is platter dan plat Tilburgs.

AABBCC Gèssel

Vorig jaar werd de Carnavalsmis flink bezocht, met name 
omdat wij pastor Theo te Wierik wilden steunen en wilden 
onderschrijven, dat wij hem wilden behouden en niet wilden 
inruilen tegen de oud-Jezuiet van Buitene (waarom heeft die 
orde hem er trouwens uitgegooid?).
We hopen dat de mis dit jaar nog meer bezoekers kent; dit 
uit dankbaarheid, dat we Theo hebben kunnen behouden 
voor ons dorp (stop maar iets extra in de schaal; dus mini-
maal ter waarde van 1 consumptiebon = € 2,--).
God zal het u lonen. 

Carnavalsmis
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De mannen van Stadshofk apel de Eendracht uit Eindhoven 
deden in 2011 iets wat grootheden als Michael Jordan, 
Lance Armstrong en Dana Internati onal eerder niet konden: 
een rentree maken en winnen. Halverwege de jaren ‘90 
waren de heren uit het oosten van Brabant al laureaat in 
Moergestel en op 16 oktober van dit jaar deden ze dat nog 
eens dunnetjes over. 

Zonovergoten
De Muzikaalste Zondag van het Zuiden is traditi oneel 
een binnenfesti val, iets waar een dorp als Moergestel 
zich met zijn vele kroegen uitstekend voor leent. Van 
een indoorevenement was echter bij vlagen weinig te 
merken. Door toedoen van de zon was vooral het St. 
Jansplein een geliefd podium. De bijna 400 muzikanten, 
vertegenwoordigd in 23 kapellen, hebben desondanks ook 
weer aangenaam kennisgemaakt met de Gèssels cafés.

Vrijwilligers
Een groot compliment hiervoor moet worden gemaakt aan 
onze (wederom) fantasti sche club vrijwilligers, waar we 
ieder jaar op kunnen rekenen. Als begeleider lieten ze onze 
blaoskapellen alle hoeken van het dorp zien. Van Tapperij 
de Schouw naar Herberg de Veerkes, van Café ’t Centrum 
naar Café de Klaore of van Café HierNeff e via Den Boogaard 
naar Café de Brouwer. Alles te voet en met de opdracht 
de muzikanten heelhuids en op ti jd naar hun volgende 
optreden te loodsen. Tussendoor kon er een broodje 
worden gegeten, bereid door potenti ële opvolgers van 
wijlen Cas Spijkers, maar in het gewone leven lid van 
C.V. de Pierewaaiers. 

Publieksprijs
Ook niet nieuw dit jaar was de Publieksprijs. Iedereen kon 
hiervoor zijn stem uitbrengen en de beoordelingscriteria 
mocht je bovendien zelf bepalen. Als een 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 
‘Gèssels Next Topkapel’ worden bepaald. Winnaar werd 
uiteindelijk Feest- en blaasband De Vrije Tijdrekkers uit 
Dongen.

Finale
Na een lange dag vol vrolijke noten kwam het gezelschap 
weer samen bij Café de Brouwer voor een spannende 
fi nale. In een tot de nok toe gevulde zaal werd het 
deskundige oordeel van de jury bekendgemaakt. De 
geraffi  neerde en zuivere klanken van De Eendracht bleven 
bij onze ‘Drie Wijzen’ niet onopgemerkt. Net als De 
Eendracht kreeg ook de winnaar van de Presentati eprijs, 
De Belleblaozers uit Oisterwijk, hun prijs uit handen van de 
voorzitt er van de Pierewaaiers. Hierna zorgden zowel de 
eendrachti ge routi niers als de belleblaozende jonkies voor 
een spett erend einde. We zullen het enthousiasme, maar 
vooral de danseressen van laatstgenoemde groep nóóit 
meer vergeten.

Bedankt
De commissie wil via deze weg nogmaals alle muzikanten, 
vrijwilligers en sponsors hartelijk bedanken voor de 
geweldige dag. Hopelijk tot ziens en horens ti jdens het  30e 
Blaoskapellenfesti val. 

Mocht je interesse hebben in het (mede)organiseren van dit 
feest? Neem gerust contact op, dit kan door een e-mail te 
sturen naar blaoskapellenfesti val@hotmail.com.

Met muzikale groeten,

Danielle, Jeannine, Johan en Stephan

MUZIKALITEIT
1. Stadshofk apel De Eendracht - Eindhoven
2. De Belleblaozers - Oisterwijk
3. PIAS (Play It Again Sam) - Eindhoven

PRESENTATIE
1. De Belleblaozers - Oisterwijk
2. PIAS (Play It Again Sam) - Eindhoven
3. Feest- en blaasband De Vrije Tijdrekkers - Dongen

PUBLIEKSPRIJS
1. Feest- en blaasband De Vrije Tijdrekkers - Dongen

29e Muzikaalste Zondag van het Zuiden

Op het Tilianderplein heeft men prachtige, betonnen bak-
ken staan, waarin eigenlijk water zou moeten komen. Helaas 
als men dit doet, bestaat het gevaar dat de zolder van de 
parkeergarage instort. Foutje! Dus vullen we de bakken met 
zand, planten en bomen. 
Bomen groeien en worden steeds groter en zwaarder en stel 
je nu eens voor dat het langdurig ontzettend hard gaat rege-
nen. U voelt het al; de bakken raken vol en ja dan gebeurt het 
toch; parkeerkelder ondergelopen! De constructeurs hebben 
er nl. ook niet aangedacht om een afvoerpijpje aan de bakjes 
te maken.  

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

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.

Deelnemers gezamelijke 

consumptiemunt van Moergestel:



Eind september 2011 werd er in Moergestel huis-aan-huis 
een sticker binnen gegooid met de tekst; ‘’Oisterwijk 800: 
NOU EN’’
Nieuwsgierig gingen we op zoek naar de organisatoren van 
deze ludieke actie. Het lukte ons om een interview af te  
nemen met een van hen. Hierbij een weergave van het  
exclusieve interview met Drs. B.

Waarom deze sticker met de kreet NOU EN?
Drs B.; Wij wilden met een aantal Gèsselse inwoners kenbaar 
maken, dat het ons worst zal wezen of ze  in Oisterwijk me-
nen, dat ze 800 jaar bestaan. We hebben helemaal geen zin 
in een zo’n opgelegd feestje; we hebben in Gèssel genoeg 
eigen feestjes.

U  zegt ‘’menen’’. Bestaat Oisterwijk dan geen 800 jaar in jul-
lie opinie?
Drs B.: Wij hebben inderdaad onze twijfels. 
We hebben op de eerste plaats geen zekerheid over de  
datum. Een student van mij heeft de archieven in Tilburg 
nageplozen en volgens hem bestaat Oisterwijk pas sinds 
1230. Ze zijn dus gewoon 18 jaar te vroeg (red. er zijn ook 
geschriften, dat Oisterwijk stadsrechten kreeg in 1213; dus 
NIET in 1212!).
Daarnaast is na diepgaand onderzoek van de historische  
teksten, de vraag gerezen of Oisterwijk inderdaad wel een 
stad is. Volgens onze letterkundige Dr. L. is er hier sprake van 
een verkeerde interpretatie. Oisterwijk werd in 1230 geen 
stad, maar kreeg er een (e)state bij. Dat is gewoon een he-
renhoeve. Waarschijnlijk lag deze boerderij vroeger bij het 
Durendaelplein; dit was in de vorige eeuw een volkswijkje 
aan de Moergestelse weg (tegenover Health City <redac-
tie>).

Dit zijn wel heel verrassende onderzoeksresultaten!  Zijn er 
nog andere zaken, die u visie onderschrijven?
Drs B: Ja zeker. De naam Oisterwijk doet vermoeden, dat 
er geen sprake is van een stad, maar slechts van een wijk 
(ten oosten van Tilbury = Tilburg). Het ontbreken van een 
stadswal, een gracht of een echt kasteel bevestigt de mening 
van historica Mevrouw Dr. S, dat er hier sprake is van een 
historische vergissing en de wens vader is van de gedachte. 
Zij weet in ieder geval zeker, dat in tegenstelling tot de stad 
Oosterhout, het dorp Oisterwijk zeker geen Vrijstad kan zijn 
geweest, dat ondanks de samenstelling van de bevolking.

Sorry, maar dit begrijpen wij niet. Kunt u dit nader  
expliceren?
Drs B.: Een vrijstad is een stad met een stadsmuur,  
grachten en een stadspoort. Misdadigers, criminelen, die 
zorgden dat ze voor 8 uur ’s avonds binnen de muren van 
zo’n stad verbleven, mochten in de Middeleeuwen niet meer 
door de Drost en Schepenen van de plaats waar het misdrijf 
werd gepleegd, vervolgd worden. U kunt dit nog merken in 
de sociale samenstelling van de Oosterhouters. Het rare is, 
dat Oisterwijk ook zo’n sociale opbouw kende; pas na 1970 
is daar door import een wijziging in positieve zin in gekomen. 
Hoewel het aantal witte-boord-criminelen schijnt in  
Oisterwijk toch een behoorlijk stuk boven het landelijk  
gemiddelde te liggen.

Dit zijn nogal boute beweringen; zijn deze met cijfers  
onderbouwd?
Drs B.: Om de geloofwaardigheid van ons onderzoek te  
onderbouwen hebben we de bekende socioloog Dr. D. Stapel 
een gericht onderzoek laten doen en het resultaat daarvan 
onderschreef  onze visie.

Wat voor mensen zijn bij uw actie-groep aangesloten?
Drs B.: De leeftijd van onze leden ligt tussen de 18 en de 
50 jaar, met daarnaast sympathisanten tot boven de 65 jaar. 
Zij  voelen zich allemaal heel erg betrokken bij Moergestel 
en vrezen, dat Oisterwijk onze eigen identiteit wil aantasten. 
Ik denk, dat met name de rol van onze politici hierin een 
rol heeft gespeeld. Als politici menen, dat clubs bij elkaar  
gevoegd moeten worden, dan snappen ze niets van de 
wens van de bevolking. Er is zelfs geopperd om van de drie  
Moergestelse Gilden één gilde te maken. Als je zoiets oppert 
ben je dus gewoon totaal cultureel gestoord en snap je er 
echt niets van. Erg genoeg wordt een dergelijke visie ook nog 
onderschreven door de verantwoordelijke wethouder; dat is 
blijkbaar culturele filosofie.

Wilt u in het kort weergeven wat er nu moet gebeuren in het 
kader van het 800-jaar feest?
Drs B.;  Wat de Oisterwijkers willen doen, moeten ze zelf  
weten, maar voor veel Gèsselsen mag het feestje gerust aan 
Gèssel voorbijgaan. Het kost een hoop gemeenschapsgeld 
(€ 70.000,--), de organisatie legt bijna een dringend beslag 
op veel verenigingen en ondernemers, ze doorkruisen zelfs 
Moergestelse evenementen:
Voorbeeld: de ‘Marathon van Oisterwijk’ vindt plaats op 
dezelfde dag als de ‘80 van Moergestel’ en gaat deels over 
hetzelfde parcours. Vreemd is dat in beide organisaties  
dezelfde hoofdbestuurders zitten!! Wij, de stickeraars,  
krijgen dan ook sterk de indruk, dat een aantal mensen  heel 
erg bezig zijn met zichzelf te profileren!
Helaas kunnen wij dat niet meer laten onderzoeken door  
Dr. Diederick S. Wij willen met onze actie duidelijk  
aangegeven, dat het voor ons niet hoeft en dat wij niet  
houden van profileerders!
En zoals De Pierewaaiers zeggen al krègde daor proat over!; 
laot ons met rust ! Laat ons onze eigen identiteit behouden  
en maak er niet meer van dan dat het is: ons dorp  
Moergestel.
Wist u trouwens dat tussen 50 voor en 50 jaar na Christus al 
de eerste huizen werden gebouwd in Moergestel (ter hoogte 
van de VrijHoef aan De Zelt). Het feestje 2000 jaar vieren we 
dus over 40 jaar!
(redactie: de naam ‘Gessel’, ‘Ghestel’, ‘Gestele’, ‘Ghestelle’, 
‘Gestelle’ of ‘Gestel’ komt vanaf 1147 in historische geschrif-
ten voort. De naam Gèèsel zoals o.a. op het mosterdpotje 
staat bestond/bestaat dus niet!)

Drs B. wij danken u voor uw openhartigheid en hopen, 
dat u in ieder geval een leuke Carnaval mag hebben in het  
Pierewaaiersrijk, want in Dollekesgat is dat wel moeilijk. 

Nou en
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Quiz
Wat weet jij over Carnaval in Moergestel?
Hier een quizje!

Vraag 1: 
Hoe heet Moergestel  tijden het Carnaval? 

Vraag 2: 
Wie is dit jaar stadsprins van Moergestel en voor 
de hoeveelste keer is hij dat? 

Vraag 3: 
Wat is de residentie van CV de Dorstvlegels?

Vraag 4: 
Hoe veel jaar bestaan CV de Pierewaaiers dit jaar?

Vraag 5: 
Voor het hoeveelste jaar is Prins Eric van CV 
de Durdraaiers gekozen tot Prins?

Fopje � auw mopjeKomt een Prins Eric van CV de Durdraaiers  bij de 
muziekhandel en zegt: ‘Ik wil die rode trompet en 
die witte mondharmonica.’Zegt de verkoper: ‘M’n brandblusser mag je 

meenemen maar m’n kachel blijft staan.’

Kinderkrant
De way to the pleej
Prins Theodorus van de CV de Dorstvlegels staat
Achter in het café. Hij moet echter heel erg naar het
Toilet. De weg weet hij even niet meer
Help jij hem de ‘way to the pleej’ wijzen?

Prins John heeft per ongeluk een paar woordjes uit zijn steek laten vallen. De lettertjes staan nu door elkaar. Weet jij toevallig welke woorden het moeten zijn?           T - O - A - V - C - R - N - A - P - H - C - T - O - A - S - L 
W - E - R - R - A - E - I - P - A - E - I
L - O - O - A - N - P - S - E - I

Kèènderkraant voor onze kèènderkes in het durp 
met leuke spellekes en raodselkes.

Antwoorden Quiz: 
1. Pierewaaiersrijk - 2. Prins John dn Urste, 2e jaar. - 
3. Cafe t Centrum -  4. 50 jaar - 5. 4e jaar.
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c“DAOR KRÈDDE PRAOT VAN!”

c
VOOR HET COMPLETE PROGRAMMA,

ZIE WWW.CAFEDEBROUWER.NL

cde
Vrijdag  vanaf 20.30 uur:  

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

Clubhuis
CV De Pierewaaiers

Café de Brouwer 
HET CARNAVALSCAFÉ VAN MOERGESTEL!

eq
DINSDAGAVOND:

GRANDIOOS OPTREDEN VAN

MARC & GABOR

ZATERDAG:
Opening carnaval 2012

ZONDAGMIDDAG:
Prijsuitreiking d’n Optocht

MAANDAGMIDDAG: Dweilen!!!

MAANDAGAVOND: Carnavalsbal met 
C.V. De Pierewaaiers, C.V. De Dors(t)-
vlegels en C.V. De Durdraaiers

Alle dagen muziek van
DJ ANTOON en
Pieregeblèr 2012
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