


Gessel draait dur.

Indeksie

Voor cabaretiers en columnisten is 2012 een bijzonder 
mooi jaar geweest. Veel verkiezingen, sportieve hoogte en 
diepte punten, muzikale hoogte en diepte punten en soms 
een rampje hier en soms een bultrugje daar.
En voor plaatselijke journalisten was 2012 ook best 
een mooi jaartje; 2 nieuwe prinsen, evenveel nieuwe 
adjudanten, een nieuwe, bijzondere avond en nog véél 
méér carnaval in Moergestel.
Als C.V. de Pierewaaiers zijn wij uiteraard trots om Prins 
Joep dun Urste en zijn Adjedant Adju op t Hoog te hebben 
mogen presenteren! 
Zuster vereniging C.V. de Dorstvlegels presenteerde Prins 
Sjaak dun Urste met Adjudant Tino Groenland en onze 
andere zuster vereniging C.V. de Durdraaiers gaan met 
ervaringsdeskundigen Prins Eric dun urste en Adjudant 
Carlo van Esch genieten van hun 44 jarige bestaan.
Afgelopen carnaval werd mij gevraagd of ik ‘t stokske over 
wilde nemen van Sander Smits alszijnde ‘voorzitter’ van 
de commissie omtrendt onze carnavalskrant, ofwel ‘het 
Pierewaaiersblaoike’.
Ik zei: ‘oké’ zei ik...ik zeg ‘dat is goed’ zei ik, máár......
de term ‘voorzittter’ gebruiken wij niet meer. Ik zet me in 
als directe lijn richting de Raad van Elf en het Bestuur. Dit 
omdat onze commissie gezegend is met drie vrijwillers met 
een hart voor Moergestels carnaval, echter zitten die niet 
(meer) in de Raad.
Als aanvoerder van dit team tekende ik de lijnen uit. Met 
Eric Denissen als controlerende centraal verdedigende 
middenvelder, Marc Derksen als hangende libero en Bertje 
van Ganzewinkel die met ziedende snelheid op de fl ank 
soleerde moest dit garant staan voor succes. Ik hoefde me 
alleen maar voorin te melden om het af te werken.
 
U zult na enkele pagina’s wellicht denken; 
‘godfriedvanboullion! die krant is op zunne kop gedrukt, 
weh een gaopers!’ Nou inderdaad, dat klopt. 
Het leek ons een prachtig idee om u gezellig mee te laten 
draaien, want immers draait Gèssel dur!

Fijn lezen en draaien op de wc. Of misschien ergens 
anders. Waar dat dan ook zou mogen zijn? dat weet ik toch 
ook niet!
Met inzet van nóg meer vrijwillgers, ik noem een Roman 
Hora, een Geerd Scherders, een Jos Denissen, een Stephan 
van der Aa en voorzitter Bas Hessels, was het lekker samen 
werken om dit krantje op tijd in elkaar te draaien. 
 
Één iemand noem ik even apart, dat is Sander Smits, omdat 
die natuurlijk jarenlang deze commissie draaiende heeft 
gehouden. Ondanks dat hij geen voorzitter en nog zeker in 
het bestuur van C.V. de Pierewaaiers meedraait heeft hij 
zelfs dit jaar gewoon een bijgedrage geleverd aan teksten 
voor in de krant. Sander bedankt!
 
Op de foto’s staan wij allen in een shirt van een team waar 
ieder persoonlijk nogal een ambievalente verstandhouding 
mee hebben, tja dat soort woorden gebruiken wij.
 
Wij als commissie zijnde wensen u natuurlijk een 
ontzettend fi jn en gezellig carnaval 2013.
Dus wij zeggen; Gèssel, draai die krant maar lekker dur! 
Dat zorgt lekker voor een goed humeur!
 
Uw krantencommissie,
Eric Denissen, Mark Derksen, Bert v Ganzewinkel en 
Laurens van der Aa
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Kees Kete laa rs

VAN DE REDAKSIE ....

Wij staon op springe..! Daar waar wij 
doorgaans in ons voorwoord eindigen 
met het motto beginnen wij er nu 
mee.
Wij staon op springe dat u die krant 
open slaat en uzelf te goed doet aan 
deze snoepwinkel van interessante, 
doordachte, informatieve 
humoristische, slappe en soms 
ietwat recalcitrante teksten in uw 
Pierewaaiersbloaike.
Het is inmiddels alweer 2014. 
Het jaar van Sotsji en Brazilië. 
Maar wederom ook weer het jaar 
van Gèssels carnaval. Maar dat is 
logischssss.
Onder aanvoering van onze nieuwe 
dorstlustige Hoogheid Prins Marcus 
d’n Urste en zijn Adjudant Bert 
zal feestvierend Moergestel een 
geweldig carnaval tegemoet kunnen 
zien.
Middels dit voorwoord wensen wij 
Prins Marcus en ‘ons’ adjudant 
Bertje het beste van het allerbeste 
gedurende deze carnaval. 
Ons Bertje ja, want hij staat hier 
gewoon keurig op de commissie foto.

Want dit Gèssels  intellectueel draagt 
net zoals de andere mannen meer 
dan een steentje bij aan de krant die 
u nu in uw handen heeft.
Bert wij zijn trots op jou als commissie 
en wij volgen onze adjudant 
gedurende de héle carnaval, maar 
zeker niet tot hij naar huis gaat!
 
Maar wij zijn ook dit jaar niet met 
vieren gebleven, er hangt zoveel 
meer aan bij onze commissie, wat de 
krant mede mogelijk heeft gemaakt.

We hebben Roman Hora die het elk 
jaar maar weer voor mekaar krijgt 
om de krant in elkaar te zetten, 
waarvoor Hulde!!!
Jos Denissen voor de humor en 
scherpe noot, Stephan van der Aa 
voor het cabaret gehalte en Sander 
Smits voor de geheime weetjes en 
tevens sturingen achter de schermen 
bij het maken van deze krant.
Heren, deh ge bedankt zijt da witte 
inmiddels !
 
Prins Marcus d’n Urste is niet de enige 
nieuwe Prins gedurende dit carnaval.
Zuster vereniging CV de Durdraaiers 
zal in dit blad vol trots melden dat 
ook zij een nieuwe prins hebben, te 
weten Prins Paul d’n Urste, samen 
met zijn adjudant Rene leiden zij 
CV de Durdraaiers door de carnaval 
heen.
 
Bij onze andere vrienden van CV de 
Dorstvlegels is het allemaal zo goed 
als lekker gewoon gebleven. Prins 
Sjaak d’n 1e zwaait daar ook dit jaar 
de scepter.
Toon Moorman zorgt daar toch wat 
voor vernieuwing. Hij volgt Tino op 
als adjudant van Prins Sjaak.
Met zijn tweeën completeren zij 
de gebruikelijke 3 prinsen die ons 
Pierewaaiersrijk in 2014 vol vreugde 
en vrijheid door de carnaval heen 
zullen loodsen!
 
Met wéér een tal van nieuwe 
nummers komende uit ons eigen 
dorp en gepresenteerd tijdens het 
Pieregeblèr 2014 zal de muziek door 
de cafés klinken.
Onder aanvoering van onze Harmonie 
Prinses Juliana zal de polonaise over 
de straten gaan. Want je weet het, 
“Ok gij hurt in d’n opstoet” 
Dweilen op maandag krijgt weer voor 
één keer in het jaar een hele andere 
betekenis.
Kortom, heel Moergestel bij elkaar. 
Dat is natuurlijk het mooiste en 
meest bijzondere want iemand zich 
maar kan bedenken.
Het Pierewaaiersrijk staat op springe!
Wij bedanken uiteraard al onze 
SPONSOREN. 
Onze sponsoren, die bijdrage 

aan het succes van feesten als 
Pieregeblèr, Pieregebrouwel, 
Blaoskappellefestival etc. etc.. en 
die op deze wijze van grote dienst 
zijn voor CV de Pierewaaiers en het 
Gesselse Carnaval in het algemeen.
Wij als commissie danken vooral de 
sponsoren van deze krant die het mede 
mogelijk maken dat wij u wederom 
een geweldig Pierewaaiersbloaike 
mogen presenteren,  zodat iedereen 
weer wat te lezen heeft in de luttele 
uurtjes dat men even niks te doen 
heeft gedurende carnaval!
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We schrijven vrijdagmiddag 7 juni rond 
de klok van half zes. Na een dag training 
gegeven te hebben bij een bedrijf in  
Midden-Beemster (van de kaas…) schiet 
ik op de A2 bij Amsterdam in de file. Eerlijk 
gezegd ben ik er de hele dag met mijn 
hoofd niet bij geweest. De dag ervoor zijn 
we ’s avonds om tien uur overvallen. Niet 
door een bende straatrovers of inbrekers, 
maar door de prinsencommissie van C.V. de 
Pierewaaiers. Ik was op dat moment niet 
thuis, dus Hanneke deed de deur open. Even 
later ging mijn telefoon en ze vertelde dat er 
bezoek is. Het was Mark Janssen die voor de 
deur stond en of ik snel naar huis kon komen. 
Ik was bij mijn vader en zei dat ik er zo aan 
zou komen. Ik stapte in de auto en begon te 
denken: “Wat komt Mark zo laat nog doen? 
Het is binnenkort Brouwer jr. weekend, maar 
hij zit toch niet in de organisatie? Misschien 
moet hij snel iets opgenomen hebben in 
de studio?” En dan schiet er een gedachte 
door mijn hoofd waarvan ik erg zenuwachtig 
word: “ Mark zit in de prinsencommissie van 
de Pierewaaiers!”Bij thuiskomst valt die ene 
vraag waar je misschien wel eens aan gedacht 
hebt, maar je verwacht hem eigenlijk niet: 
“Wilde gij Prins worre van de Pierewaaiers?”

Terug naar de A2… Het “aanzoek” heeft 
de hele dag door mijn hoofd gespookt. En 
nu ik hier in de file sta, heb ik tijd genoeg 
om na te denken. Er schieten al flitsen van 
mijn eventuele onthulling door mijn hoofd, 
waarvan ik terplekke een knoop in mijn maag 
krijg. Als ik hier nu al zenuwachtig van word, 
hoe moet dat dan de komende vijf maanden? 
Het prinsenbal is 9 november!

Hanneke en ik besluiten om er voor te gaan! 
Samen met onze kindjes Jaap en Guusje. Ook 
zij zullen gaan merken, dat papa de nieuwe 
Prins van C.V. de Pierewaaiers en Stadsprins 
van ‘t Pierewaaiersrijk gaat worden. 
Ontzettend blij ben ik ook dat mijn eerste 
keus als adjudant, Bert van Ganzewinkel en 
zijn gezin, ons Eef (zoals ik ze altijd noem) en 
Sjuul en Joep, ons gaan vergezellen tijdens 
het komende carnavalsjaar. Ik heb met Bert 
een Pierewaaier in hart en nieren aan mijn 
zijde. Samen zijn we goed voor bijna 25 jaar 
ervaring in de Raad van Elf. Ik kon me ook niet 
voorstellen dit avontuur  met iemand anders 
dan Bert aan te gaan.

De vijf maanden na die bewuste file op de 
A2 zijn ontzettend snel voorbij gegaan. En 
ondanks dat op het moment van schrijven (4 

januari 2014) carnaval  ook nog ver weg lijkt, 
is het hoogstwaarschijnlijk voorbij voordat 
we er erg in hebben. 
Maar voor het zover is,  zal er gefeest worden. 
En nie zo’n bietje ôk nie!

Want er valt nogal wat te feesten in ‘t 
Pierewaaiersrijk. Voor het hier losbarst op 1 
maart,  hebben we nog een paar fantastische 
avonden. Met bijvoorbeeld het Sauwelen en 
het Pieregeblèr in het verschiet, komen we 
van tevoren niks tekort. Dit zijn van oudsher 
toch wel de avonden, die de carnavalsmotor 
bij menigeen doet opstarten en laat 
doorsmeren. 
We gaan een fantastische tijd tegemoet. 
En ik ben er van overtuigd dat we samen 
met Prins Sjaak en Prins Paul, alle Dors(t)
vlegels, Dors(t)vlegelinnekes, Durdraaiers, 
Durdraaierinnekes, Pieren, Pierinnen en 
natuurlijk iedereen uit Moergestel, maar 
ook alle mensen van buiten Moergestel, die 
toch naar ons kleine, maar o zo gezellige 
Pierewaaiersrijk komen, een fantastisch 
carnaval gaan beleven. 
We staon op springe! Gullie ôk?

Alaaf! Alaaf! Alaaf!
Prins Marcus d’n Urste.

Wij, Prins Marcus d’n Urste, geboren en 
getogen in  ‘Tjap aan de Bardoelstraat, 
bij de gratie van elke Gèsselse bij wie het 
carnavalsbloed door de aderen stroomt. 
Gekozen door de Pierewaaiers, en met 
de gunst hebbende van de Dors(t)vlegels 
en de Durdraaiers. Onthuld in het jaar 
negentienhonderdentweeduizenddertien 
op de negende van de elfde, om elf over 
elf in stadsresidentie Café Den Brouwer 
om als zevenentwintigste stadsprins van 
het Pierewaaiersrijk,  het geografisch en 
carnavals-middelpunt van de Benelux, onder 
de rook van Kruikenstad en Döllekesgat, 
te  gaan regeren als Zijne Dorstlustige 
Hoogheid Stadsprins Marcus d’n Urste van  
‘t Pierewaaiersrijk onder de navolgende 
verworven waardigheden:
Vorst van het Vooskerbos, Groot Aangever 
van het Carnavalsritme, Hertog van de 
Heidevelden, Geselaar der strakke vellen en 
koperen deksels, Baron van de Bardoelstraat, 
Tsaar van  ‘Tjap, CAM programmeur der 
vijf-assige freesbanken, CEO MBVHP, 
Ritmehouder van Kolos, Hardloper en 
Opdrinker van Gésselse rondjes, Burgervader 
der Brouwer Junioren, Rackethouder van 
het Stokeind, Patriarch der Poedelrock, 
Vleesverwant van Grootworst Bertje Paulus 
Boogaers.  Bingoballenaangever van CV 
de Reuselhof en Markies der Malloten! 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, Mark I, John I en  
Joep I, verklaren hierbij ontiegelijk vereerd te 
zijn om als Dorstlustige Hoogheid samen met 
mijn adjudant Bert van Ganzewinkel, de Raad 
van Elf, het bestuur van de Pierewaaiers, en 
alles en iedereen bij wie het carnavalsbloed, 
zij het druppelsgewijs of volledig, door de 
aderen stroomt, een prinsheerlijke carnaval 
te beleven.

Wij proclameren dat residerend vanuit het 
Prinselijk Samenzweringshol Café De Brouwer 
in ons immer zich tegen Döllekesgat afzettend 
Pierewaaiersrijk, vanaf zaterdag 1 maart tot 
en met dinsdag 4 maart in het jaar 2014 
onder het motto: “We staon op springe!” de 
volgende edicten van kracht zullen zijn:
11.  Dat in het ganze(winkel) Pierewaaiersrijk 

carnaval gevierd moet worden van  
1 maart t/m 4 maart.

10.  Dat munnen adju Bert van Ganzewinkel 
mij en de Raad van Elf tijdens de 
carnavalsdagen zal laten baden in zijn 
oneindige wijsheid en ervaring.

  9.  Dat er op alle pleinen, in alle cafés en 
andere etablissementen onder het  
motto “we staon op springe” de zaak 
figuurlijk zal ontploffen

8.  Dat alle carnavalsdagen gevuld zijn met 

leut, leut² en leut³.
7.  Dat iedereen zich gedraagt, of zich zal 

laten dragen.
6.  Dat een ieder zich conform de 

carnavalsgeest zal uitdossen in niet 
alledaagse kledij.

5.  Dat er in elke kroeg vele lokale 
Pieregeblèr-hits uit de boxen zullen 
springen

4.  Dat er tijdens carnaval veel gedronken, 
gelachen en gehost en gitaar gespeeld 
gaat worden door eenieder die het 
Pierewaaiersrijk een warm hart 
toedraagt.

3.  Dat wij het glas zullen heffen op alle 
Pierewaaiers die ons ontvallen zijn. We 
zullen ze nooit vergeten.

2.  Dat we voor, tijdens, en na de 
carnaval elkaar immer zullen 
vergeven voor onze 
zonden.

1.  Dat we gezamenlijk, 
aan het begin van 
iedere dag op 
springe zullen 
staon om weer 
te mogen 
beginnen.

Gegeven te 
Pierewaaiersrijk, 
januari 2014

Voorwoord:

Proclamatie:
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We staon op springe!

CARNAVAL MOERGESTEL 2014

“Pierewaaiers, slùit oe aon, 
tis wir tèèd om naor ut fist te 
gaon”. De eerste regels van het 
Pierewaaierslied. Hieruit blijkt 
al wel dat de Moergestelnaren 
niet te houden zijn. Ze “staon op 
springe” om van carnaval 2014 
een onvergetelijk feest te maken. 
Dat is voor de Pierewaaiers geen 
probleem. Elk jaar weer zetten zij 
voor alle Pieren en Pierinnen een 
gevarieerd programma neer.

Het Pierewaaierslied is nieuw voor 
mij. Ik ben hiervoor wel even in de 
archieven gedoken. De Pierewaaiers 
hebben een rijke historie, het 
44-jarig jubileum ligt al weer een 
paar jaar achter ons. Onbaatzuchtig 
zetten velen zich al jaren in om 
de inwoners van Moergestel een 
paar geweldige dagen te bezorgen. 
Dat is burgerparticipatie avant la 
lettre. Inwoners en ondernemers 

organiseren zelf hun feestje, de 
gemeente ondersteunt waar het 
kan. 

Ik wens stadsprins Marcus d’n Urste 
heel veel succes in zijn eerste jaar 
als stadsprins. Samen met adjudant 
Bert van Ganzewinkel zwaait 
hij 4 dagen lang de scepter over 
Pierewaaiersrijk. Inwoners van 
Moergestel wens ik een gezellige 
en vooral ook veilige carnaval. 
“Blijf nie oan de kant, want witte 
wè ge mist: het Pierewaaiersfist!”

Alaaf!

Henk Willems, waarnemend 
burgemeester

Van zaterdag 1 maart 2014 t/m 
dinsdag 4 maart 2014 is het feest in 
Pierewaaiersrijk en wel CARNAVAL 
!!!

Stadsprins Marcus d’n Urste zal dit 
jaar de scepter zwaaien over het 
Pierewaaiersrijk. Het motto dit jaar 
is “WE STAON OP SPRINGE !!”

Het zal zoals al jaren weer een 
gezellig carnaval feest worden 
in de horecagelegenheden van 
Pierewaaiersrijk. De uitbaters en 
carnavalsverenigingen zullen hun 
beste beentje voor zitten om er 
een gezellig carnavals feest van de 
te maken.

Op zondag 2 maart 2014 zal de opstoet 
weer door het Pierewaaiersrijk 
gaan. Ongetwijfeld zal het net 
als vorig jaar een mooie optocht 

worden voor jong 
en oud. 

Op maandag 
3  maart 2014 
zal hopelijk de 
Willy Wally Tour 
‘s middags het 
Pierewaaiersrijk 
aandoen. Dit 
vanwege het 

feit dat het samen valt met de 
dweiltocht en het een mooi 
openbaar carnavalsfeest is.   

Op maandag 3 maart 2014 zal er 
hopelijk ook weer een openbaar 
carnavalsevenement zijn in 
Moergestel voor de jeugd tegenover 
Partyboerderij T Draaiboompje.  
Mindset Outdoor.  

Op dinsdag 4 maart 2014 zal de pop 
verbrand worden op het St Jansplein 
en zal het nieuwe motto voor 2015 
weer bekend gemaakt worden. 

Carnaval is een feest voor iedereen 
in Pierewaaiersrijk van jong tot oud. 
Met respect naar elkaar toe moet 
het  wederom een gezellig feest 
worden net als in 2013. In veband 
met de veranderde wetgeving met 
betrekking tot alcohol zal carnaval 
2014 voor veel jongeren zonder 
alcohol zijn. De leeftijd van 18 jaar 
is de grens. Jongeren onder de 18 
jaar mogen geen alcohol nuttigen 
of bij zich hebben. Doen ze dit wel 
en men komt in aanraking met de 
politie zal deze jongere hiervoor 
vervolgd worden.  Dit geldt ook 
voor degene die aan jongeren onder 
de 18 jaar alcohol verstrekken. En 
als Pieren en Pierinnen naar elkaar 

toe, heb respect voor jullie eigen 
dorp en de bewoners maar ook 
naar de horeca in verband met de 
leeftijd van 18 met betrekking tot 
de alcohol.

Als politieteam De Groene Beemden 
zullen wij ons best doen om ervoor 
te zorgen dat het een gezellig feest 
wordt voor alle Pieren en Pierinnen. 
Als wijkagent van Moergestel zal 
ik op diverse momenten aanwezig 
zijn in Pierewaaiersrijk en zal 
ik ongetwijfeld velen pieren en 
pierinnen tegen komen.

Veel plezier en leut

Alaaf

Wijkagent Moergestel 

Ron Oosterwijk

ron.oosterwijk@mw-brabant.politie.nl
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Beste Pierewaaiers,

Voor u ligt het Pierewaaiersblaoike 
alias de carnavalskrant. 
Inmiddels al voor de 4e keer 
in een flitsend, glossy format. 
U vindt in dit magazine ook 
nu weer een vooruitblik op 
alle carnavalsactiviteiten en 
een terugblik op de voorbije 
successen. Tevens wordt u door 
de redactie traditiegetrouw 
meegenomen in ampele 
overwegingen en onnavolgbare 
gedachtespinsels. Ik wil Laurens 
en zijn team hartelijk bedanken 
voor wederom een topresultaat 
(met speciale dank aan Roman 
voor de professionele DTP-
werkzaamheden).

Op zaterdag 9 november 
jongstleden werd Prins Marcus 
d’n Urste met een oorverdovend 
enthousiasme gepresenteerd als 
verrassende, nieuwe voorganger 
van De Pierewaaiers. Met zijn 
toegewijde adjudant Bert van 
Ganzewinkel en zeventien 
raadsleden gaat hij absoluut een 
prachtige tijd tegemoet. Ik ga 
nu het 7e jaar in als voorzitter 
van C.V. De Pierewaaiers, trots 
op een geweldig bestuur, een 
fantastische hofhouding en een 
uitstekende Prins. Onze bruisende 
vereniging is er opnieuw helemaal 
klaar voor! Dit jaar hebben we 
daarnaast ook nog eens vijf jonge 
‘aspieranten’ in de gelederen, 
het zal ongetwijfeld niet lang 
duren voordat ook zij een steek 
opzetten.

Aanstaande carnaval beleven 
we de 3e editie van ‘unne bôjem 
lègge’: we nodigen weer graag alle 
inwoners van het Pierewaaiersrijk 
uit om op maandag bij onze 
residentie De Brouwer gratis een 
heerlijk soepje en een gebakken 
eitje te ontbijten/lunchen, waarna 
we in alle gezamenlijkheid het 
aangepaste dweilprogramma 
afwerken onder muzikale 
begeleiding van dweilorkest De 

Krieltjes. Bestudeert u verderop 
ons programma en zorg dat u 
niets mist!

Voor de jeugd worden voor 
de 2e keer carnavalsdisco’s 
georganiseerd in samenwerking 
met JWM en Den Boogaard; 
onze Prins zal vergezeld door 
zijn hofhouding beide locaties 
met een bezoek vereren. Ook de 
seniorenbingo met het befaamde 
SMC-prijzenpakket krijgt uiteraard 
een vervolg. Het Samenwerkend 
Moergestels Carnaval (SMC) is er 
immers voor zowel jong als oud 
en voor iedereen daartussen. 
Mede dankzij de spectaculaire 
opbrengst van de dienstenveiling 
is de financiering van het 
openbaar carnaval voorlopig 
veiliggesteld. Want wat is carnaval 
bijvoorbeeld zonder kleurrijke 
carnavalsoptocht?!

De übergezellige openingsmiddag 
in Den Boogaard kent hetzelfde 
thema als vorig jaar: ‘op z’n Duits’. 
Het bleek een zeer succesvol 
concept, dit jaar worden de 
aanwezigen zelfs getrakteerd op 
smakelijke broodjes Wurst mit 
Sauerkraut. De middag wordt 
stijlvol opgeluisterd door een 
geanimeerd dj-duo en een heuse 
artiest. We hopen dat u in groten 
getale aanwezig bent wanneer 
onze Stadsprins de sleutel 
van het Pierewaaiersrijk krijgt 
overhandigd.

Ons Pieregeblèr wordt zaterdag 
15 februari voor de 19e keer 
georganiseerd. Met nieuwe 
deelnemers en een verfriste 
opzet belooft de enerverende 
competitie een schitterende 
avond te garanderen. Komt allen 
uw dorpsgenoten aanmoedigen 
die in alle creativiteit een 
gooi doen naar het allerbeste 
Gèsselse carnavalslied. (Voor 
na de carnavalsperiode kunt u 
alvast noteren: 24 augustus, 
3e Zomerfeest; 19 oktober, 
32e Blaoskapellenfestival; 8 
november, 53e Prinsenbal en 22 
november, 3e Pieregebrouwel.)

Ter afsluiting wil ik bij dezen 
alle sponsors en begunstigers 
oprecht bedanken voor hun 
bijdragen om ons carnavaleske 
erfgoed in stand te houden. 
Ook in financieel lastiger tijden 
weten we ons gelukkig gesteund 
door een warm publiek en een 
gul, ruimhartig bedrijfsleven. 
Het sponsorplan heeft wederom 
een recordresultaat opgeleverd. 
Bedankt!

Ik wens iedereen heel gezellige 
dagen tijdens het mooiste 
volksfeest van uitbundigheid en 
overvloed. Prins Marcus gaat er 
samen met zijn collega’s Prins 
Sjaak en Prins Paul een grandioze 
carnaval van maken, ze staon op 
springe!

Veel leesplezier,

Bas Hessels

voorzitter C.V. De Pierewaaiers

Vanuit het bestuur
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CENTURIONS 2014 

 

Manon en Thijn Ralf de Wit café De Klaore 

Bas Hessels fam. H. de Brouwer 
Bente en Thijme 

van Helvert 

John, Maremca, Ivo Ad Op ’t Hoog fam. A. Koster 

fam. P. van Opbergen 

Jan en Nicole 

Jur, Luc, Jasper 

M.W. Twente 

Brugzeikers Sam, Anouk, Melle Janna, Ad, Leon, Gijs 

Thijn en Siem Sjef en Marie-Louise fam. Aarts 

Zwengelaar 
De Pierewaaiers  

bedanken alle 

begunstigers die 

€ 50,- schonken 

aan de vereniging. 

Lars van Gijzen 

catering Wolfs HK Horsten Kozijnen B.V. 

eetcafé De Tijd Teun en Tom 

Jan en Lia Jur en Niels Maik en Marlissa 

Martin Op ’t Hoog Adam Brandstore D.L.A. 

Piet en Monique H. Nooteboom nagelsalon Daily Nails 

O.B.C  Horsten Amber en Ymke Peter en Anneke 

fam. A. Nooteboom Jan de Laat B.V. Pietton 

Stef Jansen fam. Frans van Riel 

Kemo kozijnen 

service & onderhoud 
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Veul plezier meej carnaval!!

Zet de bloemetjes mar buite 

en ons keukens in oew huis!!!

Regenbeemdeke 21, Moergestel
Tel.: 06-54225048



Erik van Dam – Bas Hessels (Voorzitter) 

– John van Esch – Mark van Daelen – 

Martijn Faasen – Ralf de Wit

Hofhouding:

Bestuur: 

Jeroen van Daelen – Laurens van der Aa – Gertjan Dhondt – 

Jasper van der Aa – Johan Burgers – Mark Janssen – Stephan van der Aa – 

Bert van Ganzewinkel – Rik Mallens – Prins Marcus d’n Urste – Stef 

Habraken – Maik Daemen – Sander Smits – Ronald Klijsen – Koen Swinkels – 

Sam Horsten –  Jaap van den Hurk – Sjef Schilders – Kees Jansen – 

Gallyon Snelders – Roel Diepstraten

Niet op de foto: Jasper Kolen – Bart Claassen – Jan van de Pas

Prins Marcus d’n Urste – 

Adjudant Bert van Ganzewinkel

Jeroen van Daelen – Gertjan Dhondt – Gallyon Snelders – Roel DiepstratenNiet op de foto; Jasper Kolen 

aspieranten
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Oisterwijkseweg Moergestel
tel:
www.epi-cafetaria.nl

9 Openingstijden:

Beste Carnavalvierders,

Veul plezier en tot ziens!!!

 

 

Onder het motto “We staon op 
springe!” Willen we eenieder veul 
leut, veul onzinnige gein en veul 

gezelligheid toewensen.
 

Natuurlijk hopen we jullie wir te 
verwelkomen dees jaor, want meej un 
goei gevuld maog staon we tenslotte 

nog mir op springe!



Programma
VRIJDAG 28 FEBRUARI
09.30    Ziekenbezoek Prins en Adjudant, 
11.45  Besloten lunch verzorgd door 

de Stadsprins, De Brouwer
12.45  Vertrek naar Den Boogaard
13.00   Scholencarnaval in Den Boogaard
15.10  Vertrek naar de kerk (versieren)
15.45   Borrelen bij ’t Centrum
18.00  Samenkomst bij De Brouwer 

(in kiel en met sjaal)
18.15  Vertrek naar Epi
18.30  Diner bij Epi
20.45  Start dweiltocht (inblaosavond)
23.00  Bezoek aan De Veerkes (biljartballenbalbal)

ZATERDAG 1 MAART
13.00 Samenkomst bij De Brouwer, 

met dweilorkest ‘Welluk?’
13.15 Vertrek naar ’t Centrum, ophalen 

De Dorstvlegels
13.30   Carnavalsmis o.l.v. Theo te Wierik
14.30  Vertrek naar Den Boogaard
14.45   O�  ciële opening in Den Boogaard 
15.30  Sleuteloverdracht door burgemeester
18.00  bezoek aan carnavalsdisco JWM
18.45  Vertrek naar De Brouwer
19.00   Diner bij De Brouwer
21.15  Vertrek naar ’t Centrum
21.20   Bezoek aan De Dorstvlegels
22.30  Vertrek naar en bezoek aan De Klaore
23.15  Vertrek naar De Brouwer

ZONDAG 2 MAART
11.00 Samenkomst voor wagencommissie
11.00  MTV radio-interview, De Brouwer 
12.00 Samenkomst bij De Brouwer
12.30 Vertrek o.l.v. optochtcommissie en 

muziekvereniging Prinses Juliana naar Pastoor 
Janssenstraat

12.45 Vertrek van optocht door het Pierewaaiersrijk
13.30 O�  cieel ontvangst op St.-Jansplein door 

burgemeester
15.30 Prijsuitreiking optocht kinderen in Den Boogaard
16.30 Vertrek naar De Brouwer 
17.00 Prijsuitreiking optocht volwassenen
18.00 Vertrek naar Croy ’t Stokske  (BUS)
18.15 Diner bij Croy ’t Stokske
20.15 Vertrek naar Hierne� e  (BUS)
21.00 Vertrek naar ’t Draaiboompje  (BUS)
21.10 Bezoek aan De Durdraaiers
21.45 Uitreiking wisselbeker prinsenwagens door 

Stadsprins
22.30 Vertrek naar De Brouwer  (BUS) 

MAANDAG 3 MAART
09.30 Samenkomst bij De Brouwer
09.45 Vertrek naar raadhuis Oisterwijk  (BUS)
10.00 Ontbijt bij de burgemeester, 

samen met Prins Eric d’n Urste
11.30 Vertrek naar De Brouwer  (BUS)
11.45 Samenkomst bij De Brouwer 
12.00 Unne bôjem lègge (openbare gratis lunch)
12.55 Startsein van dweiltocht, met dweilorkest 

‘De Krieltjes’
13.00 Vertrek naar en bezoek aan De Schouw
13.45 Vertrek naar en bezoek aan Epi
14.30 Vertrek naar en bezoek aan De Klaore
15.30 Vertrek naar en bezoek aan De Brouwer
16.30 Vertrek naar en bezoek aan ’t Centrum
17.15 Vertrek naar en bezoek aan De Veerkes
18.00 Vertrek naar Den Boogaard
18.15 Diner bij Den Boogaard
20.30 Bezoek aan carnavalsdisco Den Boogaard
21.00 Vertrek naar De Brouwer 
21.15 Bezoek van CV De Dorstvlegels
21.45 Bezoek van CV De Durdraaiers

DINSDAG 4 MAART
11.15 Samenkomst bij De Brouwer
11.30 Brunch met CV De Durdraaiers, De Brouwer
12.30 Mo� overkiezing 2015 
13.00 Prinsverkiezing GV De Borrelaers
14.05 Vertrek naar en bezoek aan Den Boogaard
14.45 Vertrek naar en bezoek aan Stanislaus
15.30 Vertrek naar en bezoek aan De Veerkes
16.10 Vertrek naar en bezoek aan De Brouwer
16.50 Vertrek naar en bezoek aan ’t Draaiboompje  (BUS)
18.00  Vertrek naar Den Heerlijkheid  (BUS)
18.15 Diner bij Den Heerlijkheid
20.45 Vertrek naar en bezoek aan De Brouwer
23.50 Vertrek naar St.-Jansplein, ophalen De 

Dorstvlegels
00.00 Pierrotverbranding op St.-Jansplein
00.15 Bekendmaking mo� o 2015

   
WOENSDAG 5 MAART
20.00-22.00 Haringhappen bij De Brouwer
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www.vestiakachels.nl
Kapitein Nemostraat 113      Tilburg      013 - 5433965     info@vestiakachels.nl 

VUUR
Vroeger...
toen de kratten bier nog van hout waren en je 
door moest zuipen om de kachel op te stoken.

Zandstraat 14a
Postbus 52  
5066 ZH Moergestel

T : 013 - 513 13 37
F : 013 - 513 29 10

E : info@vanderzanden.nl
I : www.vanderzanden.nl

Uw specialist voor ontwerp en uitvoering op het gebied van:
− asbestsanering
− bodemsanering
− tanksanering
− grondbank

− grond-, weg- en waterbouw
− sloopwerken
− natuurbouw
− cultuurtechniek



Zo af en toe komen er bij  
CV de Pierewaaiers nieuwe 
potentiële raadsleden in beeld.
Niet iedereen heeft zin om bij een 
dergelijke vereniging te zitten en 
niet iedereen vormt de perfecte 
match in de raad.
In principe is iedereen in 
Moergestel een goede kandidaat 
om in de raad te komen omdat de 
criteria’s vrij duidelijk zijn.

De 1e criteria is: 
‘Gewoon un gezellige meejs zen’ 
De 2e criteria is:   Zie criteria 1

Afgelopen 2 a 3 jaar hebben diverse 
raadsleden ingezien dat het wellicht 
wijs was om de raad voor over een 
jaar of 18 garant te zetten qua 
het ‘gewoon un gezellige meejse‘ 
gehalte.
Op de dag dat Nederland, via Joan 
Franka op ongebrijpelijke wijze wéér 
niet doorstroomt naar de finales 
van het Eurovisie songfestival en 
het Nederlands Elftal zich mentaal 
voorbereid op een denderend 
EK in Oekraïne en Polen, wordt 
na een marathon bevalling waar 
menig Fanny Blankers Koen bij zou 
bezwijken, Melle Horsten geboren.
Melle, geboren op 24 mei 2012, is 
de zoon van trouwe Pierewaaier 
Sam Horsten en Anouk van den 
Meijdenberg en zou de eerste zijn 
in de reeks ‘nieuwe Pierewaaierkes’ 
die zouden komen.

Enkele luttele maanden eerder was 
rasechte Pierewaaier en toenmalig 

krantencommissie voorzitter 
Sander Smits samen met zijn Anne 
Smits- van de Pas in het diepste 
geheim begonnen aan een wel heel 
bijzonder plan.
We weten het nog goed. De dag 
dat iedereen buiten stond om 
die schitterende meteorenzwerm 
Geminiden te aanschouwen en de 
dag dat Susan Rice besloot om toch 
niet Hillary Clinton op te volgen als 
minister van buitenlandse zaken.
Toch gebeurde er 
wél iets boeiends 
op die bewuste 13 
december 2012.
Thijn en Siem Smits 
werden namelijk 
geboren en hiermee kregen CV de 
Pierewaaiers 2 nieuwe jonge leden 
erbij. En dat voor de prijs van één!
In april van het nieuwe jaar, 2013 
kwam de volgende tevoorschijn.

Ook raadslid én toenmalig 
biersjauwer ( en geloof me, dat is 
sjauwen! ) Martijn Faasen en zijn 
Claire Faasen- van Trier werden de 
trotse ouders van hun zoon Freek.
Opvallend was hoe het 
menneke met arm en 
vlakke hand in de lucht 
in zijn wiegje lag en zijn 
eerste woordje sprak; 
hapjes!
Binnen enkele minuten 
toonde Freek aan dat 
talent wel degelijk 
erfelijk is.
Ook vroeg hij na een paar 
seconde welk onverlaat 

dat ene glas water had besteld. 
Wat het allemaal nog bijzonderder 
maakte, zult u begrijpen.
Enkele dagen voordat Melle Horsten 
zijn eerste verjaardag zou vieren, 
kwam Stef Jansen te voorschijn. 
Op 19 Mei 2013 vonden Pierewaaier 
Kees Jansen en Judith Jansen- Dirks 
dat ze wel lang genoeg gewacht 
hadden.

Toen Kees op de buik van Judith 
trommelde van ongeduld kwam 
er plotseling een PSV sjaal te 
voorschijn. Met daar achteraan een 
ventje, Stef dus.
Wat natuurlijk dubbel doordacht 
is, aangezien het voor het 
humorgehalte goed is om een Stef 
in de raad te hebben zitten.
Vier raadsleden die zorgde voor vijf 
nieuwe raadsleden.
Er is dus één Pierewaaier winst 
gemaakt. 

Of het allemaal zo is moet natuurlijk 
nog blijken, dat zien we over een 

jaar of 18 wel. 
Maar dat deze 
kereltjes criteria 
1, ‘Gewoon un 
gezellige meejs’ 
met zich mee 

hebben staat natuurlijk buiten 
kijf. Talent is namelijk wel degelijk 
erfelijk.

Potentiële raadsleden in beeld!

‘Gewoon un 
gezellige meejs zen’ 
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• Enkele Pierewaaiers aan het trainen zijn voor een 
sixpack voor onder hun kostuum?

• Sommige inmiddels al een aardig fustje hebben 
opgebouwd?

• De Raad van Elf vijf stage lopers mee heeft gedurende 
carnaval?

• Wij ze de naam asPIERanten hebben toegespeeld?
• Gallyon Snelders, Gertjan Dhondt, Jasper Kolen, 

Jeroen van Daelen en Roel Diepstraten de 
desbetreffende asPIERanten zijn?

• We ze bij het prinsenbal van CV de Durdraaiers al op 
proef hebben gehad?

• Ze daar al de indruk maakte ‘Gewoon unne goeie 
meejs’ te zijn?

• Het Bloaskapellenfestival 2013 opnieuw is verkozen 
tot Muzikaalste Zondag van het Zuiden?

• Pinkpopzondag, Moederdag en de verjaardag van 
André Rieu op respectabele afstand volgen?

• De hofhouding met Jasper een echte bok in de 
gelederen heeft?

• Hij op zijn 30e verjaardag 15 onvergetelijke minuten 
heeft meegemaakt met ‘zijn’ Debbie?

• De meeste Pierewaaiers alleen de 15 minuten halen 
als ze het bed verschonen meetellen?

• Sjef en Marie-Louise vanaf mei 2014 voortan als man 

en vrouw samen hun bed gaan verschonen?
• Met aan waarschijnlijkheid grenzende 

waarschijnlijkheid Marie- Louise dan de lakens uit 
deelt?

• Sjef zijn trui aan houdt in bed?
• Jaap is begonnen met een cursus breien?
• Hij iedere dag drie bruine truien afl evert?
• Prins Marcus eventjes een bekende 3fm luisteraar 

werd genoemd?
• Hij in één  adem werd genoemd met Paultje Pils, 

Anneke Doten en Satan?
• Twee dagen na de presentatie van Prins Marcus hij ook 

op 3fm werd gepresenteerd?
• Laurens twee dagen daarna CV de Pierewaaiers 

andermaal spamde op de 3fm?
• Koen Swinkels uitermate geschikt is voor het werk ie 

doet?
• Adjudant Bertje bij het maken van de commissie foto 

bijna zijn steek met veren te water liet?
• Hij met een weergaloze duik dit op ’t nippertje kon 

voorkomen?
• Marc Derksen thuis ziek in bed lag?
• Wij twijfelen of het wel de griep was?
• Wij u bedanken voor het lezen van ons krantje?
• Wij u een fi jne carnaval wensen?

Wist u dat........

Er zijn mensen van mening, dat je 
niet negatief mag schrijven over de 
burgemeester, die helaas getroffen is 
door een zeer vervelende ziekte. Zullen 
we dan afspreken, dat we in geval van 
een blessure bij een sportman, ook niet 
meer gaan zeggen, dat zijn carrière 
ten einde is? Alle mensen hebben 
recht op een gelijke behandeling. Als 
het sportlieden betreft zijn we niet 

zo flauw. De burgemeester zal in ons 
Pierewaaiersblaoike dus best wel 
eens negatief besproken worden. Dat 
wil niet zeggen, dat wij respectloos 
tegenover zijn ziekte staan!

Als de stadsdichter van Oisterwijk mag 
blijven, mag de Rijksrijmer van het 
Pierewaaiersrijk ook blijven!

De grootste misdaad in Nederland was 
in 2013; een blanke man, die Zwarte 
Piet speelde en het kerstliedje ‘Stille 
Nacht, Heilige Nacht’ zong. Hij werd 
voor eeuwig veroordeeld wegens 
heidens racisme. Nee, je kunt beter 
als pedofiel via cybersex een paar 
honderd domme blondjes zichzelf voor 
de camera laten bevredigen. Kom je er 
met een paar maanden vanaf!

Op maandag 3 maart zijn alle 
inwoners van het Pierewaaiersrijk 
van harte uitgenodigd om samen 
met Prins Marcus 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! 

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 een bezoek 
aan De Schouw, Epi, De Klaore, De 
Brouwer, ’t Centrum en De Veerkes. De 
middag wordt muzikaal opgeluisterd 
door dweilorkest De Krieltjes.

Na afloop van het dweilen is het 
mogelijk om samen met onze Prins 
en zijn gevolg te dineren bij Den 
Boogaard. Hiervoor wordt echter 

wel een financiële bijdrage gevraagd  
van € 15,- per persoon. Aanmelden kan 
tot 24 februari op ceremoniemeester@
cvdepierewaaiers.nl

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

C.V. De Pierewaaiers

Burgemeester

Unne bôjem lègge!

Dichter

Misdaad
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Het Blaoskapellenfesti val en goed weer 
gaan al jaren hand in hand. Dat was 
ook afgelopen zondag niet anders. Het 
verleidde aardig wat mensen om op 
de fi ets naar Moergestel af te zakken, 
maar ook per auto en per bus kwamen 
muzikanten naar het oktoberfeest van 
C.V. de Pierewaaiers. 

Begeleiders
Een wijziging in het programma op het 
allerlaatste moment bewees al snel dat 
ook de begeleiders goud waard zijn 
voor het festi val en de organisati e. Een 
kapel die niet aanwezig was en wel op 
het speelschema stond en een kapel 
die wel kwam spelen maar dan weer 
op het programma ontbrak. Het zorgde 
wellicht voor wat verwarring, maar 
dankzij de inzet van de begeleiders was 
het nooit een probleem. We zijn blij dat 
er weer zo veel mensen op pad wilden 
met een van de 16 deelnemende bands 
om met hun een heel muzikale en 
gezellige dag te beleven.

Kaaj gaaaf!
De mannen en vrouwen van Kaaj Gaaaf 
uit Tilburg hadden gehoor gegeven 
aan het verzoek van de commissie om 
meer klassieke carnavalskrakers in het 
repertoire te bouwen. Het leverde ze 
een mooie tweede plaats op voor de 
Muzikaliteitsprijs. Niet voor de eerste 
en waarschijnlijk ook niet voor de 
laatste keer gingen De Böllekes aan de 
haal met de hoofdprijs. Het hosgehalte 
is bij die jongens alti jd gegarandeerd en 

mede daardoor gingen ze ook met de 
Presentati eprijs aan de haal.

Publieksprijs
Er kon ook weer worden gestemd. 
Iedereen mocht zijn voorkeur voor 
een deelnemer uitspreken en via een 
sms’je kon er worden gestemd op de 
‘Publiekslieveling’ van de dag. Efk us 
Weg won de prijs. Als een stel smurfen 
was deze groep uit Oisterwijk naar hier 
gekomen en dat viel zeker op tussen 
de vele donkerblauwe kieltjes. Alle 
kleuren van de regenboog vulden de 
deelnemende cafés. Van 14:00 tot 
18:00 uur sierden bijtjes, muzikanten 
met bijzondere instrumenten zoals 
een tuinslang met trechter en andere 
bonte verschijningen ons dorp. 
Daarna verzamelde iedereen zich in 
de residenti e van de Pierewaaiers. De 
Böllekes mocht als dubbele winnaar het 
fi nale optreden verzorgen en maakte 
daar een mooi feest van.

32e Blaoskapellenfesti val – Bemoei je 
er (wel) mee!
Op het moment dat carnaval 
2014 losbarst is het laatste 
Blaoskapellenfesti val alweer bijna net 
zo ver achter de rug als dat de volgende 
voor de boeg is. Reden genoeg voor de 
commissie om volop aan de slag te zijn 
met de nummer 32 en dit ook maar 
direct aan te kondigen in deze krant. 
Reclame maken voor ons evenement 
doen we in de loop van het jaar nog 
volop, maar nu maken wij graag van 

de gelegenheid gebruik om uw mening 
te vragen. Kent u een bandje die mee 
wil doen? Wilt u zelf eens de rol van 
begeleider op u nemen? Of heeft  u 
een gouden idee? Laat het in dat geval 
weten door het invullen en opsturen 
van onderstaande ‘Bemoeialformulier’. 
Alle ideeën zijn welkom, het kan wat 
ons betreft  niet gek genoeg. Gooi de 
strook af op Tilburgseweg 24 of maak 
een foto en mail deze naar onderstaand 
e-mailadres. Een goed idee zal zeker 
worden beloond.

O ja, één ding is zeker. Als de ober 
weer in de maand is, is het ti jd voor 
de Muzikaalste Zondag van het Zuiden. 
De 32e editi e is op zondag 19 oktober 
2014.

Met muzikale groet,

De Blaoskapellencommissie
Jeannine, Johan, Ron en Stephan

MUZIKALITEIT
1. De Böllekes - Oisterwijk
2. Kaaj Gaaaf - Tilburg
3. d’Eigeweskus - Langeweg

PRESENTATIE
1. De Böllekes - Oisterwijk

PUBLIEKSPRIJS
1. Efkus Weg - Oisterwijk
2. Zosjaaltjes - Cromvoirt
3. d’Eigeweskus - Langeweg

31e Muzikaalste Zondag van het ZuidenDe Zeeuwse Vishandel 

Ook dit jaar weer uw vertrouwde vishandel. 

Iedere Donderdag van 10-17 uur bij de Jumbo (Rootven 38 Moergestel) 

 

Zeeuwse Vishandel 

Ambachtsweg 6 

4691 SC Tholen 

Tel. 0166-604084 / 06-14494400 

 

De Sonman 38,  5066 GJ  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.



Het Blaoskapellenfesti val en goed weer 
gaan al jaren hand in hand. Dat was 
ook afgelopen zondag niet anders. Het 
verleidde aardig wat mensen om op 
de fi ets naar Moergestel af te zakken, 
maar ook per auto en per bus kwamen 
muzikanten naar het oktoberfeest van 
C.V. de Pierewaaiers. 

Begeleiders
Een wijziging in het programma op het 
allerlaatste moment bewees al snel dat 
ook de begeleiders goud waard zijn 
voor het festi val en de organisati e. Een 
kapel die niet aanwezig was en wel op 
het speelschema stond en een kapel 
die wel kwam spelen maar dan weer 
op het programma ontbrak. Het zorgde 
wellicht voor wat verwarring, maar 
dankzij de inzet van de begeleiders was 
het nooit een probleem. We zijn blij dat 
er weer zo veel mensen op pad wilden 
met een van de 16 deelnemende bands 
om met hun een heel muzikale en 
gezellige dag te beleven.

Kaaj gaaaf!
De mannen en vrouwen van Kaaj Gaaaf 
uit Tilburg hadden gehoor gegeven 
aan het verzoek van de commissie om 
meer klassieke carnavalskrakers in het 
repertoire te bouwen. Het leverde ze 
een mooie tweede plaats op voor de 
Muzikaliteitsprijs. Niet voor de eerste 
en waarschijnlijk ook niet voor de 
laatste keer gingen De Böllekes aan de 
haal met de hoofdprijs. Het hosgehalte 
is bij die jongens alti jd gegarandeerd en 

mede daardoor gingen ze ook met de 
Presentati eprijs aan de haal.

Publieksprijs
Er kon ook weer worden gestemd. 
Iedereen mocht zijn voorkeur voor 
een deelnemer uitspreken en via een 
sms’je kon er worden gestemd op de 
‘Publiekslieveling’ van de dag. Efk us 
Weg won de prijs. Als een stel smurfen 
was deze groep uit Oisterwijk naar hier 
gekomen en dat viel zeker op tussen 
de vele donkerblauwe kieltjes. Alle 
kleuren van de regenboog vulden de 
deelnemende cafés. Van 14:00 tot 
18:00 uur sierden bijtjes, muzikanten 
met bijzondere instrumenten zoals 
een tuinslang met trechter en andere 
bonte verschijningen ons dorp. 
Daarna verzamelde iedereen zich in 
de residenti e van de Pierewaaiers. De 
Böllekes mocht als dubbele winnaar het 
fi nale optreden verzorgen en maakte 
daar een mooi feest van.

32e Blaoskapellenfesti val – Bemoei je 
er (wel) mee!
Op het moment dat carnaval 
2014 losbarst is het laatste 
Blaoskapellenfesti val alweer bijna net 
zo ver achter de rug als dat de volgende 
voor de boeg is. Reden genoeg voor de 
commissie om volop aan de slag te zijn 
met de nummer 32 en dit ook maar 
direct aan te kondigen in deze krant. 
Reclame maken voor ons evenement 
doen we in de loop van het jaar nog 
volop, maar nu maken wij graag van 

de gelegenheid gebruik om uw mening 
te vragen. Kent u een bandje die mee 
wil doen? Wilt u zelf eens de rol van 
begeleider op u nemen? Of heeft  u 
een gouden idee? Laat het in dat geval 
weten door het invullen en opsturen 
van onderstaande ‘Bemoeialformulier’. 
Alle ideeën zijn welkom, het kan wat 
ons betreft  niet gek genoeg. Gooi de 
strook af op Tilburgseweg 24 of maak 
een foto en mail deze naar onderstaand 
e-mailadres. Een goed idee zal zeker 
worden beloond.

O ja, één ding is zeker. Als de ober 
weer in de maand is, is het ti jd voor 
de Muzikaalste Zondag van het Zuiden. 
De 32e editi e is op zondag 19 oktober 
2014.

Met muzikale groet,

De Blaoskapellencommissie
Jeannine, Johan, Ron en Stephan

MUZIKALITEIT
1. De Böllekes - Oisterwijk
2. Kaaj Gaaaf - Tilburg
3. d’Eigeweskus - Langeweg

PRESENTATIE
1. De Böllekes - Oisterwijk

PUBLIEKSPRIJS
1. Efkus Weg - Oisterwijk
2. Zosjaaltjes - Cromvoirt
3. d’Eigeweskus - Langeweg

31e Muzikaalste Zondag van het Zuiden

Op 4 mei ontvingen we huis aan 
huis het programmaboekje van 
Moergestel Fietsdorp. Schrik je toch 
wel even als je daar leest: ‘Op 15 
mei worden de inwoners van Park 
Stanislaus vergast …….’. (gelukkig 
bleek het een gratis ritje met het 
Oisterwijkse treintje te zijn en dat 
is toch echt geen dodentrein). 

Vanwege de twinkeling in zijn 
ogen heeft de adjudant Bertje zijn 
achternaam laten veranderen in Van 
Glansetwinkeltje.

Zeker te weten, dat Prins Marcus 
den Urste al bij zijn onthulling op 
springen stond.

Volgens onze oudheidkundige Noud 
Smits hebben wij in Moergestel een 
uniek toilet. En dat nog wel midden 

op het dorpsplein. Jammer, dat 
de plonsplee straks verborgen ligt 
onder een laag beton en steen. Het 
voorstel om het via een glasplaat 
zichtbaar te laten voor onze 

nakomelingen lijkt me een prima 
idee. Ik vind trouwens wel, dat die 
plaat de vorm van een hart moet 
hebben, want die zat er vroeger 
toch in de deur van elk kakhuis.

Slip of de pen

Stadsprins

Adjudant

Plonstoilet
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Café de Klaore 
We staon op springe ! 

Vrijdag 
We gaan er op vrijdag vol inspringe, 

Op de traditionele inbloasavond met verschillenden 
kapellekes met mooie muziekskes 

Zaterdag 
Op deze zaterdag gaan veel mensen voor de eerste keer 
in hun carnavalspak springe, 

Daarom gaan wij deze avond zorgen voor de beste muziek 
en ambiance om lekker te swingen! 

Zondag 
Op zondag gaan we naar onze mooie optocht kijken als 
die door ons dorp komt springe, 

Aansluitend carnavalsbal voor jong en oud 

 



Mysterysauwelaar, muzikaal 
intermezzo, de Jap, frikedelle ete… 
Als deze termen geen lichtje bij u 
doen branden, bent u waarschijnlijk 
niet bij de jongste editie van het 
Pieregebrouwel aanwezig geweest. 
Om uw leed te verzachten volgt hier 
een bescheiden samenvatting met een 
gouden tip als toetje.

We staon op springe!
Het massaal naar Café de Brouwer 
afgezakte publiek werd allereerst 
getrakteerd op een lakkeigoed optreden 
van Thomas Salvetti, alias Philippe. Uit de 
rook die hierna langzaam optrok, kwam 
de enige echte dorstlustige Hoogheid 
Prins Marcus d’n Urste tevoorschijn. 
Hij liet het publiek smullen van zijn 
drumsticks en stal de show met een 
hartverwarmende versie van AC/DC’s 
‘We Staon Op Springe’. Uit zijn mond, 
band en drumstel kwamen magische 
teksten, fabelachtige klanken en ritmes 
waar Drumfanfare de Windlopers jaloers 
op zou zijn. En hij liet zeker geen stokje 
vallen!

En nou die handjes de lucht in.
Vervolgens was het tijd voor acht 
handen. Speciaal ingevlogen uit het 
macabere (h)Antwerpen brachten 
de handen een hilarische en sterke 
drumshow. Elke hand had één stok 
tot zijn beschikking en samen met 
zijn linker- of rechterhand vormden 
zij een geheel. Het lukte de artiesten 
zelfs om de drumstokken los te laten 
zweven. Voordat ze afzwaaiden werd 
er luidruchtig geapplaudisseerd voor dit 
stukje handenarbeid waar menig voet 
jaloers op zou zijn.

Schuddebuiken
Na dit onvoorstelbare begin werd de 
avond allerminst minder magnifiek. 
Koen en Rik bestegen het podium met 
een klassieker die zorgde voor een 
lachknoop in de maag die zelfs een 
doorgewinterde scout er niet uit zou 
hebben gekregen. Carla, Marie-Louise 
en Hanneke deden een nat trio na en 
Bart verbeterde samen met Laurens, 
Ronald en Mark (Janssen natuurlijk!) het 
wereldrecord schuddebuiken. 

Drooglegging
Het laatste live-optreden was 
toevertrouwd aan gastheer Jan-Hein de 
Brouwer en zijn compagnon Johan van 
Daelen. Ruim een uur vuurden beide 
heren de ene na de andere bak op het 
publiek af, waarmee meteen werd 
bewezen dat het aanwezige publiek ook 
rustig het predicaat ‘Die-hard’ opgespeld 
mocht krijgen. Overigens waren alle 
grappen stuk voor stuk knallers en lag 
het publiek haast constant in een stuip 
waar menig embryo jaloers op zou zijn. 
Het meest ironische aan de act was 
misschien wel dat Jan-Hein, aangezien 
er tijdens de optredens geen drank 
mocht worden besteld, een uur lang zijn 
eigen kroeg had laten snakken naar een 
glas bier. Over droge humor gesproken.

John, Mark en Stef
De avond werd, net als vorig jaar, 
afgesloten zoals ie begon en zoals ie bij 
elkaar werd gehouden. De rode draad 
van het Pieregebrouwel was wederom 
een eigenzinnige televisieserie van de 
opperbrouwelaars John, Mark en Stef. 
De drie mannen verzorgden tevens 

de presentatie en deden dit met een 
strakheid waar menig… vooruit lees 
eerst toch maar even de mop van Jan-
Hein:
“Een érg gastronomisch en stevig 
gebouwde oma vroeg aan haar 
kleinzoon of hij haar kon helpen met 
het inbrengen van haar zetpil, omdat 
ze nogal last had van haar stijfheid. De 
knul knikte gehoorzaam en kroop onder 
haar rok. Met ‘n zaklampje scheen hij 
naar boven en vroeg: “Oma, moet ie 
in dat gat met die bruine zwemband, 
óf in dat gat waar die dooie kalkoen 
uithangt?”.”
…jaloers op zou zijn. En de 
mysteriesauwel, die kwam ook op hun 
conto. Een onzichtbare man, in een 
ton die ook nog eens was afgeschermd 
om deze onzichtbare man zéker niet 
te kunnen zien, die net deed alsof zijn 
stem van tevoren was ingesproken op 
een bandje. Maar het was natuurlijk 
écht, ons houd je niet voor de gek. De 
grappen waren namelijk zo goed, daar 
kunnen John, Mark en Stef alleen maar 
jaloers op zijn.
Gouden tip
Denkt u na het lezen van dit artikel 
ook dat zo veel fantastische optredens 
op één avond meer iets is voor in een 
sprookjesboek? Of heeft u gewoon heel 
veel zin om te lachen? Ga dan naar Café 
de Brouwer en vraag of Jan-Hein (of 
net wie er achter de bar staat) een bak 
vertelt. En koop dan ook meteen even 
de dvd van het 2e Pieregebrouwel, voor 
maar € 5,-, daar zou menig koopjesjager 
stikjaloers op zijn.

Volgens sommige Moergestelnaren 
begint de weg naar de hel bij de 
Gèsselse Kapel. En met de hel 
wordt dan Oisterwijk bedoeld. De 
hel kent als leider Satan (of Lucifer, 
Beëlzebub  of de duivel). Dit feit 
heeft dan ook gevolgen voor de 
burgemeester; immers hij is de 
leider van Oisterwijk…!

Dat het PGB kiest voor een CDA-er 
als wethouder is wel te 
begrijpen (alle landelijke 
stromingen zijn in deze 
lokale partij immers 
ve r tegenwoord i gd ) , 
maar dat het ook weer 
een buitengemeentelijke 
is geworden, geeft toch 
wel aan hoe men over de 
interne politieke vijver 
denkt. In het voordeel van de Bikse 

Wim Lemmens spreekt wel, dat zijn 
broer hier woont, dat 
wij eigenlijk hadden 
willen fuseren met Beek 
en dat ze daar al meer 
interne onderzoeken 
hebben gekend; hij 
gaat dus van de ene 
modderpoel naar de 
andere.

Pieregebrouwel 2013

Gevolg Wethouder
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www.carnavalmoergestel.nl

Onder het motto “We staon op springe” 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 26 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 2 maart tussen 10.30 uur   
   en 11.30 uur te worden afgehaald bij Café de Brouwer aan  
 het Rootven te Moergestel.
- De optocht wordt vanaf 12.00 uur opgesteld nabij het   
 kruispunt van de Schoolstraat met de Scheerman en de   
 Burgemeester Bardoelstraat.
- De route is als volgt: Schoolstraat, Burg. Bardoelstraat, 
 Past. Janssenstraat, Prinses Margrietstraat, Prinses  
 Beatrixstraat, Krijtestraat, Rootven, Raadhuisstraat 
 en tot slot het Sint Jansplein.
- De prijsuitreiking voor de kinderoptocht is om 15.30 uur 
 in Den Boogaard aan het St. Jansplein te Moergestel.
- De prijsuitreiking voor de volwassenenoptocht begint  
 om 17.00 uur in Café de Brouwer.

Inschrijvingen posten & info:
- Ad Bakker, Prinses Margrietstraat 15, tel. 013 513 3923 
- Toon Moorman, Raamackerstraat 6, tel. 013 513 3732
- E-mail: carnavalsoptochtmoergestel@gmail.com
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Fotografie: © ‘Moergestel-Nieuws’ 

www.carnavalmoergestel.nl

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: D325,-   2e prijs: D160,-   3e prijs: D110,-

B1: Kleine loopgroepen (3 t/m 10 personen)
1e prijs: D70,-   2e prijs: D55,-   3e prijs: D35,-

B2: Grote loopgroepen (meer dan 10 personen)
1e prijs: D180,-   2e prijs: D135,-   3e prijs: D90,-

C: Individuen (1 of 2 personen)
1e prijs: D55,-   2e prijs: D40,-   3e prijs: D25,-
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Correspondentie over deze prijsvraag kunt u richten tot Trio Prinsen Moergestel. 

Minigravers • Hoogwerkers • Verreikers • Heftrucks • Haspelwagens • Compressoren

info@burgersverhuur.nl
www.burgersverhuur.nl

T +31(0) 13 - 5136131
F +31(0) 13 - 5131912

De Sonman 22a
5066 GJ Moergestel



INBLAOSAVOND 

DE INBLAOSAVOND  “ACHTER DE SCHERMEN”
In november weer begonnen met de 
voorbereidingen voor de Inblaosavond. 
Wanneer is het eigenlijk carnaval? 
Welke bands deden vorig jaar mee 
en moeten we zeker uitnodigen? Zijn 
er nog andere bands die we willen 
uitnodigen? Willen Jan-Hein, Chrisje 
en Tinus, Monique en Bart eigenlijk 
wel weer meedoen? En kunnen en 
willen Pieton, Johanneke, Rob en Edwin 
weer de bands aankondigen en de ti jd 
volkletsen? En o ja, niet vergeten ze  
op het hart drukken dat de ti jd in de 
gaten gehouden moet worden, zodat 
alle bands hun ti jd krijgen. De site 
(ww.ambiejans.nl) aanpassen, de brief 
opmaken, de mail versturen (zijn alle 
adressen nog correct?) en dan maar 
wachten….

Nou, lang hoeven we niet te wachten. 
In no ti me stromen de aanmeldingen 
binnen en kan Karin beginnen met 
het inplannen van de bands. Een heel 
gepuzzel om zoveel mogelijk aan de 
wensen van de bands tegemoet te 
komen en ervoor te zorgen dat er 
geen gaten vallen in het programma. 

De laatste bands hebben helaas geen 
keus meer: bijna alles zit vol en de 
laatkomers kunnen alleen nog maar 
“de gaten vullen”. Maar ook dat is weer 
geen probleem. Blijkbaar is het veel te 
leuk om mee te doen, ook al moet je 
heel vroeg en heel laat optreden als 
band, het is gezellig genoeg om de ti jd 
door te komen.

De posters laten maken, de hapjes voor 
de bands regelen en de presentjes voor 
de sprekers. En natuurlijk nog het stukje 
voor de carnavalskrant: Wat moeten 
we daar nou toch weer inzett en? Een 
aankondiging van alle bands doen we 
ieder jaar al, laten we eens wat anders 
proberen…

Als laatste het programma op de site 
plaatsen en dan aft ellen naar carnaval. 

Hopen dat het weer net zo’n geslaagde 
avond wordt als vorig jaar, met publiek 
dat in grote getale komt opdagen, een 
prima sfeer en dus een goede aft rap 
van carnaval.

We nodigen hierbij iedereen uit om 
te komen kijken en luisteren naar 
alle bands die zich presenteren op de 
Inblaosavond op 28 februari in Café  (en 
zaal) De Brouwer, Café De Klaore en 
Café ’t Centrum. Vanaf 20.00 uur barst 
het feest los. 

Bent u benieuwd naar de bands die 
komen, wilt u zoveel mogelijk bands 
zien en horen spelen of bent u fan 
van een band… op onze site www.
ambiejans.nl kunt u het programma 
vinden en zien welke bands waar en 
hoe laat optreden.

Graag tot vrijdag 28 februari, mede 
namens Jan-Hein, Christ en Marti en, 
Monique en Bart,

Karin en Geesje

Inblaoscommissie

Op dinsdagmiddag 4 maart 
start om 13.00 uur (let op het 
aanvangsuur!) in Den Boogaard een 
gezellige gratis carnavalsbingo. 
Ontvangst met een kopje koffie en 
iets lekkers. Om plm. 14.15 uur 
komen de 3 carnavalsverenigingen 
- De Durdraaiers,  
De Dorstvlegels en De Pierewaaiers 
- een bezoekje brengen!

Het Samenwerkend Moergestels 
Carnaval (SMC) heeft een 
prijzenpakket van meer dan 200 
euro ter beschikking gesteld! 
Tussen de bingorondes door zal er 
ook nog een gratis loterij onder alle 
aanwezigen worden georganiseerd.
De bingo, én ’n gedeelte van de 
loterij, wordt gedraaid door de 
welbekende bingodames Joke van 

Asch en Addy van Gorp. Zorg dus 
dat u erbij bent, deze gezellige 
gratis bingo!

Dus: tot ziens op dinsdagmiddag in 
Den Boogaard om 13.00 uur!

Gratis carnavalsbingo op carnavalsdinsdag!

Op de tv kan men het zo vaak zien 
bij de reclame van verzekeraar 
Klaverblad: Verander je naam niet!
En wat doen ze op de Oirschotseweg? 
Veranderen ze de naam ‘‘Vier 
Winden’’ in ‘’Genieterij’’, dan 
in ‘’Prikkelz’’ en nu weer in 

‘’Redemption’’. 
Een gezamenlijk kenmerk hebben 
de namen wel: ze trekken geen 
klanten. Logisch, niemand weet 
waar dat restaurant ligt. De 
volgende poging maakt een grote 
kans, als je de naam weer gewoon 
verandert in’’Vier Winden’’.

Vier winden
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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. 

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

UNNE STEVIGE BOJJEM

BIJ DE SCHOUW

ONZE KEUKEN GAAT OM 
17.00 UUR OPEN

WE STAON OP SPRINGE!

ROOTVEN 43 - MOERGESTEL - TEL: 5131405
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kon wa Maricon

De Sonman 25 5066 GJ  MOERGESTEL
tel 013 513 30 02 fax 013 513 33 53
www.maricon.nl  info@maricon.nl



OP-SPRINGE-STAOND-
GESSELS-BASISSCHOOL-
CARNAVALS-FEEST !!!!!!!

Hey hoi springbokken, 
s p r i n g v e r e n , 
touwtjespringers, op 
springen staande pieren en pierinnenkes 
en alle in hun mooiste carnavals-
outfit gesprongen kids van Moergestel 
die samen carnaval willen vieren!    
  
Kunnen jullie ook haast niet wachten tot 
het vrijdag voor Carnaval is ??
Dan mogen we namelijk weer springen, 
huppen, dansen en swingen, 
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 
keihard meezingen op ons enigste-
eigenste Kinder-carnavalslied!
Jullie zijn vast alweer hard aan het 
oefenen voor de carnavals top-40 hit uit 

Gessel onder het motto: “We staon op 
springe”. Wij zijn benieuwd of iedereen 
het straks weer mee kan zingen en of 
alle juffen en meesters ook de serieuze 
sprong-springende pasjes hebben 
ingestudeerd??
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 basisschool De Vonder. 
Zij doen hun best om alle 

kinderen een gezellige 
carnavalsmiddag te geven 
in een informele en tevens 
beschermde omgeving. 
  
Voor alle leeftijden is er van 

alles te beleven. 
Heb jij misschien al een handtekening 
van Prins Marcus d’n urste of een 
van de andere Prinsen? En voor alle 
springende coole danskanjers: Laat jij 

maar eens je beste moves zien in de 
carnavalsdisco!! En dit jaar zullen er 
heel veel ballonnenkunstwerken te zien 
zijn en wie weet mag jij er wel een mee 
naar huis nemen.
Van al dat poinken, springen, huppen 
en hossen krijg je best wel dorst. 
De Ranja-bar zal er weer staan 
en voor iedereen is er een lekker 
zakkie chips!  Dat wordt smullen….  
 Zijn jullie er al weer klaar voor? Wij 
wel, wij staon al op springe…
 
Wij hopen dan ook dat iedereen er 
weer zin in heeft en dat wij jullie op 
vrijdagmiddag 28 februari in een grote 
optocht mogen verwelkomen in Den 
Boogaard voor het:

O P - S P R I N G E - S TA O N D - G E S S E L S -
BASISSCHOOL-CARNAVALS-
FEEST !!!!!!!

Alaaf en tot dan

BASISSCHOOLKINDEREN UIT MOERGESTEL:

Net zoals vorig jaar slaan verschillende 
organisaties de handen ineen om twee 
carnavalsavonden te organiseren voor de 
Moergestelse jeugd. Den Boogaard, het 
Samenwerkend Moergestels Carnaval 
(SMC) en Jongerenwerk Moergestel 
(JWM) staan garant voor de invulling van 
deze avonden.
Op zaterdagavond kun je terecht bij 
Jongerenwerk Moergestel; tegen 18.15 
uur komt Prins Marcus d’n Urste van C.V. 
De Pierewaaiers met zijn hofhouding op 
bezoek.
Op maandagavond is het disco bij Den 
Boogaard; de Prins zal daar om 20.30 
uur met zijn gevolg aanwezig zijn.

Het volgende programma wordt 
aangeboden:
Jeugdcarnaval 1 maart 2014 
Jongerenwerk Moergestel, Bosstraat 1b
• 18.00 uur tot 20.00 uur voor leeftijd 

8 tot en met 10 jaar
• 20.30 uur tot 23.00 uur voor leeftijd 

11 tot en met 14 jaar
Jeugdcarnaval 3 maart 2014 Den 
Boogaard, St.-Jansplein  5
• 18.00 uur tot 20.00 uur voor leeftijd 

8 tot en met 10 jaar
• 20.30 uur tot 23.00 uur voor leeftijd 

11 tot en met 14 jaar
De entree is gratis, consumpties zijn 
verkrijgbaar voor € 1,-.
Naast losse consumpties wordt er ook 
gewerkt met kaarten à € 5,- voor 2 
consumpties, een zakje chips en diverse 
snoepgoed.
Om deze avonden goed te laten verlopen 
hebben we de volgende uitgangspunten:
 Leeftijdgrens wordt strikt 

gehanteerd;
 Eenmaal binnen is binnen, er mag 

tussendoor niemand naar buiten;
 Kinderen moeten in bezit zijn 

van een telefoonnummer dat bij 

calamiteiten gebeld kan worden;
 Na afloop van de activiteit gaan wij 

ervan uit dat de kinderen zelfstandig 
naar huis kunnen of dat ze opgehaald 
worden door de ouders/verzorgers;

 Ouders worden niet toegelaten 
tijdens de activiteit, enkel halen en 
brengen is toegestaan.

Tot ziens namens de organisatie!

Carnavalsdisco’s voor de jeugd
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Het Oisterwijkse Carnaval is de weg kwijt
Geroyeerde Hofhouding en Prins leidden tot spijt
Om een Prins te vinden, liep men zich uit de SOKken
Maar gelukkig waren er nog wat oude bokken
Beurtelings namen ze de honneurs waar
En voor 2013 was men toen weer even klaar.

Maar hoe moet het nu in 2014 in Dollekesgat gaan
Je kunt immers niet eeuwig met oudjes voort gaan
Dus werd via een artikel in het befaamde Nieuwsklok
Geadverteerd voor een prins voor het nieuwe SOK
Zonder te verpinken, zonder enige schroom
Kon hier waar worden ieders droom

Helaas, de droom is slechts voor weinigen weggelegd
Want onder de 30 en boven de 40 kan men niet terecht
Hier is dus sprake van echte leeftijdsdiscriminatie 
De prinszoekers leveren hiermee een negatieve 
presentatie
Telt men bij een werksollicitatie rond de 50 al niet meer 
mee
Het Sukkelende Oisterwijkse Clubje gaat na je 40ste al 
niet meer met je in zee

Blijkbaar moet je voor de keuzeheren kruipen
Want je moet bemiddeld zijn en goed kunnen zuipen
Enige welbespraaktheid is een dwingende eis
Die Prinsencommissie lijkt wel niet goed wijs
Wie kent er in het dualistische Oisterwijk 
een -40-jarige kandidaat; zuipend, lallend en rijk??

Op 11 november kwam echter de aap uit de mouw
Het werd inderdaad een man en geen vrouw
Zijn leeftijd voldeed niet echt aan het profiel
Het is een wel 
Carnavalsvierder met hart 
en ziel
Ouwehoeren is zeker aan 
hem toevertrouwd
En drank heeft hij al veel 
naar binnen gestouwd
De Pierewaaiers wensen 
Prins  Eric veel succes
En veel sterkte voor zijn 
Heukelommia, de Prinses.

De Rijksrijmer.

Prinske

 
Gespecialiseerd in het renoveren van platte daken 

Reeds 35 jaar ervaring 

 
www.kooytilburg.nl 

Tel. 013-595 47 47 

 

Jellinghausstraat 25, 5048 AZ Tilburg 

Industrieweg 12, 5066 XJ Moergestel 
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Het SMC (Samenwerkend Moerge-
stels Carnaval) heeft sinds 2010 een 
nieuwe opzet om te komen tot het 
motto voor het komende carnavals-
seizoen. De verkiezing van het car-
navalsmotto moet gelden als een 
inspiratiebron voor de vele carna-
valsactiviteiten rondom en tijdens 
carnaval (o.a. de optocht en het 
Pieregeblèr). Het SMC wil graag 
alle carnavalsliefhebbers nog meer 
betrekken bij deze uitverkiezing.
De nieuwe motto’s voor 2015 zul-
len worden genomineerd tijdens 
de openingsmiddag in Den Boog-
aard op zaterdagmiddag 1 maart 
2014. Tijdens deze middag kunnen 
geen nieuwe motto’s meer worden 
aangeleverd, maar een veel gro-
ter publiek zal hierdoor nog meer 
betrokken worden in de stemmings-
ronde. Dus tijdens deze middag 
hoeft u niet meer naar de motto’s 
toe, maar komen de ingezonden 
motto’s naar u!

Aanlevering nieuwe motto’s 
Voor het aanleveren van alle 
nieuwe motto’s 2015 hebt u twee 
mogelijkheden:
Per e-mail richten aan: motto@
carnavalmoergestel.nl (aanlevering 
van max. 3 motto’s per deelnemer) 
of schriftelijk achterlaten in de 
aanwezige “mottobox” bij Novy 
Van Wezel (ook aanlevering van 
max. 3 motto’s per deelnemer).
De uiterste inleverdatum voor zo-
wel e-mail als mottobox is woens-
dag 26 februari 2014 om 18.00 uur. 
De winnaar van het nieuwe motto 
zal aansluitend op de pierrotver-
branding een mooie prijs ontvangen 
voor zijn creatieve bijdrage aan het 
openbaar carnaval in Moergestel.

Procedure mottoverkiezing tij-
dens openingsmiddag
Bij binnenkomst in Den Boogaard 
wordt u een stemmingsformulier 
uitgereikt met daarop alle ingele-
verde motto’s die meedingen voor 

het nieuwe motto 2015. U hebt dus 
alle gelegenheid om onder het ge-
not van een lekker kopje koffie met 
een versnapering leuk actief mee 
te denken voor het nieuwe Moerge-
stelse motto.
Nadat u uw favoriete motto op het 
formulier hebt aangegeven, wor-
den de formulieren door het SMC 
opgehaald en worden de stemmen 
geteld. Aan het einde van de mid-
dag zal een publieks-top 11 worden 
bekendgemaakt, waaraan de 3 Gès-
selse Prinsen nog ieder een voor-
keursmotto mogen toevoegen.

Onthulling motto 2015
Uit de uiteindelijke top 14 wordt 
door de 3 Prinsen, onder technische 
leiding van de SMC-voorzitter, het 
nieuwe motto voor 2015 geko-
zen. Dat motto zal groots worden 
onthuld op dinsdagavond na de 
pierrotverbranding op het St.-Jans-
plein. We zien graag uw creatieve 
reacties tegemoet!

Mottoverkiezing 2015: 
hebt u een leuk motto?!

De openingsmiddag op zaterdag 1 
maart is een mooie gelegenheid 
om carnaval 2014 met de gehele 
Moergestelse bevolking te openen. 
We hebben dit jaar weer onze 
uiterste best gedaan om er een 
leuke en gezellige middag van te 
maken, met een programma voor 
jong en oud.

Na de gezellige carnavalsmis, die 
voor de 12e keer in goede handen 
is bij Theo te Wierik, gaan we 
gezamenlijk rond half drie naar Den 
Boogaard. Hopelijk ook dit jaar weer 
in groten getale, onder muzikale 
begeleiding van WELLUK? en samen 
met de drie carnavalsverenigingen 
en hun Prinsen Marcus, Paul en  
Sjaak. Aangekomen bij Den 

Boogaard staat traditiegetrouw een 
gratis kopje koffie met iets lekkers 
voor u klaar.

Ook dit jaar treden de leerlingen 
van brede school de Vonder weer 
op met een prachtig lied en een 
leuk dansje. Omstreeks 15.30 
uur overhandigt de burgemeester 
aan Stadsprins Marcus d’n Urste 
de sleutel. Ballonnenvrouwtje 
Madelief is aanwezig om voor de 
allerkleinsten iets leuks in elkaar te 
knutselen. 

Omdat het vorig jaar zo goed in 
de smaak viel, is het thema ook 
dit jaar weer ‘op z’n Duits’! Den 
Boogaard wordt omgetoverd tot ’n 
echte Deutsche Stube: met lange 
tafels, pitchers bier en gratis 
broodjes Wurst mit Sauerkraut. In 
de loop van de middag zet de Duitse 
schlagerzanger Der Kleino de zaal 
op zijn kop met sfeervolle Deutsche 
Lieder. De presentatie is in handen 
van ons welbekende Eric Boogaers 
die samen met het dj-duo John & 

Stef zorgdraagt voor een feestelijke 
opening!

De mottoverkiezing is wederom 
onderdeel van het programma. U 
krijgt aan het begin van de middag 
uitleg over de nominatie van de 
motto’s voor carnaval volgend jaar. 
De genomineerde motto’s worden 
rond 17.00 uur aan het publiek 
bekendgemaakt. Het winnende 
motto wordt dinsdagavond na 
de pierrotverbranding op het  
St.-Jansplein gepresenteerd.

Zoals u leest dus opnieuw een 
goed gevuld programma voor een 
übergezellige middag, die u onder 
het motto ‘We staon op springe!’ 
absoluut niet mag missen! Tot 
zaterdagmiddag 1 maart i n 
Den Boogaard! Prost!

S a m e n w e r k e n d 
Moergestels Carnaval 
(SMC)

Openingsmiddag carnaval 2014 
voor 2e maal op de Duitse tour

Prinske
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De Gemeente Oisterwijk gaat 
blijkbaar meedingen naar de titel; 
‘Groenste stad van Nederland’. Dat 
zal wel weer wat gemeenschapsgeld 
kosten, terwijl ze kansloos zijn!
Op de eerste plaats omdat ze 
volgens de moderne begrippen geen 

stad zijn (verlies je dus altijd al 
van bijv. Apeldoorn of Amersfoort). 
Op de tweede plaats ligt een groot 
deel van die prachtige natuur in de 
geannexeerde gebieden Heukelom 
en Moergestel. Ten derde: je 
gaat dan toch geen kunstgrasveld 

aanleggen. Met groen wordt nl. 
niet de kleur bedoeld, maar de 
hoeveelheid natuur!
Als ‘Groenste Gemeente’ heb je wel 
kans: we hebben immers bossen, 
heide en wat niemand heeft: 
tientallen vennen. 

In deze tijd van crisis moeten we 
echt op de kleintjes letten. Als 
alle ambtenaren wel in Oisterwijk 
woonden (nu dus 125 niet) zouden 
we de volgende besparingen en 
inkomsten extra krijgen:

- Minder reistijden en 
reisgelden

- Meer inwoners, dus betere 
doorstroming

- Meer woningen nodig, dus 
meer bouwvakkers aan het 
werk

- Hogere opbrengst OZB, 
reinigingsrechten, enz.

- Hogere inkomsten 
middenstand

- Meer personeel nodig
- Minder lege klaslokalen
- Meer leden sportclubs
- Betere bezetting 

horecabedrijven
- Meer parkeerplaatsen

En dan hebben we het niet eens 
over de betrokkenheid van de 
ambtenaren!

Na het ontslag van wethouder 
Rijnen vond er een intern onderzoek 
plaats. Kostte eventjes € 15.000,--. 
Resultaat BING-onderzoek: Potje 
gemeentesecretaris en Kaatje 
griffier kunnen niet met elkaar door 
een deur. Plus; gemeenteraadsleden 
vinden, dat ze niet goed geïnformeerd 
worden en de verhoudingen 
binnen het ambtenarencorps zijn 
niet geweldig. Dus komt er een 
vertrouwenscommissie, die ook weer 
€ 50.000,-- mag kosten (stel je eens 
voor dat in elk huishouden, waar er 
een paar ruzie hebben, duizenden 
euro’s zouden worden besteed om 
de zaak recht te trekken!).
Resultaat van het onderzoek 
is misschien wel, dat zowel de 
secretaris als de griffier mogen 
blijven en dan bespaar je natuurlijk 
tonnen aan een gouden handdruk! 
Mislukt echter deze lijmpoging, 
dan kost dat grapje ons weer 
tienduizenden euro extra (we 
moeten ook een paar jaar 
uitkering betalen aan opgestapte 

wethouders!).
Kwalijk is ook, dat er binnen de 
gemeente weer geprobeerd werd 
om het resultaat van het onderzoek 
onder de tafel te stoppen. Of is 
dat de kwaal van onze gemeente: 
kweken van nog meer wantrouwen 
bij de burger door verzwijging van 
de problemen.

Het probleem van die naamstelling 
is opgelost. Te weinig deelnemers, 
dus geen Oisterwijks wandeltochtje 
van 80 km. meer. Weer een 
800-plussertje minder.

Oisterwijk: Groenste stad!!??

Nog eens Besparing

80 van 
Oisterwijk

TANKSTATION VAN ESCH VOF 
                              SCHOOLSTRAAT 52 

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

 
                

  

Raadhuisstraat 15 Moergestel 

www.ligtvoetshoes.nl 
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Natuurlijk was Moergestel apentrots, 
dat haar inwoner Bas Hessels werd 
uitverkoren om de abdicatie van 
Prinses Beatrix en de kroning van 
Koning Willem Alexander, bij te 
wonen.
Van de andere kant was het 
heel logisch; Moergestel is het 
Pierewaaiersrijk: dus eigenlijk 
een monarchie! Moergestel is ook 
democratisch: hun Prinsen worden 
zelfs gekozen. Vroeger noemde men 
de voorzitter van de Pierewaaiers 
Vorst (of zelfs Grootvorst). Nu is 
Bas een paar jaar Prins geweest en 
op het moment zelfs de voorzitter 
van dit carnavalsrijk. Dus had Bas 
nog meer recht dan bijvoorbeeld de 
hertog van Luxemburg om aanwezig 
te zijn!
Hij is de enige vorstelijke, ex-prins 
van het Pierewaaiersrijk!
Proficiat Bas, je was een waardige 
afgevaardigde! 
Schoon pakske hadde trouwens  
aan, man!

Dat ambtenaren niet in onze 
gemeente wonen en daarom ook 
minder betrokken zijn bij het wel en 
wee van ons dorp, bleek weer eens 
toen de nieuwe bewegwijzering  
werd geplaatst; Roef! Bleek 
ineens een voetbal-, hockey- 
tennisvereniging te zijn!
En dan te bedenken, dat dit de 
enige vereniging in onze gemeente 
is, die ooit drie softbalsters 
mocht afvaardigen naar een WK 
(ambtenaar, let op WK-softbal!).

Wat zei onze nieuwe koning; ‘Houd 
het bezoek sober’. 

Wat doet onze gemeente; spendeert 
€ 100.000,-- aan een bezoek van 
30 minuten (eerlijkheidshalve de 
publieksgeile Wim van Donk liet de 
provincie voor de helft opdraven; 
maar ook die belastingcenten moeten 
wij ophoesten). En dan te bedenken, 
dat echte steden zoals Utrecht en 
Maastricht respectievelijk € 21.000,-
- en € 10.000,-- spendeerden). 
Logisch, dat de burg niet aanwezig 
kon zijn; hoogmoed komt voor de val. 
Zijn taak werd goed waargenomen 
door de enige lokale B&W-er.

Onze gemeente wordt steeds beter 
in verkwisting, voorbeelden ;
€ 10.000,-- BINGonderzoek
€ 50.000,-- Vervolgonderzoek
€ 40.000,-- Bezoek Koning
€ 13.900.000,-- Terrein leerfabriek 
Oisterwijk (Provincie € 11.100.000,--) 
€  4 0 . 0 0 0 , - -  s u b s i d i e  v o o r 
feestverlichting einde jaar voor 
Oisterwijk.
(in Moergestel zijn de bomen 
vorig jaar snel omgezaagd om te 
voorkomen, dat er geld aan zou 
moeten worden gespendeerd).
Maar ja, dat kun je oplossen door 
sportverenigingen en culturele 
instanties de broekriem te laten 
aantrekken.

Er is al veel geschreven over DE 
quizavond van Moergestel. Echt 
ongelooflijk, wat dat spelleke 
allemaal teweeg bracht; half Gèssel 
deed mee of praatte erover. Iedereen 
dacht dat hij zou winnen en werkte 
zich een avond uit de kleren! 

Hadden we mooi heel de 
omroepwereld te pakken; niemand 
keek er die avond TV. Echt een 

ouderwetse spellekesavond voor 
jong en oud. De oudste deelneemster 
was zover bekend 89 jaar; hulplijnen 
waren er van boven de 90 jaar, maar 
ook kinderen van 8/9 jaar deden hun 
best om de opdrachten goed op te 
lossen. 

Onze eigen media, Moergestel 
Nieuws en MTV (tv en radio), zetten 
de nieuwe dorpsactiviteit wekelijks 
in de schijnwerpers. 
Echt dit was Moergestel op zijn best; 
samen gaogut nog allicht! 

Het motto van 1984 is nog nooit zo 
van toepassing geweest! Echt leuk!

Kroningsdag Bezoek 

Verkwisting

Quispel

Betrokkenheid
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Beste Carnavalsvrienden 

Wat voel ik me vereerd om weer Prins van 
De Dorstvlegels te mogen zijn.
Ik vind het een hele eer weer een jaar de 
scepter te mogen zwaaien in het Dors(T)
vlegelrijk.
Ik Prins Sjaak wil Tino Groenland nogmaals 
heel hartelijk bedanken voor het super 
jaar dat wij samen met de Dorstvlegels en 
Dorstvlegellinnen hebben gehad.
Natuurlijk ben ik ook weer blij en super trots 
op mijn nieuwe Adjudant Toon Moorman 
die mij terzijde wil staan in deze zware ti jden 
die er aan komen.
En natuurlijk kan ik mijn eigen vrouw 
Annelies en de vrouw van mijn adjudant 
Rikie niet vergeten. 
Mijn raad van elf, mijn adjudant en niet te 
vergeten de dames zullen er uiteraard weer 
alles aan doen om carnaval 2014 tot een 
groot feest te maken.
Ook ben ik uiteraard vereerd om met de 
nieuwe Stadsprins Prins Marcus d’n Urste  
met zijn Adjudant Bert en de Pierewaaiers, 
en natuurlijk ook Paul d’n Urste  met zijn 

adjudant René en de Durdraaiers dit jaar 
carnaval te mogen vieren.
Ik hoop voor alle twee de zuster verengingen 
dat ze net zon mooie carnaval hebben als ik 
afgelopen jaar heb gehad.
Maar wij als SMC kunnen het niet alleen 
wij zullen alle mensen in en om Moergestel 
nodig hebben om er een groot feest van te 
maken.
Bij dezen wil ik de wagenbouwers ook veel 
bouwplezier en heel veel succes toe wensen.
Ook wil ik de mensen die mee doen aan het 
pierengeblèr veel succes toe wensen en zet 
hem op.
Natuurlijk wens ik Bart en Monique succes 
toe om samen met hun personeel carnaval 
2014 te doen slagen in het Café ‘t Centrum.
Graag wil ik iedereen die nog met de laatste 
voorbereidingen bezig is  voor de optocht 
of om nog een schoon pakske te maken 
voor  de carnavalsoptocht of om je voor te 
bereiden voor die gezellige dagen om eff e 
helemaal los te gaan veel succes te wensen.
We staon niet vur niks op springe. 

Prins Sjaak

Programma carnaval 2013


13:00 uur  Bezoek aan kindercarnaval

Na afl oop naborrelen met de andere 
carnavalsclubs in café ‘t Centrum

20:00 uur Afhalen van prins Sjaak 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
21:00 uur Bezoek van de Ballefrutters uit Goirle
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
22:15 uur Terug naar ’t Centrum voor de bonte avond


12:15 uur Dweilen bij de Veerkes
12:45 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 Den Boogaard
16:00 uur Dweilen bij Hierneffe
16:30 uur Dweilen bij de Brouwer
17:15 uur Dweilen bij de Klaore
17:45 uur Dweilen bij ‘t Centrum
18:30 uur Eten
20:45 uur Terug naar ‘t Centrum
21:15 uur Bezoek aan CV de Pierewaaiers.
22:15 uur Terug naar ’t Centrum voor 

het stropdas drinken


13:00 uur Bezoek aan prinsverkiezing 

GV de Borrelaers
14:00 uur Bezoek KBO
14:45 uur Bezoek aan de Ballefrutters uit Goirle
16:00 uur Bezoek van de Zotte Mulders
18:30 uur Eten
20:00 uur Bezoek van de Bierschaope
21:00 uur Bezoek van SKU uit Udenhout
23:45 uur Popverbranding en afsluiting carnaval
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Achterste rij van links naar rechts
Jan Moorman, Stefan Moorman, 
Kees van Elderen, John Zwijgers

Voorste rij van links naar rechts
Rob Osnabrugge, Leon Donkers, Robert van den 
Aker, adjudant Toon Moorman, prins Sjaak d’n 
Urste, Dave Osnabrugge, Ton Buijs, Cees Hamelink, 
Wim van Dijk

Niet op de foto maar wel in de raad van elf
Dré Mallens, Joost van Baast, Hennie de Wit, Wouter 
Bakkers

Van links naar rechts: 
Ton Buijs, Toon Moorman, Wim van Dijk, 
Ad Bakkers en Sjaak Weytmans

Raad van Elf
Bestuur

VEURIG JAOR HADDÉ 
WE WIR DE SCHOONSTE WAOGE

GESSEL DRAAIDE DUR 
DANKZIJ DEES CLUBKES

PRINS BASSIE EN 

UT KWAAM TOCH ALLEMAOL NOG 

ONZE INZET TOCH WEER BELOOND 

DE ALPENZUSJES TIJDENS 

EIND, GOED AL GOED

UT KWAAM TOCH GOED MEEJ DEES 

MENSE DANKZIJ HET LEGER DES HEILS
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 Even los van het carnavalsgedruis: Kom genieten van ons driegangen 

carnavalsmenu 
à € 17,50 Tot ziens in ’Den Heerlijkheid’ Ton van Oudheusden en medewerkers Gaarne reserveren op 013-8225193 
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Beste Carnavalsvierders.

Het is alweer bijna carnaval. Het 
feest waar iedereen op zijn eigen 
manier aan mee kan doen.
Een feest dat alleen kan slagen 
als het gedragen wordt door een 
grote gemeenschap zoals hier in 
Moergestel.
Hier in het dorp van de Pierewaaiers 
zit dat wel goed.
Als je kijkt hoeveel mensen bezig 
zijn, met wat dan ook, voor de 
carnaval hier in het dorp is dat 
fantastisch.
Of dit nu is met het tonpraoten of 
het pierengeblèr, je ziet dat er door 
vele mensen met heel veel inzet en 
veel plezier aan wordt gewerkt.
Zo ook de optocht waar je toch 
ieder jaar weer ziet hoe jong en 
oud er mee bezig zijn om erg mooie 
en leuke dingen aan het publiek te 
laten zien.

De drie carnavalsclubs, De 
Pierewaaiers. Durdraaiers en 
Dors(T)vlegels, die samen het 
carnaval in  Moergestel maken 
onder de naam SMC  zijn alweer 
enkele maanden druk bezig om dit 
feest weer tot een mooi samenzijn 
te maken.
Dat de gemeenschap in een dorp 
als Moergestel zo actief is met 
carnaval, maakt mij als voorzitter 
van de Dors(T)vlegels heel erg blij.

Graag wil ik Prins Marcus en 
adjudant Bert, Prins Paul en 
adjudant René en natuurlijk onze 
eigen Prins Sjaak en adjudant Toon, 
een hele fi jne maar vooral een 
gezellige en een mooi carnaval toe 
wensen.
Naar mijn mening moet dat met 
deze drie dorstlustige hoogheden 
zeker lukken.
Ik hoop dat het net zo’n mooi feest 
wordt als voorgaande jaren. Wat 
denk ik wel weer gaat lukken.
Wij als dors(T)vlegels staan in ieder 
geval weer op springe om het tot 
een mooi feest te maken.

Ik hoop een ieder met deze mooie 
dagen ergens in het dorp tegen te 
komen, en dat we dan tegen elkaar 
kunnen zeggen: wat een geweldig 
feest weer!!

Ad Bakkers
Voorzitter CV de Dors(T)vlegels

Zaterdag 2 november werd Prins 
Sjaak d’n Urste ( in het dagelijks 
leven Sjaak Weijtmans ) opnieuw 
gepresenteerd als prins van CV de 
Dorstvlegels. Dit alles vond plaats 
in een overvolle zaal van café ’t 
Centrum

Nadat de bevriende verenigingen 
ontvangen waren nam prins Sjaak 
d’n Urste afscheid van zijn adjudant 
en raad van elf en voegde zich bij 
de ex-prinsen.
Dit alles werd ex-prins Sjaak 
allemaal teveel en hij werd door 

de ex-prinsen ten grave gedragen 
en bijgezet op het kerkhof van de 
ex-prinsen.
Tijdens de onthulling werden de 
diverse ex-prinsen weer opgegraven 
maar geen van hen kon of wilde de 
nieuwe prins van de Dorstvlegels 
worden. Uiteindelijk bleek toch dat 
prins Sjaak nogmaals de prins van 
de Dorstvlegels wilde zijn.
Nadat hij geïnstalleerd was als 
prins koos hij tot ieders verrassing 
Toon Moorman  als zijn nieuwe 
adjudant, samen met de raad van 
elf zullen zij proberen om er ook 
dit jaar weer een gezellig carnaval 
van te maken.
Nadat prins Sjaak d’n Urste de vele 
felicitaties in ontvangst genomen 
had was het nog lang gezellig in 
café ’t Centrum.

PRINS SJAAK D’N URSTE VOOR DE 2E KEER PRINS VAN CV DE DORSTVLEGELS
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HET GROTE PIEREWAAIERS 
CORYFEEEN INTERVIEW

Hans, je bent vorig jaar door Jan 
Horsten aangewezen als volgende 
in de rij de te interviewen 
Pierewaaiers-coryfeeën. Als 
je als coryfee beschouwd en 
betiteld wordt, wil dat zeggen 
dat je langdurig, veelvuldig en 
inhoudelijk van grote waarde bent 
geweest voor de vereniging C.V. De 
Pierewaaiers. Dat op zich is al een 
plaats in dit inmiddels illustere 
doch gevreesde blad waard, maar 
de grote en eerste vraag die zich 
bij ons op doet rijzen, is hoe jij bij 
C.V. De Pierewaaiers bent terecht 
gekomen?
Je bent van origine een Plekbats, 
een vriendengroep die de naam 
heeft, nog recalcitranter te 
zijn dan de Poekeltjes, nog 
a-muzikaler dan De Brouwer 
Junior en heilige huisjes ontheiligd 
en tegen alles aanschopt waar 
eigenlijk niet tegenaan geschopt 
hoort te worden. Hoe kan het dan 
dat jij er in eerste instantie voor 
kiest om 6 dagen lang keurig in 
pak te lopen en te luisteren naar 
een ceremoniemeester, die je in 
het dagelijks leven waarschijnlijk 
totaal niet serieus neemt? Of is 
dat het typische van carnaval. 
Gaan zoals je nu juist net niet 
bent??

Tja, verhaal van lang geleden en 
misschien ook wel een lang verhaal. 
Ik zal het proberen te omschrijven 
hoe en wat er gebeurd is in het 
verleden de jaartallen weet ik 
niet meer precies maar misschien 
kunnen jullie die nog terug halen uit 
de boekwerken van Jos Denissen.
Begin jaren negentig ik dacht 
1991 ging het niet zo best met 
de Pierewaaiers en moest er iets 
gebeuren om het clubke te redden. 
De nood was hoog want Hans de 
Brouwer en Jos Janssen bemoeide 
zich er persoonlijk mee. De diverse 
vriendengroepen werden verzocht 
om naar een heel belangrijke 
vergadering in Den Brouwer te 
komen. De opkomst was best groot 
en er werd serieus gesproken of en 
hoe de Pierewaaiers verder moesten. 
De aanwezige vriendengroepen 
hadden ook behoorlijk wat noten op 
d´r  zang want “we goan nie in zon 
aopepakske lopen en we doen gin 

handschoen oan enz enz.” Bij die 
vergadering was ook Peer Swinkels 
aanwezig en hij hield vast aan 
de tradities (overigens volkomen 
terecht) en was daarmee de man 
die de in mijn onervaren ogen de 
boosdoener was om het allemaal 
niet door te laten gaan. Een poosje 
naderhand sprak Peter mij erop aan 
dat het echt iets voor mij was om 
in het bestuur van de Pierewaaiers 
te gaan. Ik dacht bij mezelf mooi 
niet want daar zit jij ook in. Dus 
Plekbats als ik was, zei ik dat ook 
en kreeg een antwoord waar ik niet 
zo snel van terug had. Dan hedde gij 
geluk want ik schei er mee uit!!!
Daar stond ik dan en wie A zegt 
moet ook B zeggen en ben ik in 
het bestuur gestapt. Er was niet 
veel meer over van de glorierijke 
Pierewaaiers. De eerste vergadering 
dat ik er was, op tijd natuurlijk, zei 
of Hans of Jan-Hein de Brouwer ga 
dadelijk maar langs Jan van Elderen 
zitten die is ook nieuw en weet 
al meer van verenigingsbestuur 
af. Tja en toen ist begonnen, dé 
pierewaaiers virus. Vandaar uit een 
nieuwe raad opgebouwd, iedereen 
overgehaald om in de raad te komen 
en zelf was ik het eigenlijk niet van 
plan om te doen. Want ook ik zong 
altijd Pierewaaiers flikker op. Maar 
naar enig aandringen van de nieuwe 
raad toch maar een pak gekocht 
en meegegaan. Zo had ik nog nooit 
carnaval gevierd: geregeld, op 
tijd eten op tijd drinken en het 
belangrijkste de gezelligheid die 
neem je gewoon mee van kroeg 
naar kroeg. Kortom een geweldig 
mooie tijd mee dé club zotte.   
Effe nog Peter Swinkels heb ik zelf 
mee terug gehaald in het bestuur 
als voorzitter kunde nagaan hoe het 
allemaal kan lopen es ge mee de 
neuze dezelfde kant op staot.

Hans, je hebt jarenlang in 
het bestuur gezeten, hebt 
verschillende commissies gediend 
en was een van de voorvechters 
van het SMC. Kortom, C.V. De 
Pierewaaiers en het openbaar 
Moergestels carnaval zaten diep 
in jouw poriën. Ondergetekenden 
hebben dit ook, maar zelfs zij 
kunnen niet goed definiëren, waar 
dat gevoel vandaan komt en hoe 
het echt precies voelt. Doe jij 
eens poging!Hoe voelt het om 
Pierewaaier te zijn?
Hoe het voelt om Pierewaaier te 
zijn, is een moeilijke. Allereerst 
begint met een Gesselse te zijn, 
iemand die het leuk vind om iets 
voor het moergestel carnaval te 
betekenen, en tja voor het SMC 
waren het de Pierewaaiers die het 
openbaar carnaval min of meer 
regelde. Maar ik vond en vind dat 
we hier in Moergestel iets unieks 
hebben en gelukkig velen met mij.
Drie Prinsen, drie Raad van elfen, 
drie verenigingen die allemaal 
het zelfde doel hebben: gezellig 
carnaval vieren in Moergestel. Nu 
is er toch niets mooier dan we het 
zover hebben kunnen krijgen dat 
het SMC van de grond is gekomen  
(en hoe!!!) en toch alle drie de 
verenigingen hun eigen zijn en 
blijven. Heb ik nou wel of gin 
antwoord gegeven op de vraag?

In jouw jarenlange actieve carrière 
bij C.V. De Pierewaaiers heb je als 
hofhoudingslid en als bestuurslid 
menig Stadsprins gediend. Had je 
met iedereen hetzelfde gevoel? 
Of had je met de ene Prins meer, 
dan met de andere, zonder nu op 
enkele ex-Prinsen af te geven. 
Onze vraag is eigenlijk, had je 
met bepaalde Prinsen een speciale 
band en waarom? 
Met de meeste prinsen die ik 
mee heb mogen kiezen heb je 
automatisch een speciale band, in 
de voorbereiding is nauw overleg en 
leer je elkaar goed kennen. Ik vind 
sowieso dat we allemaal geweldige 
prinsen hebben gehad en natuurlijk 
ook hebben. Iedere prins doet het 
op zijn eigen manier, de ene praat 
wat vlotter en andere kan de zaal 
weer helemaal gek maken weer 
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een ander ligt goed bij de jeugd, 
maar één ding hebben ze allemaal 
gemeen ze hebben het allemaal 
met heel veel plezier gedaan. De 
meest gehoorde opmerking in de 
prinsencommissie na de carnaval 
was meestal Ik had niet verwacht 
dat het zo geweldig zou zijn. 
Ik heb voor alle prinsen respect je 
moet het maar doen! 

Veel mensen kennen jou ook als 
taxi-chauffeur bij Taxi Van der 
Loo. Wat heeft jou bewogen dit 
nachtelijk werk ooit te gaan doen? 
En hoe kreeg je dit destijds met 
carnaval geregeld?
Ik rijd graag auto, en dan kon ik toch 
nog een centje bijverdienen buiten 
met mijn werk om. Ik reed meestal 
alleen op zaterdag avond dan was 
het meest te rijden en kwam je 
overal en nergens. Met Carnaval 
reed ik vrijdag met het Hengstenbal, 
voor de taxi een drukke tijd en 
voor de Raad wat minder en soms 
nog op dinsdagavond (volgens mij 
maar 1 jaar, glad, sneeuw, mist en 
carnavalsdinsdag bleek toch niet 
zo’n goede combinatie)

Jouw gezins-situatie is, zoals bij 
iedereen wel bekend, de laatste 
jaren enigszins veranderd. Heeft 
dit ook invloed op het vieren van 
carnaval? Of kruipt het bloed nog 
steeds waar het niet gaan kan en 
ben je nog sterk aanwezig binnen 
de diverse carnavalsactiviteiten??
Ja heeft toch wel invloed gehad of 
liever gezegd mede toe bijgedragen 
dat ik het minder ben gaan doen 
met de carnaval. Ik liep al een 
tijdje te denken van moet ik het 
stokje niet eens overgeven aan 
de jongere mannen, nieuwe frisse 
ideeën enz. Zo gebeurde het nogal 
eens dat er dan iets te doen was van 
de Pierewaaiers waar ik naar toe 
moest want ik zat in de commissie 
of gewoon vanuit het bestuur. Ik 
wilde meer bij mijn kinderen zijn 
en probeerde het te combineren 
wat niet goed werkte, je bent 
dan op beide fronten maar halve 
bak aanwezig en  ja, dan moet 
je beslissingen maken en ik heb 
gekozen voor mijn gezin.
Ik volg de carnaval nog wel op de 
achtergrond, maar ben er lang niet 

meer zoveel bij betrokken. Maar van 
wat ik zie gaat het die Pierewaaiers 
heel goed af, kijk maar eens wat 
voor Prins en Raad we weer hebben 
dit jaar. Complimenten aan de 
Prinsencommissie en bestuur.

Bijna tot slot Hans, volgens 
traditie vertelt een door ons 
geïnterviewde coryfee een mooie 
anekdote uit het roemrijke 
Pierewaaiersverleden. Aan jou de 
eer nu!
Tja, ook dat zijn er heel veel maar 
het meeste plezier heb ik toch 
wel in de prinsencommissie gehad 
om de mensen te proberen op het 
verkeerde been te zetten wie er 
weer prins zou worden of niet. Dat 
lukte het ene jaar beter als het 
andere jaar zeker als de prins een 
tweede jaar ging dienen of net niet. 
Het jaar dat Prins Ge Simons zijn 
plaatst afstond aan Prins Harry 
Smits was wel een heel leuke voor 
de prinsencommissie. Voor de act 
en de onthulling werden regelmatig 
verschillende mensen gevraagd om 
hier belangeloos aan mee te werken 
ook dit jaar, en normaal zagen die de 
nieuwe prins ook pas op het podium. 
Dat ging toen net iets anders.  
Nu is het ook altijd moeilijk om een 
prins, die misschien voor de tweede 
termijn gaat, mee te krijgen uit de 
eregarde. Niet voor Prins Ge, die 
pakt gewoon de microfoon in de 
Kloare en zegt: Ik ben weg want 
ik moet mijn eigen op maoke om 
dadelijk weer goed vur dun dag 
te komen nog veul plezier en tot 
dadelijk.  Dus ik kom samen met 
Ge de verkleedruimte inlopen waar 
de tijdelijke acteurs zijn om de act 
voor te bereiden. De verassing was 
groots dat de prins kwam kijken 
en de reactie’s waren in de trant 
van  OAWWWWWW DES MOOI GIJ 
WEER!!!! Bleek het op het podium 
toch Harry Smits te zijn. Geweldig. 
We hebben er samen nog veul om 
gelachen naderhand. 
Of het jaar dat Bas Hessels prins 
werd, toen waren we zaterdag de 
zaak aan het opbouwen. Jan Horsten 
had al veel voorwerk gedaan en een 
echte Formule 1 waardige rode 
Ferrari zegeboog gemaakt in de 
werkplaats. Van te voren natuurlijk 
precies op gemeten of we hem 

binnen konden krijgen. En dat ging 
uiteindelijk ook, alleen moesten 
we er eerst alle tapkranen in het 
cafe achter de bar eraf schroeven 
om hem binnen te kunnen krijgen, 
alleen was Hans de Brouwer net 
weg toen we daarmee bezig waren 
en eigenlijk net iets te vroeg terug.
Voor dat de zaal verbouwd was 
moesten we eigenlijk altijd een 
sluis maken vanaf de zijdeur naar 
het podium om de Prins ongeziens 
achter het podium te krijgen. Ik 
weet zo niet meer welk jaar het was 
maar we hebben de sluis ook een 
keer gebouwd terwijl we wisten dat 
de prins gewoon in het publiek zou 
blijven staan. Dus met het opbouwen 
niet zo netjes gewekt aan de sluis. 
Totdat Mark Janssen kwam kijken 
en zei: wa hedde gullie gemaokt, 
alle spijkers en schroeven steken 
deur het hout heen!! Daar blijft de 
nieuwe prins mee zijn nieuw pak 
achter haokken. En zoals een goed 
timmerman dat doet had Mark ze 
allemaal netjes weggewerkt. En dat 
waren er veel want toen was het 
nog geen crisis in bouw.

Nu echt tot slot Hans, de beurt 
is aan jou om voor de volgende 
editie van dit blad iemand, en dan 
bij voorkeur wel graag iemand die 
terecht in de analen staat van C.V.  
De Pierewaaiers, te benoemen 
voor het interview van volgend 
jaar!!
Ik wil graag Jan van Elderen 
voordragen voor volgend jaar. Ik heb 
veel van Jan geleerd en nog meer 
gelachen en zeker in de begin jaren 
van mijn pierewaaiers loopbaan 
zij aan zij met Jan de schouders 
eronder gezet. Ik denk, nee weet 
het zeker dat Jan in de analen van 
De Pierewaaiers een plek verdient!

Hans en Marcha, hartelijk dank 
voor de gastvrijheid, koffie, 
flesjes bier en gezelligheid, die 
wij bij jullie mochten ontvangen. 
Geniet van mekaar, van carnaval 
in ’t Pierewaaiersrijk en van het 
leven.
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‘t Draaiboompje

VRIJDAG: KREEZIE DRAAIDEE MET RICHTIG REX
ook is er de uitreiking v/d dubbeltjespot

ZATERDAG: HET ARTIESTENGALA
wie heeft het beste �lmpje en playback-act?

ZONDAG: MINI PLAYBACKSHOW
‘s avonds: uitreiking prinsenwagens

MAANDAG: Mindset Outdoor en Dweilen
‘s avonds de afterparty met o.a Ruthless en Dr. Rude

DINSDAG: KINDERSHOW MET LEUKE CLOWN 
‘s avonds de uitreiking van de dienbladverkiezing

www.draaiboompje.nl |       @draaiboompje |       /tdraaiboompje 

Carnaval 2014



Ja, beste carnavalsvrienden, jullie lezen het 
goed. Dit is ‘mijn eerste keer’! De allereerste 
keer dat ik als kersverse voorzitt er van De 
Durdraaiers een stukje mag schrijven voor de 
carnavalskrant. En deze geweldige eer laat ik 
natuurlijk niet aan me voorbij gaan.

Maar wat moet je dan opschrijven? Uhm, 
efk es nadenken! Laat ik het 
maar eens hebben over het 
afgelopen jaar. Het jaar dat 
onze carnavalsvereniging 44 
jaar bestond. Hoe toepasselijk 
kan het mott o dan zijn: Gèssel 
draait dur! 

En als Durdraaiers kunnen we 
terugkijken op een superjaar. 
Want na 11 ‘magere’ jaren 

bij het Pieregeblèr wisten onze mannen 
uit het niets zomaar weer ‘den dubbel’ te 
pakken. Dus zowel de liedjesprijs als de 
presentati eprijs. Geweldig!

Eind april van het vorig jaar vierden we 
vervolgens offi  cieel het 44-jarig jubileum. 
En dat was een feest van herkenning voor 
iedereen die De Durdraaiers een warm hart 
toedraagt. Tevens was dit de laatste keer voor 
Hans Antonis, want na 11 enorm succesvolle 
jaren droeg hij de voorzitt ershamer over 
aan mij. Hans, ontzett end bedankt voor je 
enthousiasme, inzet c.q. betrokkenheid bij 
ons clubke en ik hoop van ganser harte dat 
je ons nog vele jaren met raad en daad wilt 
blijven bijstaan! 

We hebben het afgelopen jaar niet alleen 

afscheid genomen van Hans Antonis als 
bestuurslid, maar ook van Corné Horrevorts 
en Marieke Verouden. Ze hebben allebei zo’n 
18 jaren in ons bestuur gezeten en zich met 
hart en ziel ingezet voor onze vereniging. 
En daarvoor wil ik ze vanaf deze plaats 
ontzett end bedanken. Twan Vugts heeft  
inmiddels het bestuur weer aangevuld, zodat 
we er de komende carnaval weer helemaal 
klaar voor zijn.

Ook binnen de Raad van Elf hebben wat 
wisselingen plaatsgevonden. Kees Claassen, 
Pieter Stokkermans, Wim Claassen en Jan van 
Erven hebben ervoor gekozen om hun ‘steek 
aan de wilgen te hangen’. Jongens, hartsti kke 
bedankt voor al die jaren trouwe dienst. Maar 
ik ben ervan overtuigd dat we jullie nog lang 
niet kwijt zijn en nog regelmati g terugzien in 
onze residenti e. 

Gelukkig hebben we 3 opvolgers klaar 
staan, die staan te popelen om mee ‘dur te 
draaien’. En dan hebben we het over Dirk 
van Velthoven, Arjan Timmer en Twan Vugts. 
Meer over deze heren elders in deze krant. 
Maar voor nu wens ik jullie alvast heel veel 
leut toe ti jdens carnaval en ‘laot zien da ge 
unne echte Durdraaier bent’.

Zo kom ik dan zoetjes aan bij de afronding 
van ‘mijn eerste keer’. Maar natuurlijk niet 
voordat ik nog even sti lsta bij de man die de 
afgelopen 5 jaren (een record!) de scepter 
heeft  gezwaaid in het Durdraaiersrijk: Eric 
Boogaers of beter gezegd Prins Eric d’n Urste. 
Als adjudant heb ik je al die jaren van zeer 
nabij mogen volgen en ik durf dan ook met 

een gerust hart te stellen: ‘Ge bent een van 
de beste prinsen die De Durdraaiers, nee heel 
Gèssel, ooit heej gehad’. Geweldig gedaan!

En dan bij het Prinsenbal is er opeens een 
nieuwe prins en een nieuwe adjudant. Wat 
een verrassing: Prins Paul d’n Urste met zijn 
adjudant René. Ook voor hen is het ‘de eerste 
keer’. Maar ik ben ervan overtuigd dat deze 
op en top Durdraaiers, die inmiddels al weer 
vele jaren meedraaien in de Raad van Elf, er 
samen met Prins Markus van De Pierewaaiers 
en Prins Sjaak van De 
Dors(t)vlegels voor gaan 
zorgen dat carnaval 
weer een grandioos 
feest wordt in Den Draai 
en verre omstreken. 

Dat was het dan: 
‘Mijn eerste keer’. Als 
voorzitt er wens ik Prins 
Paul d’n Urste met zijn 
adjudant René en zijn Raad van Elf, de ex-
prinsen, de Durdraaierinnekes en al onze 
andere carnavalsvrienden heel veel leut toe 
ti jdens Carnaval 2014. Ik weet zeker dat onze 
kasteleins Jan en Harriett e en natuurlijk niet 
te vergeten Sjaan er weer voor gaan zorgen 
dat het supergezellig wordt in onze residenti e. 
Kom dus gerust een keer aanwaaien bij ‘t 
Draaiboompje, want een ding weet ik zeker: 
‘Wij staon op springe!’ 

Wees gegroet!
De Voorzitt er van CV De Durdraaiers,
Carlo van Esch

Mijn eerste keer!

Bestuur c.v. de Durdraaiers

Van links naar rechts ; 
Eric Boogaers, Wim Claassen, Evelien van de Ven, 
Robert-jan van Korven, Erica op’t Hoog, Carlo van Esch 
,Twan Vugts

Ex-prinsen C.V. de Durdraaiers

Op de stoelen van links naar rechts Jan van Esch, Hans 
Antonis, en Pieter van Bijsterveldt.
Staand van links naar rechts; Pieter van Opbergen, Toon 
van der Zanden, Rini op ’t Hoog, Henri Hendriks en 
Ad Witlox. Gehurkt van links naar rechts; 
Frank Kouwenberg en Adrie Koster
Niet op foto; Eric Boogaers

Vrijdag 28 februari 2014:
13.00 uur: Aanvang kindermiddag in 

den Boogaard  
15.15 uur: Naborrelen in Café ‘t Centrum
21.00 uur De Kreezie Draaiday  

Zaterdag 1 maart 2014:
13.30 uur:   Carnavalsmis 
14.45 uur:  Offi  ciële opening in den Boogaard
18.30 uur: Aanvang diner bij de Gerrithoeve
19.40 uur:  Terug naar ‘t Draaiboompje.
20.20 uur:  Bezoek aan De Dors(t)vlegels
21.25 uur:  Terug naar ‘t Draaiboompje.
21.40 uur: Offi  ciële opening van carnaval 2014 

door Jan Rijnen en Prins Paul d’n Urste
21.50 uur: Aanvang arti estengala 2014

 Zondag 2 maart 2014:
12.45 uur: Aanvang Carnavalsoptocht 2014.
14.30 uur: Na de optocht terug naar  

‘t Draaiboompje,
15.45 uur: Aanvang Mini-Playback Show 2014
17.45 uur: Prins Paul d’n Urste  maakt de  

winnaar(s) bekend
18.30 uur: Aanvang diner bij de Gerrithoeve
19.45 uur: Terug naar ‘t Draaiboompje.
20.45 uur: Bezoek van de Dors(t)vlegels aan ‘t  

Draaiboompje.
21.00 uur Bezoek van de Pierewaaiers aan ‘t 

Draaiboompje.
21.45 uur: Bekendmaking beker prinsenwagen.

Maandag 3 maart 2014:
12.30 uur: Aanvang Dweiltocht 2014 in‘t 

Draaiboompje.
13.15 uur: Epi
13.45 uur: De Schouw  
14.15 uur  De Veerkes
14.45 uur   Hierneff e
15.00 uur: Den Boogaard
15.45 uur:  ’t Centrum
16.30 uur: De Kloare
17.15 uur: De Brouwer
18.15 uur: Aanvang diner bij de Gerrithoeve.
20.00 uur: Terug naar ‘t Draaiboompje.
21.45 uur: Bezoek aan C.V. de Pierewaaiers.  
00.00 uur: Terug naar ’t Draaiboompje.

Dinsdag 4 maart 2014:
11.30 uur: Aanvang brunch in De Brouwer met 

de Pierewaaiers.
13.00 uur: Aanvang Prinsenbal van 

G.V. de Borrelaers.
14.00 uur: Bezoek Den Boogaard KBO
14.30 uur   Dweilen in Moergestel met zoveel 

mogelijk Durdraaiers 
16.15 uur: Terug naar ’t Draaiboompje, 

Kindermiddag
19.15 uur: Aanvang diner bij de Gerrithoeve.
20.30 uur: Terug naar ‘t Draaiboompje.
20.45 uur:  Aanvang bonte Durdraaiersbal
22.30 uur: Sluiti ng van Carnaval 2014 door 

Prins Paul d’n urste.  
24.00 uur: Pierotverbranding op St. Jansplein en 

Sluiti ng Carnaval 2014

Program
m

a Carnaval 2014   C.V
 de D

urdraaiers
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Beste Durdraaiers en 
Durdraaierinnekes, en alle andere 

carnavalsvierders.

 Vol trots schrijf ik, Prins Paul d’n Urste,  
een woordje voor de carnavalskrant. Met 
het gevoel van ‘we staon op springen’ in 
m’n achterhoofd begin ik te vertellen.
 Laat ik eens beginnen met het geweldige 
prinsenbal dat we achter de rug hebben. 
Want wat was het een speciaal gevoel 
om in zo’n warme ‘ambiance’ het podium 
op te komen. Het was voor veel mensen 
een verrassing. Ook bij het bekendmaken 
van mijn adjudant René Dirkx waren 
er veel blij verraste gezichten te zien. 
Na de bekendmaking stroomden vele 
mensen het podium op om ons met 
hartverwarmende woorden te feliciteren. 
Meteen voelde het ontzett end goed om 
voor deze mooie club de scepter te gaan 
zwaaien. Naar mijn idee duurt het nog 
veel te lang voordat het carnaval wordt. 
Want voordat het zover is,  gaan we 
natuurlijk met z’n allen naar onze 
welbekende “Ex-sauwel Prins Eric” kijken 
en luisteren. Wat was het een prins hè, 
die Eric. Vol bewondering heb ik ti jdens 
zijn dienstjaren gekeken naar hoe hij het 
deed. Wat was hij goed!
De week na het sauwelen gaan we 
onze uiterste best doen om te proberen 

opnieuw in de prijzen te vallen ti jdens het 
alti jd gezellige en spannende Pieregeblèr. 
Dansjes oefenen en het liedje 1000 en 1 
keer luisteren. De voorbereidingen zijn al 
in volle gang.
 In deze toch al drukke periode proberen 
we ondertussen  ook nog ti jd vrij maken 
voor de bouw van alweer een nieuwe 
prinsenwagen. De  aanwezigheid van de 
vele enthousiaste bouwers zorgt  ervoor 
dat het weer een prachtstuk wordt. We 
staon er nu al op te springe!

Verder hebben we op de agenda nog het 
niet te missen Ledenbal van ons clubke 
staan en 
meteen de dag erna het alom bekende 
Vurpruven. Erbij zijn is meemaken!!!
En dan begint de carnaval al! Eigenlijk 
duurt het wachten dus helemaal niet zo 
lang. Met zo’n gezellig volle agenda is 
het zó ti jd om met onze geweldige club 
5 dagen lang een feestje te bouwen in 
Moergestel.
Graag wil ik van deze gelegenheid 
gebruik maken om mijn collega prinsen 
Sjaak van De Dors(t)vlegels en Markus 
van De Pierewaaiers en hun adjudanten, 
de drie raden van elf, maar natuurlijk 
ook Jan, Hariëtt e, Sjaan en het gehele 
personeel van ‘t Draaiboompje alvast een 
geweldig mooie carnaval toe te wensen. 
Niet te vergeten ook alle Moergestelse 
carnavalsvierders die we ongetwijfeld 
tegen gaan komen ti jdens deze dolle 
dwaze dagen. Graag hef ik met jullie 
allen het glas om dan volmondig samen 
te roepen: “We staon op springe!”
Carnavaleske groeten en Alaaf!!!!
Prins Paul d’n Urste

Hofh ouding

Van links naar rechts; Ad Mutsaars, Paul van der Sanden, Harrie van Gorkum,Bert-Jan Smits, Ruud Timmermans, René Dirkx, Tijs van der Zanden, Prins Paul d’n Urste, 
Chris van de Ven, Mart van der Zanden, Frank de Cort, Joost van Roessel, Twan Vugts, Arjan Timmer, Geert Claassen, Frank Timmermans, Dirk van Velthoven.

Hèdde al geheurd dè.....
Paul Timmermans heeft  buiten zijn 
nieuwe functi e als Prins ook een nieuw 
huisje. Daar woont hij samen met 
Anneke.
Ruud Timmermans is ook goed op weg 
met zijn huisje-boompje-beestje: hij 
woont sinds dit jaar samen met Ilona.
Frank Timmermans heeft  ook het 
ouderlijk huis verlaten, maar hij geniet 
in tegenstelling tot zijn broers eerst nog 
volop van het vrijgezellenleven...
René Dirkx heeft  maar liefst 2 nieuwe 
pakken nodig: Één voor zijn nieuwe 
functi e als adjudant en
nog een omdat hij in april gaat trouwen 
met Lonneke.
Harrie van Gorkum heeft  dit jaar zelfs 
over water gelopen!
Frank de Kort houdt zoveel van zijn 
vrouw, dat hij helemaal naar Baarle 
Nassau rijdt met haar om dezelfde broek 
te kopen als Anneke.
Ad Mutsaars onderbreekt zelfs zijn 
vakanti e om bij het prinsenbal te zijn!
Joost van Roessel heeft  een grote hobby : 
in de groepswhatsapp van de Raad heeft  
hij het hoogste woord en het meeste 
aantal berichten.
Paul van de Sanden is vader geworden! 
Wij hopen niet dat Jinte in slaap wordt 
gezongen met ‘Gino Valenti no’...

Bert-Jan Smits stapt ook in 2014 in het 
huwelijksbootje: hij gaat trouwen met 
Anke.
Mart van der Zanden voelt soms de 
behoeft e om aan het einde van de avond 
de gezelligheid aan de binnenkant van 
zijn ogen te bekijken.
Tijs van der Zanden heeft  iemand in een 
Derde Wereldland heel blij gemaakt met 
zijn raadspak! Dit is per ongeluk in de zak 
van Max terecht gekomen...
Chris van de Ven wordt dit jaar papa. 
Zij verwachten misschien wel een 
carnavalskindje want Evelien is op 21 
maart uitgeteld
Geert Claassen probeert alti jd als laatste 
te vertrekken van elk feestje (en dit lukt 
‘m vaak ook!)
We 3 nieuwe raadsleden hebben:
Dirk van Velthoven is 27 jaar en woont 
in Moergestel samen met Evelien. 
Zijn beroep is tevens zijn hobby: Dirk 
is meubelmaker/ interieurbouwer. 
Daarnaast houdt hij ook van hardlopen. 
Hij is bij De Durdraaiers gekomen doordat 
veel vrienden van de lagere school er ook 
bij zitt en. Doordat ze steeds meer samen 
op stap gingen en ook regelmati g bij ‘Den 
Draai’ kwamen, leek het hem leuk om 
bij de club aan te sluiten. Het leuke aan 
carnaval vindt Dirk dat je dan ‘gewoon 
even los komt van je dagelijkse leven 
en lekker een pilsje kunt drinken met je 
maten.’ Heel toepasselijk daarbij vindt 
hij ‘Zo zat als een pinneke’ van Ferry van 
de Zande het mooiste carnavalsnummer, 
want Dirk houdt ook wel van een biertje 
(of meer...)
Twan Vugts is al jaren lid (‘Ik weet niet 
eens meer hoelang, moet je nagaan’) van 
De Durdraaiers en nu eindelijk raadslid 
geworden. Hij neemt dit erg serieus en 
zit daarom in bijna alle commissies! 
Twan is 41 jaar en woont in Oisterwijk. 
Zijn hobby’s zijn mountainbiken, 
darten en naar de kroeg gaan. Via de 
voetbalvereniging bij Den Draai een 
heel aantal jaren terug is hij terecht 
gekomen bij de Durdraaiers. Twan vindt 
alles aan carnaval leuk, behalve dan de 
kater. Zijn favoriete carnavalsnummer is 
‘Bloemetjesgordijn’ van Wim Kersten. 
Arjan Timmer is de hekkensluiter in deze 

ronde. Arjan is 38 jaar en is geboren en 
getogen in Moergestel maar woont nu 
in Oisterwijk. Arjan heeft , zoals hij zelf 
zegt, ‘hobby’s te over’. Één van deze 
hobby’s is zijn lidmaatschap bij de Geselse 
‘Vereniging Bierproeven’. Ook Arjan is 
van vroeger uit al alti jd in Den Draai te 
vinden geweest en gaandeweg sloten 
steeds meer vrienden zich aan bij de raad. 
Zodoende dus ook Arjan dit jaar! Hij heeft  
zich alti jd vol overgave in het feestgedruis 
gestort en vindt dus werkelijk alles leuk 

aan carnaval. En als echte liefh ebber vindt 
hij dus ook álle carnavalsnummers leuk! 

Zaterdag 14 december was het eindelijk zo 
ver. Zou Prins Eric d’n Urste voor de zesde 
keer terugkomen of zou er een nieuwe 
prins ten tonele verschijnen?

Na het galgenmaal genutti  gd te 
hebben, kwamen om 20.30 uur onze 
zusterverenigingen De Pierewaaiers en 
De Dors(t)vlegels in onze residenti e. 
Deze werden welkom geheten door de 
uitstekende presentatrice van de avond: 
Lonneke Wagener. De avond kon beginnen.

Na diverse dankwoorden aan het adres 
van Prins Eric d’n Urste, ( en ook aan zijn 
adjudant Carlo ), werd hij voor de vijfde keer 
opgenomen in de raad van de ex-prinsen. 
Op zeer ludieke wijze werd hij door ti en 
artsen en doktoren vakkundig geopereerd, 
waarna hij op een brancard werd afgevoerd. 
De zoektocht naar een nieuwe prins kon 
beginnen.

De prinsencommissie had er ook dit jaar 
weer een waar spektakel van gemaakt. Op 
zoek naar een nieuwe prins werd er zelfs 
hulp ingeroepen van Maria (Sjaan Rijnen). 
Deze had een paar Sisters beschikbaar 
gesteld om met de commissie te gaan 
zoeken.

Vijf kandidaten werden thuis door de 
Sisters opgehaald met de vraag of ze 
mee in conclaaf wilden gaan om voor De 
Durdraaiers een nieuwe prins te vinden. 
Alle vijf de kandidaten gingen akkoord en 
werden in een broederpij gehesen. Om 
prins te worden moesten ze wel een wonder 
verrichten. Alle vijf konden een wonder: Jan 
Rijnen dronk een hele emmer bier in één 
keer leeg, Ton van Doormaal zaagde een 

plank weer heel, Jeroen Denissen maakte 
van een speelgoedkraan een echte kraan, 
Ben van Esch liet ’n foto van Prins John d’n 
Urste veranderen in ’n foto van Prins Ben d’n 
Urste en Harry van Gorkum liep zelfs over 
water!

De vijf broeders kwamen er niet uit wie er 
prins moest worden en de Sisters gingen 
teleurgesteld richti ng ’t Draaiboompje. 
Zwarte rook uit de schoorsteen was het 
gevolg. Op de terugweg zien ze Marco 
Broeders (handmati g) de stoep vegen, wat 
ook al zeer verdacht is. Zou hij het dan 
worden?

Een nieuwe prins was toch gevonden en 
om 23.11 uur (plus het Gèssels kwarti erke) 
werd dan uiteindelijk de nieuwe prins 
gepresenteerd. Het podium werd vol witt e 
rook geblazen en vol enthousiasme kwam 
hij te voorschijn.

En de nieuwe prins van De Durdraaiers is 
geworden………Prins Paul d’n Urste.
Zoals iedereen weet gaat het hier om Paul 
Timmermans, 30 jaar jong en samenwonend 
met Anneke Kokx. Hij is werkzaam als 
monteur bij Kluytmans Service B.V. uit 
Tilburg. Zijn hobby’s zijn Anneke, De 
Durdraaiers en uitgaan.

Paul zal ti jdens carnaval en alle andere 
offi  ciële plichtplegingen bijgestaan 
worden door zijn adjudant René Dirkx. Het 
Durdraaiersrijk is in 2014, met dit jonge duo, 
in uitstekende handen. Foto’s en fi lmpjes van 
het prinsenbal zijn te vinden op onze site: 
www.de-durdraaiers.nl

Prinsenbal met volop entertainment
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Of…hoe het er werkelijk aan toe gaat 
binnen de Prinsencommissie..
Daar was ie dan! Stadsprins Marcus d’n 
Urste, de 29e Prins der Pierewaaiers 
en voorganger van carnaval 2014 
in ’t Pierewaaiersrijk. Op zaterdag 9 
november kwam Mark Boogaers vanuit 
een reuze-radio tevoorschijn op het 
podium van Residenti e De Brouwer. Met 
in zijn kielzog een kwarti ertje later Bert 
van Ganzewinkel als zijn rechterhand, 
steun en toeverlaat, slot achter de deur, 
kortom, zijn adjudant! 
Voor velen een daverende verrassing, 
gezien het feit dat Joep Visser als 
Stadsprins Joep d’n Urste slechts 1 
jaar de scepter had gezwaaid over 
’t Pierewaaiersrijk en de algehele 
verwachti ng was dat Joep er samen met 
zijn adjudant Ad Op ’t Hoog nog wel een 
jaar aan vast zou plakken. Niets was 
echter minder waar. En de verbazing 
onder carnavalsminnend Moergestel 
zett e zich dan ook al gauw om in 
roddels, vage speculati es en zelfs grove 
leugens over het feit dat Joep Visser de 
spreekwoordelijke pijp aan Maarten 
(of liever gezegd Mark) gaf cq. de 
handdoek in de ring gooide. Tijd dus om 
voor eens en voor alti jd duidelijkheid 
te scheppen en het ware verhaal 
vanuit de kern te vertellen, namelijk 
door de prinsencommissie zelf…Voor 
alle duidelijkheid, deze commissie is 
niet zomaar een bij elkaar geraapt 
zooitje, maar wel degelijk op basis van 
selecti e samengesteld, om zo een zo 
breed mogelijk draagvlak voor een 
eventuele nieuwe Prins te creëren. Zo 
zit voorzitt er Bas Hessels hierin namens 
de gehele vereniging, Sander Smits 
vanuit de hofh ouding, Mark van Daelen 
om de ere-garde te vertegenwoordigen, 
Jan-Hein de Brouwer als eigenaar 
van onze Residenti e, Marti n Op’t 
Hoog voert als ex-penningmeester 
de onderhandelingen met de 
kledingadviseurs en podiumbouwers en 
is mede door zijn jarenlange ervaring in 
het Moergestelse verenigingsleven een 
zeer bruikbaar referenti ekader en ten 
slott e neemt Mark Janssen zitti  ng in de 
commissie vanwege zijn wijdvertakte 
netwerk binnen het Moergestelse.
We spreken donderdag 30 mei . Na 

een geweldige carnaval onder de 
bezielende leiding van Stadsprins Joep 
d´n Urste en zijn adjudant Ad Op ´t 
Hoog is het ti jd voor het gebruikelijke 
evaluati e-moment. Nu doet de 
prinsencommissie dit al enkele jaren 
middels een gezellig etentje, tezamen 
met de echtgenotes/vrouwen van de 
Prins en adjudant en de eega’s van de 
leden van de prinsencommissie. Zo 
ook nu. Dit evaluati e-moment was al 
enkele malen eerder gepland, maar om 
verschillende redenen, en vooral de bij 
de prinsencommissie levende gedachte 
dat het wel snor zat en we nog een jaar 
op Joep en Ad konden rekenen, was 
het dit jaar pas eind mei. Gasterij De 
Gelegenheid te Hilvarenbeek mocht 
deze jaargang het eervolle decor zijn 
van dit heimelijke samenkomen van 
commissie en Prins en adjudant. 
Onderweg naar Hilvarenbeek vertelt 
Mark van Daelen dat hij qua eten alles 
lust, maar een godsgruwelijke hekel 
heeft  aan asperges. Geen probleem, 
denkt de rest van de commissie, dan 
pakt ie toch wat anders. In Hilvarenbeek 
aangekomen, blijkt het op en rondom 
het Vrijthof een drukte van jewelste. 
Wat er te doen is, is de commissie 
anno nu nog steeds niet helemaal 
duidelijk. Feit is wel, dat er weinig 
parkeergelegenheid voorhanden is. En 
daar bewijst onze voorzitt er voor het 
eerst deze avond zijn waarde voor de 
vereniging. Dashboard-kastje open en 
hup, daar is ie….de invalide-kaart. Waar 
een hoop ellende toch goed voor kan 
zijn, Bas!!
 Gasterij de Gelegenheid, dus. Volgens 
een emaillen bord op de gevel, 
menigmaal winnaar van de Brabantse 
asperge-award. De commissie kijkt 
voorzichti g naar Mark van Daelen, die 
vervolgens kijkt alsof ie net een veel te 
dure grasmaaier-robot heeft  verkocht 
aan een bewoner van een fl atje 
driehoog in Tilburg-Noord….
Toch maar naar binnen. Pilsjes en 
wijntjes worden besteld, waarna ook de 
gewenste menu’s op worden genomen. 
Mark van Daelen heeft  na lang zoeken 
een menuutje samen kunnen stellen, 
waar geen asperges in zitt en. Sterker 
nog, wat Mark heeft  besteld, daar 

passen met alle fantasie van de wereld 
geen asperges bij…. Vervolgens wordt 
er gezellig onder mekaar gekletst, 
slap ge-ouwehoerd en warempel ook 
nog even ge-evalueerd. Maar op een 
gegeven moment moet Bas dan toch,  
tussen neus en lippen door en geheel 
volgens protocol, de prangende vraag 
aan Joep stellen. Kat in ’t bakkie, zo 
lijkt de commissie te denken. Echter, 
op de vraag van Bas, of Joep nog een 
jaar de scepter zou willen zwaaien over 
’t Pierewaaiersrijk en Stadsprins wil 
blijven, antwoord Joep niet gelijk, zoals 
verwacht, bevesti gend. Sterker nog, 
Joep begint een betoog, of liever gezegd, 
relaas af te geven in een tempo, waarvan 
Bart Chabot zelfs nerveus wordt, maar 
met een idiomati sche inhoud, waarvan 
oud-minister-president Dries van Agt 
sti jl achterover zou hebben geslagen, en 
ten langen leste is de conclusie dat Joep 
het als Stadsprins van ’t Pierewaaiersrijk 
en Prins van de Pierewaaiers na slechts 
1 jaar voor gezien houdt. 
Dit viel de commissie rauw op het dak, 
dit was net zo onverwachts als het 
ontslag van Gert-Jan Verbeek bij AZ, de 
huwelijksaankondiging van Sjef Schilders 
en zijn Marie-Louise en de tyfoon over 
de Filipijnen bij elkaar….Mark van 
Daelen zei zelfs: “ Had ik nu toch maar 
iets met asperges genomen…”! Een 
grote schok voor de commissie dus… 
Maar nadat de eerste schrik gezakt 
was en Joep uit had kunnen leggen wat 
allemaal ten grondslag lag aan zijn, toch 
wel defi niti ef lijkende besluit, dimde de 
commissie wat in. Alle begrip was wat 
de rest van de avond de toon voerde. 
Joep had namelijk tot in den treuren en 
ook lichtelijk emoti oneel uit den voeten 
gedaan, wat hem had doen besluiten 
het na 1 jaar voor gezien te houden 
als Stadsprins. Joep was afgelopen 
jaar namelijk, naast Stadsprins van ’t 
Pierewaaiersrijk, ook nog eens voorzitt er 
van onze plaatselijke sporti eve trots, de 
SV Audacia! En dit viel, volgens Joep 
en, goed beschouwend, ook door de 
rest van de commissie, niet goed te 
combineren met het Stadsprinsschap 
van ‘t Pierewaaiersrijk. Joep is en blijft  nu 
eenmaal een man van perfecti e. Liever 
1 ding goed, dan 2 dingen half. En deze 

PRINSENBAL 2013: 
STADSPRINS MARCUS D’N URSTE!!!
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En alles wat u maar wenst

Pierewaaiers, slùit oew aon
Ut is wit tèd om naor ut fist te gaon,
We danse, zinge, maoke veul plezier
En we drinke allin mar bier
Heft oew glaoze veur de Prins,
Want die is vandaog wir veul van zins
Blèft nie aon kaant,
want witte wè ge mist,
ons Pierewaaiersfist.

Lalalalalalalalalalalalalom

Pierewaaiers, slùit oew aon
Ut is wit tèd om naor ut fist te gaon,
We danse, zinge, maoke veul plezier
En we drinke allin mar bier
Heft oew glaoze veur de Prins,
Want die is vandaog wir veul van zins
Blèft nie aon kaant,
want witte wè ge mist,
ons Pierewaaiersfist.

(en zo lang de stemming erin blijft, ga je zo door tot in de 
kleine uurtjes)

Om nooit te vergeten; Pierewaaierslied,

In het najaar werd er in de Tiliander een congres gehouden, 
waarin onder andere naar voren kwam, dat door de 
teruglopende inkomsten clubs en verenigingen steeds meer 
zelf voor inkomsten moeten zorgen. Vooral Oisterwijk 800 had 
dat aangetoond   (terwijl die juist wel subsidie kregen!)
In Moergestel wisten we al decennia lang, dat we zelf de broek 
moesten ophouden.

In 1978 zagen De Pierewaaiers al af van een gemeentelijke 
subsidie (toen 4000 gulden) in ruil voor het zelf organiseren 
van een Carnavalskermis. Ook nu voorzien alle drie de 
bloeiende Carnavalsverenigingen nog in hun eigen onderhoud 
(in 2013 komt er weer een dienstenveiling). Maar ook veel 
andere verenigingen maken geen gebruik van de subsidiepot 
(vb. Mirlitonfanfare De Klomp, de gilden, diverse zanggroepen 
enz.) of hebben de laatste decennia getoond, dat ze niet altijd 
bij de gemeente hun hand ophouden (vb. Tennisclub MTV en 
Audacia)

Daar hebben we in Gèssel echt geen duur congres voor nodig. 
Waar trouwens geen enkel gemeenteraadslid aanwezig was; en 
dat wil toch wel wat zeggen, wanneer die er geen belangstelling 
voor hebben. Die grijpen immers elke gelegenheid aan om zich 
te profileren.

Zelfwerkzaamheid

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).

In het kader van het 50 jaar bestaan werd Toon Franken 
benoemd tot erelid van CV ‘’De Pierewaaiers”. Toon werd het 
erelidmaatschap o.a. verleend omdat hij 50 jaar lid is (met 
Hans de Brouwer de enige twee) en tijdens zijn Prinsschap een 
belangrijke bruggenbouwer is geweest in de verhoudingen 
tussen De Pierewaaiers en De Durdraaiers. Samen met zijn 
vriend Henk van Ommeren (destijds prins Henrico van De 
Durdraaiers) heeft hij gezorgd, voor een onverbrekelijke band 
tussen de twee verenigingen. Toon was natuurlijk ook twee 
jaar Stadsprins, werkte intensief mee aan de Boerenbruiloften 
en zet zich tot op de dag van vandaag nog steeds in voor zijn 
clubke als lid van de Eregarde (garde van o.a. ex-Prinsen). Toon 
het is verdiend. Proficiat.

Crime Erelid
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gedachtengang valt natuurlijk alleen 
maar te prijzen! Immers, bij Audacia 
heeft  Joep het als voorzitt er inmiddels 
aardig op de rit. De jeugdafdeling, 
toch de bakermat van toekomsti g 
succes, fl oreert en is enorm levendig 
en nog belangrijker, gezond. Daarnaast 
presteert het eerste elft al onder leiding 
van oud-hofh oudingslid Frans Tekath 
met een wel erg jong elft al naar behoren 
of zelfs boven verwachti ng. Om hier dan 
ook enige conti nuïteit aan te kunnen 
blijven geven, had Joep besloten zijn 
vizier nog slechts op 1 doel te richten. 
Vanuit de commissie daarom ook alle 
begrip. Sterker nog, bij deze wil de 
prinsencommissie Joep heel veel dank 
betuigen voor het feit dat hij een jaar 
Stadsprins heeft  willen zijn en nog meer 
voor de enorm veel mooie momenten 
die C.V. de Pierewaaiers en ook 
Moergestel als zijnde Pierewaaiersrijk 
aan zijn Stadsprinsschap heeft  mogen 
beleven. Tevens wenst zij Joep heel 
veel succes in zijn hoedanigheid als 
voorzitt er van de plaatselijke SV en 
meent zij te moeten melden erg trots 
te zijn op Joep dat hij zo’n moeilijke, 
maar moedige beslissing heeft  durven 
nemen.
Tsja, en dan Ad Op ’t Hoog, alias onzenAd, 
zAdje of Adju. Zou hij solidair aan Joep 
zijn of heeft  hij een ander idee? Als 
snel wordt duidelijk dat Ad niet alleen 
solidair is aan zijn Prins, maar ook hij 
blijkt andere belangen te hebben. Ook 
hier wordt SV Audacia even genoemd, 
maar de grootste belangen van Ad 
blijken toch ergens anders te liggen. 
Hij heeft  het het afgelopen jaar ook 
wat drukker gekregen (lees:verkering) 
en meent te moeten besluiten dat 
ook voor hem geldt: beter 3 dingen 
redelijk, dan 5 lapperdepoeppie! Ad, 
ook hiervoor namens de commissie 
alle begrip!!! Bedankt voor het mooie 
jaar als adjudant en geniet van je wat je 
allemaal nog voor de kiezen krijgt (lees: 
samenwonen en, puur hypotheti sch, 
huwelijk, vaderschap….) Voor jou geldt 
ook; alle respect voor dit voor jou 
waarschijnlijk ook moedige en moeilijke 
besluit. Je bent, en blijft , per slot van 
rekening, een Pierewaaier in hart en 
nieren en dat dit besluit niet eenvoudig 
was, is voor een ieder die jou kent een 
voldongen feit.

Na het etentje dient er uiteraard nog 

even een biertje bij Jan-Hein gedronken 
te worden, maar een echte hosannah-
stemming heerst er onder de commissie 
niet. Immers, er moet een nieuwe 
Prins gezocht worden. Sterker nog, er 
moet op zeer korte termijn een nieuwe 
Prins gezocht worden, gezien het late 
ti jdssti p van het evaluati e-etentje….
Van oorlel tot oorlel wordt er door de 
commissie gefl uisterd: “Aanstaande 
donderdag, hut, Mark van Daelen!” 
De gedachtenkronkels binnen de 
commissie worden weer gesti muleerd. 
Tot over een week!
6 juni, Oisterwijkseweg, familie Van 
Daelen. Mark heeft  goed gezorgd, 
als Mark dat al heeft  gedaan, Carla 
staat immers ook bekend om haar 
Bourgondische gastvrijheid… Maar 
goed, de commissie voelt zich welkom, 
thuis en warm onthaald. Iedereen heeft  
de mededeling van Joep kunnen laten 
bezinken en er zijn gedachten over 
kunnen laten gaan. Echt verwonderlijk 
is het dan ook niet, dat eenieder een 
lijstje met namen uit de binnenzak van 
zijn colbert haalt (Mark Janssen haalt 
echter een opgefrommeld servetje uit 
de nazaten van wat ooit een broekzak 
was),  en met enkele namen voor 
de dag komt. En dan gebeurt, wat 
binnen de prinsencommissie nog 
nooit gebeurd is! Bij iedereen staat 
dezelfde naam in de top 3! Mark 
Boogaers! Ex-hofh oudingslid, bekende 
Moergestelnaar, Pierewaaier in hart 
en nieren, Master of het Pieregeblèr, 
maar vooral, volgens de commissie, 
geliefd in heel Moergestel! Nu is het bij 
de prinsencommissie geen graadmeter 
om een in heel het dorp geliefd 
persoon voor te dragen, wat vaak ook 
een utopie is, maar een leuke en fi jne 
bijkomsti gheid is het wel. Een slag om 
de arm moet echter wel gehouden 
worden. Mark heeft  erg jonge kinderen, 
Jaap en Guusje, wat gelet op de vele 
avonden weg vooraf aan carnaval en 
zeker ti jdens carnaval wellicht een reden 
kan zijn voor Mark om “nee” te moeten 
verkopen aan de prinsencommissie. 
Het enthousiasme binnen de commissie 
viert echter hoogti j en besloten wordt 
toch een poging te gaan wagen…!

Mark Boogaers dus… De commissie 
is net zo enthousiast, als dat het 
gedeprimeerd afscheid van elkaar nam, 
nog geen week eerder…Wat zou dit 

mooi zijn! En wat zal de Hofh ouding 
in haar nopjes zijn, daar Mark bij de 
Hofh ouding al enkele jaren zeer hoog in 
de populariteitspolls staat…!!!
Nu nog een manier vinden om hem te 
vragen, want in tegenstelling tot wat 
alle Prinsen op radio, tv en in de social 
media verkondigen, is het niet zo dat 
er op een doordeweekse maandag, 
dinsdag, woensdag of donderdag 
ineens 3, 4, 5 of meer mensen van de 
prinsencommissie voor de deur staan. 
Nee, de prinsencommissie zou de 
prinsencommissie niet zijn, als daar 
niet op een hele creati eve wijze, een 
oplossing voor wordt gezocht.
Mark Boogaers, muzikant. Frezer 
van bijna zijn geboorte, inmiddels 
consultant van frees-programma’s (niet 
onverdienstelijk, gezien het merk auto, 
wat op het moment zijn oprit siert), 
drummer van vroeger de Windlopers, 
de Drumfanfare, oud-rechtsbuiten 
van de meest succesvolle A-jeugd die 
SV Audacia gekend heeft , de laatst 
levende Moergestelnaar die het 
jaren-tachti g-rock-kapsel (poedelrock) 
heeft  aanbeden. Die Mark Boogaers, 
dus! Hoe en waar krijgen wij hem als 
commissie zijnde zover om met ons in 
conclaaf te gaan…??
Zijn vriendin Hanneke konden we nog 
niet benaderen, dan zaten we meteen 
te dicht op het vuur. Maar hoe dan? De 
Prinsencommissie loopt echter al langer 
mee dan vandaag en gisteren en heeft  zo 
zijn eigen wegen die naar Rome en het 
Stadsprinsschap van ’t Pierewaaiersrijk 
leiden. De naaste sociale kring maar 
eens benaderen dan…
Nu wist de commissie dat Mark een 
fervent skiër is en dat hij vrijwel ieder 
(vrijwel) vrij weekend gebruikt om 
de lange latt en en eventueel een 
snowboard onder te klikken, maar ook 
dat hij dit vrijwel nooit zal doen zonder 
zijn ski-maatjes Leon Verhagen, Maykel 
Bekkers, Mark Welten en Jan-Willem 
Beerens. En hier kwam dan voor de 
eerste keer het wijdvertakte netwerk 
van Mark Janssen van pas. Mark stak 
ti jdens de vergadering netjes zijn vinger 
in de lucht en wist te melden dat hij 
Jan-Willem Beerens best goed kent. 
“Die zit bij ons bij de Brouwer Junior!”, 
verkondigde Mark met een trotsheid 
die erg dicht bij de trotsheid van 
Veronica-DJ Patrick Kicken komt, 
wanneer die voor de zoveelste keer 
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verkondigt dat hij bij Mark van Bommel 
in de klas heeft  gezeten…..Jan-Willem 
Beerens bellen, was de volgende stap.
Deze Jan-Willem, die overigens bij 
de rest van de commissie ook vrij 
bekend was, daar hij enkele jaren het 
Prinsenbal op een niet onverdienstelijke 
manier heeft  gepresenteerd, wist de 
commissie echter te melden dat Mark 
voorlopig niet ging skien. Hij zou zich 
daarentegen erg druk maken in  een 
studio in Oisterwijk, alwaar hij samen 
met zijn band Kolos een nieuwe CD 
(hoe ouwerwets!) aan het opnemen 
zou zijn…

Enerzijds was de gedachte van de 
commissie: “Bestaan die nog??”, 
anderzijds kwam dit de commissie ook 
wel goed uit! KOLOS, wat onoffi  cieel 
staat voor Koning Orpheus Laat Ons 
Swingen, doelend op de hero Orpheus 
uit de Griekse Mythologie, beschouwd 
als DE grote zanger en dichter uit de 
oudheid, bleek tevens een synoniem 
voor iets Groots, Reusachti gs!! En dat 
was, wat de commissie nu juist zocht. Na 
Prins Joep, die het Stadsprinsschap van 
´t Pierewaaiersrijk op een reusachti ge 
en grootse manier kon combineren 
met de zware taak als voorzitt er van 
de SV Audacia, moest er wel een 
zwaargewicht als opvolger gezocht 
worden…En aangezien onze voorzitt er 
al eens Prins was geweest….. Stadsprins 
Mark Boogaers, als sterke, grootse en 
reusachti ge leider der Pierewaaiers.! 
Puur op Mark zijn fysieke gestel 
afgaande konden enkele gniff els binnen 
de commissie niet onderdrukt blijven…
Afi jn…, op naar de studio in Oisterwijk. 
Daar aangekomen, zagen we inderdaad 
een drukke Mark Boogaers. Alleen was 
hij overal op aan het slaan, behalve zijn 
drumstel… Pott en, pannen, barkrukken 
en zelfs zijn eigen hoofd moesten 
eraan geloven. Alles voor het perfecte 
resultaat! De commissie was na het 
perfecti onisme van Prins Joep wel wat 
gewend, maar wat we vervolgens in de 
studio van Kolos zagen, sloeg alles!! Er 
werd met instrumenten aan touwtjes 
geschoven om zo maar het juiste cq. 
perfecte  moment van slag op de trom/
kruk/hoofd/pot of pan te bepalen en 
wat het beste geluid was om op de CD 
te zett en….Lachwekkend of niet, de 
commissie zag daar wel Mark Boogaers 
in opti ma Forma!! Naast  zijn gezin 

en zijn werk, is dit zijn leven: Muziek 
maken, en dan nog goed ook!!!!
En toch, toen Mark ons als commissie 
zag binnenkomen, vielen zijn stokken 
lett erlijk uit zijn handen. Nog niet 
beseff end dat dit de Prinsencommissie 
was, vroeg hij aan Mark Jansen (jawel, 
het wijdtvertakte netwerk deed weer 
van zich spreken)…: |”He Janssen, 
we doede gullie hier…!” Het een en 
ander uitgelegd hebbende stond Mark 
helemaal perplex. Zeer vereerd, maar 
volkomen verrast op onze vraag of hij de 
nieuwe Prins van C.V. De Pierewaaiers 
en ´t Pierewaaiersrijk wilde worden, 
stortt e hij uiteindelijk en emoti oneel 
lichtelijk in. Hij vertelde van Sander 
Smits weleens de vraag te hebben gehad 
of dat niks voor hem was, Prins zijn, niet 
beseff ende dat diezelfde Sander in de 
Prinsencommissie zat. Voor zijn gevoel 
en percepti e waren ook alti jd oudere 
mensen Prins Carnaval, wat Mark van 
Daelen deed besluiten buiten even een 
asperge-snack te nutti  gen….Bas Hessels 
echter, toch ook ex-prins en vele jaren 
jonger dan mark van Daelen, zag van 
de opmerking van Mark Boogaers toch 
wel de humor in…Verrassend…, ons 
lachebekkie…!

Nu de overrompeling een feit was 
en Mark even alles op een rijtje had 
kunnen zett en en zichzelf ook even 
terug op aarde had kunnen brengen, 
bleek wel dat Mark er niet onwelwillend 
tegenover stond. Sterker nog, de 
commissie had Mark met die ene 
simpele vraag helemaal van zijn stuk 
gebracht en tevens erg enthousiast 
gemaakt! Zijn voorlopige antwoord was 
dan ook: “Ja gaaf, en ja graag!!, maar 
ik moet het wel even met Hanneke 
overleggen….!
“Kat in het bakkie!”, was het eerste 
wat Mark Janssen zei. “Er zijn een 
hoop moeilijke wijven bij De Brouwer 
Junior, maar Hanneke is een van 
de gemakste…..!!! “En ons Lian 
natuurlijk…!!!” De Commissie spreekt af 
om een week later bij Mark en Hanneke 
thuis te komen en het een en ander 
door te spreken. 
Een week later. Er is binnen de 
Commissie natuurlijk wel contact 
geweest: “Zutti  e ut doen…??”
Bij Mark en Hanneke aangekomen, blijkt 
onze nervositeit onnodig! Zowaar er 
nog iemand enthousiaster kan zijn dan 

Mark is het Hanneke wel!!! “Bij Mark 
en Hanneke in de sofa zitt ende vertelde 
zij ons iets, wat wij als commissie nog 
nooit gehoord hadden of in ieder 
geval nog nooit op die manier over 
nagedacht hadden! Zo zei Hanneke, dat 
Mark en zij in eerste instanti e alleen 
maar argumenten aan het zoeken 
waren geweest om het NIET te doen. 
Er vervolgens achter komende dat het 
er wellicht meer redenen waren om 
het WEL te doen. Dit gaf de commissie 
al wat hoop. Toen Hanneke vervolgens 
meldde eigenlijk alles al geregeld te 
hebben  met en voor de kinderen, kon 
het antwoord van Mark ook niet lang 
uitblijven en zeker niet negati ef zijn…! 
We hadden hem binnen! De nieuwe 
Stadsprins van ’t Pierewaaiersrijk en de 
nieuwe Prins van C.V. De Pierewaaiers!!! 
Mark Boogaers!!!!

En dan d´n Adjudant nog! Zo 
enthousiast als Mark was, had hij daar 
ook al over nagedacht….Uiteraard! 
Het kon er maar 1 zijn, volgens Mark! 
Bert van Ganzewinkel was de naam! 
Mede-oud-hofh oudingslid, mede-
muziekliefh ebber en sowieso in de 
kleine kring een van de beste maten 
van Mark! Toen Mark deze naam 
noemde, ging er een zucht door de 
Commissie. Enerzijds van verlichti ng, 
omdat Mark koos voor een Pierewaaier 
pur sang, anderzijds koos Mark ook 
voor de niet meest makkelijke persoon. 
Bert van Ganzewinkel, immers, een 
Poekeltje! Poekeltjes, die er om 
bekend staan heilige huisjes graag 
omver te willen werpen en kampioen 
zijn in het scheppen van chaos en 
wanorde. Toch was de commissie niet 
helemaal ontevreden, er zijn namelijk 
ergere Poekeltjes (zie Facebook/ M. 
D.  Derksen)…De volgende vraag was, 
hoe Bert te vragen… Volgens Mark 
Boogaers was dit heel simpel! Bert 
schijnt namelijk het hele jaar door bezig 
te zijn met het Pieregebler en was het 
erg makkelijk Bert naar de studio van 
Mark te lokken. “Als ik hem bel met de 
mededeling, dat ik een gaaf nummertje 
voor de Poekeltjes heb gevonden, laat-
ie alles meteen uit zijn handen vallen en 
is-ie binnen 5 minuten hier”, aldus onze 
aanstaande Dorstlusti ge Hoogheid. 
En zo geschiedde… De commissie was 
op maandagavond bij Mark bij elkaar 
gekomen en luisterde live het gesprek 
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tussen Mark en Bert mee. En warempel, 
Mark had bij wijze van spreken nog niet 
opgehangen, of liever moderner en in 
de juiste ti jdsgeest gezegd, weggedrukt, 
of de bel in huize Boogaers ging al. Bert 
van Ganzewinkel aan de deur! Maar 
niet alleen….! Bert had zijn Pieregeblèr-
compaan en mede-Poekel Dirk van 
Abeelen meegenomen. Dat was dus 
niet de bedoeling… Hoe nu Dirk af 
te poeieren, zonder verdacht over te 
komen En dan is daar weer de redder 
in nood, Mark Janssen. “Moeste gij 
vanavond nie naor da symposium van 
Groen Links in Den Boogaard, Dirk?”, 
vroeg Mark. En weg was Dirk, op weg 
naar Den Boogaard. Hoe makkelijk 
kan het zijn, als iemand zijn sporti eve, 
persoonlijke en politi eke voorkeuren 
maar vaak genoeg de wereld in slingert! 
(Even terzijde, maar de politi eke 
voorkeur van Dirk voor Groen Links 
ligt er mede, nee vooral, aan ten 
grondslag, dat bij C.V. De Pierewaaiers 
de shawl alti jd gedragen wordt met 
de kleur groen aan de linkerzijde. Dit 
was desti jds een van de voorwaarden 
van Dirk om in het bestuur van C.V. De 
Pierewaaiers plaats te nemen… Helaas 
(naar de mening van ondergetekende) 
heeft  voorzitt er Hessels, een toch 
politi ek wat rechtser georiënteerde 
persoon, dit ti jdens zijn ambtsperiode 
nog niet weten te veranderen. Maar 
ja, om nou over te gaan op een Oranje-
Blauwe shawl gaat ook wat ver,,,,
We hadden Bert nu alleen dus. Maar 
we wisten eigenlijk nog niet hoe hem 
te vragen voor het adjudantschap van 
C.V. de Pierewaaiers. Je weet het bij 
een Poekel maar nooit… Of hij gooit 
zijn kont tegen de krib, of hij wordt 
dolenthousiast. Bert is echter ook niet 
op zijn achterhoofd gevallen en toen 
hij de commissie bij elkaar zag, wist 
hij natuurlijk genoeg. En hij begon te 
lachen….Poeh, poeh, een pak van ons 
hart! Zo enthousiast als hij was, zo 
voorzichti g was hij ook met het geven 
van een defi niti ef antwoord. Uiteraard 
moest Bert ook het thuisfront (lees: 
Eef, Sjuul en Joep) inlichten en overleg 
was, ook gezien de jonge leeft ijd van de 
kinderen van Bert, niet onverstandig. 
De adjudant gaat immers waar de Prins 
gaat en dit vergt veel ti jd, dus ook veel 
oppas-management. Een week later 
echter, wist Bert al te melden dat hij 
de adjudant van Stadsprins Marcus d’n 

Urste zou worden. Het was allemaal 
geregeld. (Namens C.V. De Pierewaaiers: 
dank je wel Eef, Jan en Tiny!!!)
Maar nu begon de ellende pas…! Of 
ellende, de commissie kwam er vanaf nu 
pas achter wat voor duo ze binnen had 
gehaald. In de resterende vergaderingen 
moest namelijk het thema van de avond 
van de onthulling gekozen worden en 
op dit thema diende een avondvullend 
programma met bijbehorend podium 
bedacht worden. Nu is het fi jn dat Mark 
een zeer creati ef brein heeft , maar als 
deze creati viteit in zijn brein maar door 
blijft  borrelen, krijg je dus een situati e 
waarin ti jdens elke vergadering een 
ander idee op tafel komt…Om gek van 
te worden. En de eerste vergadering 
waaraan Bert van Ganzewinkel 
serieus deelneemt, moet nog steeds 
uitgeschreven worden…! Wanorde en 
chaos (Poekelgedrag?) overheerste 
dus ti jdens de eerste vergaderingen in 
de aanloop naar het Prinsenbal. Totdat 
commissie-lid Marti n het beu was. Hij 
zuchtt e, op zijn karakteristi eke wijze 
met 1 arm over de leuning van zijn 
stoel, zijn in sandalen gehulde voeten 
over elkaar en verder onderuitzakkend 
eens diep, haalde nogmaals diep adem 
en riep toen de binnen de commissie nu 
al legendarische woorden: “We doen 
het zo, of anders niet!!” En mensen, dan 
kan er maar beter geluisterd worden. Of 
je nu de paus, de koning of de nieuwe 
Stadsprins van ’t Pierewaaiersrijk bent. 
De pose die Marti n zich aannam en zijn 
inhoudelijke teksten spraken boekdelen. 
Tot hier en niet verder, wilde hij er 
maar mee zeggen. Uiteindelijk werd 
het eerste idee van Mark en Bert maar 
weer van stal gehaald en werd daar op 
verder geborduurd. Hun beider passie 
voor muziek zou de boventoon moeten 
gaan voeren ti jdens het Prinsenbal en 
er zou een levensgrote radio op het 
podium moeten komen. Tevens werd 
bedacht een live-hoorspel in elkaar 
te zett en, een Gèssels nieuwsbulleti n 
te maken en er moest een zanger op 
komen treden. Spijkers met koppen 
werden die avond geslagen… In alle 
rust kon de commissie toen verder 
werken aan een geslaagd Prinsenbal. 
Te meer daar heel carnavalsminnend 
Moergestel er vanuit zou gaan, dat Prins 
Joep nog wel een jaar de scepter zou 
gaan zwaaien over ’t Pierewaaiersrijk. 
Wat we ook deden, verdacht zouden 

we niet zijn. We noemden eerder wel 
de door overcreati viteit gecreeerde 
wispelturigheid van Mark, maar 
gezegd dient te worden, dat het voor 
de commissie ook heel fi jn werken is 
met iemand die zo dolenthousiast is en 
overal in meedenkt. De commissie was 
na de jaren van John van Esch als Prins 
wel wat gewent qua enthousiasme (Joep 
en vooral Adje waren wat meegaander 
of liever gezegd afwachtender), maar 
Mark bleek toch nog een graadje erger, 
in de goede zin des woords. Bij het 
naderen van het Prinsenbal, maakte 
dit enthousiasme toch wel enigszins 
plaats voor lichte nervositeit. Dit was 
te merken aan het feit dat Mark steeds 
meer vragen begon te stellen. “Hoe 
moet dit, hoe zit dat, wanneer en waar 
moet ik wat zeggen…??” En de vraag 
die de commissie het meest verbaasde 
was: “Zou iedereen het wel leuk vinden 
als ik Prins wordt…?” Mark, toch 
bekend als allemansvriend, labrador 
van De Brouwer jr., teddybeer van de 
Nederrock en goedzak van Gèssel, vroeg 
zich af of er wellicht tegenstanders 
binnen ’t Pierewaaiersrijk zouden zijn…. 
Het feit dat Mark al enkele jaren op het 
wensenlijstje van de hofh ouding staat 
(nogmaals, ook dit is geen criterium), 
stelde hem enigszins gerust. We zien 
het wel,we gaan ervoor en Bert en ik 
staon op springe, was per deze het 
adagium!
In de daaropvolgende weken en 
maanden werd alles in gereedheid 
gebracht. Mark zijn rokkostuum werd 
aangemeten en gemaakt, Bert kocht 
meteen een nieuw pak, om maar 
verzekerd te zijn van een goed en 
keurig overkomen (waar blijven die 
Poekel-genen, als de Pierewaaiers 
langskomen??) en de commissie ging 
aan de slag met het podium, de arti est, 
het hoorspel en het nieuwsbulleti n. 
Op 9 november was dan ook alles in 
kannen in kruiken…
Onder de bezielende leiding van de 
geweldige presentator Frank Bertens, 
was het wachten op het moment dat de 
klok elf over elf sloeg. (Natuurlijk slaat 
een klok niet aan, als het elf over elf is, 
maar ondergetekende vond dit wel een 
mooie zin). Nog steeds leefde onder ‘het 
volk’ het idee dat Joep Visser wederom 
het podium zou betreden. Totdat Joep 
samen met de ere-garde de zaal betrok 
en er geen enkele aanleiding meer leek 
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te zijn dat hij opnieuw Stadsprins zou 
gaan worden… 
Maar van wie waren dan die witt e 
handje, die inmiddels op het 
podium door de reuze-radio heen 
te zien waren…?? Een zweem van 
nieuwsgierigheid nam bezit van de zaal 
van Café de Brouwer…  Alles werd al 
snel duidelijk toen,  precies om elf over 
elf (jawel, het is een jaar gelukt!!) Mark 
Boogaers door de radio heen sprong en 
vervolgens bijna door de vloer èn het 
dak van Café de Brouwer heen stuiterde. 
Over enthousiasme gesproken… 
Gelukkig was dit enthousiasme ook te 
voelen en te zien onder het in groten 
getale aanwezige publiek. Euforie, 
emoti e en verbazing vochten met 
elkaar om voorrang. Gelukkig! Gelukkig 
voor de commissie, gelukkig voor C.V. 
de Pierewaaiers, maar vooral gelukkig 
voor een nog steeds licht twijfelende 
Mark Boogaers!!! Maar als zelfs, met 
alle respect, de oude knoken van de 
leden van de ere-garde weer zo soepel 
als een net ingevett e fi etsketti  ng door 
de zaal van De Brouwer voortbewegen, 
dan weet je dat het goed zit. En het zit 

goed met Prins Marcus d’n Urste. Een 
naam, trouwens, die nog wel enige 
uitleg vraagt…
De meeste Prinsen van C.V. De 
Pierewaaiers gebruiken, zeker de 
laatste 2 decennia, hun eigen naam als 
prinsennaam. Echter, een Prins Mark 
(van Daelen, red.) was er al eens geweest 
en Mark Boogaers meende, geheel in de 
sti jl van collega-royal W.A. van Oranje 
Nassau, dat zijn eigen offi  ciële naam de 
enige juiste Prinsennaam kon zijn. “Ik 
ben geen koe, zoals Bertha 1, 2, 3 of 4. 
Ik ben Prins Markus d’n Urste, Prins van 
C.V. De Pierewaaiers en Stadsprins van ’t 
Pierewaaiersrijk ti jdens carnaval 2014!”  
Ironisch is het dan wel, dat adjudant 
Bert in al zijn bescheidenheid  juist 
niet zijn offi  ciële naam (Bertrand) gaat 
gebruiken. (In dit recalcitrante besluit 
herkennen we dan eindelijk weer wat 
Poekelgedrag... Gelukkig Bert, we 
waren al enigszins ongerust…!!)
Maar om een lang verhaal niet nog veel 
langer te maken, besluit ondergetekende 
er bijna een eind aan te breien (puur 
fi guurlijk natuurlijk, de eerste breinaald 
waarmee je kunt schrijven, moet 

immers nog uitgevonden worden) en 
namens de prinsencommissie van C.V. 
De Pierewaaiers iedereen in en om 
Moergestel een geweldige, gezellige 
en vooral saamhorige carnaval toe 
te wensen. Maar niet voordat hij, 
ook namens de commissie, uiteraard 
Mark en Bert wil bedanken voor hun 
toewijding en bereidheid om hun toch 
wel zware taak vol overgave op zich te 
nemen. Maar bovenal wil hij Hanneke 
en Eef en natuurlijk hun oppas-adressen 
heel erg bedanken, dat ze het tezamen 
mogelijk hebben gemaakt dat C.V. De 
Pierewaaiers in 2014 zo’n geweldig duo 
aan het roer heeft  staan. Waarvoor 
hulde!
Mark en Bert, namens de commissie, 
maar ook het bestuur, de hofh ouding, 
de ere-garde en alle leden van C.V. De 
Pierewaaiers heel veel succes en plezier 
voor, ti jdens en na carnaval! Geniet 
ervan, het is zo voorbij, maar het is de 
mooiste ti jd uit jullie (carnavaleske) 
leven!

Ondergetekende!

Eerlijk is eerlijk; was het sauwelen 
de laatste jaren van een bedenkelijk 
niveau, met als dieptepunt de 
platvloerse optredens van 2012, in 
2013 haalden alle sauwelaars een 
dikke voldoende.
Maar wat die Stef Habraken daar 
toch stond te vertellen! Die stond 
me daar een potje te liegen! Hij 
stuitte op zijn weg naar Moergestel 
in de Pierenberg op een LEEUW!! 
Nou ben ik in het grijze verleden 
’s nachts honderden keren door de 
Pierenberg naar huis gefietst, maar 
een leeuw of sporen daarvan heb ik 
nooit gezien. En ik kom toch uit de 
préhistorie van De Pierewaaiers. Eén 
keer meende ik een sabeltandtijger 
te hebben gezien: maar ja dat was 
op Aswoensdag, dus heb ik twijfels 
over mijn eigen waarnemingen.
Het gevaarlijkste wat ik er ooit 
’s morgens rond 6 uur heb gezien, 
waren vier brede, geblokte, niet 
zo grote, negroïde mannen. Ze 

vormden een kleine, bedreigende 
erehaag en zagen waarschijnlijk aan 
mijn oude fietske, het hart, dat in 
mijn keel klopte en mijn bezwete 
voorhoofd (ik had op dat moment 
liever een leeuw gezien), dat er 
eer noch geld viel te behalen en zij 
lieten mij passeren …….!
Waarschijnlijk vroegen zij zich net 
als ik later af:’’Waarom hebben we 
die bleekscheet laten gaan????’’ 
Nee, Stefke, ik heb er af en toe wel 
eens beestjes gezien, soms zelfs 
figuurlijk een beer op de weg, maar 
een leeuw?? Echt niet!! Wel een 
paar keer een jaguar!!  

Ze starten met al weer een 
evenement, dat niet doorgaat; de 
Nieuwjaarsduik!
Onbegrijpelijk, hadden ze eigenlijk 
de kans om zich eens gratis te 
wassen in Oisterwijk en laten ze die 
kans toch voorbijgaan!

Uit een onderzoek blijkt, 
dat de werkdruk van onze 
gemeenteambtenaren te groot is.
Dit komt waarschijnlijk, doordat ze 
teveel tijd kwijt zijn aan het reizen 
van en naar hun werkplek. Ruim 125 
van de 193 ambtenaren wonen niet 
in onze gemeente! Dit is natuurlijk 
heel goed voor de betrokkenheid!? 
Ze weten zich in ieder geval 
gesteund door 3 van de 4 leden van 
het College van B&W. Ja, het gaat 
goed met onze gemeente!

Sauwelen 2013 800+ in 2014

Druk, druk, druk!!!
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Het is gewoon niet eerlijk. Een 
normaal jaar duurt 365, vooruit 
af en toe 366 dagen, maar het 
afgelopen carnavalsjaar duurde veel 
langer. Ik bedoel, Aswoensdag 2013 
is op de dag dat u de sleutel terug 
komt brengen (zaterdag 1 maart 
2014) alweer 381 dagen geleden. Nu 
zal die tijd voor sommige mensen 
om zijn gevlogen en voor anderen 
hebben aangevoeld als een eeuw. 
De gevoelslengte van een periode 
hangt natuurlijk van veel dingen 
af. Net als bij iedere vorm van 
gevoelslengte.

Zo duurde het kiezen van de 
nieuwe Paus voor de gelovigen in 
Rome tergend lang. Alsof ze pauze 
belangrijker vonden dan Paus. Je zou 
het er koud van krijgen, twee weken 
blauwbekken bij Vaticaanstad. Voor 
je het weet komt er witte rook uit 
je mond. Maar koud hadden we het 
allemaal. Mét carnaval was het al 
amper te harden, maar vervolgens 
vonden de weergoden het ook nodig 
de winter even door te trekken 
tot pakweg juni. Althans zo voelde 
het. In Drenthe konden ze op 1 
april nog schaatsen. Goed, er heeft 
niemand durven controleren of het 
écht kon, maar toch. Het leek wel 
Siberië, maar dan zonder de sexy 
dames van Pussy Riot in een hutje 
op de Bosfazant. Hun verblijf in de 
ijskoude en bitterharde strafkampen 
moet eindeloos zijn geweest, daar 
valt zelfs een middagje shoppen 
in Oisterwijk bij in het niet, toch 
Burgemeester? Laten we eerlijk zijn, 
wie wil er nu langer dan een uur in 
Oisterwijk blijven? Koning Willem-
Alexander en Koningin Maxima in 
ieder geval niet. 

Er zijn natuurlijk dingen die eindeloos 
lijken te duren, maar dat is nog wat 
anders dan dat ze daadwerkelijk 
van lange duur zíjn. Een voetreis 
naar Santiago de Compostella (is 
dit de beschermheilige van de 
afvalverwerking?) bijvoorbeeld, al 
zou ik toch honderd keer liever de 
benen nemen dan de trein. Het zal 
wel even duren voor die machinist 
zijn leven weer op de rails heeft. 
Of een wapenstilstand van 60 jaar 
met je buurland, dat vond Noord-
Korea afgelopen maart ook wel lang 
genoeg. Gelukkig hebben wij er 
nooit eentje met België gesloten, ze 
zouden ons direct weigeren bij het 

tankstation in Poppel en velen van 
ons zouden nooit meer een scheet 
mogen laten in een Vlaams café. 
Over wapens gesproken, Malala 
(klinkt als een carnavalskraker) 
Yousafzai uit Pakistan zei tegen de 
Verenigde Naties dat boeken en 
pennen de machtigste wapens zijn 
van de jeugd in haar land en de rest 
van de wereld. Vooral in combinatie 
met een sterke elastiek en een 
scherpe punt. Heeft u vroeger 
altijd goed opgelet op school, 
Burgemeester? Een politiek correct 
antwoord is voldoende hoor, iets in 
de trend van ‘ik was gewoon heel 
erg dol op huiswerk’. 

Wat weet u dan nog van 
Aardrijkskunde? Over orkanen en 
tyfoons? Een wind is niet alleen 
gevaarlijk als ie door iemand gelaten 
wordt. Hij kan ook ongelofelijke 
schade aanrichten en dan ook nog 
eens in een absurd korte tijd. Zo 
hielp een storm in luttele momenten 
de Filipijnen naar de Filistijnen. Dat 
is wel wat heftiger dan die stormpjes 
hier. Ik ben geen weerkundige, maar 
ik verwacht begin maart ook wel 
een kleine bui, de pieren waaien 
dan door de lucht. Maar de schade 
daarvan zal zeker meevallen, da’s 
hooguit een storm in een glas bier. 
Misschien wel in een glas Zundert. 
Heeft u die al op? Sinds oktober is 
Nederland een trappist rijker. Al 
vraag ik me toch steeds af waar 
die naam vandaan komt, trappist. 
Klinkt als iemand die op zolder 
slaapt en de wc niet heeft gehaald 
na een avondje doorhalen. 

Maar toch een mooie aanwinst en 
zo zijn er nog meer dingen die de 
wereld hebben verrijkt het voorbije 
jaar. Wat dacht u van een selfie, een 
foto van jezelf, waarbij de maker 
zonder woorden probeert te zeggen 
dat hij of zij zichzelf de leukste 
persoon ter wereld vindt. En er zijn 
nog meer mooie dingen gebeurd voor 
Nederland sinds de vorige carnaval. 
België heeft met het wisselen van 
de troon in juni wederom bewezen 
een soort namaak-Nederland te zijn. 
Of hebben ze proberen te bewijzen 
dat ze slechts twee maanden 
achterlopen? We hebben ook een 
nieuw briefje van 5. De 5 is verplaatst 
en het biljet is beter beveiligd 
tegen valsmunters. Waarom maakt 
de Europese Bank zich überhaupt 

druk om deze briefjes? Wie vervalst 
er nu briefjes van 5? Frans Bauer 
wordt toch ook niet gecoverd?! 
Maar het allermooiste nieuwtje van 
2013 blijft toch wel dat Gibraltar 
lid is geworden van de UEFA! Hoera, 
voetballen op een rots tegen een 
stel apen, de 2e voorronde van 
de Europa League lonkt voor FC 
Utrecht. Overigens weten ze in 
Apeldoorn allang dat apen heul goed 
zijn in sport. Wordt een duur grapje 
voor die Gibraltaren, iedere week 
een boete voor oerwoudgeluiden.

Die zul je in de laatste lange maand 
(had februari maar niet zo veel 
dagen) tot carnaval niet horen. 
Dan zien we alleen maar stadions 
gevuld met Russen die d’r mond 
niet open durven te doen, behalve 
als er een hoop kots uitkomt. Ik 
denk dat Herman Renz wel jaloers 
is, dat het Russisch Staatscircus zo 
groot is geworden. Ik verheug me 
nu al op de overwinningsspeech van 
Ireen Wüst: ‘Ik wilde hier gewoon 
zo snel mogelijk weg en echt geen 
driehonderdste van een seconde 
langer blijven.’ Dan gaat het 
natuurlijk weer om ergens zo kort 
mogelijk overdoen, een heel andere 
interpretatie van tijd. Zo snel 
mogelijk een berg af, zonder hulp 
van een helikopter (autocoureurs 
proberen ook altijd álles om de 
snelste te zijn!). De reuzenslalom, 
met Ermelindis en Peer (Heukelomse 
Mietjes zijn helaas niet welkom). 
Zo snel mogelijk één tot 25 rondjes 
schaatsen in een voormalig of 
toekomstig martelkamp. Overigens 
is er reeds een folterplek ingericht in 
Sotsji, Burgemeester. De curlinghal! 
Het schijnt dat de toegangskaarten 
bewust extra duur zijn gemaakt 
zodat mensen alleen al daarom hun 
tijd uitzitten. En de lege plekken 
worden opgevuld met mannen 
die naar Vladimir Poetin hebben 
geknipoogd. Het schijnt zelfs dat de 
Russen alleen de Olympische Spelen 
wilde organiseren als ze het curling 
mochten veranderen in kleurling. 
Maar het over de grond sleuren van 
een minderheidsbevolking vond het 
IOC toch meer iets van twee jaar 
geleden.

We kunnen er heel wijs en 
gewetensvol over gaan doen, 
meneer de Burgemeester, maar zo 
lang leven wij nu ook weer niet 

BESTE BURGEMEESTER,

>>

57



... dat pakt altijd goed uit !

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

adv. van Alphen_130x93mm  03-05-2010  09:22  Pagina 1



in een beschaafde samenleving. 
Maar in een paar jaar kan er veel 
veranderen. Kijk maar naar uw 
eigen Oisterwijk. Daar liep 800 
jaar geleden nog iedereen met een 
zwaard rond, tegenwoordig mag je 
al blij zijn als de loodgieter zijn 
gereedschap niet is vergeten. 

Goed, toch bedankt voor uw lezend 
oog meneer de Burgemeester. We 
slaan ons er wel doorheen. Door 
die lange laatste februari maand, 
waarin de Russen al lekker feest 
vieren, de veldrijders op het WK 

in Noord-Brabant geen rondje 
overslaan en u aan de grote 
preparty van de verkiezingen 
begint. De maand waarin een hoop 
verliefdelingen elkaar het ja-woord 
geven en meteorologen elkaar het 
weerwoord. 28 dagen waarin het 
kan sneeuwen, vriezen, waaien, 
dooien, scheten, bitterballen en 
frikandellen. En waarin wij, de 
Pierewaaiers, met op kop Prins Marcus 
d’n Urste, in zijn kielzog Adjudant 
Bert en de hele Raad van Elf (of 
de halve Raad van Tweeëntwintig), 
onze vingers afbijten door een 

mensonterend en levensbedreigend 
gevoel van ongeduld waarvoor 
Unicef reeds een vergadering heeft 
gepland dwars over het crisisberaad 
m.b.t. arbeidsomstandigheden 
van Maastrichtse burgemeesters 
heen. Veel plezier ermee deze 
maand! En wacht alsjeblieft 
niet langer dan nodig om die 
potverdikkemese sleutel terug 
te komen brengen. Wij staon op 
springeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. 

Houdoe.

Enkel onderzoeksgegevens, die 
bevestigen, dat je echt niet gek 
hoeft te zijn om Carnaval te vieren 
(gegevens zijn uit 2011; aantal 
ondervraagde Brabanders was 
5090);
In Brabant viert men gemiddeld 
vanaf 8,7 jaar al Carnaval. Natuurlijk 
zijn ze in Limburg nog vroeger; nl. 
6,9 jaar. En de rest van Nederland 
is al bijna volwassen voordat ze 
er van genieten (17,7 jaar). In het 
buitenland start men als men 13,2 
jaar is.
Gemiddeld viert 61 % van de mensen 
4 dagen Carnaval, slechts 2 % is het 
na 1 dag al beu, 9 % na 2 dagen en 
20 % vindt het wel drie dagen leuk.
Wist je, dat 70 % van de mannelijke 
Carnavalszotten tussen de 30 en 55 
jaar het vier dagen volhoudt.
En verkleden doen we ons bijna 
allemaal. Maar 1 % verkleedt zich 
niet. Ongeveer 20 % houdt het 

bij de boerenkiel, 16 % heeft de 
voorgeschreven kleding van de 
eigen Carnavalsvereniging aan en 
de rest ziet het wel of weet het tot 
vlak voor de Carnaval niet.
Ja, en er wordt echt wel gedronken. 
Er zijn mensen, die beweren, dat ze 
per dag maar 1 of 2 glazen drinken 
(3%), 12 % drinkt 2 tot 5 glaasjes, 21 
% schrikt niet voor 5 tot 15 glazen, 
16 % meent zich te herinneren, dat 
ze 15 tot 20 glaasjes verteren en de 
andere 13 % zijn gestopt met tellen 
toen ze er 20 achter hun kiezen 
hadden.
In het noorden van ons land en bij 
de carnavalshaters bestaat het 
vermoeden, dat alle feestneuzen 
vreemd gaan tijdens de Carnaval. 
Nou, vergeet het maar!
7 % ging ooit vreemd met de Carnaval 
en dat schijnt minder te zijn, dan 
tijdens het werk op een bedrijf. 17 % 
heeft trouwens een serieuze relatie 

overgehouden van de Carnaval en 
daar zal menig datingbureau jaloers 
op zijn. Slechts bij 3 % is door de 
Carnaval de relatie ooit stukgelopen 
(landelijk loopt meer dan 30 % van 
de relaties stuk, dus maar in 10 
% van de gevallen is de oorzaak 
Carnaval). Trouwens 10 % van de 
ondervraagden heeft tijdens de 
Carnaval de huidige partner leren 
kennen. Dus al bij al is de Carnaval 
een goede liefdestijd.
62 % van de mensen neemt vrij of 
heeft vrij van school of werk tijdens 
de Carnaval.
De onderzoeker, Drs. Theo Franken, 
een socioloog van ruim 70 jaar, viert 
nog steeds Carnaval, want hij is van 
mening, dat hij herboren terugkomt 
van het feest en hij durft te 
stellen, dat Carnaval beter voor je 
gemoedstoestand is, dan een doosje 
pillen op recept van de dokter.  

Moergestel komt al sinds 1147 in 
de annalen voor. In het kader van 
het 800 plus 6 keer 11 jaar bestaan 
werden er in Gèssel 2013 zonder 
gemeentelijke ondersteuning 
diverse feesten gevierd (naar 
schatting 166) o.a. 175-jarig 
jubileum zangkoor Cantate Domino;
66ste verjaardag van Ricky Martens, 
Jan Oerlemans en Corrie op ’t Hoog; 
44-jarig bestaan Carnavalsvereniging 
‘De Durdraaiers’; Uitbrengen 
van de 50ste editie van ‘ 
Pierewaaiersblaoike’; Viering 11de 
Carnavalsmis op Carnavalszaterdag 
door onze Theo te Wierik; 
Kerstversiering inclusief bomen 

gratis verzorgd door Blitz (gemeente 
had net voor Kerstmis gauw de bomen 
omgezaagd!!); 75-jarig jubileum 
Mirlitonfanfare ‘De Klomp’; 66ste 
verjaardag Chrisje Antonis en Ricky 
de Brouwer; 50-jarig jubileum 
Scouting Moergestel; 6de editie 
Moergestel Fietsdorp; Op 5 mei: 
weer een goed bezochte jaarmarkt; 
Kerkelijke viering inauguratie 
266ste Paus; 16de verjaardag Manon 
de Brouwer (alcoholvrij feestje);  
86-ste verjaardag van mijn platonische 
vriendin Liesbeth van Beckhoven; 
40-jarig bestaan Moergestelse 
Tennis Vereniging; 1ste Moergestelse 
Quispel-avond met aansluitende 

feestavond; 16de editie van het 
Bockspringen; 31ste  editie van het 
Blaoskapellentournooi; Gratis 
Kerstmarkt (door De Dorstvlegels);
Zwevende Kerststal aan de 
Kerk;Drie Prinsenballen met drie 
Prinsen. 2de Pieregebrouwel met 
gratis gastoptreden laatste echte 
SOK-prins; 76ste verjaardag van 
Moergestels Volkszanger Cees 
Couwenberg; Tigste Feest van de 
Langste Nacht.

Carnaval

866 jaar

vervolg
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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

inpettofotografisch.nlfotostudio • grafische vormgeving • webdesign
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Als 
homo’s niet 

welkom zijn in 
Rusland, waarom mogen er dan wel biatleten mee doen aan de Olympische 

Spelen?

Man achter 
het stuur, 
kroket uit 
de muur.

Liever één 
pils in de 

hand dan tien 
op de grond.

Een slager is 
een mens van 
vlees en bloed.

Waar rook is, 
is worst.

Leffe is het 

meervoud 

van lef.

Bestek is zilver, 

tanden zijn goud.

Eenvoud is 
beter dan 
twee fout.

Wie Ali zegt, 
moet ook B 

zeggen. Eén ding 
is zeker, een 

lucifer is sneller 
op dan een 
aansteker.

Ook een kater, 
bestaat voor 

95% uit water.

De liefde 
van de man 
gaat door de 

maag, verder naar 
de darmen en het 
vervolg laat zich 

raden.

Gèssel staat ver weg van de 
wereldpolitiek; maar het wordt toch 
ook wel getroffen als die stomme 
Russen onze kaas en bloemen 
niet meer willen, omdat we een 
dronken kindermishandelaar, 
tevens diplomaat, een paar uurtjes 
vastzetten. 

Die Poetin krijgt dezelfde streken als 
Stalin en die was niet te beroerd om 
meer dan 20 miljoen van zijn eigen 
mensen te vermoorden. Hopelijk 
zijn we niet zo stom om alles 
maar goed te keuren van die oude 
KGB-er. Het is al erg genoeg, dat 
homosexuelen en vrije Nederlandse 

journalisten en fotografen worden 
geweerd en idealistische mensen 
van Green Peace voor jaren worden 
opgesloten. 

Die Beer uit het oosten gaat 
gewoon weer 70 jaar terug. En 
waarom hoeven diplomaten hun 

procesverbalen niet te betalen en 
wij eenvoudige Brabanders wel? Is 
een 60-jarige oude wet belangrijker 
dan normaal fatsoen?

De Beer

61



Pieregeblèr

V V K :  J u m b o ,  N o v y  v a n  W e z e l ,  D e n  B o o g a a r d  e n  d e  B r o u w e r

26 januari 
2013

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

Autobedrijf Moorman
Moergestel

Aannemersbedrijf 
Gebr. Van de Zanden B.V., Moergestel

Apparanza Schoonheidssalon
Moergestel

Asmi Ass. Groep B.V.
Moergestel

Autobedrijf Donkers
Moergestel

Autobedrijf Wil Reijrink
Diessen

All-round Reiniging Swinkels
Moergestel

Alkulux
Tilburg

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

Frank van Esch
Moergestel

Hendrikx Matrijzen
Oisterwijk

Hoveniersbedrijf Van de Ven
Moergestel

Jos van Esch Elektrotechniek
Udenhout

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

Maricon
Moergestel

Martine’s administratiekantoor
Moergestel

Medos
Moergestel

Ligtvoet Shoes
Moergestel

Partyboerderij t Draaiboompje
Moergestel

Restaurant Croy ‘t Stokske
Moergestel

Schildersbedrijf Kerkhof
Moergestel

Schoenfabriek Van Bommel B.V.
Moergestel

Slijterij In den Korenmaaier
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

Vision Makelaardij/allround makelaardij
Tilburg

W. Ketelaars Bestrating en 
Groenvoorziening, Moergestel
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Van Dam en Partners Janssen aannemers Op’t Hoog Op’t Hoog Cafe de Brouwer
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Moergestel
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Moergestel
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Moergestel bv

Partyboerderij ‘t Draaiboompje
Moergestel
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Moergestel
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Moergestel

Brasserij De Schouw
Moergestel

Buro Vermeer
Oisterwijk
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Moergestel

Autobedrijf Donkers
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Moergestel

Ligtvoet Shoes
Moergestel
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Stucadoorswerken, Moergestel
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Moergestel

Jos van Esch Elektrotechniek
Udenhout
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Tilburg
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Moergestel

Schildersbedrijf Kerkhof
Moergestel
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Moergestel
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Moergestel

C . V.  “ D e  P i e r e w a a i e r s ”
Druk: Drukkerij Cyaan • Middelbeers • www.drukkerij-cyaan.nl



Weet u het nog? Hoe was het vorig jaar ook alweer?

Het lijkt allemaal alweer zo lang geleden. Weet u 
nog wie vorig jaar het Pieregeblèr gewonnen heeft , 
wie er meededen? Welke liedjes u ti jdens carnaval 
veel gehoord heeft ? Als we de foto’s erbij pakken, 
begint alles weer te draaien en weten we het weer: 
Gèssel draait dur! Het mott o zorgde voor veel 
variati e, carnavaleske en draaiende acts. Niet alleen 
de deelnemers, maar zeker ook de liedjes van het 
Pieregeblèr werden veel gedraaid ti jdens carnaval.
Bij C.V. De Durdraaiers zit dat draaien na 44 jaar 
inmiddels in ’t bloed en zij wonnen dan ook 
zowel de eerste prijs voor het carnavalslied van 

Moergestel 2013 als de Cees van Esch wisselbokaal 
voor de beste presentati e. Voor die presentati e was 
een aantal Durdraaiers afgereisd naar Hilversum en 
zo hadden zij prachti ge opnames van bij De Wereld 
Draait Door met Matt hijs van Nieuwkerk, die de act 
voor C.V. De Dudraaiers aankondigde. Eenmaal op 
het podium toonden de Durdraaiers een mooie act 
met prachti ge ronddraaiende en dansende poppen 
uit de Carnaval Festi val  van de Eft eling.
De Brouwer jr. deed  ‘Ons ding’, waarbij we een 
aantal vertrouwde fi guren op het podium voorbij 
zagen komen zoals een kabouter, een (van) Zon en 
Sinterklaas. De Kammeraoj gingen het ‘Begaoje’ 
vanuit hun muziekdoosje, waarbij we een overzicht 
kregen van 11 jaar deelname aan het Pieregeblèr. 
C.V. De Pierewaaiers’ Raad van Elf shuff elde erop los 
op het podium en zett e prins Joep d’n Urste in het 
middelpunt ‘Want het is carnaval’. Gangmoakers 

kwamen Schots en scheef 
het podium opgedraaid 
en verzorgden weer 
een mooie act met 
een carnavalesk liedje 
‘Gèssel draait dur’.
Baja Baja was vorig jaar 
‘wit frendz’ en zong over 
een luchtkussenvoertuig, 
dat hen niet helemaal 

had droog gehouden, maar dat belemmerde het 
zingen niet. De Poekeltjes leken een internati onale 
carrière te ambiëren en maakten er een mooi (taal-)
feestje van door te zingen ‘We set hier de tent on 
his head’. Brugzeikers vormden samen een Heppie 
Hart Koor, waarbij de harten doordraaiden en zij zo 
een eigen draai gaven aan het mott o. C.V. De Dors(t)
vlegels vroeg zich af ‘Wie wil er met ons hossen?’. 
Zij gaven zelf het goede voorbeeld, dat goed werd 
gevolgd in de zaal.

DJ Tommy zorgde voor feestelijke muziek ti jdens de 
pauze en tussen de liedjes door. De toneelmeesters 
gaven weer hun eigen show door als oude vrouwtjes 
verkleed hun taak te vervullen.
De presentati e voor ’t Pieregeblèr zag er helemaal 
anders uit dan andere jaren. Vorig jaar kreeg het 
publiek voor het eerst ook een kijkje achter de 
schermen. Presentatrice Danny nam het publiek 
via een beeldscherm mee naar de kleedkamers of 
op weg naar het podium, waar deelnemers al wat 
vertelden over wat er ging komen of over elkaar.

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer 
geslaagde avond en kijken we uit naar het 
Pieregeblèr 2014.

Als u deze krant ontvangt, is het aft ellen echt 
begonnen, nog één week en dan is het weer 
zover: Pieregeblèr 2014! We zijn erg trots en blij 
met weer een mooi deelnemersaantal, waarbij 
we komende editi e maarliefst twee nieuwe 
deelnemers mogen verwelkomen. 

In de voorbereiding naar het Pieregeblèr 
2014 zijn wij er bovenop gesprongen om er wat 
moois van te gaan maken. We hoorden al snel 
van verschillende kanten, dat de deelnemers op 
springen staan en we denken dan ook dat ze wel uit 
de band zullen springen zaterdag 15 februari.
Bij aanvang van het Pieregeblèr springen we 
allemaal een gat in de lucht. We verwachten dat 
de teksten van de deelnemers wel van de hak 
op de tak zullen springen. Verlegen deelnemers 
kunnen proberen de dans te ontspringen, dan 
moeten we misschien nog voor iemand in de bres 
springen. Als ze in ieder geval maar niet uit hun 
vel springen, we hebben liever dat ze allemaal in 
het oog springen. 

En we zijn er van overtuigd dat dat gaat lukken. 
We wensen alle deelnemers en vrijwilligers 
alvast veel plezier met de voorbereidingen en 
voor iedereen alvast een hele fi jne avond.

C.V. De Pierewaaiers presenteert:
Pieregebler 2014: We staon op springe!
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Carnaval 2014 
programma in Den Boogaard 

 
Donderdag 27 februari 

* Nieuwe Koninklijke Harmonie 14.00 uur 
m.m.v. smartlappenkoor Agge mar weg bent 

Entree: € 5,00 (vv) € 6,00 aan de deur 

 
Vrijdag 28 februari 

* Schoolcarnaval  
Carnaval Voor de Moergestelse basisscholen 

 

 
Zaterdag 1 maart: openingsbal 

* Openingsbal 
Na de carnaval mis wordt in Den Boogaard  

het carnavalsfeest officieel geopend. 
 Een feestelijk programma met daarin ook de sleuteloverdracht  

aan de Stadsprins van Moergestel.  
Aanvang 14.30 uur 

* Carnavalsdansavond 50+  
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 2,50 incl. koffie/thee 

 

 
Zondag 2 maart:  

*Prijsuitreiking kinderoptocht 
’s Middags worden in Den Boogaard de gewonnen prijzen uitgereikt aan  

de jeugdige deelnemers van d’n opstoet.  
De optocht door het Pierewaaiersrijk begint om 12.45 uur stipt. 

 

 
Maandag 3 maart 

* Dweilen in Den Boogaard 
Jeugd-carnavaldisco  

8-10 jaar 18.00 – 20.00 uur 
11 -14 jaar 20.30 – 23.00 uur 

 
Dinsdag 4 maart 
* Seniorenmiddag  
Bezoek de raden van 11 

Aanvang: 13.00 uur 
Entree: Gratis 

  
 

Meer informatie: www.carnavalmoergestel.nl 



We staon op springe!
Commissie Pieregeblèr 2014
Anke, Annelies, Jaap en Koen.

Wat:  Pieregeblèr 2014 ‘We staon op springe!’
Wanneer: Zaterdag 15 februari om 20u00
Waar: Den Boogaard, Moergestel
Wie: Prachtige deelnemers staan te popelen en 

te springen van ongeduld
Waarom: Om samen een mooie, gezellige, carnavaleske 

en fijne avond te hebben
Hoe: Hoe? Loop, dans, huppel, hups, spring en 

kom kijken, leuk! 
 Kaarten à €10,- te koop bij Jumbo, 

Novy van Wezel, Den Boogaard en De Brouwer.

In het BING-rapport komen 
de ambtenaren noch het 
gemeentebestuur er goed vanaf. Het 
rapport wijst niet op één schuldige, 
nee het gaat om de beeldvorming.
Onze vriend Floris van Bommel 
schreef in een column, dat als het 
in een bedrijf niet goed loopt, 
men niet de schuld in de onderste 
regionen moet gaan zoeken, maar 
bij de leidinggevende. En wat 
zegt het rapport nu; onder het 
bewind van Janssen is de cultuur 
van wantrouwen en verwijt er in 
Oisterwijk in geslopen. Hadden ze 
in Tilburg ook al niet zo’n rapport 

naar aanleiding van een paar 
zaken?? De geschiedenis herhaalt 
zich blijkbaar! Ook in Oisterwijk 
barst het van de duistere zaakjes; 
het Bosranddossier, het Lindeplein, 
nevenfuncties, intern functioneren 
top. En gaat de gemeente ‘’Samen 
bouwen aan vertrouwen’’ (kosten 
€ 50,000,--). Zijn wij blij, dat 
onze Gèsselse Janssens zich alleen 
bezighouden met bouwen en 
sponseren!

De invloed van oud-Willem II-er 
Bombarda en van Messi is echt 
enorm; zelfs de paus komt uit 
Argentinië!

Wie het laatst lacht, is het traagst 
van begrip.

BING Invloed

Spreekwoord
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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:



Op een kille, natte zondag in 1982 
reist de voltallige Hofhouding van C.V. 
“De Pierewaaiers” af naar Beneden-
Leeuwen. In dit pittoreske plaatsje 
vindt de onthulling van een standbeeld 
plaats, dat door de Gemeente is 
geschonken aan de gemeenschap. Het 
beeld is ontworpen en vervaardigd door 
de Moergestelse kunstenaar Hans van 
Brunschot. 
De volgende dag raken Hans en Jos 
Denissen (vicevoorzitter van C.V. “De 
Pierewaaiers”) in gesprek over de 
onthulling en over het 22-jarig bestaan 
van “De Pierewaaiers”. Op dat moment 
ontstaat het idee om de Moergestelse 
bevolking een beeld aan te bieden, 
als blijvende blijk van waardering 
voor hun medewerking aan het 
Carnavalsgebeuren.

En wat voor beeldje dient het te 
worden? Moergestel is van oudsher een 
agrarische gemeenschap, dus zoeken de 
twee het in de plattelandssfeer. Het idee 
ontstaat om een boerke te maken, die 
met een mustert loopt. Een mustert is 
een bos takken, die met een wilgenteen 
bij elkaar werd gehouden en die 
gebruikt werd om de broodbakoven en/
of de wasketel in het bakhuis te stoken. 
Over de prijs worden Hans en Jos het al 
snel eens. Nu het volgende obstakel: de 
goedkeuring van de ledenvergadering 
van ”De Pierewaaiers”. Behoudens 
een enkeling, die het geld liever naar 
de missie wil sturen, gaat de voltallige 
vergadering akkoord met het voorstel 
om een beeld te vervaardigen, dat een 
waardige plaats zal krijgen in het dorp. 

Hans begint te ontwerpen en te 
boetseren en al pratend ontstaat een 
beeldje, dat in de ogen van Hans en Jos 
overeenkomt met hun wens en idee. 
Hier blijkt weer de grote kracht van 
Hans: hij maakt iets beter en mooier 
dan de aangever had gedacht. Het 
beeldje lijkt dan ook sprekend op een 
opa van Jos (inclusief snor!), ondanks 
dat Hans de goede man nooit heeft 
gekend en diens naam nooit is gevallen. 
In september 1983 was het ontwerp 
klaar in de vorm zoals de beide heren 
het hadden gewenst. 

Al lang was er vanuit “De Pierewaaiers” 
gewerkt om de benodigde centen te 
vergaren. Jos laat een tegel ontwerpen, 

waarop de molen van Moergestel 
staat (natuurlijk weer ontworpen door 
Hans van Brunschot). Piet Weterings 
bleek bereid om de tegeltjes in zijn 
zaak, toen nog ‘Breda’s Welvaren’, 
te verkopen aan de toeristen, die 
dagelijks met busladingen vol bij hem 
kwamen lunchen, dineren of dansen. 
Van de opbrengst kon het beeld betaald 
worden.

De mal was er, het bedrag om te gieten 
was er, maar toen …. de klokkengieterij 
uit Asten, die het beeldje zou gieten, 
vroeg ineens zo’n groot bedrag, dat de 
begroting ver zou worden overschreden. 
Maar als de nood het hoogst is, is de 
hulp nabij: de Hofhouding van C.V. 
“De Pierewaaiers” bracht een bezoek 
aan de Stadshofhouding van Tilburg 
in café “Boerke Mutsaers”. Prins van 
Tilburg was Jan Melis, mededirecteur 
van ijzergieterij Melis uit Tilburg en 
zakelijke buurman van Johan de Roo, 
Stadsprins van Moergestel. Johan had 
van zijn Adjudant Jos vernomen van 
het financiële probleem. En inderdaad 
Jan Melis was wel bereid om voor de 
vastgestelde prijs het beeld te gieten 
(of heeft Johan toch stiekem wat 
bijgepast?). Nog steeds zijn wij in ieder 
geval blij, dat die twee er hun schouders 
onder hebben gezet, want nu waren 
“De Pierewaaiers” erin geslaagd om 
gratis een beeld te vervaardigen (de 
kosten waren namelijk indirect door de 
toeristen van Piet betaald).

En nu de plaats… In overleg met 

Burgemeester Jan ter Veer werd 
besloten het beeldje een plaats te geven 
voor het zijraam van het Gemeentehuis, 
zodat de gemeentebode er altijd uitzicht 
op had en de burgemeester het vanuit 
zijn werkkamer ook kon bewonderen. 
Het beeldje zou op een sokkel worden 
geplaatst. Een week voor de onthulling 
werd hieraan door Huub van Elderen en 
Hans van Brunschot nog de laatste hand 
gelegd. Hans liep hierbij een bloedende 
hoofdwond op. Vakkundig werd de 
snee door Dr. Van Delft, jr. dichtgenaaid 
(nog zichtbaar). Gelukkig was het niet 
zo ernstig: Hans kon de 4de zaterdag 
van januari 1984 gewoon getuige zijn 
van de onthulling van zijn beeld door 
Burgemeester J. ter Veer en Stadsprins 
Johan I.

En toen moest het beeldje eigenlijk 
toch nog wel een naam krijgen. Ja, en 
dan gaat de macht van het geschreven 
woord een rol vervullen. Jos vond 
Jaonneke wel een leuke naam; het was 
een afgeleide van zijn doopnaam, het 
was een oude dorpse naam, het was 
een naam die makkelijk uitspreekbaar 
was en er waren in Moergestel zoveel 
Janussen, dat het niemand op zou 
vallen, dat hij het kleinood naar zichzelf 
noemde. Dus in Moergestel Nieuws, 
in ’t Pierewaaiersblaoike en in andere 
media sprak hij steeds van Jaonneke 
in plaats van ‘Ut mustertmènneke’. 
En zie: het werkte weer. Alleen werd 
hij gestraft door de plaats van ons 
Jaonneke. Stond het mènneke eerst 
gezellig bij Burgemeester Ter Veer en 
Jaon Nouwens: na de annexatie door 
Oisterwijk stond hij daar moederziel 
alleen. Jaon ging in de VUT, Jan ter Veer 
moest zijn durp afstaan aan Oisterwijk, 
het gemintehuis werd gesloten en 
Jaonneke verdween achter de bosjes. 
Daarom zijn we blij, dat het beeld nu 
een permanente plaats krijgt op de hoek 
Tilburgseweg/Oisterwijkseweg (waar 
vroeger “Breda’s Welvaren “ stond). 
Op de plaats waar het idee om  ‘De 
Pierewaaiers’ op te richten was, heeft 
Jaonneke nu zijn rustpunt gekregen. Het 
is te hopen, dat hij voor altijd dankbaar 
kan uitkijken over de creatiefste straten 
van het Pierewaaiersrijk.

Jaonneke, hou de benen strak! 
(oewen maot)

Ons Jaonneke (de geschiedenis van een Gèssels beeldje)
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PIEREWAAIERS DORSTVLEGELS DURDRAAIERS

12:00 De Brouwer 't Centrum

12:15 Unne bôjem lègge De Veerkes

12:30 Unne bôjem lègge De Veerkes 't Draaiboompje

12:45 Unne bôjem lègge 't Draaiboompje 't Draaiboompje

13:00 De Schouw 't Draaiboompje 't Draaiboompje

13:15 De Schouw 't Draaiboompje Epi

13:30 De Schouw De Bierschaope Epi

13:45 Epi De Bierschaope De Schouw

14:00 Epi De Bierschaope De Schouw

14:15 Epi De Bierschaope De Veerkes

14:30 De Klaore Epi De Veerkes

14:45 De Klaore Epi Hierneffe

15:00 De Klaore De Schouw Hierneffe

15:15 De Klaore De Schouw Den Boogaard

15:30 De Brouwer Den Boogaard Den Boogaard

15:45 De Brouwer Den Boogaard 't Centrum

16:00 De Brouwer Hierneffe 't Centrum

16:15 De Brouwer Hierneffe 't Centrum

16:30 't Centrum De Brouwer De Klaore

16:45 't Centrum De Brouwer De Klaore

17:00 't Centrum De Brouwer De Klaore

17:15 De Veerkes De Klaore De Brouwer

17:30 De Veerkes De Klaore De Brouwer

17:45 De Veerkes 't Centrum De Brouwer

18:00 Den Boogaard 't Centrum 't Draaiboompje

18:15 diner Den Boogaard

DWEILPROGRAMMA 3 MAART 2014
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Soms twijfel je toch wel eens of er 
nu echt een crisis is.
Uit interne informatie vernomen:
Tijdens MindSet (een happening 
waar wat Disk Jockeys optraden) 
op 19 oktober in de tent bij ‘’’t 
Draaiboompke’’ waren 1800 
betalende bezoekers, die minimaal 
€ 22,50 entree betaalden is ruim  
€ 40.000,--. Ze hadden om 22.00 uur 
al 25.000 consumpties gekocht voor 
€ 2,50 per bon is € 62.500,--. Voor 
een flesje water werd € 5,-- betaald, 
want dat heb je als druggebruiker 
nou eenmaal nodig. Logisch, dat 

die starterswoningen niet betaald 
kunnen worden!!
PS Voor een of ander bandje uit 
Australië betaalde men laatst  
€ 140,-- per kaartje.
Dus het kan nog erger. 

24 inwoners van de gemeente 
Oisterwijk waren uitgenodigd 
bij de officiële opening van 200 
jaar Koninkrijk in Scheveningen. 
Daaronder waren alle 6 de inwoners 
van Moergestel, die in  800 jaar 
Stadsrechten van het dorp 

(zaterdag t/m dinsdag)
2014: 1 – 4 maart
2015: 14 -17 februari
2016: 6 – 9 februari
2017:  25 - 28 februari (55-jarig 
bestaan Pierewaaiersrijk!!)
2018:  10 – 13 februari
2019: 2 – 5 maart
2020: 22- 25 februari

Oisterwijk hebben geloofd. Dat was 
echt niet selectief!!

Ben je gezellig aan het bouwen, 
begint daar een Schoolstrater 
ontzettend te mekkeren over de 
nieuwbouw. Motivatie: vervlakking 
van de bouw en daardoor een 
waardevermindering van een halve 
ton van je appartement aan de 
overkant. Zelden zo’n egoïstische 
nonsens gehoord. Woon je eerst 

tegenover een lelijk, bouwvallig 
fabriekspand zonder enige uitstraling 
en krijg je nu een keurig, maar ook 
gevarieerd gebouwd wooncomplex 
tegenover je! Lijkt niet echt op een 
terugval in woongenot! 
Voor eventuele gegadigden voor 
jouw appartement is dit zondermeer 
een pluspunt! Jammer, dat een 
rechter meegaat met jouw eis en 
een bouwstop oplegt. Het betekent, 

dat op de toch al niet zo drukke 
arbeidsmarkt dit weer extra druk 
legt. Jammer, dat de bouwers geen 
schadeclaim kunnen neerleggen bij 
de eiser (zal zijn advocaat ook wel 
Pro Deo hebben), dan was zijn eis zo 
ingetrokken, wed ik!

Veertig jaargeleden stond Moergestel 
te zeuren om een zwembad, dat ze 
gelukkig niet hebben gekregen. En 
wat zien we nu; op ’t St. Jansplein 
komt een ondergronds zwembassin 
met inpandig plonstoilet. Ja, zoiets 
hebben ze in Oisterwijk niet. Zijn 
we dan ook berentrots op. Snap wel, 
dat het via hemelwater, dat op het 

plein valt in dat gat zal vallen, maar 
begrijp echt niet hoe het regenwater 
uit de omliggende straten erin 
terechtkomt. Die straten liggen 
toch lager en ik heb altijd geleerd, 
dat vloeistof naar het laagste punt 
vloeit (behalve bij Manneke Pis, 
die doet het met een boogje). Ja, 
en dan stroomt er gewoon een 
tonnetje of 6 onder het plein weg. 
Ecologisch, een besparing, die we 

er natuurlijk nooit uithalen (een ex-
ingenieur van het Waterschap zei 
me, dat het waarschijnlijk weinig of 
geen nut had voor het milieu). Als 
we nu eens dat gat gegraven hadden 
en er 100 vrachtwagens grint in 
hadden gereden, was het effect dan 
niet hetzelfde geweest??

Crisis

Avang

Zwembassin

Carnaval in de 
toekomst

200 jaar 
Koninkrijk

En de reus is geveld! Reeds een paar 
jaar geleden kreeg ex-Prins Antonio 
I, Toon Franken, de vervelende 
mededeling, dat hij geplaagd werd 
door die vervloekte rotziekte. Vol 
moed ging Toon de strijd aan, maar 
ondanks zijn ijzersterke body, lukte 
het hem noch zijn doktoren de 
ziekte onder controle te krijgen. En 
dan 2 augustus is Toon ingeslapen. 
Toon laat niet alleen een leemte 
achter in zijn gezin, maar ook 
binnen De Pierewaaiers. Toon was 
vanaf het eerste jaar lid van de club, 
maakte deel uit van de Raad van Elf 
en was twee jaar de Stadprins van 

het Pierewaaiersrijk. Zijn goede 
connecties met de Prins Henrico 
van De Durdraaiers zorgden ervoor, 
dat de twee oudste Moergestelse 
Carnavalsverenigingen samen 
konden werken aan de groei van 
de Moergestelse carnaval. De 
Seniorenmiddagen namen onder 
Toon een enorme vlucht en de ‘’worst 
van Toon’’ werd het symbool van 
een leuke carnavalsmiddag voor de 
65-plussers en gehandicapten. Ook 
na zijn Prinsschap bleef Toon nauw 
betrokken bij de Carnavalsviering, 
o.a. de Dansgarde, waar Monique 
en Nicole jarenlang deel van 

uitmaakten, was zijn trots, de 
Eregarde was zijn paradepaardje 
en de Boerenbruiloft kreeg ook zijn 
volledige steun. Niet voor niets 
werd Toon voor zijn gehele oeuvre 
vorig jaar opgenomen als Erelid, 
iets wat slechts 9 mensen in het 
51-jarig bestaan is gegeven. Wij 
wensen Gerrie, Monique, Nicole en 
de andere familieleden heel veel 
sterkte toe met het verlies van de 
deze reus van het Pierewaaiersrijk 
en hopen, dat zij in navolging van 
en ter ere van Toon nog dikwijls in 
ons midden zullen vertoeven.

In memoriam
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 We staon op springe om 
 
 

 
 
 
      Aan de Kerkstraat 16 te 
Moergestel aan u te showen!!!                                 

                  Openingstijden: 

         Woensdag Donderdag Vrijdag  

                    10.00 tot 17.30 uur 

                           Zaterdag 

                    10.00 tot 16.00 uur 

Kinderkleding maat 44 tot 164 

Twinkeltje stao op springe meej 
carnavalskleding en andere gekke dingen



Zie je het al voor je; een 
megagemeente van Haaren tot De 
Mierden? Hans is al zo groot (lang) en 
wil zich blijkbaar nog groter maken. 
Na zijn o.a. mislukte Midi-project en 
de miskleun Pieter Vreedegarage, 
de financiële catastrofe van het 
terrein van Leerfabriek Oisterwijk 
is nu heel Midden-Brabant aan de 
beurt!
Logisch, dat het Brabants Dagblad 
ironisch schrijft over Hans 
Janssenstad.
Hoewel als de regering zo graag grote 
gemeenten wil of zelfs eist, moet 
je wel iets doen. Zo’n gemeente 
heeft natuurlijk ook zijn voordelen, 
vooral financiële. Je hebt maar één 
burgemeester nodig, je krijgt in 
totaal een kleinere gemeenteraad 

(het zal toch niet zo zijn, dat 
ze alle gemeenteraadsleden van 
Oisterwijk, Goirle, Hilvarenbeek, 
Loon op Zand en Haaren bij elkaar 
gaan optellen, want dan krijg je toch 
wel heel veel narcistische personen 
bij elkaar) en natuurlijk heb je veel 
minder ambtenaren nodig. Qua 
bezetting en gemeenteraadsleden is 
er per 80.000 inwoners een lagere 
bezettingsgraad dan nu. Bovendien 
mogen alleen de ambtenaren 
blijven, die in de gemeente wonen 
en ze krijgen daarvoor geen 
reisgeld meer. Ze mogen alleen 
blijven als ze op de fiets naar hun 
werk gaan. Het bespaart heel veel 
parkeerontheffingen en die plaatsen 
kunnen dan weer veel parkeergelden 
opbrengen.

De regering zou ik voorstellen; 
maximaal 25 raadsleden, minimaal 
Mbo-opleiding,  (valt die Hans 
Smolders in Tilburg af!) wel als 
dagtaak. Maximaal inkomen van de 
raadsleden; 2 x modaal. Wethouders; 
maximaal 3 x modaal. Bij 
vervroegd uittreden dezelfde WW-
uitkeringregels als bij de rest van 
Nederland. De burgemeester moet 
een vakgerichte opleiding hebben, 
dus geen filosofie of theologie, 
maar politicologie, economie, 
staatskunde of bedrijfskunde. De 
voorkeur gaat uit naar een niet-
partijgebonden burgemeester, 
zodat je bijvoorbeeld geen CDA’er 
krijgt, terwijl er niemand meer op 
die partij stemt. 

Natuurlijk is de naam Hans 
Janssenstad ironisch bedoeld. Maar 
als het wel door gaat, rijst de vraag 
hoe die gemeente dan eventueel 
moet gaan heten.
Gezien de vele heigronden wellicht 
’t Heike, maar dat dorpje bestaat al 
en heeft ook een kwalijke reputatie.
Vanwege onze rivier de Reusel, 
zou Reusel ook wel iets zijn, maar 
die optie hebben ze in de Kempen 
al gekozen. Vanwege de vele 
bossen, zou Den Bosch iets zijn, 
maar dan krijgen we problemen 
met Oeteldonk. Beekdal; zo heet 
de apotheker in Hilvarenbeek 
al. Heerlijkheyd: klinkt zo Biks 
consumptief De Parel; zo groot is de 
schittering nou ook weer niet.
Oisterwijk: kan niet meer, want de 

wijk ligt dan voor een groot deel 
niet meer ten oosten van Tilburg.
Moergestel: willen we niet, want 
zo’n stad interesseert in Gèssel 
niemand een moer.
De enige goede naam is volgens ons 
Fantasiastad.

Een uitsluitend uit mannen 
bestaande commissie, Moergestels 
Tweede Verdieping, heeft naar 
aanleiding van het afschieten van 
Trees Rees, het voorstel ingediend 
om een nieuwe Dorpsraad te 
formeren. Zij kwamen met de 
volgende vijf Kaatjes: C. L., T. v. G., 
T. S.,H. v.d. S en T.V. Het bestuur 
zou worden gecomplementeerd met 
de haantjes J. d. G en P.S.
Vergaderzaal: pand Mensink. 

Trees zegt gewoon, dat ze stug zal 
door gaan. Eigenlijk heeft ze wel 
gelijk; ze werd door onze Dorpsraad 
voorzitter, diplomaat in Finland, 
gewoon de hel in geprezen. 

En heeft die Dorpsraad de laatste 
jaren nou echt veel gedaan??

Verwacht resultaat: binnen een 
week is de bouwval afgebroken.
Aantal slachtoffers: 4.
De Stichting Quatspel looft een prijs 
uit voor wie de juiste namen kan 
invullen van de initialen. Hoofdprijs; 
5 (!) dagen gratis entree bij alle 
café’s  en de Carnavalsmis tijdens 
de Carnaval. Oplossingen; redactie 
van dit blad.

De gemeente, lees wij, is per jaar 
kapitalen kwijt aan reisgelden 
voor de ambtenaren, die niet onze 
gemeente wonen. Aangezien ze 
blij moeten zijn, dat ze in deze 
moeilijke tijden een goede betaalde 
baan hebben, zijn we voorstander 
van de afschaffing vergoeding 
woon-werkverkeer. Waarschijnlijk 
brengen de 125 ambtenaren en 
de drie leden van het College dan 
voldoende besparingen op om het 
fietspad Haghorst-Moergestel af te 
maken.

Naar aanleiding van het beschieten 
van middenstander Robert Daniëls is 
het Oisterwijkse spreekwoordenboek 
weer uitgebreid:
Wie een Leeuwenkuil graaft voor 
een ander, valt er zelf in.
Wie kaatst, moet de kogel 
verwachten.
Parel in het groen: het land van de 
vliegende kogels.
Oisterwijk: het getto van Brabant.
Ook negatieve reclame is reclame.

De partijen beginnen hier meteen 
weer mee. Wat dacht je van het 
CDA; hele bestuur is afgetreden. 
Lijsttrekker v. B. is vorige keer 
met voorkeurstemmen in de raad 
binnengedrongen.
Bij AB; deze bejaarde partij vraagt 
je vooral te stemmen op van de 
Ven en Mathijssen. En die hebben 
nu al aangegeven na twee jaar op 
te stappen. Die stemmen tellen dus 
maar voor de helft!

Hans Janssenstad

Naam

Prijsvraag

Trees Rees

Fietspad Spreekwoorden Kiezersbedrog
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Het aantal inwoners van de 
gemeente Oisterwijk is in 2012 
gedaald met 5 personen. Een van 
de schuldige is Hans Janssen. 
Als hij met zijn huishouden in de 
gemeente was gaan wonen, was er 
een positief saldo van 1 persoon 
ontstaan. En als die 125 allochtone 
gemeenteambtenaren zijn 
voorbeeld hadden gevolgd, hadden 
we wellicht zelfs een woningtekort 
gehad!
Wel raar eigenlijk, dat het 
inwoneraantal daalt; Oisterwijk is 
toch een groeigemeente? Heb ik 
waarschijnlijk ook weer verkeerd 
begrepen. Maar ja, dat zal wel zijn 
gekomen, omdat ik had gelezen 
dat er binnen een jaar of tien 1600 
woningen bij moesten komen??!!

Toch nog even terug naar de 
plonsplee. Zit ik wat te mijmeren 
over die glasplaat boven de plee. 
Eigenlijk is de zaak dan toch niet 
compleet. Boven het plonsgedeelte 
hoort dan ook een toiletruimte. Als 
ik dan terugdenk aan vroeger, dan 
zie ik die van ons thuis nog staan. 

De deur op het koude oosten; want 
beter een koude kont, dan een nat 
gat was het idee. 
Bij opa in De Vrij Hoef hadden ze de 
WC in de stal staan en die 25 koeien 
hielden je gat wel warm. Bij de 
andere opa stond de deur naar het 
noorden. Over de hele breedte was 
daar de kakdoos, waar je uitgebreid 
op kon zitten. Rechts van je zat een 
spijker in de muur en daar hingen 
netjes in stukken gescheurd delen 
van de Tilburgsche Courant of van 
de krant van Arts. Als het zomer 
was kon je daar op je gemak zitten 
lezen, maar als het winter was; je 
wist niet hoe gauw je naar binnen 
rende. 
Voor een plasje ging je gewoon 
achter de koeien staan en deed het 
in de ,,group’’. Soms deed je daar 
ook stiekem je grote boodschap, 
maar dan moest je wel opletten, 
dat de koe achter je niet hetzelfde 
idee had, want dan had je een 
bruine rug.
Zo’n kakhuiske of schèthuiske 
moet er op het plein eigenlijk ook 
komen. De deur moeten hier ook 
naar het noorden staan, dan voelen 
de enigszins bekakte overburen uit 
de Herengoed zich er ook beter 
betrokken.

En dan zou ik er Hans van Brunschot 
een beeldje in laten maken en 
dat noemen we dan Nolleke den 
Draaier. En met de moderne 
techniek moet het dan mogelijk zijn 
om dat manneke zijn mond open 
te laten doen en te laten roepen; 
Papier hier! En dan zit er binnen 
in een apparaatje, dat die stukjes 
papier samendrukt tot een schoon  
drolleke. En met dat drolleke kunde 
dan een avond de open haard stoken. 
En dat is dan nog een ecologisch 
verantwoord!
Gatverdamme, dat is pas een idee 
van een stronteigenwijs iemand!

In oktober staat heel Nederland 
op zijn achterste benen; ‘’Moet 
het Sinterklaasfeest nu wel of niet 
worden afgeschaft?’’ Met name 
de rol van Zwarte Piet was zeer 
dubieus. Het zou verwijzen naar de 
slavernij.
Natuurlijk is dit een onzinnig motief; 
tijdens de slavernij kregen de 

negers met de roe en tegenwoordig 
heeft Zwarte Piet de roe vast en zijn 
wij blanke kindertjes de pineut! In 
mijn jeugd was het zelfs nog erger: 
Zwarte Piet zeulde ons in een zak 
helemaal mee naar Spanje (en dat in 
de tijd van Franco!). En geloof maar: 
in december is het in de Pyreneeën 
verdomd koud en die rotsen zijn ook 
heel hard. Zelf werden ze in de tijd 
van de slavernij vervoerd in schepen 

en werden ze alleen maar zeeziek.
Nee, laat hier de VN maar buiten: 
laat ons gewoon Sinterklaas 
vieren en ga eens kijken wat er 
gediscrimineerd wordt bij het grote 
lid; Rusland.

Inwoners

Zwarte Piet

Monument

D a m e s - e n h e r e n k a p s a l o n

D a m e s - e n h e r e n k a p s a l o n

D a m e s - e n h e r e n k a p s a l o n

D a m e s - e n h e r e n k a p s a l o n

D a m e s - e n h e r e n k a p s a l o n

D a m e s - e n h e r e n k a p s a l o n

D a m e s - e n h e r e n k a p s a l o n

Rootven 35
5066 AT Moergestel

Telefoon kapsalon 013 - 5133772
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Ode aan ons Jaonneke
Vanaf  1984 stond hij te gloriëren bij het gemeentehuis,
Genietend van de eikenbomen en het straatgeruis.
Warm bekeken en gegroet door de burgemeester
Stilletjes gepoetst en verzorgd door de huismeester
En dan zeggen die kerels in Den Haag zomaar
Weg gemeente: zonder of  met lokaal bezwaar
We horen vanaf  1997 bij het dorpje Oisterwijk
En ons beeldje verdwijnt gewoon uit de kijk.
16 jaar lang stond je daar alleen te verpieteren
B&W kon dat natuurlijk niets mieteren.
Wie het pand koopt, krijgt jou erbij
Je bleef  verborgen staan aan de westzij.
De gemeente had niets met jou Inpetto
En liet het stilletjes maar zozo.

Maar nu, we hebben nu een kapitaal plein
Waar we enorm trots op zouden moeten zijn
Het kost wel een paar tonnetjes aan poen
Er is daardoor echt niet meer te doen
 Maar we zijn nu van het water verlost
Niet belangrijk is wat dat heeft gekost.
Het plein moet natuurlijk worden opgefleurd
Met een plonsplee is dat niet echt gebeurd
Dus werd er gezocht en gedacht
En echt.. niemand had het ooit verwacht!
Het mustertmènneke, ons Jaonneke, kwam in beeld
Net alsof  ze in de gaten hadden dat hij zich had verveeld

Hij werd zonder pardon van zijn sokkel gehaald
Nog even gezuiverd, gepoetst en gezandstraald
En toen werd hij met ere op de hoek geplaatst
Waar schoenmaker Kersten woonde als laatst.

Tenminste dat was een ambtelijk plan
Helaas bleek, dat het ook anders kan.
Dezelfde plaatselijk goed georiënteerde ambtenaren
Bleken die plek ook voor het schoenmakersbeeld te bewaren
Want schoenmaken had Gèssel rijk gemaakt
Want zelfs met minimumlonen werd er niet gestaakt
En ons mènneke  moest maar iets anders zoeken
Hij deed dit gelaten en zonder vloeken.
Hij wist het immers heel zeker en vast
De boerenstand heeft beter op ons dorp gepast.

Ziet hem daar nu staan pronken
Zijn hoofdje enigszins naar beneden gezonken
Zijn petje half  hangend voor zijn trouwe ogen
Zijn rug van de last der mustert gebogen
Fier kijkt hij nu naar het dorp in
Dolgelukkig: hier heeft hij het naar zijn zin
Alles wat er in het dorp geschiedt
Valt nu binnen zijn waarnemingsgebied
Heel Moergestel ziet hem elke dag
We hopen, dat dit nog jaren duren mag.

(in de hoop, dat hij voor het uitkomen van deze uitgave is verplaatst)

De Rijksrijmer 

Het mustertmènneke, ons Jaonneke 
zou verplaatst worden naar het 
St. Jansplein en zou tegenover ’t 
Centrum een mooie plaats krijgen. 
Van daar uit zou hij heel het verkeer 
in het dorp in de gaten kunnen 

houden en zelfs kunnen zien wat 
er gebeurt bij ‘’De Brouwer’’ en bij 
‘’De Klaore’’. 
Wat blijkt nu; Frans van Bommel en 
nog wat mensen willen een beeld 
laten maken, dat symboliseert, dat 
Gèssel een rijke schoenindustrie 
kende. En laat die ambtenaren 
nou op het idee komen, dat beeld 
op dezelfde plaats neer te zetten 
als men ons Jaonneke had gepland 
(stond er zelfs al op ingetekend). 
Zeggen ze nog, dat ambtenaren zo 
lang over alles doen om geen fouten 
te maken!
En ja, ons Jaonneke verloor. 
Keuterboeren waren vroeger ook al 
geen notabelen, fabrikanten wel. 
Resultaat ons Jaonneke moest maar 
een ander plaatsje zoeken en dat 
heeft hij in alle bescheidenheid 
gedaan; hij wist immers ook wel 
dat de doorsnee Moergestelnaar 
echt niet rijk is geworden van 
de schoenindustrie; niet voor 
niets gingen er verschillende 
schoenmakers in de beginjaren 
zestig in een andere bedrijfstak 
werken; in de bouw verdiende je 

bijvoorbeeld 2 x zoveel en het 
pensioen was beter!

Maar eerlijk is eerlijk; de 
schoenlapper wordt groter en valt 
straks veel beter op.
Reactie van ons Jaonneke: ‘’Zij zijn 
groot en ik is klein’’. 

Beeld 73
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Oisterwijk

LI
JS

T 4

Eén stem kan het 
verschil maken!

Laat uw stem niet verloren gaan !

Stem woensdag 19 maart en kies 
CDA Oisterwijk
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Novy van Wezel
Rootven 10, Moergestel
Tel.: (13) 5131889
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PROOST!
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