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Voorwoord Prins Frans I
Ik sta op dinsdagavond aan de 
keukentafel een andere laptop te 
herstellen, komt Mark Janssen 
binnenlopen. Ik zeg: “Moet jij gaan 
uitleggen wat er mis is met die 
laptop? Ik wist niet dat jij daar ook 
verstand van hebt.” “Dat heb ik ook 
nie”, zegt Mark en meteen achter 
hem zie ik Mark van Daelen ook 
binnenstappen. “Kom jij het dan 
uitleggen, Mark?” En terwijl ik het 
zeg denk ik direct: “Hoho, hier is 
iets anders aan de hand.”

We haole alles uit de kaast
Het motto van 2016 is “We haole alles 
uit de kaast!” Niks nieuws, dat zijn we 
gewend in Pierewaaiersrijk. Ook een 
motto is niks nieuws. In Moergestel 
wordt sinds 1969 bijna onafgebroken 
(op één jaar na) een motto gekozen. 
Een motto hoort vooral bij het 
Bourgondische carnaval zoals dat in 
Noord-Brabant gevierd wordt.

Bakermat van sprookjes
De Efteling dankt zijn 
populariteit enkel en alleen aan  
’t Pierewaaiersrijk en zijn 
inwoners: de Pierewaaiers.

Unne Bôjem Lègge!
Wij vinden het namelijk erg 
belangrijk dat elke Pierewaaier 
goed voorbereid aan de 
dweiltocht begint. C.V. De Pierewaaiers

SMC, wat is dat?
Samenwerkend Moergestels Carnaval. 
Hierin zi jn al le carnavalsverenigingen 
vertegenwoordigd.

Coryfeeën-interview
Al jaren is hij een vertrouwd gezicht binnen de 
hofhouding van C.V. De Pierewaaiers.
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Verschijnt iedere 3e zaterdag voor Carnaval, huis-aan-huis verspreid in ons Pierewaaiersrijk. Mocht u géén krant hebben ontvangen, 
raadpleeg dan iemand van C.V. De Pierewaaiers of informeer bij café De Brouwer.
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Beste Pier en Pierin,

Daar zijn we dan weer! We zitten nog ruim voor 
de kerst wanneer ik dit voorwoord schrijf. De 
krant moet over enkele uren bij de drukker 
liggen om ervoor te zorgen dat u hem op tijd 
kunt lezen. Zijn we klaar voor andermaal een 
heerlijke week Carnaval? Laten we even een 
checklist maken:

Hebben we vier Prinsen?  
Met Frans, Ronaldo, Dirk en Jos is Carnaval in 
tamelijk nieuwe doch goede handen!

Hebben we een motto?  
‘We haole alles uit de kaast!’ is verzonnen door 
onze eigen Bert!

Gaan we goed voorbereid op weg?  
Of de Muzikaalste Zondag van het Zuiden, het 
Pieregebrouwel, het Pieregeblèr, het Sauwelen 
en alle Prinsenbals genoeg zijn geweest, dat zal 
de toekomst moeten uitwijzen. Maar verderop in 
dit magazine zult u vast gerustgesteld worden.

En dan de laatste vraag: ligt de carnavals-
krant bij u op tafel? ... 
(Hier graag zelf even invullen wat van toepassing 
is.)

Wij van de krantencommissie wensen iedereen 
alvast een fijne Carnaval, we haole alles uit de 
kaast!

Namens de voltallige redactie,

Laurens van der Aa
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- Security Awareness trainingen  
- Infrastructuur beveiligingsadvies  
- Risico Analyse  
- Digitaal sporenonderzoek  
- Beveiligingstesten  
- Informatiebeveiligingsadvies (ISO27001) 
- Privacy Impact Analyse   

Tijdelijk personeel  
voor uw: 
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Telefoontje van Lian Janssen: “Mijn laptop doet het niet goed 
meer, kun jij een keer langskomen?” Ik: “Nee Lian, voor laptops 
kom ik niet langs, kun je hem niet brengen?” Lian: “Uhm, ik moet 
wel even uitleggen wat er mis is, dat doe ik liever wanneer ik 
hem breng.” Ik: “Kom dinsdag 21 april dan maar langs rond  
20.00 uur.”

Ik sta op dinsdagavond aan de keukentafel een andere laptop 
te herstellen, komt Mark Janssen binnenlopen. Ik zeg: “Moet jij 
gaan uitleggen wat er mis is met die laptop? Ik wist niet dat jij 
daar ook verstand van hebt.” “Dat heb ik ook nie”, zegt Mark en 
meteen achter hem zie ik Mark van Daelen ook binnenstappen. 
“Kom jij het dan uitleggen, Mark?” En terwijl ik het zeg denk ik 
direct: “Hoho, hier is iets anders aan de hand.” En Mark Janssen 
bevestigt meteen mijn gedachten. “Ik kom helemaal niet voor 
een laptop, daar is niets mee aan de hand, wij komen voor iets 
heel anders.” Mijn hartslag schiet al wel iets omhoog, want ik 
weet natuurlijk bij welke vereniging deze heren thuishoren. Sacha 
wordt erbij geroepen en we gaan er even bij zitten. En dan komt 
de vraag of ik Prins van De Pierewaaiers wil worden... 

In mijn gedachten heb ik het antwoord al meteen gereed. Prins 
van De Pierewaaiers staat namelijk al enige tijd op mijn bucketlist. 
Maar nu daadwerkelijk ook de mogelijkheid daar is, is het toch 
wel even slikken en er schieten al snel duizend vragen door mijn 
hoofd. Sacha en ik krijgen alle gelegenheid om alle vragen te 
stellen. Wat moet ik dan allemaal doen? Kan ik dat allemaal wel? 
Hoe kom je nou toch bij mij? Noem maar op, te veel om op te 
schrijven. Mark en Mark stellen mij gerust en onder het genot van 
een paar pilskes worden er nog wat anekdotes verteld. Er wordt 
me op het hart gedrukt dat ik er goed over moet nadenken en 
niet nu meteen mag antwoorden. Dat doe ik dan ook niet en ik 
beloof er goed over na te denken, maar laat alvast weten dat ik 
er zeker niet onwelwillend tegenover sta.

Mark en Mark zijn vertrokken en Sacha vraagt of ik het wel echt 
wil doen. Carnaval ziet er dan wel heel anders uit en het zal een 
drukke tijd gaan worden. We gaan naar bed en praten nog even 
verder. Ik zeg tegen Sas: “Ik wil het doen! Zo’n kans krijg je maar 
één keer, ondanks alle vragen en bedenkingen die ik nu nog 
heb. “Ja Frans, je wilt het toch! En ik vind het eigenlijk ook heel 
leuk, doe het dan!” Vanuit mijn bed heb ik een uur nadat Mark 
en Mark vertrokken waren, gebeld. “Ik doe het!” “Uhm, dit is 
eigenlijk heel ongebruikelijk Frans, maar we zijn er blij mee!”

Vervolgens heb ik een aantal nachten nauwelijks geslapen. Het 
gehele carnavalsprogramma en alles wat eraan voorafgaat bleef 
maar door mijn hoofd spoken. Bij de eerste bijeenkomst van de 
Prinsencommissie kwam de rust erin bij mij. De Pierewaaiers zijn 

wel erg goed georganiseerd. Over alles is nagedacht 
en dat geeft mij veel vertrouwen. Ik mag kenbaar 
maken wie ik graag als adjudant zou willen hebben. 
Jurgen van Ras wil ik dolgraag vragen, maar ik weet 
alleen niet of een kok in de horeca daar wel tijd voor 
heeft. Het duurde een aantal weken voordat hij door 
de Prinsencommissie werd gevraagd en er eindelijk 
een antwoord kwam. Gelukkig was Jurgen net zo 
enthousiast als ik. Ook Jurgen en zijn vrouw Noortje 
willen Carnaval wel eens anders en intenser beleven.

Inmiddels zijn we heel wat bijeenkomsten verder en 
het Prinsenbal is achter de rug. Jurgen en ik hebben 
een bevestiging gekregen van wat wij al dachten: 
De Pierewaaiers is echt een toffe club om bij te zijn. 
Ze hebben alles voor mekaar over en ze regelen het 
met z’n allen. Je kunt wel zeggen: “Ze haole alles uit 
de kaast!”

Ondanks dat Jurgen en ik nooit lid zijn geweest van 
De Pierewaaiers, zijn wij ook geen onbekenden in 
de Moergestelse carnavalswereld. We hebben vijf 
jaar in de Raad van De Zevertoeten gezeten, waarbij 
Jurgen zelfs Prins is geweest en ik zijn adjudant. Met 
Carnaval ben ik altijd alle dagen van de partij en de 
laatste jaren schurk ik vaak tegen De Pierewaaiers 
aan. Omdat het altijd zo supergezellig is en er steeds 
een groot feest van wordt gemaakt. 

Ik ga mij verder niet voorstellen, want ik heb het 
vermoeden dat de meeste Gèsselsen mij wel 
kennen. En als dat niet zo is, dan spreek je mij maar 
aan tijdens Carnaval of tijdens een van de andere 
prachtige carnavalsevenementen. 

Jurgen en ik gaan het avontuur aan. Het blijft 
spannend, maar het belangrijkste is plezier hebben 
met elkaar. Wij kunnen alleen maar meegaan in het 
enthousiasme van C.V. De Pierewaaiers. Namens De 
Pierewaaiers en adjudant Jurgen wens ik iedereen 
die Carnaval in ons Pierewaaiersrijk liefheeft een 
geweldige tijd toe. Als het aan ons ligt haole we 
alles uit de kaast!

Alaaf, alaaf, alaaf,

Prins Frans d’n Urste
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- Infrastructuur beveiligingsadvies  
- Risico Analyse  
- Digitaal sporenonderzoek  
- Beveiligingstesten  
- Informatiebeveiligingsadvies (ISO27001) 
- Privacy Impact Analyse   
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PRINS VAN DE PIEREWAAIERS STAAT NAMELIJK 
AL ENIGE TIJD OP MIJN BUCKETLIST

PRINS FRANS I
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Ut moet nie gekker worre! Carnaval 2016 staat alweer voor de 
deur. Gèssel draait weer dur! Waar blijft de tijd? Het lijkt nog 
vorige maand dat ik enkele Pierewaaiers op carnavalsdinsdag 
hoorde zeggen: “Ik zit aon m’n maxima!” 2015 was een 
goed carnavalsjaar met geslaagde activiteiten. Ook voor 
carnaval 2016 is het programma in Pierewaaiersrijk weer 
goed gevuld. Laat dat maar over aan Moergestel. Carnaval zit 
Moergestelnaren in het bloed. Ge moet er aonleg vur hebben!

Prins Frans d’n Urste en adjudant Jurgen staon op springe om de 
sleutel van Pierewaaiersrijk in ontvangst te nemen. Die overhandig ik 
op zaterdag weer met een gerust hart. Samen met de Raad van Elf 
en een hele hoop vrijwilligers maken ze er weer een groot feest van. 
Meej mekaar ist vur mekaar! Zonder de inzet van al die Pieren en 
Pierinnen zou het niet lukken. Hulde en dank daarvoor!

Het motto van 2016 is “We haole alles uit de kaast!” Niks nieuws, 
dat zijn we gewend in Pierewaaiersrijk. Ook een motto is niks nieuws. 
In Moergestel wordt sinds 1969 bijna onafgebroken (op één jaar na) 
een motto gekozen. Een motto hoort vooral bij het Bourgondische 

carnaval zoals dat in Noord-Brabant gevierd wordt. Even zoeken op 
Wikipedia leert: “Meestal een gevleugelde uitspraak in plaatselijk 
dialect. In de optocht kunnen mensen zich volgens dit motto kleden...”  
Dès mooi vur mekaar, zou ik zeggen!

De optocht in Pierewaaiersrijk is altijd weer één van de hoogtepunten 
van carnaval. Dur zit muziek in en iedereen staot er gekleurd op. 
Als ik de verrassende creaties van de deelnemers zie, denk ik vaak:  
Dees paast me wel! Maar of het nou wel of niet past, ge zit ’r aon 
vaast! Een carnaval zonder optocht is geen carnaval.
 
Ik wens Prins Frans d’n Urste heel veel succes als Stadsprins van 
Pierewaaiersrijk. En adjudant Jurgen vraag ik goed op hem te letten, 
want saome houdet ’t langste vol. Alle Pieren en Pierinnen wens ik 
heel veel plezier. Hou het gezellig en veilig, anders krèdde daor praot 
van! 

Alaaf!
Burgemeester Hans Janssen

“WE HAOLE ALLES 
UIT DE KAAST!”

9.  Dat iedereen evenveel recht heeft op plezier, ongeacht 
afkomst, leeftijd, geaardheid of klederdracht, en we 
met zijn allen zullen feesten en genieten.

8.  Dat wij respect hebben voor alle hardwerkende 
horecamensen die ons van drank en voer voorzien.

7.  Als er meensen tijdens Carnaval uit de kaast willen 
komen, wij ze er niet terug in stoppen maar omarmen 
als iedereen.

6.  Dat wij proosten en de glazen zullen heffen voor 
iedereen die ons lief is en helaas het feest in het 
hiernamaals moet vieren.

5.  Dat wij minimaal met het edele gerstenat zullen 
knoeien.

4.  Dat iedereen zich zal verkleden in de oude tradities 
van het Bourgondische dan wel Rijnlandse Carnaval 
of in andere kolderieke klederdrachten.

3.  Dat iedereen dient aan te sluiten als de polonaise 
voorbij komt en ook meerockt wanneer de gitaren 
klinken.

2. Dat de anekdotes op woensdag tijdens het 
haringhappen enkel een positieve verhaallijn 
hebben. Zeiken, zaniken en zeuren is tijdens alle 
carnavalsdagen niet toegestaan.

1.  Dat we tijdens de pierrotverbranding op dinsdag met 
zijn allen tegen mekaar kunnen zeggen dat we alles 
uit de kaast hebben gehaald!

Gegeven te Pierewaaiersrijk, november 2015

PROCLAMATIE
Wij, Prins Frans d’n Urste, geboren in De Heivelden, getogen in De Hoefkens, 
alwonend in ’t Tjap, bij de gratie van carnavalvierend Moergestel, gekozen 
door De Pierewaaiers, gegund door De Dorstvlegels, De Durdraaiers en De 
Springveren, op de veertiende van de elfde tweeduizendenvijftien om elf over 
elf, als achtentwintigste Stadsprins van het Pierewaaiersrijk, zal onder de 
naam van Prins Frans d’n Urste gaan regeren uit hoofde van de volgende 
verworven waardigheden: monarch van ’t Tjap, patron van het groene laken, 
baos van Gèssel, opperzeveraar der Zevertoeten, deskundoloog in de ICT, 
principaal van Semmy’s Rock, apostel van Plok, back-up ideoloog,

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, Joep I 
en Marcus I,

verklaren ongekend enthousiast en uitermate vereerd te zijn om als 
dorstlustige grootvorst tezamen met adjudant Jurgen van Ras, de hofhouding 
en heel het Pierewaaiersrijk een geweldig en groots carnavalseizoen te 
vieren en te beleven. 
Wij proclameren dat residerend vanuit het prinsheerlijke café De Brouwer, 
centraal gelegen in het meest geliefde dorp van Brabant, vanaf vrijdag vijf 
februari tot en met dinsdag negen februari de volgende edicten van kracht 
zijn:

11. Dat in het gehele Pierewaaiersrijk Carnaval gevierd moet worden van vijf 
februari tot en met negen februari.

10. Dat mijn adjudant en grote vriend Jurgen van Ras mij en de hofhouding 
zal vergezellen en staande zal houden gedurende de gehele Carnaval.

5
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De 53e editie van het inmiddels vertrouwde 
Pierewaaiersblaoike! Onze ‘carnavalskrant’ 
kent een rijke en soms turbulente historie. 
Maar we zijn trots om u wederom een 
prachtige glossy te kunnen aanbieden. Met 
veel plezier brengen we jaarlijks 2.500 
exemplaren huis-aan-huis rond. En met 
veel plezier wordt de zin en onzin vaak nog 
dezelfde dag door u gelezen!

Ook zijn we trots dat we aan de vooravond 
staan van ons jubileumjaar: op 12 maart 
1962 werd C.V. De Pierewaaiers officieel 
opgericht. Ons dorp ging destijds als eerste 
in de wijde omtrek werkelijk Carnaval 
vieren. Op die bewuste maandagavond 
in maart kon men vast niet bevroeden dat 
anno 2016 maar liefst vier enthousiaste 
carnavalsverenigingen in Moergestel actief 
zouden zijn!

Ons Prinsenbal op 12 november 2016 vormt 
de aftrap voor de festiviteiten aangaande 
ons 55-jarig jubileum. De voorbereidingen 
zijn reeds in volle gang. Zo zal er een fraai 
jubileumboek verschijnen over 55 jaar 
Carnaval in ons Pierewaaiersrijk. En het 
programma voor ons grootse feestweekend 
wordt steeds concreter. Carnaval 2017 
belooft alvast een grandioos seizoen te 
worden!

Maar nu eerst Carnaval 2016! Op 14 
november werd Prins Frans d’n Urste 
verrassend gepresenteerd als onze nieuwe 
Stadsprins. Een hilarische zoektocht van de 
Prinsencommissie in de Efteling leidde tot de 
duikvlucht van een Fakir boven Moergestel 
en over café De Klaore om abrupt te eindigen 
in onze residentie. We zijn enorm verheugd 
dat Prins Frans d’n Urste onze voorganger 
wil zijn en we wensen hem samen met 
zijn adjudant Jurgen en de rest van de 

hofhouding veel succes en bovenal veel 
plezier!

In ons Pierewaaiersblaoike vindt u 
steevast het programma van Carnaval. 
Ons carnavalsseizoen begint echter al in 
september, wanneer de eerste gezamenlijke 
vergadering van hofhouding en bestuur 
plaatsvindt. Vast in de agenda staan onder 
meer de Muzikaalste Zondag van het Zuiden 
in oktober en het komische Pieregebrouwel 
in november. Ook organiseren we het 
vindingrijke Pieregeblèr, waar fanatiek en nu 
voor de 21e keer zal worden gestreden om 
hét carnavalslied van Gèssel. Ben erbij op 23 
januari in Den Boogaard!

Het SMC, het Samenwerkend Moergestels 
Carnaval, is een samenwerkingsverband 
tussen de besturen van C.V. De 
Pierewaaiers, C.V. De Dorstvlegels, C.V. 
De Durdraaiers en C.V. De Springveren. Zij 
zetten zich samen in voor de organisatie 
en financiering van het openbaar Carnaval. 
Om de meerjarenbegroting op orde te 
houden, presenteert het SMC dit jaar een 
spectaculaire Superloterij met als hoofdprijs 
een fonkelende auto. Volg ons en doe mee!

Onze hofhouding is onveranderd ten opzichte 
van vorig jaar en bovendien onverminderd 
gemotiveerd om er opnieuw een daverend 
feest van te maken. Ons bestuur is wel van 
samenstelling veranderd, zo heeft Mark 
van Daelen na acht jaar bedankt voor een 
nieuwe termijn. Mark, vanaf deze plaats 
nogmaals dank voor je gewaardeerde 
inzet! Gelukkig blijft hij bevlogen actief in 
de Pieregebrouwel-commissie en onze 
eregarde. Lenneke Ketelaars en Bert van 
Ganzewinkel zijn intussen toegetreden tot 
het bestuur en met deze enthousiastelingen 
aan boord liggen de verwachtingen hoog. 
C.V. De Pierewaaiers is hoe dan ook weer op 
volle sterkte!
 
Ons Pierewaaiersblaoike is voor u weliswaar 
gratis, maar de realisatie is uiteraard niet 
kosteloos. We zijn dankbaar en opgetogen 
ten aanzien van de vele sponsors en 

begunstigers die onze vereniging van harte 
steunen. Het nieuwe sponsorplan met de 
pakketten Brons, Zilver, Goud en Platina, 
heeft ons beslist geen windeieren gelegd. 
Daardoor kunnen we onze ‘carnavalskrant’ 
met veel plezier blijven rondbrengen en 
onze gezellige activiteiten en evenementen 
blijven organiseren. Fantastisch hoe we dat 
in Moergestel samen doen, hulde!

Ik wens namens bestuur en leden van C.V. 
De Pierewaaiers alle carnavalsvierders een 
sprookjesachtig mooi carnavalsfeest toe. 
Onze Prins Frans en zijn collega’s Prins 
Ronaldo, Prins Jos en Prins Dirk haole alles 
uit de kaast! Ontzaglijk veel plezier tijdens 
de mooiste dagen van het jaar en tot ziens in 
onze residentie café De Brouwer of elders in 
’t Pierewaaiersrijk!

Bas Hessels
voorzitter C.V. De Pierewaaiers

VANUIT HET BESTUUR
Beste inwoners van ’t Pierewaaiersrijk,

“Zelfvertrouwen maakt je 

niet slimmer, maar je blundert 

wel met meer overtuiging.”

PS. Doe mee met de vlaggen-actie van het SMC!





SMC staat voor Samenwerkend Moergestels Carnaval. Hierin 
zijn alle carnavalsverenigingen vertegenwoordigd. Dat zijn 
De Pierewaaiers, De Dorstvlegels, De Durdraaiers en sinds 
afgelopen jaar ook De Springveren. Zij organiseren samen 
allerlei carnavalsactiviteiten in ons dorp voor jong en oud. 
Om dat te kunnen bekostigen, organiseert het SMC een 
keer in de drie jaar een grote activiteit om de benodigde 
gelden te genereren. In 2013 was dat de Dienstenveiling, 
dit jaar is dat de Superloterij. Met de opbrengst 
daarvan is het mogelijk om allerlei activiteiten tijdens 
Carnaval in Moergestel te organiseren. Voor jong en  
oud en voor groot en klein. Welke dat zijn, daarover lees je  
meer op deze pagina’s. SMC,

WAT IS DAT?

1
VRIJDAG 5 FEBRUARI, 13.00 - 15.00 UUR: SCHOLENCARNAVAL 

‘Een topmiddag voor de kids!’
Op vrijdagmiddag komen de basisschool-leerlingen van De Vonder 
allemaal naar Den Boogaard om samen met de carnavalsverenigingen 
Carnaval in te luiden. De kinderen kunnen dan uit hun dak gaan op 
allerlei carnavalshits, waaronder een nummer dat speciaal voor hen 
is gemaakt. Daarnaast kunnen ze worden geschminkt, wordt er een 
film gedraaid en kunnen de kinderen hun knutsel- en kleurtalenten 
ten toon spreiden. En natuurlijk wordt er gezorgd voor wat lekkers om 
de middag goed door te kunnen komen. Een topmiddag voor de kids!

2
ZATERDAG 6 FEBRUARI, 14.00 UUR: CARNAVALSMIS

‘Een mooi moment van bezinning voordat de carnaval echt losbarst’
Op zaterdagmiddag is er om 14.00 uur een speciale gebedsdienst 
in onze prachtig versierde kerk. Deze staat dit jaar onder leiding van 
pastoor Francis en pastor Ad. Tijdens deze feestelijke viering is er 
volop ruimte voor muziek en meezingen met ons enige echte Gèsselse 
dweilorkest ‘Welluk?’. Een mooi moment van bezinning voordat het 
uitbundige carnavalsfeest echt losbarst. En natuurlijk ook om als dorp 
onze saamhorigheid te laten zien. Kom op tijd voor een goed plekje! U 
komt toch ook?

3
ZATERDAG 6 FEBRUARI, 15.00 UUR: OPENINGSMIDDAG

‘Ouderwets carnavallen met Goud van Oud!’
Na de carnavalsmis is de gehele Moergestelse bevolking van harte welkom 
in Den Boogaard voor de openingsmiddag. We hebben dit jaar weer onze 
uiterste best gedaan om er een gezellige middag van te maken voor jong 
en oud. 
Bij binnenkomst staat er traditiegetrouw een gratis kopje koffie voor u klaar 
met een heerlijk oer-Brabants worstenbroodje. Rond de klok van 16.00 uur 
overhandigt burgemeester Hans Janssen de sleutel aan Stadsprins Frans d’n 
Urste. En daarmee is Carnaval 2016 officieel geopend.
Het thema voor dit jaar is wederom ‘Goud van Oud’. Dat wordt dus ouderwets 
carnavallen met de krakers van toen en nu! Zeker met onze eigen vinyl-
dj’s John en Stef. En natuurlijk zal dweilorkest ‘Welluk?’ ook zijn steentje 
bijdragen aan de feestvreugde.
Voor de kinderen is er weer volop vertier in een speciale kinderhoek: een 
springkussen, een optreden van de leerlingen van brede school De Vonder 
met hun eigen carnavalslied en dansje, diverse spelletjes, een gratis 
snoepkaart enzovoorts. 
De mottoverkiezing is ook weer onderdeel van het programma. U bepaalt zelf 
mede welk motto er gekozen wordt. Rond 17.00 uur worden de genomineerde 
motto’s bekendgemaakt. Dinsdagavond na de pierrotverbranding wordt het 
winnende motto gepresenteerd op het St.-Jansplein. 

4
ZONDAG 7 FEBRUARI, 12.45 UUR: CARNAVALSOPTOCHT

‘Ôk gij hurt in d’n opstoet!’
Op zondagmiddag trekt er traditiegetrouw een bonte ‘opstoet’ door ons 
dorp. Deze begint om stipt 12.45 uur in de Pastoor Janssenstraat (vlakbij 
de Schoolstraat). De route is ongewijzigd ten opzichte van voorgaande 
jaren: Prinses Margrietstraat, Prinses Beatrixstraat, Krijtestaat en 
Rootven. Bij het St.-Jansplein wordt een defilé afgenomen en worden 
alle deelnemers voorgesteld. 
De prijsuitreiking voor de kinderoptocht vindt plaats om 15.30 uur in 
Den Boogaard. De prijzen voor de volwassenen worden om 17.00 uur 
verdeeld in De Brouwer. De wisselbokaal voor de mooiste Prinsenwagen 
wordt ’s avonds rond 22.00 uur toegekend in ’t Draaiboompje. 
Wil je nog meedoen? Inschrijven kan tot woensdag 3 februari 18.00 uur 
via www.carnavalmoergestel.nl.
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5
DINSDAG 9 FEBRUARI, 13.00 UUR: SENIORENMIDDAG

‘Ouderwets gezellige carnavalsbingo’
Op dinsdagmiddag start om 13.00 uur in Den Boogaard een ouderwets 
gezellige seniorenmiddag met een kopje koffie en wat lekkers. Rond 
14.15 uur komen de carnavalsverenigingen een bezoekje brengen om 
letterlijk en figuurlijk een duit in het zakje te doen om de feestvreugde 
nog verder te verhogen: een gratis carnavalsbingo met een prijzenpakket 
van maar liefst 200 euro en een gratis loterij! Daar moet je toch bij zijn?!

6
ZATERDAG 6 EN MAANDAG 8 FEBRUARI: CARNAVALSDISCO’S

‘Speciaal voor de jongere jeugd’
Net zoals voorgaande jaren slaan verschillende organisaties de handen 
weer ineen om carnavalsdisco’s te organiseren voor de Moergestelse 
jeugd. Den Boogaard, Jongerenwerk Moergestel (JWM) en het 
Samenwerkend Moergestels Carnaval (SMC) staan garant voor de 
invulling van deze avonden.

Op zaterdagavond kun je terecht bij Jongerenwerk Moergestel. Rond 
18.15 uur komt Prins Frans 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 20.15 uur met zijn gevolg aanwezig zijn.

De entree is gratis. Consumpties zijn verkrijgbaar voor slechts € 1,- per 
stuk. Daarnaast zijn er ook kaarten van € 5,- voor drie consumpties, een 
zakje chips en diverse snoepjes. 

Programma:
Zaterdag 6 februari (Jongerenwerk Moergestel, Bosstraat 1 B):
• 18.00 - 22.00 uur voor groep 5 t/m 8 van de basisschool

Maandag 8 februari (Den Boogaard, St.-Jansplein 5):
• 18.30 - 20.30 uur voor groep 5 t/m 8 van de basisschool

Uitgangspunten:
• Kinderen moeten in het bezit zijn van een telefoonnummer dat bij 

calamiteiten gebeld kan worden.
• We gaan 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.

7
DINSDAG 9 FEBRUARI, 

24.00 UUR: PIERROTVERBRANDING EN MOTTO 2017
‘Spectaculaire afsluiting van carnaval!’

Op dinsdag rond middernacht verzamelen alle carnavalsvierders zich op 
het St.-Jansplein om Carnaval 2016 officieel af te sluiten. Dat gebeurt 
met de traditionele verbranding van de pierrot. Daarnaast blikken de 
Prinsen terug op het afgelopen carnavalsfeest. Aansluitend wordt het 
motto voor Carnaval 2017 bekendgemaakt. U bent van harte welkom 
om bij deze emotionele ceremonie aanwezig te zijn!

8
MOTTOVERKIEZING

‘Weet jij een leuk motto?’
Ieder jaar kiezen we tijdens Carnaval een nieuw motto voor Carnaval van 
volgend jaar. Dit jaar is het motto ‘We haole alles uit de kaast!’. Maar wat 
zal het motto voor 2017 zijn? 
Als jij een leuk motto weet, dan kun je dat op twee manieren aan ons 
laten weten. Per e-mail naar motto@carnavalmoergestel.nl of schriftelijk 
in de mottobox bij Novy Van Wezel. Je mag maximaal 3 motto’s per 
persoon indienen. En dat kan tot uiterlijk woensdag 3 februari 18.00 uur. 
Vergeet je naam en telefoonnummer niet te vermelden.
Tijdens de openingsmiddag kunnen alle aanwezigen via een 
stemformulier aangeven welke motto’s zij het leukst vinden. Aan het 
einde van de middag wordt de top 11 bekendgemaakt. Vervolgens kiezen 
de Prinsen uit deze verkorte lijst het motto voor 2017. De bekendmaking 
daarvan vindt plaats op dinsdagavond na de pierrotverbranding op het 
St.-Jansplein. En dan ontvangt de bedenker een leuke attentie voor het 
aanmelden van het nieuwe motto. 

9
VLAGGEN-ACTIE!

‘Hang de Moergestelse vlag uit met Carnaval!’
Wat zou het toch geweldig zijn als heel het dorp de Moergestelse vlag 
uithangt met Carnaval. Dat zou een prachtig mooi kleurrijk geheel 
opleveren. En natuurlijk kun je de vlag ook op andere momenten 
gebruiken. Normaal gesproken kost zo’n vlag € 15,- bij Novy Van Wezel. 
Maar ze zijn daar nu tijdelijk verkrijgbaar voor een gereduceerd en 
symbolisch bedrag van € 11,-. Bespaar meer dan 25% en geef ons 
dorp met Carnaval letterlijk en figuurlijk nog meer kleur! 
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De 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 

 



WWW.BIJWOUT.NL
INFO@BIJWOUT.NL

  /BIJWOUT

SINT JANSPLEIN 7  
5066AR MOERGESTEL 
013 850 8300

ALLE CARNAVALSDAGEN OPEN
VAN 10:00 UUR - 21:00 UUR
(RESERVEREN IS GEWENST: 013 850 8300)

KIJK VOOR DE CARNAVALSKAART OP WWW.BIJWOUT.NL OF       /BIJWOUT
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Daar kan maar een antwoord op volgen: de Inblaosavond! Ook dit jaar 
wordt Carnaval weer afgetrapt op vrijdagavond (5 februari) in café en 
zaal De Brouwer, café De Klaore en café ’t Centrum. Vanaf 20.00 uur 
tot zeker middernacht zorgen een heleboel enthousiaste muzikanten 
voor een grandioos begin van Carnaval. Wil je ook op een gezellige, 
muzikale en sfeervolle manier starten, kom dan zeker eens kijken en 

luisteren naar de talloze leuke orkestjes. Op onze Facebookpagina 
kun je zien welke orkesten hoe laat in welk café optreden: 
www.facebook.com/inblaosavond.moergestel

Kun je niet wachten tot Carnaval en heb je tot die tijd niks te doen? 
Los dan alvast onze carnavalspuzzel op. Succes en tot 5 februari!

DE GEZELLIGSTE AVOND VAN CARNAVAL?

1 2 3

4

5 6

7

8 9

10

11

12

13

14

15 16

17 18

19 20 21

22

23

24

Horizontaal

5. Verkiezing van het Moergestelse carnavalslied

8. Afsluiting Carnaval op dinsdagavond

10. Op zaterdag na de carnavalsmis

14. Muzikaalste Zondag van het Zuiden

15. Gezelligste avond van Carnaval

16. Carnavalsvereniging bij De Veerkes

17. Groep muzikanten

18. Carnavalsvereniging bij De Brouwer

19. Gaat op zoek naar een nieuwe Prins

22. Groep van o.a. ex-Prinsen

23. Samenwerkend Moergestels Carnaval

24. Blaaskapel uit Moergestel

Verticaal

1. We haole alles uit de kaast!

2. Carnavalsvereniging bij ’t Draaiboompje

3. Carnavalsvereniging bij ’t Centrum

4. Dweilen met carnavalswagens

6. Gebedsdienst op carnavalszaterdag

7. Stadsprins van Moergestel

8. Carnavalskrant

9. Carnavalsoptocht

11. Van kroeg naar kroeg trekken

12. Onthulling van de nieuwe Prins

13. Jaarlijks evenement van De Dorstvlegels

19. Bonte avond bij De Brouwer

20. Twee avonden speciaal voor de jeugd

21. Evenement op carnavalsmaandagEFFE UITBLAOZE...  
DINSDAG 9 FEBRUARI!
Dat kan op dinsdagmiddag in café De Brouwer en café De 
Klaore. Na de voorzichtige start van vorig jaar is nu de opzet 
van de Uitblaosmiddag verder uitgebreid. Diverse blaoskapellen 
doen het motto eer aan en “haole alles uit de kaast” om ook die 
laatste middag van Carnaval supergezellig te laten verlopen. Van 
15.00 uur tot ongeveer 19.00 uur zullen er diverse orkestjes 
optreden in beide cafés. Ongetwijfeld zorgen zij voor een perfecte 
carnavalssfeer en een goed stukje muziek. 

Heb je het nodig om effe uit te blaoze om er daarna weer vol tegenaan 
te gaan tot aan de pierrotverbranding en de bekendmaking van 
het nieuwe motto? Kom dan zeker dinsdagmiddag 9 februari naar 
De Klaore en De Brouwer! Tot dan!





 

Deze leuke carnavals kleurplaat wordt aangeboden door Scouting Moergestel. 
We nodigen alle kinderen van 5 tot 8 jaar uit Moergestel uit om deze in te kleuren. Zet er 
je naam, adres en leeftijd op en kom deze  inleveren bij ons clubhuis op zaterdag 20 
februari vanaf 10 uur aan de Bosstraat 1a. Onder de inzenders verloten we een 
alleraardigste verrassing en kun je natuurlijk mooi een kijkje komen nemen wat Scouting 
allemaal te bieden heeft.  
 
Dus haol alles maor uit de kaast en kleuren al wé ge geleerd hed. 
 
Namens de scouting wensen we alle kinderen een leuk carnavalsfeest en veul leut. 
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www.carnavalmoergestel.nl

Onder het motto “We haole alles uit de kaast” 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 t/m woensdag 3 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 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 7 februari tussen 10.30 uur   
   en 11.30 uur te worden afgehaald bij Café de Brouwer aan   
   het Rootven te Moergestel.
- De optocht wordt vanaf 12.00 uur opgesteld nabij het   
 kruispunt van de Schoolstraat met de Scheerman en de   
 Burgemeester Bardoelstraat.
- De route is als volgt: Schoolstraat, Burg. Bardoelstraat, 
 Past. Janssenstraat, Prinses Margrietstraat, Prinses  
 Beatrixstraat, Krijtestraat, Rootven, Raadhuisstraat 
 en tot slot het Sint Jansplein.
- De prijsuitreiking voor de kinderoptocht is om 15.30 uur 
 in Den Boogaard aan het St. Jansplein te Moergestel.
- De prijsuitreiking voor de volwassenenoptocht begint  
 om 17.00 uur in Café de Brouwer.

Inschrijvingen posten & info:
- Ad Bakkers, Prinses Margrietstraat 15, tel. 013 513 3923 
- Toon Moorman, Raamackerstraat 6, tel. 013 513 3732
- E-mail: carnavalsoptochtmoergestel@gmail.com



Fotografie: © ‘Moergestel-Nieuws’ 

www.carnavalmoergestel.nl

Kinderopstoet 
Neem jij alleen deel aan de opstoet, of samen met je 
vrienden, dan mag je in d’n opstoet voorop 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,-

              S.M.C. Fotografie
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Op maandag 8 februari zijn alle inwoners van het Pierewaaiersrijk 
van harte uitgenodigd om samen met Prins Frans d’n Urste en zijn 
hofhouding unne goeie bôjem te lègge, om aansluitend met z’n allen 
en onder muzikale begeleiding van ‘pretkudde De Krieltjes’ onze 
traditionele dweilmiddag te beleven.

Vanaf 12.00 uur staat onze Prins met zijn Raad van Elf 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 13.00 uur klinkt 
het startsein van onze ceremoniemeester voor een bezoek aan Epi, De 
Klaore, De Brouwer, ’t Centrum en De Veerkes.

Ook dit jaar zal ‘pretkudde De Krieltjes’ onze dweiltocht muzikaal 
opluisteren. Naast alle sfeer en gezelligheid heeft dit enthousiaste 
dweilorkest vorig jaar menigeen kippenvel bezorgd! Dat belooft weer wat 

voor carnavalsmaandag... 

Onze dweiltocht eindigt rond 18.00 uur in Den 
Boogaard. De Pierewaaiers, De Krieltjes en verschillende 
dweilgangers zullen daar gezamenlijk dineren. Normaliter 
een rustmoment, maar de ervaring leert/garandeert dat 
het feest daar even fanatiek doorgaat. Wil je mee-eten? 
Om ter plekke teleurstellingen te voorkomen, meld je dan 
nu tijdig aan op ceremoniemeester@cvdepierewaaiers.nl. 
Er zijn in totaal ‘slechts’ 100 plaatsen à € 15,- beschikbaar 
(voor driegangenmenu + consumptie) en vol = vol.

Zorg dat je erbij bent, we zien je graag om 12.00 uur bij 
onze residentie café De Brouwer!

Bestuur en leden van C.V. De Pierewaaiers

UNNE BÔJEM LÈGGE!
Vanaf 12.00 uur met gratis lunch

DWEILPROGRAMMA 8 FEBRUARI 2016
 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 Brouwer ‘t Draaiboompje ‘t Draaiboompje
13:15 De Brouwer ‘t Draaiboompje Epi
13:30 Vertrek naar Epi De Bierschaope Epi
13:45 Epi De Bierschaope Vertrek naar Den Boogaard
14:00 Epi De Bierschaope Den Boogaard
14:15 Epi De Bierschaope Den Boogaard
14:30 Vertrek naar De Klaore  Feesterij ‘t Stokske Hierneffe
14:45 De Klaore  Feesterij ‘t Stokske Hierneffe
15:00 De Klaore Epi De Veerkes
15:15 De Klaore Epi De Veerkes
15:30 De Brouwer Den Boogaard De Veerkes
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 Vertrek naar Den Boogaard ‘t Centrum  Feesterij ‘t Stokske
18:15  Vertrek naar Croy ‘t Stokske  Feesterij ‘t Stokske
18:30   Vertrek naar De Gerrithoeve
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Croy Restaurant ‘t Stokske

Croy ‘t Stokske, Zandstraat 1, Moergestel, Tel. 013 - 513 1385

Croy Restaurant ‘t Stokske 
ligt aan de rand van het 

natuurgebied Oisterwijkse 

Bossen en Vennen. 
Wij beschikken over twee 

terrassen en een grote speeltuin. 

U krijgt bij ons de 

vier Croy garanties:
• altijd heerlijk eten
• altijd vriendelijke prijzen
• altijd hartelijke bediening
• altijd gratis parkeren

WWW.DESMAAKVANCROY.NL

Kijk op onze website voor scherpe acties en de actuele menukaart.Kijk op onze website voor scherpe acties en de actuele menukaart.

Geniet 7 dagen in de week van een heerlijk 
3 GANGEN KEUZEMENU tegen een vriendelijke prijs!

A A N N E M E R S B E D R I J F



Mark Boogaers, Erik van Dam (penningmeester), 

Bas Hessels (voorzitter), Martijn Faasen, 

Lenneke Ketelaars, John van Esch (secretaris), 

Bert van Ganzewinkel

Johan Burgers, Jasper Kolen, Sander Smits, Rik Mallens, Jurgen van Ras (adjudant), 
Maik Daemen, Laurens van der Aa, Prins Frans d’n Urste, Koen Swinkels, Jaap van den 
Hurk (ceremoniemeester), Stephan van der Aa, Jasper van der Aa, Sam Horsten, Sjef 

Schilders

Niet op de foto:  Stef Habraken, Mark Janssen, Ronald Klijsen
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“Als het glas half-leeg is, moet je doordrinken. Als het glas halfvol is, is de kastelein niet bij de pinken.”



ZONNEPANELENReiniging

Allround Reiniging Swinkels Moergestel b.v. - Industrieweg 23, 5066 XJ  Moergestel
Telefoon: +31  13 513 32 84  -  info@allroundreiniging.nl  -  www.allroundreiniging.nl
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Centurions 2016
C.V. De Pierewaaiers

Bente en Thijme
van Helvert

Fam. P. van
Opbergen

Fam. A. Koster

Eke op ’t Hoog
Jan en Nicole
Jur-Luc-Jasper M.W. Twente

Janna, Ad,
Leon, Gijs

Sam, Anouk,
Melle, Dex

Jan en Lia

Daemen
Timmerwerken

Brian van Lier

Eetcafé De Tijd

Catering Wolfs Lars van Gijzen
HK Horsten

Kozijnen B.V.

Thijn, Siem, Pien
Sjef en

Marie-Louise
Fam. Aarts

Jur en Niels

Brugzeikers

John, Maremca,
Ivo

Jos Denissen Koen Swinkels

Martin op ’t Hoog

Ralf de Wit

D.L.A. Piet en Monique H. Nooteboom

Fam. A.
Nooteboom

Amber en Ymke Peter en Anneke Manon en Thijn

O.B.C. Horsten

Café De Klaore Fam. Frans
van Riel

Kemo kozijnen
service & onderhoud

Bas Hessels Peter en Toos
Swinkels

Gerrie Franken

Verhuur
B-J van Gestel

ZONNEPANELENReiniging

Allround Reiniging Swinkels Moergestel b.v. - Industrieweg 23, 5066 XJ  Moergestel
Telefoon: +31  13 513 32 84  -  info@allroundreiniging.nl  -  www.allroundreiniging.nl



Regenbeemdeke 21, Moergestel
Tel.: 06-54225048

Gespecialiseerd in het renoveren van platte daken 
Wij werken ook rechtstreeks voor particulieren 

 
Vur un goej dak haole wij alles uit de kast. 

 
Jellinghausstraat 25, 5048 AZ Tilburg | Industrieweg 12, 5066 XJ Moergestel | www.kooytilburg.nl | Tel. 013-595 47 47, 
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PROGRAMMA 2016
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VRIJDAG 5 FEBRUARI
09.30  Ziekenbezoek Prins en adjudant, St.-Elisabeth ziekenhuis
11.45 Besloten lunch verzorgd door de Prins
12.45 Vertrek naar Den Boogaard
13.00  Scholencarnaval in Den Boogaard
15.00 Gezamenlijk opruimen en de kerk versieren
15.30  Borrelen bij ’t Draaiboompje
18.00 Samenkomst bij De Brouwer (in kiel en met sjaal)
18.15 Vertrek naar Epi
18.30 Diner bij Epi
20.15 Start dweiltocht
 Bezoek aan C.V. De Springveren

ZATERDAG 6 FEBRUARI
13.30 Samenkomst bij De Brouwer
13.45 Vertrek naar de kerk, ophalen De Dorstvlegels
14.00  Gebedsdienst o.l.v. pastoor Francis en pastor Ad
 m.m.v. dweilorkest ‘Welluk?’
15.00 Vertrek naar Den Boogaard
15.15  Officiële opening in Den Boogaard 
16.00 Sleuteloverdracht door de burgemeester
18.00 Vertrek naar en bezoek aan carnavalsdisco JWM
18.45 Vertrek naar De Brouwer
19.00  Diner bij De Brouwer
21.00 Vertrek naar ’t Centrum en bezoek aan 
 C.V. De Dorstvlegels
22.30 Vertrek naar en bezoek aan De Klaore
23.30 Vertrek naar De Brouwer

ZONDAG 7 FEBRUARI
11.00 Samenkomst voor wagencommissie
11.00 MTV radio-interview (Prins en adjudant), 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
 Route: Pastoor Janssenstraat/Prinses Margrietstraat/
 Prinses Beatrixstraat/Krijtestraat/Rootven
13.30 Officieel ontvangst op St.-Jansplein door de burgemeester
15.30 Prijsuitreiking optocht kinderen in Den Boogaard
16.30 Vertrek naar De Brouwer 
17.00 Prijsuitreiking optocht volwassenen
18.00 Vertrek naar Feesterij ’t Stokske  (BUS)
18.15 Diner bij Feesterij ‘t Stokske
20.15 Vertrek naar Hierneffe  (BUS)
21.00 Vertrek naar ’t Draaiboompje  (BUS)
21.10 Bezoek aan C.V. De Durdraaiers
22.00 Uitreiking wisselbeker prinsenwagens door Stadsprins
23.00 Vertrek naar De Brouwer (BUS) 
 

MAANDAG 8 FEBRUARI
09.30 Samenkomst bij De Brouwer
09.45 Vertrek naar Tiliander Oisterwijk  (BUS)
10.00 Ontbijt met 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)
13.00 Startsein van dweiltocht, met dweilorkest ‘De Krieltjes’
13.30 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
20.15 Bezoek aan carnavalsdisco Den Boogaard
20.30 Vertrek naar De Brouwer 
21.15 Bezoek van C.V. De Dorstvlegels
21.45 Bezoek van C.V. De Durdraaiers

DINSDAG 9 FEBRUARI
11.15 Samenkomst bij De Brouwer
11.30 SMC-brunch bij C.V. De Pierewaaiers
12.30 Mottoverkiezing 2017 (vier Prinsen + voorzitter SMC)
13.00 Prinsverkiezing De Borrelaers
14.00 Vertrek naar en bezoek aan Den Boogaard
14.45 Vertrek naar en bezoek aan Stanislaus
15.50 Vertrek naar en bezoek aan De Brouwer
16.10 Bezoek van C.V. De Springveren
16.50 Vertrek naar en bezoek aan ’t Draaiboompje  (BUS)
18.00  Vertrek naar Bij Wout  (BUS)
18.15 Diner bij Bij Wout
20.30 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 motto 2017

WOENSDAG 10 FEBRUARI
20.00 - 22.00  Haringhappen bij De Brouwer (besloten)
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factoren om de keuze voor een nieuwe Prins te 
verantwoorden. Als Prins van C.V. De Pierewaaiers 
ben je immers ook Stadsprins en dus Prins van het 
hele dorp, het hele Pierewaaiersrijk. En daarvoor 
moet je vooral een echte carnavalsvierder zijn, en 
dat is Frans! Daarnaast is hij ook nog eens enorm 
sociaal bewogen en actief in het verenigingsleven. 
Het is alom bekend dat Frans zich erg fanatiek 
inzet voor Stichting Semmy, maar ook de biljartclub 
van De Klaore en in het verleden de Zevertoeten 
konden en kunnen op Frans zijn enthousiasme en 
inzet rekenen. En vanaf afgelopen zaterdag C.V.  De 
Pierewaaiers en ’t Pierewaaiersrijk dus ook!

Na zijn onthulling en de nodige protocollaire 
plichtplegingen mocht Frans zijn eerste daad 
als Stadsprins verrichten. En daarmee kwam 
verrassing nummer twee van de avond: niemand 
minder dan Jurgen van Ras, een van Frans’ beste 
vrienden, kwam namelijk ten tonele als adjudant. 
Eveneens zonder Pierewaaiersverleden, maar ook 
Jurgen is een echte carnavalsvierder en erg actief 
in het Moergestelse verenigingsleven.
C.V. De Pierewaaiers is blij, trots en vol vertrouwen 
dat dit duo, Stadsprins Frans d’n Urste en adjudant 
Jurgen, geweldige roer- en voorgangers zullen zijn 
tijdens Carnaval 2016 onder het motto “We haole 
alles uit de kaast!”.

Frans en Jurgen, namens het bestuur, de 
hofhouding, de eregarde en alle leden van C.V. De 
Pierewaaiers van harte proficiat met jullie verkiezing 
en wij wensen jullie veel succes, maar vooral ook 
heel veel plezier in het komende carnavalsseizoen!

In een afgeladen zaal van café De Brouwer werd op 14 november 
2015 tot ieders verrassing Frans van der Donk gepresenteerd 
als nieuwe Prins van C.V. De Pierewaaiers en Stadsprins van 
het Pierewaaiersrijk. Als Prins Frans d’n Urste zal hij tijdens het 
carnavalsjaar 2016 de scepter zwaaien over alle Pierewaaiers en 
’t Pierewaaiersrijk. Onder het motto “We haole alles uit de kaast!” 
zal hij met zijn, bij de Prinsencommissie inmiddels bekende, 
enthousiasme voorgaan in het feestgedruis.

De zaal van café De Brouwer was voor deze avond omgebouwd tot 
het welbekende Sprookjesbos van de Efteling. Het bleek namelijk dat 
de Prinsencommissie daar hun nieuwe prins had gezocht. Op zich een 
logische keuze, want waar vind je immers meer Prinsen dan in de Efteling? 
Toch werd gedurende de avond duidelijk dat het allemaal nog niet zo 
gemakkelijk was geweest voor de Prinsencommissie. In verschillende 
filmpjes werd de zoektocht in de Efteling en het Sprookjesbos getoond. 
Dat zij tijdens die tocht veel plezier hadden gehad was al snel klip en 
klaar, maar een nieuwe Prins werd vooralsnog niet gevonden. Na bij 
verschillende kandidaten in de Efteling nul op het rekest te hebben 
gekregen, hapte de Fakir uiteindelijk toe.

Deze Fakir kwam dan ook om elf over elf op zijn typische tapijt aangevlogen 
in de zaal. Na een daverende onthullingsact bleek Fakir niet Fakir te zijn, 
maar Frans van der Donk alias Stadsprins Frans d’n Urste. Voor velen, of 
liever gezegd, voor bijna iedereen een geweldige verrassing. Waarschijnlijk 
stond Frans op geen van de lijstjes die in de weken voorafgaand aan het 
Prinsenbal altijd wel de ronde doen. Op zich begrijpelijk. Frans heeft geen 
Pierewaaiersverleden en is ook geen fervent Brouwer-ganger. Maar voor 
de Prinsencommissie van De Pierewaaiers zijn dat geen doorslaggevende 

Verrassing in ’t Pierewaaiersrijk

Prins Frans d’n Urste 
nieuwe Stadsprins
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Black WoooW verovert Moergestel
Op zondag 18 oktober 2015 vonden 
de Pierewaaiers het tijd voor het 33e 
Blaoskapellenfestival. Op drie podia streden 
negen kapellen uit de omgeving om de 
hoofdprijzen in de categorieën Muzikaliteit en 
Presentatie. Na een gezellige en muzikale dag 
ontvingen de muzikanten van Black WoooW de 
hoofdprijs uit handen van Stadsprins Marcus 
d’n Urste.

Laatste keer?
Het was de laatste prijsuitreiking die Mark 

Boogaers als Prins voor zijn rekening nam. 
Was het ook het laatste Blaoskapellenfestival? 
Gezien de opkomst van publiek en kapellen is 
dit een logische vraag die wellicht ook bij meer 
mensen speelt. Ook de Pierewaaiers houden 
zich daar op dit moment mee bezig. 

Muzikaalste Zondag van het Zuiden
Een ding weten we zeker. Een Muzikaalste 
Zondag van het Zuiden hoort bij de 
Pierewaaiers. De exacte invulling ervan zal 
de komende jaren waarschijnlijk veranderen. 
Carnaval is op muziekgebied ook veel meer 

dan blaoskapellen. Zonder een optie uit te 
sluiten gaan we de komende tijd op zoek naar 
een format voor een carnavalesk en muzikaal 
evenement dat past bij de Pierewaaiers en 
Moergestel. Ideeën zijn daarbij meer dan 
welkom. Wil je ze delen met de commissie? 
Spreek Ron, Lenneke, Johan, Stephan of 
een andere Pierewaaier aan. Een berichtje 
via Facebook vinden we ook leuk. We gaan 
definitief voort onder de naam ‘Muzikaalste 
Zondag van het Zuiden’. Daar kun je ons dus 
ook op vinden.

Uitslag
Of er in 2016 weer een wedstrijdelement 
wordt toegevoegd aan de dag is onduidelijk, 
maar we hebben voor afgelopen jaar nog wel 
de uitslag tegoed. Black WoooW, bedankt voor 
het betoveren van de zaal!

Muzikaliteit
1. Black WoooW - Loon Op Zand
2. De Vrijetijdrekkers - Dongen
3. 3x Raoje - Tilburg

Presentatie
1. Black WoooW - Loon Op Zand

De commissie had geen reden meer om 
zenuwachtig te zijn. Althans niet voor 
de opkomst van het 4e Pieregebrouwel. 
Zaterdagavond 28 november 2015 in café 
De Brouwer was namelijk van tevoren al 
uitverkocht. Daardoor lag de lat natuurlijk 
wel hoog om waar te maken dat de 
Pierewaaiers heel erg grappig zijn.

Foto’s en filmpjes
Gelukkig kregen ze daarbij hulp van zo 
ongeveer het hele dorp. Menig dorpeling was 
een liefdescaravan ingelokt. De sleurhut was 
op strategisch gekozen plaatsen in het dorp en 
op tactisch uitgekiende momenten in het jaar 
geplaatst. Enkele weer(ga)loze slachtoffers 
werden overgehaald tot een liefdesverklaring. 
Of iets dat daarvoor moest doorgaan. Het zal 
ervoor gezorgd hebben dat een groot deel van 
de zaal wel degelijk nerveus was. Soms terecht 
en soms niet, maar misschien is het beter om 
dat zelf te beoordelen. Het is al even geleden. 
Maar zoek het Pieregebrouwel nog maar eens 
op via Facebook of www.cvdepierewaaiers.nl. 
Daar staan foto’s, maar vooral ook de filmpjes 
van de avond! Een beter tijdverdrijf is er haast 
niet. Behalve het lezen van deze krant.

MTV
Godzijdank was er in de volle zaal ook nog een 
plekje voor de camera’s van MTV. Met een 
geïmproviseerde studio tussen de biervaten 

heeft het lokale mediahuis zorggedragen 
voor een nauwkeurige vastlegging van alles 
wat er die avond is gebeurd. Zo kun je via 
www.moergesteltv.nl/ietsgemist zien hoe de 
Brouwelaars Mark (Boogaers), Willem, Jan-
Hein (ja, welke zou dat zijn?) en Bernard het 
deden. Zou er ook nog plaats zijn voor de 
andere acts, zoals de muzikale uitspattingen 
van Koen, Wil, Roel of Elly? Dan wordt het 
zeker een volle uitzending! Ook kun je een 
glimp opvangen de ‘kisscam’ die het publiek 
om de zoveel tijd even zenuwachtig maakte. 
Iets om tijdens Carnaval te laten terugkeren? 
Altijd leuk om een olifant te zien zoenen met 
een verdwaalde pinguïn. Of een clown met een 
pipo?

Reddende engel
Het had trouwens niet veel gescheeld of het 
Pieregebrouwel had helemaal geen 4e editie 
gehad. Maar gelukkig was er een reddende 

engel. Niemand minder dan Frans van Riel 
maakte het evenement mede mogelijk. Daar 
werd hij trouwens rijkelijk voor beloond. 
Misschien dat de speciale reclametunes hem 
zelfs een beetje op de zenuwen werkten, maar 
het was alleszins een grappig eerbetoon. De 
commissie leek te zijn belast met een enorme 
druk om Frans’ buro’tje in het zonnetje te 
zetten. Het is duidelijk een bureau vur meer 
dan alleen het openen van blauwe enveloppen.

Ook interesse in een avondje speciale 
aandacht van vier leuke mannen? Er is dit 
jaar weer een Pieregebrouwel. Succes met de 
zoektocht naar Leon, John, Stef en Mark. Ze 
zitten waarschijnlijk in een caravan, staan op 
onorthodoxe tijden aan je bel te jengelen of 
komen midden in de nacht spek bakken. Wat 
wordt het de volgende keer? Je weet het met 
die gasten gelukkig nooit... 
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Een Dorstvlegel vragen om 

samen een kaskraker op te 

nemen voor het Pieregeblèr, is 

nooit grappig.



... de wist-u-datjes immer op ’t scheien van de mert verzonnen 
moeten worden?

... dat via een uiterst geheime WhatsApp-conversatie 
bewerkstelligd wordt?

... de initiatiefnemer hoopte dat iedereen het geluid van z’n 
telefoon uit had staan?

... hij namelijk om 6.15 uur in de ochtend zijn eerste berichtje 
stuurde?

... wij met ons blaoike de kerst niet halen?

... Carnaval en de bijbehorende deadlines dus ook vroeg zijn?

... wij met ons blaoike de kerst niet halen?

... het dauwtrappen van de harmonie ook weer vroeg valt?

... verschillende Pierewaaiers op (inter)nationale festivals hebben 
gestaan?

... Stephan en Maik op zoek gingen naar een Vlaamse 
Pukkelpop?

... Maik uiteindelijk Victorie kraaide?

... zijn ‘bescheiden tentje’ het feest niet overleefd heeft?

... Maik die tent 100 meter voor de uitgang heeft achtergelaten?

... dat nog altijd beter is dan met een tent in zijn broek naar huis 
gaan?

... zo’n 50 Syrische vluchtelingen daar nu heel blij mee zijn?

... de Pierewaaiers met bakskes koffie hun pak hebben 
‘uitgedronken’?

... de boel daarmee flink werd geSust?

... ‘Rode Rozen’ van Jantje Koopmans het favoriete nummer is 
van Koen?

... afgelopen Carnaval na de pierrotverbranding niet alleen 
de consumptiemuntjes, maar ook de Pierewaaiers werden 
opgemaakt?

... ze als oude rockers werden afgeschminkt?

... wij vermoeden dat de Pieregebrouwel-commissie op dat 
moment de ‘kisscam’ verzonnen heeft?

... er zich ook oude rukkers onder de Pierewaaiers  
bevinden?

... er zich soms ook vrouwen onder de  
Pierewaaiers bevinden?

... Rik een kleine heeft?

... hij tevens vader geworden is?

... Rikske niet de enigste is die is bevallen?

... wij Cindy veel eniger vinden?

... ook Pien Smits en Dex Horsten in de wieg zijn 
 gelegd?
... we de kraamzorg toch maar niet aan de Dorstvlegels hebben 

overgelaten?
... ze ook weer niet van alle markten thuis zijn?

... onze voorzitter uit de WhatsApp-
groep van C.V. De Pierewaaiers was 
gegooid?

... de beheerder van die groep de 
aanvoer van bepaalde filmpjes niet 
meer aankon?

... wij verderop in deze krant vragen 
naar de exacte toedracht van deze 
drastische beslissing?

... de beheerder in dezen behoorlijk 
aan de poten van onze voorzitter 
aan het zagen is?

... daar dan weer geen filmpje van is?
... Johan op 16-10-2015 in het Oisterwijkse raadhuis zijn leven 

als een film aan zich voorbij zag gaan?
... hij toen vooral dacht aan een liedje van The Doors?
... dat niet ‘Light My Fire’ was?

... dat ook niet ‘Touch Me’ was?

... dat zelfs niet ‘Love Me Two Times’ was?

... dat ook niet ‘Harder dan ik hebben kan’ was?

... Rik oude foto’s op Facebook liket?

... hij daarmee moet oppassen?

... de Pierewaaiers nog oppassers zoeken?

... ze al navraag hebben gedaan bij de Beekse Bergen?

... ze daar in de aap gelogeerd waren?

... Johan Burgers daarom heeft besloten maar een eigen Zoo te 
openen?

... wij dat dan weer zoo zoo vinden?

... Sjef veel van zijn twee honden houdt?

... Sjef nog meer van ML houdt?

... Sjef nog meer van slagroom houdt?

... Sjef het meest van bitterballen houdt?

... onze voorzitter een door de wol geverfde concertorganisator is?

... hij van schapen houdt?

... Sjef van slapen houdt?

... Sjef een van de weinige Pierewaaiers is die het laat heeft 
gemaakt bij het Prinsenbal van C.V. De Durdraaiers?

... ’t Draaiboompje met Carnaval ook al heel vroeg gesloten was?

... drie anonieme Pierewaaiers op woensdagnacht voor een dichte 
deur stonden?

... de consumptiemuntjes nog niet helemaal waren opgemaakt?

... ze toen maar hebben besloten om Jan te helpen en alvast 
begonnen zijn met opruimen?

... ze het spandoek van De Durdraaiers veilig hebben opgeborgen 
bij café De Brouwer?

... de nieuwe Prins van De Durdraaiers niet aan handbal, korfbal 
of honkbal doet?

... hij anders wel Jos Roefnagels zou hebben geheten?

... Jaap een naveltruitje van Joyce heeft aangetrokken?

... daar beelden van zijn?

... dat godzijdank geen standbeelden zijn?

... dat allahzijmerci geen strandbeelden zijn?

... onze Prins Frans is?

... onze adjudant gespecialiseerd is in de Franse keuken?

... hij nog nooit om zijn kookkunsten voor het gerecht is gesleept?

... de Pierewaaiers met deze kanjers de perfecte ingrediënten 
voor een mooie Carnaval in huis hebben?

... Bert en Mark de overstap naar het bestuur gemaakt hebben?

... een zetel in dat overlegorgaan best duur is?

... Mark Janssen van sprookjes vertellen houdt?

... wij niet doelen op de sprookverhalen van zijn favoriete 
voetbalclub?

... hij dat graag onder het genot van een glaasje cola doet?

... hij door die hobby wel wat weg heeft van de Trollenkoning?

... hij daarom wat ons betreft de boom in kan?

... onze hoofdredacteur in de laatste week voor de deadline van 
deze krant zonder laptop door het leven gaat?

... hij geen invloed meer kan uitoefenen op deze wist-u-datjes?

... Laurens ook een bestuurder is?

... hij geen schapenvellen vervoert?

... hij anders wel vachtwagenchauffeur geworden was?

... Sam met de komst van zijn zoon geen acrostichon op zijn 
Centurion-bordje kan maken?

... Wikipedia ons dankbaar zal zijn voor de piek in de 
bezoekersaantallen?

... er in december 2015 ook een piek was in de 
kerstbomenverkoop?

... Erik van Dam zijn spar niet versierd had?

... hij graag schaakt?

... hij anders wel Erik van Dammen had geheten?

WIST U DAT... 
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... hij nu denkt ‘gadver dammen’?

... Mark van Daelen een hijgfilmpje gemaakt heeft?

... hij dat tijdens het beklimmen van de Stelviopas heeft gedaan?

... er een vrouw in het bestuur zit?

... dat niet John van Esch is?

... zij niet van ballen in tomatensaus houdt?

... zij mag meegenieten van de WhatsApp-groep waaruit niet geheel 
toevallig onze voorzitter werd verwijderd?

... bovenstaande twee feiten rechtstreeks met elkaar verbonden zijn?

... Jasper zijn favoriete nummer ‘Rode Rozen’ van 
Jantje Koopmans is?

... wij denken dan Jantje ook de ‘Pannenkoek Song’ 
van WC Experience geschreven heeft?

... Jasper graag zou trouwen met een meisje 
genaamd Bloem?

... wij allemaal hopen op een sprookjesachtige 
Carnaval?

... wij lekker ouderwets afsluiten met een hekje?

Plein
Ja, en dan dat plein van ons. Dolgelukkig waren ze in Oisterwijk dat ze 
de zes Zeikertjes hier mochten plaatsen; het was ze zo’n 60 mille waard 
volgens geruchten. Het stond ook prachtig: die roestige platen naast een niet-
functionerende dorpspomp. Wout kreeg er het zeik van, maar gelukkig werd hij 
afgelopen zomer verlost van dat geklater. De Zeikertjes werden afgeknepen, de 
dorpspomp gaf water, ranja en bier. Maar helaas, de ranja was maar voor eventjes, 
het bier was zo op en het water mag niet gedronken worden. We hebben dus 
een dorpspomp, die nog niet gebruikt kan worden waarvoor hij bestemd is: de 
dorstigen laven. En dan te weten dat er onder het plein duizenden liters water 
liggen te wachten op een betere bestemming. Die roestplaten lagen (misschien 
liggen ze er nu nog wel) er nog lang. Opruimkosten liefst € 25.000,-. Ik durf te 
wedden dat Bert-Jan van Gestel ze voor de helft van de prijs wil ophalen.

Feestjes
 
Na de zomer en de Jeugdvakantieweek maakte 
Moergestel zich weer op voor Quispel; het spel der spelen. 
Tussen de 1.600 en 2.000 deelnemers genoten van 
deze avond, rond de 650 gingen naar de uitslag luisteren 
en een feestje vieren en ongeveer 550 daarvan deden de 
volgende dag mee aan het Bockspringen (10 soorten bier 
en 10 hapjes). 450 gingen de zondag daarna naar het 
smartlappenfeestje in Den Boogaard en de laatste 100 
gingen nog even door tijdens het Blaoskapellenfestival. En 
toen was de helft van de maand pas voorbij! O, was 
ik maar kastelein geworden!

Carnaval in de toekomst

(zaterdag t/m dinsdag)
2016: 6-9 februari;
2017: 25-28 februari  
 (55-jarig bestaan Pierewaaiersrijk);

2018: 10-13 februari;
2019: 2-5 maart;
2020: 22-25 februari
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Café ‘t Centrum
Moergestel

Pieregeblèr
23 januari 2016

Den Boogaard
Aanvang: 20.00 uur

Zaal open: 19.00 uur

Entree: € 7,50

VVK:  Jumbo,  Novy  van Wezel ,  Den Boogaard  en  Café  de  Brouwer



WINNAARS PIEREGEBLÈR 2015
Vorig jaar bekroonde de jury C.V.V. Pittig 
Gekwèk tot winnaar van de liedjesprijs. 
C.V. De Pierewaaiers ging ervandoor 
met de Cees van Esch-wisselbokaal voor 
de beste presentatie. Extra knap was 
dat C.V.V. Pittig Gekwèk voor de eerste 
keer meedeed en toen gelijk de eerste 
prijs in ontvangst mocht nemen. C.V. De 
Pierewaaiers had een prachtig schip vol 
zinkende Vikingen als decor en tevens 
werd er een eigen videoclip vertoond. We 
kwamen eigenlijk ogen tekort!

TERUGBLIK PIEREGEBLÈR 2015

Afgelopen jaar kregen we een terugblik te 
zien op twintig jaar Pieregeblèr. Uit elk jaar 
werden er twee fragmenten getoond van 
opvallende en legendarische maar vooral 
leuke deelnemers. De reacties op deze 
compilatie waren erg leuk en de stemming 
zat er meteen goed in. Vervolgens was 
het aan de deelnemers om er een mooie, 
muzikale avond van te maken. Daar zijn ze 
‘meej mekaar’ ruimschoots in geslaagd! Als 
commissieleden waren we in de gelukkige 
omstandigheden dat we tien fantastische 
groepen hadden die het samen prima 
‘vur mekaar’ hadden. Uiteraard was een 
aantal trouw deelnemende groepen weer 
van de partij, zoals C.V. De Durdraaiers 
met een heerlijke ‘rappapapaaa’, de 
Prullekes die zichzelf hadden omgevormd 
tot de Pullekes, De Brouwer Junior die met 

dansmoves overtuigend bewijs leverde dat 
het nog zeker niet De Brouwer Senior is, 
de Brugzeikers die als ware superhelden 
het podium betraden, C.V. De Dorstvlegels 
die hun eigen 44-jaar-feestje vierde, de 
Gangmaokers als Handige Harry’s euh... 
 buurmannen, C.V. De Pierewaaiers met 
een ware Vikingenvloot en de Kammeraoj 
brachten een eigen ‘hoem-pa-pa’. Onder 
de tien deelnemers bevonden zich twee 
debutanten: de Olivierders en C.V.V. Pittig 
Gekwèk. De dames van Pittig Gekwèk 
bewezen dat het optreden zeker geen vals 
gekwèk was en ze behaalden met hun 
hippiebusje de eerste prijs! De Olivierders 
sloten als kabouters de avond spectaculair 
af en kregen de hele zaal volop mee!

VOORUITBLIK PIEREGEBLÈR 2016
Met trots kunnen we mededelen dat 
er zich drie nieuwe groepen hebben 
aangemeld voor het Pieregeblèr 2016. 
De heren van Eensgezind, de mannen van 
het Pieregebrouwel (groepsnaam op het 
moment van schrijven nog niet bekend) en 

C.V. De Springveren. We weten absoluut 
zeker dat deze drie nieuwe groepen alles uit 
de kast zullen halen om er een geweldige 
avond van te maken. Vanzelfsprekend 
samen met alle overige deelnemers, zodat 
we het net als vorig jaar ‘meej mekaar  vur 
mekaar’ hebben!

BEDANKT
Via deze weg willen wij álle vrijwilligers, 
sponsors, deelnemers en iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd of gaat leveren 
alvast heel hartelijk bedanken. We zien 
jullie graag op 23 januari in Den Boogaard!

KAARTVERKOOP
Kaarten à € 7,50 zijn te koop bij de 
Jumbo, De Brouwer, Den Boogaard en 
bij Novy Van Wezel. Een gratis blad bier 
verdienen? Koop dan minimaal 20 kaarten 
via onze Facebookpagina (Pieregeblèr 
CarnavalMoergestel).

PIEREGEBLÈR 2016
Zaterdag 23 januari 20.00 uur Den Boogaard: ‘we haole alles uit de kaast!’ 
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Vorig jaar is door ondergetekende voor dit blaoike al grondig onderzoek 
gedaan naar de oorsprong van het karakter van ’t Pierewaaiersrijk en 
het gedrag van de Pierewaaier in het bijzonder. Daaruit bleek dat dit 
alles zijn oorsprong vindt in de tijdelijke aanwezigheid van de Vikingen 
in Moergestel. Daar ondergetekende destijds vele lovende kritieken 
te verwerken kreeg over zijn conclusies, was hij dit jaar van plan nog 
maar eens een onderzoekje te doen. Maar een onderzoek waarnaar? 
De geschiedenis van ’t Pierewaaiersrijk en de Pierewaaiers was immers 
al naar boven gehaald. Het ontstaan van Carnaval en de verschillende 
manieren waarop in verschillende dorpen Carnaval wordt gevierd is al 
overal op internet terug te vinden en dus achterhaald. Op een koude en 
gure zaterdag met zijn jonge gezin door de Efteling slenterend, gewoon 
wandelen gaat daar immers niet, zeker niet door het sprookjesbos, liep 
ondergetekende te mijmeren over wat het onderwerp van zijn jaarlijkse 
artikel voor ’t Pierewaaiersblaoike zou moeten zijn. Daar in het donkere, 
door de kilte van dauw doordrenkte Sprookjesbos, liep ik net als iedere 
andere goedgelovige bezoeker van de Efteling van sprookje naar sprookje. 
Ervan uitgaande dat de oorsprong van sprookjes inderdaad aan de ene 
kant ligt in het doorvertellen van verhalen door de jaren heen en aan 
de andere kant in acht nemende dat sprookjes ook verzonnen kunnen 
worden door namen als Hans Christian Andersen en de Gebroeders 
Grimm. En vrijwel alle sprookjes blijken een moralistisch karakter te 
hebben. Daar en toen begon de schoen bij ondergetekende te wringen. 
Dat een Andersen en de broertjes Grimm een moralistisch aspect aan hun 
soms toch griezelige verhaaltjes toevoegden is puur en alleen legitiem 
om de simpele reden dat zij hun verhaaltjes voor kinderen schreven. 
Maar dat doorvertelde verhalen en sagen dit karakter ook droegen, was 
voor ondergetekende iets te veel toeval. Het kan niet zo zijn dat alles wat 
door de jaren, zeg maar eeuwen heen, wordt doorverteld, uiteindelijk een 
pedagogisch element bevat. Daarvoor is er op de wereld niet alleen nu, 
maar al eeuwenlang te veel ellende. Het is niet altijd: “eind goed, al goed!”

Met die gedachten in zijn hoofd vervolgde uw verslaggever zijn tocht door 
de Efteling. Iets scherper nu en met een schuiner oog keek hij vervolgens 
naar alles wat de Efteling groot heeft gemaakt tot het immens populaire 
park dat het nu is. Tot zijn eigen verbazing en waarschijnlijk ook tot de uwe 
als lezer van dit artikel, was zijn conclusie dat de Efteling zijn populariteit 
enkel en alleen te danken heeft aan ’t Pierewaaiersrijk en zijn inwoners: de 
Pierewaaiers. Zoals al eerder gebleken, gelooft uw verslaggever namelijk 
niet in toeval en de verbanden, links en associaties die uw verslaggever 
vanaf dat moment kon leggen tussen de sprookjes in de Efteling en ’t 
Pierewaaiersrijk en zijn inwoners waren griezelig realistisch. Het kan niet 
anders dan dat de Pierewaaier direct en indirect een enorme invloed heeft 
gehad op het ontstaan, de invulling, de groei en de aantrekkingskracht 
van themapark de Efteling zoals we dat nu kennen. Tijd voor een grondig 
onderzoek dus. Na het lezen van dit artikel zal voor eens en voor altijd en 
voor iedereen duidelijk zijn dat namen als Hans Christian Andersen en de 

Gebroeders Grimm slechts aliassen, pseudoniemen 
of zelfs verzinsels zijn... 

HET SPROOKJESBOS
Wanneer je het sprookjesbos binnenkomt, word je 
gelijk geconfronteerd met het sprookje van de Rode 
Schoentjes. Men heeft daar inmiddels een heel 
zoetsappig verhaal van gemaakt, maar dit sprookje 
is in de oorsprong gebaseerd op het moment dat 
een ex-voorzitter van C.V. De Pierewaaiers zijn 
politieke ambities waar mocht gaan maken bij PrO, 
de lokale linkse partij, die, zoals het goede linkse 
partijen kenmerkt, overal tegen is. En dat noemt 
zich dan PrO. Op het moment dat Bernard de lijst 
op mocht, is hij van blijdschap gaan dansen. En 
dansen en dansen... En nog steeds danst Bernard 
van tijd tot tijd op zijn uiteraard rode schoentjes door 
’t Pierewaaiersrijk, zo blij als een kind, omdat hij 
zijn politieke ambities mocht gaan verwezenlijken. 
De Rode Schoentjes staan dus duidelijk symbool 
hiervoor. (Tevens is met dit beeld van Bernard 
voor ogen ook nog een grote hit ontstaan. De 
Gebroeders Ko kregen lucht van dit voorval en 
wisten enkele kiekjes te bemachtigen. Na het zien 
hiervan schreven ze een van hun grootste hits, te 
weten: “Hij had alleen nog schoenen aan”. Ook 
onze oosterburen wisten nog van onze ex-voorzitter 
te genieten. De Duitse Schlagerheld Mickie Krause 
vertaalde het lied woord voor woord en zingt nog 
steeds op elke Ballermann-Abend aus voller Kehle: 
“Er hat nur noch Schuhe an”. Maar dat terzijde...)

Even verderop komen we bij de Draak uit. Wie goed 
in de ogen van de Draak kijkt, zal zien dat er altijd 
een Dorstvlegel in dat pak zit. Om de beurt bewaken 
zij met het vuur uit de bek en rook uit de neusgaten 
hun schatkist. Het kan overigens ook geen toeval 
zijn: Draak rijmt op Sjaa... Nee, nee, nee, dat zal hun 
niet nog eens overkomen... 
En zo is er overal in het Sprookjesbos een duidelijke, 
niet te ontkennen link met ’t Pierewaaiersrijk. Moet 
ik doorgaan? Ik doe het gewoon.

De Indische Waterlelies bijvoorbeeld. Geschonken 
door Koningin Fabiola van onze onderburen? 
Ammehoela! Als je goed kijkt, zie je dat de lelies 
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Eind goed, al goed!

BOM ONDER ONTSTAAN SPROOKJES; PAS OP DE PLAATS VOOR EFTELING?
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Café de Klaore 
We haole alles uit de kaast! 

Vrijdag:     Op deze dag is het weer tijd voor de traditionele INBLAOSAVOND. 
                   Er zullen verschillende kapellekes melodiekes voor jullie 
                   komen spelen op het hoofdpodium. 
 
Zaterdag:  Vanavond staat in het teken van het RONDJE GESSEL. Deze avond zal  
                   worden opgevrolijkt door uit de kaast gekomen Prins Frans,         
                   Adjudant  Jurgen en hun hofhouding. Zij zullen ons een bezoek 
                   komen brengen. 
 
Zondag:    Gaan we met zijn allen naar onze prachtige optocht kijken.  
                   Aansluitend KLAORNAVALSBAL voor jong en oud. 
 
Maandag: DWEILEN: Met z’n allen lekker biertjes naar achter keilen. We maken  
                   een hoop plezier, samen met de Adjudant en de Fakir.  
 
Dinsdag:   Uitblaosmiddag vanaf 15.00 uur. De laatste loodjes carnaval 2016, 
                   blaast de Fakir op zijn fluit zo het verhaaltje uit. 

 
WWW.DEKLAORE.NL 
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iedere week vers worden geleverd door Koen Swinkels en dat de 
dames die op de lelies dansen wel erg veel lijken op zijn moeder Toos 
en haar vriendinnen van de voormalige dansgroep Trend... Tel daar het 
trompetgeschal van Jasper van der Aa bij op en het moge duidelijk zijn dat 
ook hier ’t Pierewaaiersrijk een grote invloed heeft... 

Nog niet overtuigd? Ga dan eens bij Langnek kijken! Dit personage kan 
alleen maar gebaseerd zijn op Jan op ’t Hoog, in ’t Pierewaaiersrijk beter 
bekend als Lange Jan. Die heeft ook jarenlang zijn nek uitgestoken voor 
bijvoorbeeld Audacia. En als je goed in zijn ogen kijkt, wanneer Langnek 
zijn hoofd heeft laten zakken, dan zie je het meteen: Langnek heeft een 
glasheldere kijk op kunststof... 

Of loop eens langs Reus en Kleinduimpje. Het kan aan mij liggen of zijn dat 
eigenlijk de ex- en de huidige penningmeester van C.V. De Pierewaaiers? 
De een bewaakt zijn Reuzenbier en de ander loopt hem te treiteren en 
probeert zijn eeuwige wandelschoenen af te pakken... 

En neem nou het sprookje van de Tuinman en de Fakir! Aan dit verhaal 
is door de Efteling een Oosters tintje gegeven. Het zou dan gaan om 
een of andere Sultan die ziek werd. En pas weer beter werd na het zien 
van prachtige tulpen, gepland door zijn tuinman en die door het blazen 
op een fluit door een voorbijvliegende Fakir razendsnel groeiden. Jaja, 
mooi verhaal, maar in werkelijkheid handelt dit verhaal zich om Johan 
van Daelen, die velen in ’t Pierewaaiersrijk blij en gelukkig heeft gemaakt 
met de aanleg van prachtige tuinen... Waar het personage van de Fakir 
vandaan komt is voor ondergetekende een raadsel, maar het schijnt dat 
Johan vaak fluitend uit de plaatselijke shoarmazaak komt gelopen. Maar 
ook dat terzijde... 

De Kleine Zeemeermin? Het kan niet anders dan dat Wendy van der 
Zanden hiervoor model heeft gestaan. Wendy was 
het op de toppen van haar kunnen presteren in een 
zwembad onderhand beu en wilde Carnaval gaan 
vieren met de Pierewaaiers. Sterker nog, het liefst 
aan de zijde van de Prins. Helaas mocht dit niet zo 
zijn en zwom en presteerde Wendy nog jaren in het zwembad. Waar wij 
overigens als Pierewaaiers allemaal apetrots op zijn... 

Met het sprookje van Klaas Vaak is het niet anders. Het is namelijk zo 
dat veel jonge leerlingmuzikanten van onze muziekvereniging Prinses 
Juliana ‘vaak’ wakker lagen wanneer ze de volgende dag bij de strenge 
doch rechtvaardige Klaas Smits moesten gaan repeteren en thuis niet of 
nauwelijks geoefend hadden. Ondergetekende spreekt uit eigen ervaring. 
Alle verwoede pogingen om Klaas om de tuin te leiden ten spijt, Klaas 
strooide men geen spreekwoordelijk zand in de ogen. Het personage 
Klaas Vaak is op dit feit gebaseerd en gecreëerd om jonge kinderen wel 
te kunnen laten slapen.

En zo kan ik maar doorgaan... 

Neem ook de Prinses op de Erwt. Gaat over een Prins die een echte 
Prinses wil trouwen. Wanneer hij die onverwachts tegen het royale lijf 
loopt, vertrouwt zijn moeder, de Koningin, het verhaal van het meisje als 
ware zij een echte Prinses echter niet. Om de waarheid te achterhalen, 
bood de Koningin haar aan te blijven logeren en ze plaatste onder een 
twintigtal matrassen een kleine erwt. Immers, enkel een echte Prinses 
zou tussen al die matrassen door merken dat er een erwt onder lag. De 
volgende ochtend vroeg de Koningin haar logee of ze lekker had geslapen. 
Het antwoord van het meisje dat zij niet fijn had geslapen omdat ze het 
gevoel had dat er iets kleins lag te vervelen onder haar matras, was 
voor de Koningin bevestiging genoeg. Dit was een echte Prinses. Goed 

gevonden van de Efteling, een Prins en Prinses 
doen het nu eenmaal altijd goed bij kinderen. De 
echte waarheid is echter dat dit gewoon een binnen 
de Pierewaaiers bekende anekdote betreft. Toen 
Lindsey Fonken destijds na haar eerste logeerpartij 
bij Johan Burgers werd gevraagd of ze de nacht 
enigszins comfortabel had doorgebracht, was haar 
antwoord uiterst negatief. “Ik heb nog nooit zo 
ongemak te bed gelegen”, aldus Lindsey. “Ik had 
er net zo goed een fiets naast kunnen leggen... 
” Toch heeft dit Pierewaaierssprookje wel een mooi 
vervolg gekregen, want inmiddels is Johan dan toch 
maar mooi met zijn eigen Prinses Lindsey getrouwd! 
(Was een verrekes goei feestje trouwens, red.)

De Gelaarsde Kat! Dit sprookje gaat over een 
molenaarszoon wiens kat met behulp van een paar 
laarzen en een goed verhaal al het mogelijke uit 
de kaast haalde voor zijn baasje. Wellicht slechts 
voor insiders, maar Floris van Bommel, van de 
plaatselijke schoenfabriek,  predikt al jaren dat men 
met het juiste schoeisel erg succesvol kan zijn. Dat 
bewijst hij zelf immers al jaren. (Bron: Maremca de 
Wilde)

U begint nu ook aan het waarheidsgehalte achter 
de sprookjes van de Efteling te twijfelen? Ga ik nog 
even door!

Het sprookje over de Gouden Stemvork? Gaat 
over muziekkabouter Riedeltje die, jawel, elke dag 

een prachtig riedeltje speelt in het 
kabouterdorp. Maar na een zeer 
geslaagd lentefeest valt hij vermoeid 
en wellicht enigszins bedwelmd door 
de vlierbessenwijn in een heerlijke 

diepe slaap. Na een tijdje begon het de kabouters op 
te vallen dat het zo stil was in het dorp en ze raakten 
lichtelijk in paniek. Wat moesten ze zonder de 
mooie muziek? Dit verhaal is een pure beeldspraak 
voor de angst die in ’t Pierewaaiersrijk heerst, dat 
wij het hier ooit zonder het vertrouwde geluid van 
ons aller muziekvereniging Prinses Juliana moeten 
doen. Een vrees die niet geheel ten onrechte heerst 
onder de bewoners van ’t Pierewaaiersrijk, gezien 
de huidige, magere subsidies en de hoge kosten 
voor deze prachtige vereniging. Maar giet het in een 
jasje van kabouters en paddenstoelen en kinderen 
slikken het als zoete koek. Waar ons mooie dorp al 
niet voor misbruikt wordt... 

De Magische Klok? Zou gaan over zes koningszonen 
die om een of andere vage reden voor altijd 
versteend naar deze klok moeten kijken. Moet dit 
verhaal niet uitbeelden dat generaties Moergestelse 
jeugd jaar in, jaar uit versteend van de kou bij de 
bushaltes naar de klok van ‘de Lozziepin’ Ketelaars 
stonden te turen in afwachting van de weer eens 
van het tijdschema afwijkende BBA-bus?

De Wolf en de 7 Geitjes! Ook zoiets. De 
buitenstaander zal best aannemen dat dit sprookje 

ER HAT NUR NOCH 
SCHUHE AN
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door de Gebroeders Grimm geschreven werd, maar als je als insider weet 
dat Dirk Wolfs in den beginne maar met 7 Springveren was... Zeg het 
maar!

En last but not least: het Land van Laaf. Alles wat hier te zien is, lijkt 
verdacht veel op ons Pierewaaiersrijk. De bakker, de kroeg, de school. Het 
is eigenlijk gewoon het Land van Alaaf!

Na al deze bevindingen stond ik perplex over de overeenkomsten, links, 
verbanden en associaties die de Efteling met ’t Pierewaaiersrijk mijns 
inziens had. Toch had ik mijn twijfels dit alles te publiceren. We moeten 
immers tegenwoordig helaas, ook in dit blad vol ongein, quatsch en 
onwaarheden, op onze woorden passen. En met deze twijfels stapte ik 
dan ook naar mijn hoofdredacteur Laurens en naar het bestuur van C.V. 
De Pierewaaiers. Kon ik dit alles zomaar publiceren? Het waren immers 
slechts bevindingen. Bewijzen en hardmakingen had ik niet. Behalve mijn 
rotsvaste vertrouwen in het feit dat zoveel toeval niet kan bestaan. Mijn 
geluk was dat de voorzitter van C.V. De Pierewaaiers ook niet zo’n hoge 
dunk van de Efteling heeft. In zijn geval was dat gebaseerd op een voorval 
tijdens zijn laatste bezoek aan de Efteling. Er waren toen namelijk tamelijk 
veel kinderen, waar onze preses normaliter dol op is, die propjes papier 
in zijn mond gooiden toen hij in zijn natuurlijke houding voor een attractie 
stond te wachten. (Bron: Stef Habraken) Terecht stelde Bas dan ook voor 
om er eens een nachtje over te slapen, alvorens dit alles te publiceren. 
Wellicht stootten we er mensen mee tegen het verkeerde been, misschien 
was de wens vader geworden van de gedachte en werd ik door mijn eigen 
enthousiasme in de verkeerde richting gestuurd en sloeg ik enigszins 
door... Misschien, zo stelde voorzitter Bas, moesten we met de hofhouding 
en het bestuur maar eens, in het kader van teambuilding, een kijkje gaan 
nemen in diezelfde Efteling. 

Aldus geschiedde, ik ging er eens lekker een nachtje over slapen. En wat 
mij die nacht overkwam, maak je normaal gesproken in je stoutste dromen 
nog niet mee. Dit was dus een wel heel stoute droom, maar het wakker 
worden was er niet minder zalig om. Ik droomde namelijk van een soort 
hemel op aarde, een soort Utopia 2.0. Ik droomde namelijk dat de Efteling 
niet meer bestond uit een Anderrijk, een Ruigrijk, een Marerijk en een 
Reizenrijk. Nee, de Efteling was een groot rijk: namelijk ’t Pierewaaiersrijk!

DONKEY EN DE REIS DOOR ’T 
PIEREWAAIERSRIJK... 
En daar stonden we dan. De gehele hofhouding en het bestuur, met 
aanhang (lees: onze vrouwen, vriendinnen en Dirk van Len...). Al voor 
de ingang, om precies te zijn bij parkeerstraat Draak 2 (Over Draak 1 
hadden wel het al gehad, hè? Rijmt op Sjaa...), werden we al opgevangen 
door een van de meest roemrijke personages van de Efteling. De Ezel, 
die zichzelf voorstelde als Donkey. Donkey zou ons die dag begeleiden, 
door de Efteling leiden en, ook niet onbelangrijk, van een natje en 
droogje voorzien. Hij zag er nog wat slaperig uit. Dat was volgens hem 
omdat hij net van een door hemzelf georganiseerde 80’s & 90’s-party 
afkwam. Wat een druk baasje die ezel, dachten wij toen al. Toch was hij 
bijzonder enthousiast om zich bij ons gezelschap te voegen. “Vandaag is 
alles anders”, zei hij nog, alsof wij dat niet doorhadden. Alsof het voor de 
hofhouding normaal was om een dagje naar de Efteling te gaan. Maar 
gelijk had hij wel, bleek toen we bij restaurant ’t Witte Paard aankwamen 
en  Donkey zich maar eenmaal stootte aan een enigszins vervelend in de 
weg liggende hunebedkei. “Even nog iemand ophalen”, sprak Donkey, 
alvorens hij deze Parel van een restaurant binnenliep en de kok bij zijn 
knopen vatte en hem mee naar buiten sleurde. “Dit is het Raspaardje 
van het restaurant, we noemen hem daarom ook kortweg Ras en hij is 

onze gids voor vandaag, hij leidt jullie mee door 
de Efteling!” Na ook met Ras kennisgemaakt te 
hebben, vervolgden we onze weg door het park. Hun 
gezelschap blijkbaar al kennende leidden Donkey 
en Ras ons natuurlijk eerst naar Carnaval Festival. 
Dat moet een goede binnenkomer zijn, moeten 
zij gedacht hebben. En dat klopte ook, we waren 
dolenthousiast. Behalve Lenneke, zij wilde eigenlijk 
liever naar een Schlagerfestival. Maar dat wederom 
terzijde... Bij Carnaval Festival aangekomen, 
hoorden we vanuit de naastgelegen attractie onze 
favoriete muziek onze kant opdoemen. Wat bleek? 
Daar stond Mark Boogaers met zijn band Lapa 
Loco het psychedelische Vogelrock te spelen... We 
vroegen Mark of hij later op de dag met ons in de 
Baron wilde, maar hij zei dat de rollercoaster, die de 
laatste twee Carnavals voor hem waren, iets te veel 
van het goede was geweest. In Carnaval Festival 
overkwam ons als hofhouding iets paradoxaals 
(lees: schijnbare tegenstelling). We werden er 
rondgereden, maar we werden voor de verandering 
eens een keer zelf toegezwaaid in plaats van 
andersom...  Na afscheid te hebben genomen van 
Jokie en Jet, liepen we recht op Monsieur Cannibale 
af. U weet wel, die ronddraaiende pannetjes. Niet 
iedereen was enthousiast, maar Ras stond erop 
dat we de pannen in gingen. Hij blijft toch een 
kok... Enigszins misselijk en met spierpijn in onze 
bovenarmen, zo gemakkelijk zijn die pannetjes niet 
rond te draaien, vervolgden we ons uitje richting het 
Schip. Wij als Pierewaaiers met een Vikingverleden 
vonden dit natuurlijk prachtig en zodoende sloten 
we en masse aan in de rij. Op 1 persoon na: 
Mark Janssen stelde dat hij net voor zichzelf was 
begonnen en niet nu al het schip in wilde gaan. Hij 
wachtte liever tot het schip binnen was... 

Daarna liepen we met z’n allen naar de Python. 
En wat schetste onze verbazing? Er stond daar 
helemaal niemand in de rij. Nu was er geen massale 
drukte in de Efteling, maar van een gezellige drukte, 
zoals de Efteling-App zelf meldde, was wel degelijk 
sprake. Da’s lekker, dachten wij als hofhouding en 
we liepen meteen de poortjes door, Erik van Dam 
(vaak met meerdere, maar nu zonder partners) 
gedesillusioneerd bij het welbekende handje 
achterlatend. “Ik zou het toch maar niet doen,” 
sprak Donkey. “Volgens mij zit er een addertje 
onder het gras, het is op deze plek in de Efteling 
een behoorlijke slangenkuil...”

Dan maar naar die houten achtbaan. Daar was 
het echter een heisa en drukte van jewelste. Het 
bleek dat ene Joris daar een carnavalswagenrace 
stond te houden met, wat later bleek, een of andere 
draak van een vent... (Nee, het was niet Sjaa...) 
Het was nu reeds een uur of elf over elf, tijd voor 
koffie. Gelukkig had Peer Swinkels samen met John 
Cornelissen heel de Efteling volgepropt met houten 
koffiehuisjes. Dit in tegenstelling tot enige jaren 
geleden in de crisistijd, toen hij alleen nog maar 
de warme chocomelhuisjes in de Winter Efteling 
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gebouwd had en iedereen hem nog Peer Swinters noemde. In deze 
koffiehuisjes had Stef zijn personeel van Tante Sus ingezet. Omdat het 
er toch wel erg druk was en wij, met Mark Janssen voorop, zeer weinig 
geduld hadden, sprong Stef gauw even bij. Hij sauwelde er ondertussen 
zo op los dat hij vergat om de koffiepads uit de kopjes te halen. Dat werd 
dus Hahaha... braken voor het complete gezelschap. 

De dorst maar half gelest en door het braken dreigde de hongerklop voor 
menig Pierewaaier. Gelukkig had Ronald van zijn werk, al dan niet legaal, 
stiekem of zonder het te zeggen, 400 worstenbroodjes meegenomen, dus 
de brunch was goed verzorgd. Diezelfde Ronald zorgde daarna ook nog 
voor enige ophef bij de Vliegende Hollander, bij de eerste achtbaanachtige 
attractie die we dan eindelijk dachten te kunnen gaan nemen. Ronald 
wist zich ineens te herinneren dat dit ook de bijnaam van Dennis ‘The 
Flying Dutchman’ Bergkamp was en als rechtgeaarde PSV’er weigerde 
hij in deze attractie te stappen. Ook nog eens, niet verrassend, in zijn rug 
gesteund door de altijd recalcitrante mede-PSV’er Bertje en door oer-
Feyenoorder Mark Janssen. Het zou wel fijn zijn 
geweest als zij hieraan hadden gedacht voordat we 
al drie kwartier in de rij hadden gestaan en nog 
maar twee ritjes hoefden te wachten vooraleer we 
aan de beurt waren. Uiteindelijk werd Ronald door 
het Eftelingpersoneel zelf tot Vliegende Hollander 
gebombardeerd, al klonken uit Ronalds keel alleen nog maar de woorden: 
“Ik kom uit Brabant, kunde gij dè zien...”

Naar de Bob dan maar, want dan hebben we tenminste nog in een beetje 
heftige attractie gezeten. Echter daar was het zo druk, niet normaal. 
Enkel de single-rij was redelijk begaanbaar en uiteindelijk zijn dus alleen 
Stephan, Maik en de Jaspers in de Bob geweest.

Toch maar de Baron proberen, wetende dat het daar waarschijnlijk nog 
drukker zou zijn dan bij de Bob. Maar helaas ging dat ook niet door. De 
ex-Prinsen John, Bas en Mark (Marcus had al eerder aangegeven een 
ritje in een rollercoaster niet meer te ambiëren) stelden dat dit voor hen 
te confronterend was. Gezellig met de Pierewaaiers op pad, naar grote 
hoogtes worden gesleept om vervolgens in een diep zwart gat te vallen? 
Dat hadden ze al eens eerder meegemaakt en dat was niet goed bevallen...
Penningmeester Erik van Dam stelde nu voor om toch maar even naar 
het Sprookjesbos te gaan, daar stond immers een ezel die geld poepte. 
De hofhouding voelde daar echter niet veel voor, maar wist eigenlijk ook 
niet goed wat wel te doen. Rik vertelde dat zijn overgrootvader ooit een 
attractie in de Efteling had gesponsord: de Mallensmolen. Maar ook hier 
werd de hofhouding allesbehalve wild van. Om kwart over zes zou Aqua 
Nura voor de eerste keer te zien zijn, begeleid door een nieuwe mix van 
dj Sjefke. Maar het was pas 15.00 uur, hoe nu die tijd te doden? “We 
kunnen even met het treintje mee, of in de bootjes”, stelde Donkey voor. 
Ras suggereerde om ergens nog even een hapje te eten. Tja, het blijft toch 
een kok... Maar met heel veel enthousiasme werden deze voorstellen niet 
ontvangen.

Dan maar even ieders zijns weegs...  Voor ieder wat wils toch, in dat 
prachtige Pierewaaiersrijk? Koen ging, onder het mom van bloemmaker 
blijf bij je leest, nog wat  mooie bloemetjes bekijken en buitenzetten.
Stef hield voor de overige gasten een boeiend betoog over koffie. Hij 
vertelde ons dat je beter af bent met koffie dan met vrouwen, en wel om 
het volgende: koffie ziet er ’s ochtends goed uit. Je valt niet in slaap als 
je een kop koffie hebt gehad, je kunt koffie altijd heet maken en je kunt 
het overal krijgen zoveel je wilt. Als de koffie te oud is kun je hem gewoon 
weggooien en koffie is altijd binnen 10 minuten klaar... Na iedereen 
daarvan overtuigd te hebben, ging hij in elke horecagelegenheid en in 
alle tentjes (je weet wel, gebouwd door Peer Swinkels) de koffie proeven. 

Maik (de vervelende Daemens-grappen zullen we 
deze keer maar niet maken) ging bij de nieuwbouw 
van Pinokkio kijken en hij zag daar dat je met een 
lange, rechtopstaande neus, links en rechts toch 
behoorlijk wat af kunt snuffelen... Sander (deze 
keer zelf aanwezig en niet onder zijn pseudoniem 
Smittie) ging linea recta naar de vele winkeltjes. In 
no-time was hij al druk aan het strepen, schrijven en 
verbeteren in de te koop liggende sprookjesboeken. 
En in no-time werd hij daarvoor ook door de 
beveiliging uit het park verwijderd. Dit tot groot 
genoegen van Rik, die de controle van de beveiliging 
tot zich had genomen. Helaas hebben we daarvan 
nog geen selfie in de app mogen ontvangen.

Bert was vervolgens druk in de weer met het tellen 
van alle Duitstalige gasten. Het viel erg mee, volgens 

Bert, het waren er slechts een stuk of 
40-45.
Ronald ging bier drinken, bier drinken, 
bier drinken, bier drinken, bier 
drinken, bier drinken, bier drinken, 
bier drinken, bier drinken, Eindhoven 

roepen, bier drinken, bier drinken, bier drinken en 
bier drinken.
Jasper Kolen en Martijn Faasen (Wie kent ze niet? 
Door alle sponsoradressen die ze hebben bezocht 
en benaderd, zijn ze tegenwoordig wijd en zijd 
en van hier tot tinder bekend.) bekeken overal de 
reclame-uitingen, daarbij concluderend dat de 
Pierewaaiers hun sponsorzaakjes beter, mooier 
en netter voor elkaar hebben dan dit parkje in het 
kolderieke Kaatsheuvel. Daarin zag Sander, of zullen 
we hem toch maar Smittie noemen, een mooie titel 
voor een nieuwe Suske en Wiske-strip, maar dat 
natuurlijk weer terzijde... 

Jasper van der Aa ging direct op zoek naar een 
Jumbo-vestiging binnen de Efteling, maar helaas 
was er zelfs geen olifant te vinden in dit toch door 
kabouters en dieren overladen park. Nog werk aan 
de winkel voor Jasper, dus... 

Stephan maakte zich voornamelijk druk of elke 
bezoeker wel goed verzekerd was. Hij benaderde ze 
tevens om deel te nemen aan MoeLux, een lange 
wielertocht waar hij traditiegetrouw zijn mooie, 
strakke, gele wielerbroek mag etaleren, daarbij 
solliciterend naar een leuke, flatteuze bijnaam...
 
Laurens liep zich een slag in de rondte en bedacht 
dat het logistiek allemaal wel beter kon in de 
Efteling. Tevens maakte hij zich als hoofredacteur 
grote zorgen of het met dit verhaal wel goed zou 
komen. En daar had hij natuurlijk ook alle recht 
toe... 

Jaap ging meteen op zijn hurken zitten om de 
vliegtuigen boven de Efteling te spotten. Er was ook 
niemand die van hem iets anders had verwacht. 
Jaap drijft nogal graag met alles en iedereen de 
spot.

OP PERSOONLIJKE 
TITEL DUS... 
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Johan was nog steeds aan het nagenieten van zijn huwelijksnacht met 
Lindsey en neuriede de hele dag de vroegere, grote hit van de Slijpers van 
Parijs. (Inderdaad, die van ‘puntje erin, puntje eruit, ja zo gaat die goed’, 
red.)

Sjef was alvast zijn plaatjes warm aan het scratchen, terwijl zijn toch niet 
onaardig grote handen gevuld waren met warme bitterballen en zijn mond 
volgepropt was met een broodje kroket. Heerlijk, die rust voor iedereen...
Sam maakte zich als vanouds helemaal nergens, maar dan ook echt 
helemaal nergens druk om. 

Mark Janssen was, onder het genot van weer eens een heerlijk glaasje 
cola, een bouwtekening aan het ontleden, alvorens hij besloot om 
scheidsrechters te gaan ronselen die zijn favoriete voetbalclubje uit 
Rotterdam zouden willen bevoordelen. Dit met een geweldig goed 
resultaat. Toevallig waren de heren Blom, Kuypers, Higler, Liesveld, Nijhuis, 
Gözübüyük, van Boekel, Makkelie, Braamhaar en Wiedemeyer allemaal 
aanwezig. Zo, dat was ook weer geregeld... 

Donkey, aaah onze’n Donkey. Die hebben we de rest van de dag niet meer 
gezien. Blijkbaar is hij teruggegaan naar Carnaval Festival en heeft hij 
daarin 73 ritjes mogen blijven zitten. Hij kon geen genoeg van Carnaval 
krijgen. Hij schijnt zelfs een nieuw feestje te willen organiseren dat een 
dag of vier moet gaan duren. Dat zal dan wel geen 80’s & 90’s-party 
worden... 

En Ras? Tsja, die Ras... We mogen niet alles verraden van die dag, maar 
laten we het erop houden dat de Pierewaaiers inmiddels weten wat voor 
vlees hij in de Kuip heeft... 

Erik met een K ging natuurlijk wederom op zoek naar nieuwe partners om 
ook hier een mooie bingo te organiseren. Het draait bij deze jongen toch 
altijd om de cijfertjes, hè?! (Even werd er nog overwogen om Erik een 
puntmuts en een baard op c.q. om te doen voordat we het Sprookjesbos 
inliepen. Maar van Bas mocht dat niet, hij was bang dat we hem zouden 
kwijtraken. En bij Bas geldt altijd de stelregel: “samen uit, samen thuis.”) 
Mark Boogaers was inmiddels uitgespeeld met zijn band, maar Mark is 
natuurlijk nooit helemaal uitgespeeld... 

Bas ging met gezwinde spoed, zoals een Voorname Vaandel Drager 
meestal Voor Vele Dorstlustige muzikanten vooroploopt, uitzoeken waar 
de muzikale rechten van een eventueel Efteling-concert voor de harmonie 
zouden kunnen liggen. Voornamelijk Vreemde Duitsers trokken echter 
zijn aandacht, wat natuurlijk ook niet raar is als je zo Verschrikkelijk Vol 
Dynamiek door een pretpark loopt te marcheren. Maar Proms schoot hem 
iets te binnen. Van Vele Dames en Via Verschillende Datingsites had hij 
al Vaak Vernomen Dat alle rechten op de eerste plaats altijd bij de vrouw 
liggen. Volledig Verward Demonstreerde hij zijn ontgoocheling en liet zijn 
missie voor wat het was. En ging lekker bier drinken met Ronald in een 
van de Vele Vergenoegzame Drankgelegenheden... 

Mark van Daelen, die normaliter meer van klimmen houdt, probeerde 
samen met John hun liefdescaravan de Efteling in te smokkelen. Toen 
dat vanwege de door Rik afgegeven beveiligingstips niet lukte en ze dus 
behoorlijk op hun Becx gingen, besloten ze met hun team in rap tempo om 
er maar de brui(d) aan te geven. 

En Lenneke? Het zou Lenneke allemaal een worst wezen. Die 
luisterde lekker heel de middag op haar mp3-speler naar heerlijke 
Schlagermusik... 
Een uurtje later werd ik, zoals eerder gezegd, zalig wakker. De Efteling 
was voor even een groot Pierewaaiersrijk. Desalniettemin kreeg ik middels 
mijn mooie droom uiteindelijk niet de bevestiging die ik zocht. We waren 

immers met de hofhouding, het bestuur en de 
aanhang (je weet wel: onze vriendinnen, vrouwen 
en Dirk van Len) niet in het Sprookjesbos geweest 
en we hadden derhalve nog steeds geen uitsluitsel 
over of datgene wat ik eerder had gesignaleerd 
allemaal wel klopte. Waren de links, verbanden en 
associaties die ik legde tussen ’t Pierewaaiersrijk 
en de Efteling überhaupt wel ergens op gebaseerd 
of waren het slechts hersenspinsels? Er restte mij 
maar een ding: even met de voorzitter bellen.

Na 18 pogingen (onze voorzitter is een druk 
gezet man) kreeg ik eindelijk Bas aan de lijn. Ik 
vertelde hem wederom over mijn bevindingen, 
maar ook dat ik daarna een droom had gehad. Bij 
die laatste woorden refereerde Bas gelijk aan de 
beroemde woorden van ene Martin Luther King 
(jaja, grote leiders herkennen elkaar direct) en hij 
herinnerde mij eraan hoe het met deze goede man 
was afgelopen. “Als wij als Pierewaaiers in jouw 
droom al niet in het Sprookjesbos zijn geweest, dan 
weet ik zo net nog niet of jouw bevindingen, links, 
verbanden en associaties wel kant en wal raken”, 
zo sprak Bas de voor mij memorabele woorden. 
Ik vroeg hem wat dan te doen met mijn verhaal, 
zo kort voor het verstrijken van de deadline van 
’t Pierewaaiersblaoike. “Alleen op persoonlijke 
titel”, zei onze voorzitter, gevreesd als hij was 
voor mogelijke consequenties, de gevolgen voor 
mij als schrijver nog niet eens in ogenschouw 
nemende... 
Op persoonlijke titel dus... Prima, want ik denk 
echt dat de succesformule die de Efteling hanteert 
voor een erg groot deel leunt op personen, 
gebeurtenissen en anekdotes uit ’t Pierewaaiersrijk. 
Op zijn minst zijn de vergelijkingen treffend: we 
hebben bij de Pierewaaiers veel mooie avonturen 
meegemaakt, maar ook draken van avonden gehad. 
Veel Prinsen om Elf over Elf tevoorschijn geToverd 
en veel caFee’s bezocht, bij Hans veel leuke Grietjes 
gezien, aan de bar lopen zwammen, regelmatig de 
hoofd(t)rol opgeëist en we zijn onder elkaar altijd 
goed gemutst. Oftewel, het leven als Pierewaaiers 
voelt als een heel mooi sprookje.

Ik hoop oprecht dat iedereen in ’t Pierewaaiersrijk 
een geweldige Carnaval zal gaan beleven onder de 
bezielende leiding van Stadsprins Frans d’n Urste en 
zijn adjudant Jurgen. En dat eenieder achteraf kan 
concluderen dat het voelde als een mooi sprookje.
Mocht ik onverhoopt in mijn verhaal toch iemand 
tegen de schenen hebben geschopt, licht hebben 
geraakt of op de lange tenen hebben gestaan, 
bedenk dan: het was maar een sprookje... 

Op persoonlijke titel: 

ondergetekende!
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CARNAVALSCOURANT
Sauwelen 

in 2016 

pas ná het 

Pieregeblèr!

Eigebakken 
gebakken ei

Maandag met 
dwEilen

Spreuk valt 

slecht bij men-

sen met een 

kleine reet!

zaterdag 16 januari 2016 | www.cvdepierewaaiers.nl | tis weer tèd om naar het fist te gaon | ‘t Pierewaaiersrijk

Nieuwe start, frisse wind!
Het gevoel van het 
aantrekken van je 
nieuwe kleren. Voor het 
eerst weer in een vers 
gestoomde smoking. En 
dan die frisse wind!
Door: P. Wind

PIEREWAAIERSIJK - Uit 
onderzoek is gebleken dat 
98% van de raadsleden 
van verschillende 
carnavalsverenigingen in 
Moergestel binnen vijf 
minuten na het aantrekken 
van hun vers gestoomd 
kostuum een frisse wind 
laat. Dit tot grote vreugde 

van onder andere de 
stoomservice van Novy Van 
Wezel aan het Rootven.

Dr. F. Arts, onderzoeker aan 
de universiteit van Oxfart, 
heeft de afgelopen jaren 
intensief onderzoek gedaan 
naar de eerste tien minuten 
dat een raadslid in het 
Pierewaaiersrijk zijn smoking 
aanheeft. Daarbij luidde de 
conclusie dat 39% van de 
ondervraagden steevast een 
strikje, sjaal of knoop mist; 
29% van de ondervraagden 
had geen idee waar ze hun 
schoenen hadden gelaten en 

100% procent van diezelfde 
groep moest zijn schoenen 
nog poetsen.

Verder bracht dr. F. Arts ook 
nog aan het licht dat 4,8% 
erachter kwam dat het pak 
gewoon kapot is. Op de 
vraag hoe het pak kapot is 
gegaan antwoordt 92,5% 
geen idee te hebben hoe of 
wat.

In de eerste tien minuten 
Dat het pak weer om het 
lijf hangt, vormen zich dus 
al direct diverse problemen. 
En dan te bedenken dat uit 

onderzoek is gebleken dat 
45% van de ondervraagden 
pas vijf minuten voor 
aanvangstijd zijn pak begint 
aan te doen.

Al met al treffen deze 
problemen vooral de 
raadsleden zelf en brengt 
het verder alleen maar 
economische voordelen voor 
de maatschappij met zich 
mee. De clubkas wordt weer 
gespekt, de stoomindustrie 
draait op volle toeren. En de 
vriendin, vrouw, moeder of 
oma heeft ook weer iets te 
doen.

Dr. F. Arts, nog steeds 
verbonden aan de universiteit 
van Oxfart, stelt dat we ons 
in de wereld geen zorgen 
hoeven te maken over deze 
kwestie. “Er zijn momenteel 
dingen in de wereld gaande 
die, hoe gek het ook klinkt, 
net even wat meer aandacht 
verdienen dan deze kwestie.” 
Een medewerker van de 
VN heeft aangegeven nader 
onderzoek te zullen doen. Ze 
haalt er desnoods alles voor 
uit de kaast.

S e s a m s t ra a t 
viert gewoon 
carnaval
Door: K. Kikker

SESAMSTRAAT - Ondanks 
de keuze van NPO 3 om 
Sesamstraat van de publieke 
televisie te verwijderen, 
hebben Tommie, Ieniemienie 
en Pino al aangegeven dat 
Carnaval daardoor niet 
minder leuk zal worden. 
November 2015 bestond 
voornamelijk uit in-en-in 
trieste nieuwsberichten. En 
dan steekt het nieuws omtrent 
Sesamstraat er natuurlijk met 
kop en schouders bovenuit.

NPO 3, de zender 
waarop Sesamstraat werd 
uitgezonden, besloot dat 
het programma niets meer 
toevoegt en daarom moest 
worden verbannen naar de 
betaalzender van de publieke 
omroep (?). Islamitische Staat 
zweert wraak op de NPO 
omdat zij eigenlijk het meest 
verschrikkelijk nieuws in 
november wilde genereren. 
Tommie reageerde gelaten: 
“Poewee!”

NS koopt 
opvolger Fyra
Door: F. Indetrein

AMSTERDAM/PARIJS - De 
Nederlandse Spoorwegen 
heeft een oplossing gevonden 
voor de problemen rondom 
de HSL. Na het Fyra-debacle 
zoekt het bedrijf, dat jaarlijks 
triljarden Nederlanders 
vervoert, naar een nieuwe 
trein voor het traject tussen 
Amsterdam en Parijs.

Nadat de baas van de NS, dhr. 
T. TittieTittie, in Moergestel 
aanwezig was bij de 
wervelende optocht tijdens 
Carnaval, viel zijn oog op 
de supersonische trein van 
C.V. De Pierewaaiers. Nadat 
bleek dat deze trein, na twee 
seizoenen in de optocht te 
hebben geparadeerd, op 
een zijspoor zou belanden, 
schakelde hij staatssecretaris 
Mansveld in en werd de deal 
in no time beklonken.

De NS is begonnen met 
testritten en verwacht wordt 
dat deze trein in 2035 de 
reistijd tussen Amsterdam 
en Parijs met 3,5 minuut zal 
verminderen.

Door: T. Uig

PIEREWAAIESRIJK - Hangen 
rond de Aldi, vrouwen 
lastigvallen, bakskes friet 
zomaar op de grond 
gooien. De Moergestelse 
gemeenschap heeft te maken 
met haar eigen ‘New Kids’. 
Al maanden werd er door 
omwonenden geklaagd 
over last (hik hik) van 
hangjeugd in ’t Centrum van 

Moergestel. Toen de politie ’t 
Centrum bestormde en alle 
Dorstvlegels in de boeien 
werden geslagen, bleek dat 
de politie een klein beetje 
verkeerd zat. Bij nader inzien 
ging het dus om het tuig dat 
bij de Aldi stond. Deze lui 
wisten echter te ontsnappen 
en ze kwamen op zondag 
met Carnaval terug voor 
een wraakactie. Duizenden 
wagens werden door de 

straten van Moergestel 
losgelaten, gevolgd door 
hordes ‘vriendjes’ die door 
de tevens ingeschakelde 
harmonie waren 
opgetrommeld.

Het bleef die dag nog 
lang onrustig en van de 
verdachten ontbreekt élk 
spoor.

Door: V. Voorweinig

PIEREWAAIERSIJK - Het 
Pierewaaiersblaoike kost 
ook dit jaar weer geen ene 
drol. Het is een gratis service 

van C.V. De Pierewaaiers 
om carnavalsminnend 
Moergestel door deze drukke 
periode heen te loodsen.
Waarvoor dient die 
collectebus dan? Uw 

vrijwillige bijdragen worden 
aan de begroting van de 
vereniging toegevoegd om 
weer leuke activiteiten en 
evenementen te kunnen 
organiseren.

Gèsselse ‘New Kids’ zorgen voor overlast

Pierewaaiersblaoike kost géén geld!

CC
Kans op zon,  
regen, wind, 
sneeuw en hagel.

6oC
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JOSTALGIE
Deze nieuwe rubriek geeft een terugblik op een 
klein stukje psychologische cultuur in ons dorp. 
’t Pierewaaiersblaoike was namelijk niet alleen 
maar een satirische krant met wat meer of 
minder quasi-serieuze artikeltjes; het was ook 
een vraagbaak voor de niet-autochtone bewoner. 
Wij willen u de vragen van de gewezen kapucijn 
en hier in Gèssel wonende en ondertussen 
gehuwde heer Casimir Reerug niet onthouden. 
Gezien de problematiek rondom de asielzoekers, 
die ons land op dit moment als toevluchtsoord 
opzoeken, lijkt het ons dat de antwoorden op 
zijn indringende vragen een essentiële bijdrage 
kunnen leveren aan de inburgering. We zullen 
beginnen met zijn schrijven (let wel, dit vindt al 
in 1978 plaats, wat inhoudt dat we het hier puur 
over de gemeente Moergestel hebben!).

GEACHTE REDACTIE,
Nu binnenkort uw Pierewaaierscourant weer in 
volle dikte mijn brievenbus gaat versperren, zodat 
ik mijn belangrijke post wel weer half verregend 
en in deerniswekkende toestand van het gazon 
zal moeten graaien, grijp ik de gelegenheid toch 
maar aan om u enkele problemen voor te leggen.
Zoals u wellicht begrijpt ben ik geen autochtoon, 
maar een verblijf van enkele jaren in deze 
gemeente geeft mij, dacht ik, toch enig recht 
van spreken. Ik heb vanaf het begin getracht om 
mij aan de plaatselijke omstandigheden aan te 
passen en bovendien mijn bijdrage trachten te 
geven aan de lokale werkgelegenheid. Ik heb 
een autochtone werkster en tuinman, terwijl 
mijn echtgenote bovendien haar eieren betrekt 
van een autochtone agrariër en ik mijn benzine 
betrek van een autochtone pomp. Maar ondanks 
deze verregaande assimilatiepogingen voelen 
wij ons in de dorpsgemeenschap niet volledig 
geaccepteerd. 

Het schrijnendste komt dit tot uiting bij het 
jaarlijkse Carnaval. Zodra uw afschuwelijke blad 
bij ons in de brievenbus ligt, pakken wij onze 
koffers en vertrekken in allerijl naar rustiger 
oorden. Op de eerste plaats is het blad zelfs voor 
een beschaafd mens niet om te lezen. Voor mijn 
gevoel is het sluikinformatie van een onverbloemd 
dialectisch materialisme. Maar de evenementen 
die erin worden aangekondigd doen mij de haren 
ten berge rijzen. En dit alles onder de zegen van 
de kerkelijke en wereldlijke overheid. Bah!
Dit jaar zijn mijn financiële middelen echter niet 
toereikend om mij aan het carnavalsrumoer te 
kunnen onttrekken. En om nu maar van de nood 
een deugd te maken, wil ik mij schoorvoetend op 
het door u uitgestippelde carnavalspad begeven. 
Maar nu rijzen voor ons talrijke problemen. En 
wij willen met onze problemen graag van u 
horen hoe wij in Moergestel toch een geweldige 

Carnaval kunnen vieren.
a. Mijn vrouw en ik zijn sinds onze vestiging in 

Moergestel principieel geheelonthouder en 
naar het zich laat aanzien moeten wij dat ook 
nog wel even volhouden.

b. Uit overweging van energiebesparing gaan wij 
’s avonds met de kippen op stok.

c. Mijn vrouw is allergisch voor nicotine- 
en alcohollucht en zelf heb ik een zeer 
muzikaal gehoor, gepaard gaande met een 
fijnbesnaarde ziel.

d. Sinds mijn derde huwelijk ben ik principieel 
monogaam en ik moet niet denken aan de 
desastreuze gevolgen van weer een nieuwe 
alimentatieverplichting.

Als u deze vragen in beschaafd Nederlands 
voor mij in uw Pierewaaierscourant zou 
willen beantwoorden, zult u daarmee mij, en 
waarschijnlijk ook veel andere beschaafde 
Moergestelnaren, een grote dienst bewijzen.

Casimir Reerug

Zoals al gezegd, trok de redactie zich destijds 
het lot van dergelijke beschaafde, enigszins 
wereldvreemde figuren erg aan. De huidige 
redactie is van mening dat de raadgevingen 
van de toenmalige redactie ook in deze tijd nog 
steeds inspelen op de problematiek van het 
integreren in het Pierewaaiersrijk. Luistert en 
huivert, gij allochtoon en trek uit het antwoord 
van toen uw leringen.

AMICE CAS,
Gaarne wil ik ingaan op uw verzoek om uw a-b-
c-d-vragen op deskundige wijze onder de loep 
te nemen.
a. Psychologisch gezien blijkt dat u een 

financieel minderwaardigheidscomplex 
huisvest onder uw ongetwijfeld intelligent 
hersenpannetje. Uw tekort aan financiën 
noopt u tot geheelonthouding. We hebben 
slechts een tweetal radicale oplossingen 
voorhanden:

1. U brengt, zoals elk weldenkend lid van onze 
autochtone bevolking doet, een bezoek aan 
onze autochtone bank, waar de autochtone 
kassier u op subtiele wijze een minimale 
lening zal verschaffen, zodat u zich vol 
overgave aan de alcohol kunt wijden.

2. U poneert in uw stelling viermaal het woord 
autochtoon. Mijn advies luidt: verkoop die 
vier auto’s en laat de rest aan onze voorzitter 
Toon (Hoffmans) over (uw ten berge rijzende 
haren kunt u via zijn bemiddeling eventueel 
verbergen onder een steek; dat is geen 
onderwaterponatie!).

b. Energiebesparing lijkt een totaal overbodige 

luxe tijdens deze dagen. Diverse 
etablissementen zijn reeds spaarzaam 
verlicht, zodat u daar ongetwijfeld een wijle 
kunt vertoeven. Milieutechnisch en cultureel 
gezien raad ik u, de niet-autochtoon, aan om 
samen met uw eega het Pastoorspaadje te 
visiteren. Gezien de publieke belangstelling 
lijkt mij een reservering bij onze geachte 
pastor wel noodzakelijk.

c. Uw zielige leven en uwer eega’s allergie 
verplichten u contact op te nemen met de lokale 
brandweer en onze familiaire heren doktoren. 
Op medische indicatie zal uw levensgezellin 
door de brandweer een gasmasker worden 
verstrekt door de lokale kruisvereniging (mits 
uw alimentatieverplichtingen u toestonden uw 
lidmaatschap voor dit jaar te voldoen), hetwelk 
zij ook tijdens de optocht mag gebruiken. Wij 
zijn echter wel bevreesd dat hieruit voortvloeit 
dat haar mimiek tot een minimum wordt 
gereduceerd. Voor uw kwaal verwijzen wij u 
naar de autochtone groenteboer, alwaar gij 
enkele ongeschilde bananen zult aanschaffen 
om daarmee uw poezelige oortjes op te vullen. 
Wanneer u een tweetal exemplaren in een 
reeds vergevorderd stadium van rijpheid weet 
te bemachtigen, is het niet nodig om ze op 
Aswoensdag te verwijderen, aangezien ze dan 
reeds in een dergelijke staat van ontbinding 
zullen verkeren dat zij uw lichaamsdelen 
voorspoedig zullen verlaten.

d. Uw huwelijk kan deze Carnaval overleven 
wanneer u (zie b) de katjes in het donker 
knijpt en u (ad c) het gasmasker omgekeerd 
over het ongetwijfeld lieftallige, charmante 
aangezicht van uw niet-autochtone vrouw 
schuift. Mocht uw charmante echtgenote 
ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch 
nog een ander standpunt innemen inzake de 
voortzetting van uw huwelijk, dan adviseren 
wij u (zie a) uw lening om te zetten naar een 
hypotheek. Om verdere problemen omtrent 
uw alimentatieverplichtingen te voorkomen, 
raden wij u aan een concubine of indien 
uw hypotheek het toestaat een maîtresse te 
nemen als uw volgende partner.

In de hoop te hebben voldaan aan uw bede, uw 
ootmoedige dienaar,

De redacteur

Noot redactie
Veur Gèsselse miense…
Deze miens komt nie uyt Gèssel, dus neme we 
hum niks kwaoluk. Hij lekt me trouwes ’n bietje te 
wès veur ons gewoone miense, dus heb ik hum 
mar un onwès antwoord gegeve. Komde gullie ’s 
aovonds ôk naar hum en zun vrouw kèke in ut 
Pestoorspèdje?
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DE FONTEIN
Verantwoording
Het valt tegenwoordig niet mee om tijdig door te hebben 
wanneer iemand een serieus verhaal vertelt of zit te zwetsen. 
Begint de vierde maand van het jaar echt op 1 april of is dat 
een grap? Waren de verschillende bommeldingen kort na de 
aanslagen in Parijs voor de lol zoals de daders beweerden? 
Of was dat een slap excuus om met een vreselijk ongepaste 
actie of zelfs een mislukte aanslag weg te komen? Dacht 
Oscar Pistolius nu echt dat er een inbreker in de badkamer 
zat? In de badkamer, hè? Wat valt daar nu te halen? Gouden 
lokken misschien, in het doucheputje. Of was hij gewoon 
jaloers omdat zijn vriendin weer uitgebreid de tijd nam om 
haar benen te scheren? 

Deze carnavalskrant schept over het algemeen ook geen 
duidelijkheid. Duidelijk is dat er een hoop quatsch in staat. 
Dit geldt niet in de laatste plaats voor alle artikels onder 
de noemer ‘De Fontein’. Ironie, cynisme, sarcasme, satire. 
Allemaal termen om de goed bedoelde humor uit te leggen. 
Wat het precies is, kan ik zelf ook niet zeggen. Het plan is in 
ieder geval niet om mensen (zoals Oscar Pistorius) tegen het 
zere been te schoppen. Mocht dat toch gebeuren, laat het me 
vooral weten en bedenk dat de grofste belediging gebaseerd 
is op de grootste liefde. De Fontein, ontsproten uit gedachten 
die je niet zou verwachten.

Veel leesplezier, Stephan

“Fietspad van Moergestel naar Luxemburg komt 
er niet”
Die teleurstellende conclusie trekt de organisatie van de 
jaarlijkse wielertocht MoeLux. Ondanks een flinke lobby bij 
het college van B&W van de gemeente Oisterwijk is er nog 
altijd geen concrete actie ondernomen om het fietspad van 
Moergestel naar Luxemburg te voltooien. 

“Verschillende gemeenten in Nederland, België en Luxemburg 
hebben reeds het goede voorbeeld gegeven met een 
mooi fietspad waar fietsers zich veilig voelen”, vertelt een 
commissielid. De ontgoocheling is duidelijk zichtbaar als we 
enkele deelnemers aan de tocht vragen naar hun mening over 
het passieve beleid van de gemeente.

Stephan van der Aa: “Een fietspad zonder afslagen zou een 
behoorlijke meerwaarde zijn voor ons evenement. Iedereen 
kan dan op eigen houtje de tocht afleggen en saamhorigheid 
speelt pas bij het barbecueën een rol. Dat maakt deelname 
een stuk laagdrempeliger.” Mark van Daelen: “Een grof 
schandaal. Hoe moet het nu met onze jaarlijkse uitstap naar 
Luxemburg? Met een fietspad krijg je richting in je parcours. 
Zonder een dergelijk pad is de kans op het nemen van een 
verkeerde afslag onmenselijk groot.” Jasper van der Aa: 
“Voor de wielrenners is het zuur, maar mij maakt het niets 
uit. Ik rijd als begeleider al zo min mogelijk op het fietspad.” 
Johan Burgers heeft laten weten pas weer een deelname aan 
MoeLux te overwegen als het gehele traject op een fietspad 
kan worden afgelegd.

Het lijkt erop dat de gemeente totaal niet bezig is met 

fietspaden. Een woordvoerder nuanceert: “Zo veel concrete 
actie hebben we nu ook weer niet vernomen vanuit de 
bewuste commissie. Er zijn bijvoorbeeld geen handtekeningen 
ingezameld en er is ook geen geld beschikbaar gesteld. 
Moeten wij soms alles met gemeenschapsgeld betalen? 
Straks hebben raadsleden zelf geen geld meer voor een 
auto en moeten ze fietsen. Dat is ontzettend onveilig in 
bepaalde delen van onze gemeente. U zult begrijpen dat we 
de veiligheid van onze eigen ambtenaren niet in gevaar willen 
brengen.”

Een anonieme wielerclub heeft laten weten als tegenreactie 
alle fietspaden in de omgeving te boycotten en de 
zondagochtendritten volledig op de weg af te zullen leggen.

Marianne Vos betrapt op het gebruik van 
siliconen
Bij een out of competition controle is de ex-wereldkampioene 
wielrennen betrapt op het gebruik van een siliconenspray. Vos: 
“Ik begrijp de heisa niet. Lopen mijn trainingen eindelijk weer 
een beetje gesmeerd, krijg je dit. Mensen die me kennen, 
zullen begrijpen waarom ik het spul gebruik. Ik ben nu 
eenmaal geen Ferrari”, aldus Vos, die zich van geen kwaad 
bewust lijkt. “Ik volg de instructies op van de mecaniciens. 
Het schijnt afstotend te werken en mijn ketting te beschermen 
tegen vuil.” Als ook de contra-expertise positief uitvalt, zal de 
fiets helemaal moeten worden schoongemaakt.

Groot-Brittannië gaat Sint-Jansplein 
bombarderen
Het Britse parlement heeft ingestemd met het voorstel van 
premier Cameron om de luchtaanvallen op IS-doelen uit te 
breiden naar het centrale marktplein in het Nederlandse 
Moergestel. Volgens verschillende bronnen zouden terroristen 
zich schuilhouden onder een in verval geraakte fontein. “De 
acht roestige rode platen zijn zichtbaar vanaf de maan. Dat 
wordt dus een makkie”, aldus een woordvoerder van de 
Britse Airforce.

Dai Dai Ntab geen Oisterwijks
Etymologisch onderzoek aan de Tilburg University heeft 
uitgewezen dat de naam van de Oisterwijkse schaatser Dai 
Dai Ntab geen oorsprong heeft in het dorp zelf. Zijn naam 
heeft dus ook niks te maken met de laatste woorden van 
SOK-legende Wil Ruskus tijdens carnaval 1978 (“Daar! Daar! 
’n Tap!”). “Dat de Brabantse stad toch aanspraak maakt op 
het in huis hebben van een sprintlegende op bevroren water is 
onterecht”, zo verwoordt een van de onderzoekers. Waar de 
naam wel vandaan komt is tot op heden onduidelijk. Er gaan 
echter geruchten dat deze afkomstig is uit de Senegalese 
versie van de Teletubbies.

29 februari 2016 gaat door
Het comité dat de organisatie van de 60e dag in het jaar 
voor zijn rekening neemt heeft dit bekendgemaakt op haar 
website. “Het is natuurlijk wel leuk voor mensen die op 29 
februari zijn geboren. Al brengt het ook een hoop aanstelleritis 
met zich mee. Omdat ze drie jaar geen verjaardag hebben 
kunnen vieren, halen ze nu ineens alles uit de kast. Dat is 

wel sneu. Al zal het geen zattemans bedoeling worden, haha. 
Mensen die op 29 februari zijn geboren zijn namelijk allemaal 
minder jarig. Dus die weten bijna allemaal van Nix.”

Bij Wout is geen kannibaal
Er ging kort een schokgolf door de insectenwereld toen bekend 
werd dat Bij Wout in het kader van WieKentKunst insecten op 
het menu had gezet. Het bleek echter om restaurant Bij Wout 
te gaan. “Gelukkig is snel de angel uit de zaak getrokken”, 
aldus een opgeluchte mierenneuker.

Horeca Moergestel verruimt openingstijden
Vanaf 4 april 2015 heeft het overkoepelende cafégilde 
besloten om langer haar deuren open te stellen voor het 
publiek. Het betreft vooralsnog een proef, waarbij enkel Bij 
Wout vanaf 10.00 uur open is. Of de overige etablissementen 
zich conformeren aan de nieuwe standaard is niet duidelijk. 
Afgaande op de cijfers is de proef geslaagd. In de eerste 
maanden dat Moergestel vanaf ’s morgensvroeg openbaar 
aan de drank kan, is het aantal slijterijen in het dorp met 
100% gedaald. 

Brandweeroefening voor 95% geslaagd
Op maandag 16 november 2015 hield het lokale 
brandweerkorps uit Moergestel een oefening in Den Boogaard. 
De openbare training verliep feilloos op één punt na. Het lukte 
de brandweermannen niet om de achtergebleven voorzitter 
van C.V. De Pierewaaiers via de EvacChair een verdieping 
omlaag te brengen en uit het pand te verwijderen. Naderhand 
ging het gerucht dat Bas H. de oefening wilde saboteren, daar 
het de drumband wel lukte om hem in de gele stoel van de 
trap te laten roetsjen. Hijzelf ontkent: “Oké, ik ging er even 
lekker voor zitten, omdat dat nu eenmaal is wat ik graag 
doe.” 

Mol ontdekt in Molenbeek
Etymologisch onderzoek aan de Hogeschool van Raqqa heeft 
uitgewezen dat er zich een mol bevindt in de plaatsnaam van 
het Brusselse Sint-Jans-Molenbeek.

‘Pittig Gekwèk zoekt Pittig Gekwèk’ geen succes
Het MTV-format PG zoekt PG is door een tekort aan serieuze 
aanmeldingen in de kiem gesmoord. Zelfs de laatste drie 
kandidaten Karen, Kristel en Josje bleken te soft om enigszins 
aanspraak te maken op de titel Pittig Gekwèk. Ze doen dus 
niet mee met het Pieregeblèr, maar houden de legende in 
stand.

Pistorius nooit meer op vrije voeten
Dat is de inschatting van ex-jurist Bram Moskowicz.

BBQ Pop is binnen
Dat zegt een woordvoerder van Gèssel Treft. Door de gunstige 
weersomstandigheden eind augustus is BBQ Pop dit jaar 
binnen. De volgende editie vindt door het succes natuurlijk 
weer in de openlucht plaats. BBQ Pop is buiten en blijft buiten. 
Alleen op die manier is BBQ Pop ook volgend jaar hopelijk 
weer binnen.
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Top 3 Slappe excuses NS

1. Bladeren op het spoor
 

2. Geen vrije parkeerplaats

3. Dieven op het spoor

 Van den Meijdenberg smeedt alliantie
De broers Rob en Luuk zijn afgelopen jaar een tactische 
samenwerking aangegaan. De bierbrouwer en fysiotherapeut 
zeggen elkaar perfect aan te vullen. Rob: “Het is een 
natuurlijk proces. Ik zorg er met mijn lekkere bier voor dat de 
mensen niet meer op hun benen kunnen staan. Luuk leert ze 
vervolgens opnieuw lopen.” Zijn broer vult aan: “Vooralsnog 
loopt alles soepel. Ons plan beweegt zich in de goede richting, 
ik ben benieuwd wat er nog meer in het vat zit.”

Achternaam pasgeboren kind nog altijd taboe
Dat blijkt uit een etymologische studie aan de Universiteit 
van Namen. In diverse Nederlandse dorpen is veldonderzoek 
verricht. Professor Drs. P.: “Overal waar je kijkt zie je 
ooievaars, Disneyfiguren en andere naambordjes van baby’s. 
Op alle borden staat de voornaam, maar praktisch nooit wordt 
de achternaam genoemd.” Mogelijke oorzaken die worden 
genoemd zijn angst om getagd te worden of schaamte bij de 
ouders voor de eigen achtergrond. Als voornaamste argument 
zegt de doctorandus dat het taboe met name te wijten is aan 
ordinaire ruzies of het kind moeders of vaders achternaam 
moet gaan dragen.

Sjoemelsoftware toegepast bij darmonderzoek 
Meerdere Nederlandse ziekenhuizen hebben zogeheten 
sjoemelsoftware gebruikt bij de darmonderzoeken van 
enkele Pierewaaiers. Als we de resultaten moeten geloven 
valt de uitstoot van de heren binnen de norm. Anonieme 
mede-Pierewaaier: “Dat is je reinste flauwekul. In de praktijk 

valt het helemaal niet mee. Gelukkig hebben De Klaore en 
’t Draaiboompje nog een rookruimte waar we af en toe 
in kunnen schuilen voor de enorme stank van Rik, Sjef en 
Jaap. Er zit duidelijk een luchtje aan die onderzoeken.” De 
genoemde Pierewaaiers waren niet bereid een toelichting 
te geven, maar gaven wel aan opgelucht te zijn nu dit naar 
buiten is gekomen.

Smurf niet blauw geworden door waterkraan
In tegenstelling tot wat Zwarte Piet beweert, heeft de smurf 
zijn huidskleur niet opgelopen door de nauwe gangen waarin 
hij zich van tijd tot tijd bevindt. Potige: “Wij kunnen door 
een waterkraan, dat is algemeen bekend. Maar daar word je 
niet blauw van.” Smulsmurf: “Kijk, ik snap wel wat Zwarte 
Piet zegt. Een waterkraan is zuiver. In het geval er sprake is 
van donkere tinten en vieze kanalen kan het misschien wel. 
Maar in dat geval zouden Brillie en Klungel een bruine smurf 
moeten hebben. Die zijn toch echt gewoon blauw.”

Napoleon claimt Eerste Wereldoorlog
In een Parijse bibliotheek zijn stukken opgedoken waaruit 
blijkt dat Napoleon claimt de Eerste Wereldoorlog te 
hebben gevoerd. “Er deden bij Waterloo Fransen, Engelsen, 
Nederlanders, Pruisen, maar ook slaven uit Afrika en Zuid-
Amerika mee. Het feit dat ik na mijn nederlaag ben verbannen 
naar een totaal andere wereld (doelend op Saint-Helena) zegt 
genoeg. Het dossier bevat ook een officieel document waarin 
is vastgelegd dat de eerstvolgende wereldoorlog de tweede 
zal zijn. Het document is ondertekend tijdens de G8-top 
van 1815 in Wenen. De Pruisische Keizer schitterde hierbij 
overigens in afwezigheid, net als 104 jaar later in Versailles.

Sinterklaas - Kerstman 1-0
De tweekamp tussen ’s werelds beroemdste Goedheiligmannen 
is ook dit jaar geëindigd in een overwinning voor Sinterklaas. 
Al op 14 november 2015 zette de uit Spanje afkomstige 
weldoener voet aan wal in Nederland. Dat was ongeveer een 
maand eerder dan zijn tegenstrever. Sinterklaas verklaarde 
wel steeds meer psychologische oorlogsvoering te voelen: 
“Het lijkt wel een slalom op de Middellandse Zee, dat kan 
geen toeval zijn. Ook probeert Claus mij overduidelijk de 
Zwarte Piet toe te spelen met off-topic-discussies.” De lezing 
van Santa Claus is anders: “Hij moet juist blij zijn met de 
nieuwe discussie rondom Zwarte Piet. Nu kan hij ongestoord 
al in augustus pepernoten in de winkel leggen zonder dat 
iemand daarover zeurt. Het ligt ook aan het feit dat ik 
een veel milieuvriendelijkere manier van reizen hanteer.” 
Sinterklaas: “Onzin. Ik kom nu eenmaal jaarlijks in november 
al op stoom.”

Meisje ontdekt in Frank Vogels
Etymologisch onderzoek in Duivendrecht heeft uitgewezen 
dat er een meisje schuilgaat in Moergestelse ondernemer 
Frank Vogels. Onderzoeksleider Drs. P.: “We hebben e.e.a. 
uitgevogeld en weten vrijwel zeker dat het om Els gaat.”

Piloten hoogstopgeleid
Dat blijkt uit een meting van de allerhoogste Hogeschool ter 
wereld. Gemiddeld genomen volgen piloten hun opleiding 
tussen 2.000 en 10.000 meter hoogte. Bij de bond voor 
astronauten viel dit niet in goede aarde en deze heeft ook al 
protest aangetekend. KLM-piloot: “Wat een domme actie toch 
weer. In welke wereld leven zij? Het gaat hier om een plek in 
het Guinness Book of World Records. Dat die Kuipers of hoe 
heet die vent lekker achter zijn draaitafeltje kruipt.”

Gezichtscrème werkt niet
Dat zegt een klokkenluider van drogisterij Dio te Moergestel: 
“Ik zie mensen wekelijks een potje zalf, crème of bodylotion 
kopen, maar knapper worden ze er niet op. Hun huid wordt 
zelfs alleen maar droger en bij sommige is het ook echt geen 
gezicht meer. Een masker wil nog wel werken, als je die 
tenminste ook op straat draagt. Een bivakmuts is ook een 
optie. Terroristen gebruiken die ook om hun baard te verhullen 
en zo gewoon over straat te kunnen. Maar wat maakt het 
uit? We worden allemaal ouder, al is dat misschien een 
schrale troost.” 

Nederland: “Verplaats Tour de France naar juni”
Niemand minder dan minister van Buitenlandse Zaken Bert 
Koenders heeft de milieutop in Parijs aangegrepen om aan 
de ASO te vragen de nationale wielerronde een maand eerder 
dan gebruikelijk te organiseren. Het sportevenement wordt 
jaarlijks door veel Nederlanders bezocht. “Doordat Pasen zo 
vroeg in het jaar valt, hebben veel Nederlanders ook eerder 
zomervakantie, dus al in juni. Velen van hen hebben reeds een 
vakantie naar Frankrijk geboekt. Daar zijn ook prominenten 
bij, zoals bondscoach Danny Blind en Bayern München-spits 
Arjen Robben”, aldus de minister. Prudhomme: “Ik heb hem 
verzocht een brief te schrijven en in onze ideeënbus te doen. 
We zullen er dan serieus naar kijken. Of Nederland heeft 
aangeboden hun nationale berg Alpe d’Huez beschikbaar 
te stellen voor de Tour? Daar weet ik niks van. In principe 
gaan we dit jaar naar Zuid-Frankrijk, daar is het altijd ook 
heel gezellig.”

Moergestel trekt kandidatuur OS in
De Olympische Spelen van 2024 zullen met zekerheid niet 
in Moergestel worden georganiseerd. Burgemeester Janssen 
zegt genoeg redenen te hebben om zich niet langer kandidaat 
te stellen. “Als je ziet wat die Blatter allemaal doet, dat is IOC 
onwaardig. En zie je ons al een marathon organiseren. Daar 
loopt hier niemand warm voor?” Verschillende buitenlandse 
media beweren echter dat de gemeente Oisterwijk niet wil 
helpen bij de opvang van duizenden buitenlanders.

The Return of Clapopp
Het is geen nieuwe Stig Larsson, geen onder het stof vandaag 
gehaalde opera van Giuseppe Verdi en al helemaal geen 
nieuwe filmklassieker van Peter Jackson. Dit is geen fictie, dit 
is geen slap entertainment. Dit is echt! Ruim 25 jaar geleden 
bliezen de mannen van Clapopp hun eerste adem uit. En 
hoewel het soms verdomd stil is rond Peter, Hans, Bart, Ad en 
Ad, is de brassband nog altijd een slapende reus. Eentje die 
op 5 februari uit zijn coma ontwaakt en zal uitbarsten. Bereid 
je voor op knallende muziek, ga uit van een geëvacueerd 
publiek. Een droom zal uitkomen, de lava gaat vloeien op de 
flanken. Ze zijn wel oud, maar niet wijs, betalen van zaterdag 
tot dinsdag de prijs. Power, Performance and Pop, dat zijn de 
3 P’s van Clapopp.

IS eist vandalisme Moergestelse kermis op
In een videoboodschap heeft de terreurorganisatie laten 
weten verantwoordelijk te zijn voor de vernieling van 
enkele kermisattractie in de nacht van 5 op 6 juli 2015. De 
apparaten, onder andere een polyp, werden op brute wijze 
aangepakt. IS: “Moergestel heeft het laatste van ons nog niet 
gezien. Wij zullen nog meer acties opeisen. Denk daarbij aan 
winkeldiefstal, spookfiles op de A58 en eigen doelpunten van 
Audacia 1.”
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“Als er genoeg bloemetjes 
buiten zijn gezet, hoef je ze 
niet meer mee te brengen bij 

thuiskomst.”

UT SPOOR
Ja, over dat spoorjubileum in Oisterwijk kun je van alles zeggen, 
maar Gèsselse mensen hebben daar toch geen weet van. De enige 
Gèsselsen die vroeger gebruikmaakten van het spoor, waren Janus 
van Bommel wanneer hij naar Rotterdam moest, de Gèsselsen die in 
de oorlog naar de werkkampen in Duitsland werden weggevoerd, de 
oud-Indiëgangers die de boot moesten halen om te vechten in Indië 
en heel veel jongemannen die hun dienstplicht verder weg dan in 
Oirschot moesten vervullen. Veel positiefs zit er voor Gèssel dus niet 
in.
Vroeger hadden we hier wel een karrenspoor en ook raakte er weleens 
iemand het spoor bijster. Mensen met een te grote mond werden wel 
op een zijspoor gezet en soms zelfs helemaal uitgerangeerd. Als je 

in Gèssel echter op tijd de wissels omzet, is er geen spoortje van 
wraak meer te bespeuren. Dat er regelmatig iemand is ontspoord, 
zal niemand durven te ontkennen. Dat iemand spoorloos verdween 
kwam bij uitzondering voor en die enkeling werd meestal tussen 
Gèssel en Spoordonk gevonden. In de meeste gevallen had hij de vier 
winden in de lucht geslagen.
In ons dorp hebben we onze zaakjes goed op de rails en er worden 
hier zelfs mensen gestationeerd die in een andere plaats werken. 
Op ’t kerkhof kun je zien dat mensen uit alle windstreken hier hun 
eindstation hebben gevonden. Ja, zelfs bekeerlingen uit Oisterwijk. 
We hoeven dan ook niet aan de noodrem te trekken: Gèssel haalt 
gewoon alles uit de kast. Met vier carnavalsverenigingen kunnen we 
gerust stellen dat we de trein niet hebben gemist!

Prins
 
Ja, en natuurlijk kreeg C.V. De Pierewaaiers 
ook een nieuwe Prins. Na regelmatig een 
Prins en een adjudant te hebben gehaald 
uit de clientèle van De Veerkes, zochten de 
Pierewaaiers het deze keer wat dichterbij. 
De Klaore werd hofleverancier. Of ze daar 
blij zijn met deze zet, is maar de vraag; het is 
nooit leuk als ze je vaste klanten inpikken. 
Waarschijnlijk gaan de Pierewaaiers voor 
hun jubileumjaar nog dichterbij zoeken en 
blijven ze in eigen huis! Ze kennen nu de 
kortste weg!
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Traditiegetrouw kiest de laatst geïnterviewde 
coryfee de nieuwe te interviewen persoon. 
Vorig jaar waren uw verslaggevers op 
bezoek in Park Stanislaus bij Jan van 
Elderen. Hij vond het een leuk idee om eens 
niet bij de oudere garde langs te gaan, maar 
om iemand uit de huidige Raad van Elf te 
vragen. En op zijn voordracht komen we 
nu uit bij Mark Janssen. Al jaren is hij een 
vertrouwd gezicht binnen de hofhouding 
van C.V. De Pierewaaiers en haar vele 
commissies. Wel degelijk een persoon die 
de titel Pierewaaierscoryfee met recht mag 
dragen. Na een keer of zeven onze afspraak 
vergeten of afgezegd te hebben, hadden 
we hem op 11 december dan eindelijk 
te pakken. Gelukkig had Mark al een 
verjaardagsfeestje achter de rug, waardoor 
de antwoorden niet uitsluitend uit ‘ja’ en 
‘nee’ bestonden... 

Mark, het verhaal van de Audacia-raad komt 
in bijna alle coryfeeën-interviews terug. Jij 
bent echt een van de betrokkenen. Hoe ben 
je in de hofhouding van C.V. De Pierewaaiers 
beland?

Jan van Elderen heeft mij benaderd. Eric 
Denissen en Bert van Ganzewinkel hadden 
hem ingefluisterd om bij mij langs te gaan. 
In een gesprek, waarbij Eric en Bert ook 
aanwezig waren, maar ook onze Gré, Ronald 
Klijsen en Niek op ’t Hoog, is de zaak aan het 
rollen gebracht. Vanaf toen zijn we andere 

mensen gaan benaderen, bedreigen en 
chanteren, om maar aan elf raadsleden te 
komen. Jan Horsten was de laatste die we 
vroegen, hij zou slechts reserve zijn. Maar 
volgens mij is hij juist degene geweest die 
uiteindelijk het meest aanwezig was. Ze zijn 
in eerste instantie bij ons uitgekomen, denk 
ik, omdat wij toch al zowat in De Brouwer 
woonden... 

Mark, naast dat jij je enorm inzet voor C.V. De 
Pierewaaiers, ben je erg actief bij Audacia en 
kan ook de harmonie nog altijd op jouw hulp 
en inzet rekenen. We mogen jou dus met 
recht een verenigingsman noemen. Waar 
komt dat vandaan en heb je het af en toe 
niet erg druk?

Wat is druk? Onze pa heeft het ook nooit 
anders gedaan, dus daar groei je gewoon 
mee op. Ik ben op mijn zevende bij Audacia 
en de harmonie gegaan, dus ik weet niet 
beter. En in mijn ogen hebben mensen die 
altijd wat te doen hebben, ook altijd nog wel 
ergens tijd voor. De mensen die zeggen dat 
ze het zo druk hebben, doen in werkelijkheid 
vaak niet zo veel... 

Je loopt al een hele tijd mee in de 
Prinsencommissie van C.V. De Pierewaaiers. 
Op welke gronden wordt een nieuwe 
Stadsprins geselecteerd? 

Hij moet een echte carnavalsvierder zijn en 
Carnaval in Moergestel vieren. Daarnaast 
moet ie een goed voorkomen hebben, een 
woordje kunnen doen en toch wel een 
gerespecteerd persoon in ons dorp zijn. Het 
hoeft niet per se een Pierewaaier of Brouwer-
ganger te zijn. In het verleden hebben we 
John van Esch gehad, hij kwam vanuit De 
Veerkes, maar is binnen de vereniging blijven 
hangen en inmiddels een echte Pierewaaier 
geworden. Bas Hessels idem dito. En voor 
onze huidige Prins geldt hetzelfde verhaal. 
Trouwens ook goede voorbeelden van 
mensen die het erg druk hebben, maar altijd 
nog wel ergens wat tijd kunnen vinden.

Je hebt vele Prinsen meegemaakt. Iedere 
Prins is anders, maar springen er bij 
bepaalde Prinsen echt dingen uit voor jou?

Cees van Esch was supercreatief. Bij iedere 
activiteit had hij wel weer iets in elkaar 

geknutseld of iets dergelijks. Hij kon ons ook 
altijd mooi toespreken. Is echt een van de 
mooiste mensen die ik gekend heb. En Jan 
Zoontjens danste als Prins altijd met onze 
vrouwen. Was wel gemakkelijk, dan hoefden 
wij dat tenminste niet te doen... 

De laatste jaren is de tendens dat de 
Pierewaaiers wat jongere Prinsen hebben, 
terwijl de jeugd juist steeds meer op een 
andere manier Carnaval gaat vieren. Hoe 
verklaar je dat?

De jeugd mag best tot ze een jaar of 
twintig zijn op die herriewagens gaan 
staan. Maar daarna moeten ze de kroeg 
in. En dan het liefst naar De Brouwer. Nog 
mooier is het als ze vervolgens ook nog bij 
De Pierewaaiers willen komen. En dat de 
Prinsen wat jonger zijn dan vroeger, is voor 
ons niet echt een bewuste keuze. Maar het 
houdt het Moergestels Carnaval wel jong 
en dynamisch. De mensen van de eregarde 
zeggen zelf ook dat we er goed aan doen om 
een jongere gast het feest te laten leiden.

C.V. De Pierewaaiers werd vroeger weleens 
een natnekkenclub genoemd. Sinds de 
‘Audacia-tijd’ is dat beeld wel veranderd. 
Toch kunnen de Pierewaaiers van vroeger het 
uitstekend vinden met de huidige jongens. 
Is dat het pure Pierewaaiersgevoel of is het 
beeld van vroeger gewoon niet juist?

Het was vroeger wel zo dat de welgestelden 
binnen ons dorp bij De Pierewaaiers zaten. 
Maar goed, met een paar glazen bier op is 
iedereen gewoon en gezellig. Neem een Arie 
Nooteboom. Ik kan me voorstellen dat hij 
bij sommige mensen wat bekakt overkomt. 
Maar als je een pilsje met hem pakt, dan 
merk je al heel snel dat dat toch echt niet zo 
is. Gewoon unne gezellige meens... 

Mark, heb je nog een mooie anekdote 
uit al jouw jaren bij De Pierewaaiers? Het 
liefst een die we in de afgelopen jaren nog 
niet in een coryfeeën-interview hebben 
gelezen... 

Het weekendje weg naar Duitsland dat Prins 
Hubert destijds geregeld had. Wij zaten al 
lang en breed in een cafeetje aan de borrels 
en toen kwam Jantje de Laat nog steeds 
voorbij gewaterskied...  Daar in dat 

 HET GROTE PIEREWAAIERS CORYFEEËN-INTERVIEW
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cafeetje was een wedstrijdje borrels drinken 
aan de gang tussen Peer Swinkels en Goris 
Janssen. Goris was zo zat geworden en ’s 
avonds waren we hem kwijt. De volgende 
dag meldde hij doodleuk dat hij had gepoogd 
even naar Luxemburg te lopen... 

Je hebt in al die jaren in de hofhouding vele 
raadsleden voorbij zien komen. Wil je, met 
jouw voetbalachtergrond, een favoriet elftal 
samenstellen?

Dan ga ik zelf in de goal. Rechtsback zet 
ik Eric Denissen. Laatste man onze Gré, 
voorstopper Jan Smits en linksback Leon van 
Helvert. Op het middenveld doe ik het met van 
rechts naar links Ad op ’t Hoog, Sander Smits 
en Wimke op ’t Hoog. Voorin spelen we dan 
met Frans Tekath, Bert van Ganzewinkel en 
Ronald Klijsen. Op de reservebank wil ik dan 
graag Marc Derksen, Pietje Habraken, Jan 
Horsten en reservekeeper Sjefke Schilders. 
Trainer zou dan Cees van Esch moeten zijn 
en grensjager Ralf de Wit.

Je bent met De Pierewaaiers op vele locaties 
geweest en je hebt op vele plaatsen Carnaval 
gevierd. Wat was de leukste of mooiste 
locatie waar je met De Pierewaaiers bent 
geweest? 

Simpele vraag dit. Café De Brouwer. Daar 
kun je het best Carnaval vieren, om de 
doodeenvoudige reden dat het daar niet 
verkeerd kan.

Tot slot. Geheel volgens de traditie mag jij nu 
de coryfee voor de editie van volgend jaar 
kiezen. Zeg het maar!

Ga volgend jaar maar naar Hein Smolders. 
Ex-Prins en munne bijna-buurman. Ik 
denk dat hij wel wat moois te vertellen 
heeft... 
Wij willen Mark en Lian, die overigens op 
de achtergrond heerlijk lag te snurken en 
daar naderhand hond Sita de schuld van 
probeerde te geven, hartelijk bedanken voor 
hun gastvrijheid.

Rest ons nog te melden dat wij voor de eerste 
keer in de geschiedenis van dit coryfeeën-

interview enkele ingezonden vragen 
hebben mogen ontvangen. Helaas hebben 
die niet allemaal het interview gehaald. 
Onderstaande vragen zijn wel gesteld, maar 
de antwoorden zijn voor deze krant niet 
geschikt bevonden. Die antwoorden zijn 
echter bij de redactie op te vragen... 

• Waarom drink je altijd cola?
• Waarom wilde je zoveel ellende in je 

leven en werd je al jong voor Feyenoord?
• Wat vind je van het volgende 

spreekwoord: De aannemer wint...?
• Droomde je er als kind al van om in de 

Efteling te werken?
• Ben je verliefd geworden op Lian omdat 

ze zo goed gebouwd is?
• Laat je nog steeds je hond uit met de 

auto?
• Boyband of drumband?
• Hoe drinkt jullie pa het liefst zijn Fristi? 

Met een Rietje?
• Ga je binnenkort nog naar een 

Europacupwedstrijd?

Stront
 

In de Molenakker was er nogal wat stront aan de knikker. Om te zorgen 
dat er niet meer zoveel met stront over de weg helemaal naar Zeeland 
werd gereden, wilden wat boeren een hokske neerzetten, waarin ze de 
stront bewaarden, een bietje uitpersten en er mest van maakten, zodat 
het weer net zoveel waarde had als vroeger. De rest wilden ze omzetten in 
schoon water, ze hielden daarbij de lucht zuiver en ze verdienden er ook 
nog een beetje aan. Wat denk je?! Ze kregen stront voor dank! Burger 
Mols was bang dat hij helemaal weg zou stinken. En de boeren vonden 
dat als hij niet tegen stank kon, hij maar in het dorp moest gaan wonen. 
Nou, ik vermoed dat er nog heel wat stront door de Molenakker zal 
stromen voor die strontfabriek er staat. En als ie er staat, dan zullen de 
boeren Mols zeker een poepie laten ruiken.
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misbruik in de kerk die 

vertelt dat ie klepeltje 

klepeltje moest liggen, 

is nooit grappig.

Guus Hiddink die solliciteert 

als kapitein van de nieuwe Costa 

Concordia, is nooit grappig
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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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Beste Carnavalvierders,

Wat was het een verrassing voor mij toen 
Ad Bakkers mij op 6 oktober belde of ik de 
nieuwe Prins van De Dors(T)vlegels wilde 
worden. Ik voelde me zeer vereerd en 
hoefde dus niet lang na te denken om hier 
bevestigend op te antwoorden.

Ik ben al jarenlang met Carnaval bezig. In 
het begin nog met de buurt op stap, daarna 
ging ik 15 jaar lang muziek makend diverse 
kroegen en verenigingen langs (zelfs over de 
grote sloten) om de sfeer te gaan verhogen 

aldaar. Wat heb ik daar ontzettend van 
genoten.
Daarna heb ik een periode van rustig aan 
ingelast. Ik ging mijn eigen weg met af en 
toe een zijweggetje in diverse commissies 
(het bloed kruipt tenslotte toch waar het 
niet gaan kan). Zo werd ik gevraagd om 
voorzitter te worden van de organisatie van 
het blèrconcours in Oisterwijk. Ook zat ik in 
een commissie van de in- en uittocht van de 
Stadsprins in Oisterwijk. Hierdoor bleef ik toch 
contact houden met het carnavalsgebeuren.
Toen kwam er weer een andere activiteit op 
mijn pad: het ‘sauwelen’. Dat doe ik al sinds 
2007, ook weer met veel plezier. Het is een 
voorbereiding op Carnaval waardoor we met 
Carnaval weer kunnen gaan en staan waar 
we willen.Dit gebeurde dan ook in de vorm 
van dweilen op dinsdagmiddag met de Zotte 
Mulders. En zo kwam ik in contact met De 
Dors(T)vlegels, want dat is een bevriende 
vereniging.

Vanaf dit jaar zal het wel even iets anders 
gaan. Ik ben me zeer bewust van de diverse 
verplichtingen die ik als nieuwe Prins zal 
moeten/mogen ondergaan.
Ik heb echter vanaf het moment van mijn 
installatie als prins Ronaldo steeds met volle 

teugen genoten van elk moment waarop ik in 
die hoedanigheid op de diverse podia al heb 
gestaan. Een Prins alleen op het podium is 
echter ook maar een Prins alleen, die heeft 
een Raad van Elf nodig. Nou Pierewaaiers 
en Pierewaaierinnekes, die Raad van Elf heb 
ik, en wat voor één! Het begint al met mijn 
onvolprezen adjudant Toon. Hij fluistert mij 
elke keer weer nieuwe instructies in mijn 
oor. Zijn zoon stopt mij elke keer weer de 
broodnodige alcoholische versnaperingen in 
de hand. En zijn broer Jan zorgt ervoor dat ik 
op tijd mijn steek en scepter bij me heb. 
De rest van de Raad (ik hoop ze met 
Carnaval allemaal met de voornaam te 
kunnen aanspreken) heeft mij als Prins reeds 
geaccepteerd en staat klaar om er samen 
een ‘gruwelijk’ mooie Carnaval van te gaan 
maken. Zij halen (om maar met het motto te 
spreken) alles uit de kaast.
Jongens (en ook meiden natuurlijk), ik ben 
beretrots op jullie, om met zo’n vereniging 
samen Carnaval te mogen vieren. Ik wens 
alle mensen een gezellige en vooral veilige 
Carnaval 2016. Ennuh: we haole alles uit de 
kaast!

Alaaf,
Prins Ronaldo

Op het moment dat u dit leest, staan we aan de 
vooravond van Carnaval 2016. Het belooft weer een 
mooie tijd te worden. Zoals u allen weet, was het 
afgelopen jaar een moeilijk jaar voor ons als Dors(T)
vlegels. Een Prins die stopte, een penningmeester 
die er met de kas vandoor ging, leden die 
stopten. Maar mede door de steun van onze drie 
zusterverenigingen en zowat heel Moergestel 
hebben wij er als club toch een mooie Carnaval van 
gemaakt. De club was hechter dan ooit en samen 
zijn we de strijd aangegaan. We hebben de draad 
weer opgepakt en in mei hebben we weer een 
prachtige jaarmarkt gehad.

Op 7 november 2015 hadden we ons Prinsenbal. 
Een erg spannende tijd, want we kregen een nieuwe 
Prins. Dat was zeker! Maar wie? Dat was de vraag 
die de hele avond rondging. Eindelijk rond de klok 
van elf over elf was het zover. Met trots maakten we 
onze Prins bekend in de persoon van Ron van der 

Sanden, die als Prins Ronaldo de scepter over 
De Dors(T)vlegels zal zwaaien. Meer hierover 
kunt u elders in deze krant lezen.

Ook zijn we weer druk bezig met onze 
prinsenwagen. Ook dat belooft, zoals u 
van ons gewend bent, weer een geweldig 
spektakel te worden. Het resultaat zult u in 
de optocht kunnen bewonderen. Ik kijk weer 
erg uit naar het komende Carnaval, om samen 
met vele Moergestelnaren weer een geweldig 
feest te maken. Ik hoop dan ook dat ik velen 
van jullie tegen zal komen in een van de cafés 
of gewoon op straat. Wij doen in ieders geval 
ons best want: WIJ HAOLE ÔK DEES JAOR 
WEER ALLES UIT DE KAAST!

Ad Bakkers
voorzitter C.V. De Dors(T)vlegels

“SAMEN EEN ‘GRUWELIJK’ MOOIE CARNAVAL”

HALLO CARNAVALSMINNEND 
MOERGESTEL,
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We haole alles 
ut de kaast



Van links naar rechts:
Edwin Spaninks, 
Twan van der Bruggen, 
Ad Bakkers, Wim van Dijk 
en Toon Moorman

In vliegtuig van links naar rechts:
Prins Ronaldo en adjudant Toon Moorman

Voor vliegtuig van links naar rechts:
Hennie de Wit, Wouter Bakkers, Leon Donkers,  
Cees Hamelink, Ritchie de Laat, Rob Kogels,
Robbie Eijkemans, Bram Weijtmans, Jan 
Moorman, Stefan Moorman en Wim van Dijk

Niet op de foto, wel in de Raad van Elf:
Dré Mallens en Robert van den Aker

Ôk wij deeje wir meej

Carnaval verbroedert, 
ôk in Gèssel

Unne nieuwe sauwelaar?

Dees jaor bestaon we 44 jaor

Ginne Prins, toch d’n urste 
prijs bij de prinsenwaogens

We hadde ut tot ’n 
goei end gebraogt

We hadde wir unne 
schône waoge

De klèèn manne 
hebbe de toekomst

Prins Ronaldo en adjudant Toon Moorman
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Ons nieuwe Prins 
kwaam letterlijk 

uit de kaast

“Een lui persoon is bij 

uitstek geschikt voor een 

moeilijke taak, want hij vindt 

een eenvoudige manier om 

die te volbrengen.”
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Programma Carnaval 2016
Vrijdag 5 februari
13.00 uur Bezoek aan scholencarnaval 

Na afloop naborrelen met de andere 
carnavalsclubs in café ’t Draaiboompje

20.00 uur Verzamelen bij ’t Centrum  
Afhalen prins Ronaldo en dweilen in Moergestel 
Bezoek aan De Springveren in De Veerkes

Zaterdag 6 februari
14.00 uur Bezoek aan carnavalsmis in de parochiekerk
15.00 uur Bezoek openingsmiddag in Den Boogaard
18.30 uur Eten Bij Wout
20.30 uur  Bezoek van C.V. De Durdraaiers
21.00 uur  Bezoek van C.V. De Pierewaaiers 

Zondag 7 februari
12.00 uur Verzamelen voor deelname aan de optocht
16.00 uur  Kindermiddag in ’t Centrum
18.00 uur  Eten Den Boogaard
20.45 uur  Bezoek aan C.V. De Durdraaiers
22.00 uur  Prijsuitreiking wisselbokaal prinsenwagens
22.45 uur  Terug naar ’t Centrum 

Maandag 8 februari
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 Feesterij ’t Stokske
15.00 uur  Dweilen bij Epi
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
18.15 uur Eten Croy ’t Stokske
20.45 uur  Terug naar ’t Centrum
21.15 uur  Bezoek aan C.V. De Pierewaaiers
22.15 uur  Terug naar ’t Centrum

Dinsdag 9 februari
11.30 uur Brunch SMC bij De Brouwer
13.00 uur  Bezoek aan prinsverkiezing G.V. De Borrelaers
14.15 uur Bezoek KBO 
15.00 uur  Gezamenlijk uurtje met de 4 carnavalsclubs
16.00 uur  Dweilen 
18.30 uur  Eten Den Boogaard
20.00 uur  Bezoek van De Bierschaope
20.30 uur  Bezoek van C.V. De Springveren 
23.45 uur  Popverbranding en afsluiting Carnaval
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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:
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− sloopwerken
− natuurbouw
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− asbestsanering
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− tanksanering
− grondbank
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Vur al ut ander moatwerk 
goade noar van Zon.

Carnaval vierde meej oe moaten



CARNAVAL 2016 BIJ `T DRAAIBOOMPJE
                                                        

                                                   VRIJDAG: KREEZIE DRAAIDEE
              MET 

             HUUB HANGOP
                                    

                                  ZATERDAG: DE FAUTE AVONT
                                                  MET OPTREDENS VAN 

  LAMME FRANS EN

  THE PARTY ANIMALS
 
                                         

                                              ZONDAG: 

                                              DE MINI PLAYBACK SHOW
                     EN `S AVONDS DE

   PRIJSUITREIKING PRINSENWAGENS

  

     MAANDAG: MINDSET OUTDOOR
                                                        AFTERPARTY MET 

                           E-FORCE EN DELETE
                                                                                               

                                                 DINSDAG:KINDERMIDDAG 

                            MET CLOWN DIDOEDEL
          EN `S AVONDS DE DWAZE DURDRAAIERSAVOND          

                             

                                ...EN DE GEHELE CARNAVAL GOEIE DJ`S!

    WWW.DRAAIBOOMPJE.NL                                          TIJDENS DE CARNAVAL ETEN VAN DE SNACKKAART



PRINS JOS D’N URSTE

Laat ik beginnen met het slechte nieuws van het 
afgelopen jaar. In de zomer werden we als Durdraaiers 
opgeschrikt door het wegvallen van een van onze 
gerenommeerde ex-Prinsen: Toon v/d Zanden. Geheel 
in Durdraaiersstijl hebben we als club afscheid van 
hem genomen. Precies zoals hij het zelf gewild heeft. 
Vanaf deze plek wil ik zijn familie nogmaals veel 
sterkte toewensen met dit grote verlies.

In oktober van het afgelopen jaar hebben we weer 
’t Feest van de Lange Nacht georganiseerd. En mede 
dankzij de geweldige inzet van de vele vrijwilligers die 
onze vereniging een warm hart toedragen, mogen we 
weer uitermate content zijn met het eindresultaat. Bij 
dezen allemaal nogmaals enorm bedankt voor jullie 
hulp!

Vorig jaar kon ik vol trots melden dat we gestart zijn 
met een zogenaamde Club van 50! Nu kan ik vol trots 
melden dat het een groot succes is. En dat vooral 
dankzij Ad Witlox, Wim Claassen en Evelien v/d Ven. 
Als je het resultaat wilt zien, kijk dan maar op een 
van de andere pagina’s van De Durdraaiers. Vanaf 
deze plek in ieder geval van mijn kant een woord van 
dank in de richting van al onze ‘sponsors’. Met jullie 
bijdragen kunnen we er weer jaren tegenaan!

Binnen onze club heeft het afgelopen jaar wel een 
aantal mutaties plaatsgevonden. Ten eerste binnen 
het bestuur. Na ruim 20 jaren (!) heeft Erika op ’t 

Hoog (dochter van Sjaan Rijnen) aangegeven te gaan 
stoppen. Daarnaast gaan Evelien v/d Ven en Robert-
Jan van Korven stoppen met hun bestuursactiviteiten, 
maar ze zullen zeker niet verloren gaan voor de club. 
Als voorzitter wil ik ze van harte bedanken voor hun 
tomeloze inzet. En totdat we ‘vers bloed’ hebben 
gevonden, blijven ze gelukkig beschikbaar voor het 
bestuur.

Ook binnen onze Raad van Elf een aantal wijzigingen. 
Mart v/d Zanden, Ad Mutsaars, René Dirkx en Chris 
v/d Ven hebben hun steek (figuurlijk) aan de wilgen 
gehangen. Daarvoor in de plaats heeft een jonge 
hond van de Voorraad de over’steek’ durven wagen: 
Patrick Witlox. En ook hebben we ons versterkt met 
een nieuwe Claassen, namelijk Gijs. Een Raad van Elf 
zonder een ‘Claassen’ is natuurlijk onvoorstelbaar!

Maar de opvallendste wijziging bij De Durdraaiers was 
zonder twijfel die tijdens ons Prinsenbal in december. 
Wie had erop gerekend dat Prins Paul met zijn trouwe 
adjudant René na twee mooie jaren niet meer zou 
terugkeren? Dat was voor velen een grote verrassing. 
Paul en René (en natuurlijk Anneke en Lonneke), het 
waren twee geweldige jaren!

En dan staat er opeens een nieuwe Prins op het 
podium bij De Durdraaiers: Prins Jos d’n Urste. Voor mij 
zeker geen onbekende. Hij is namelijk mijn buurman. 
En wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten. 

Dat verklaart waarom ik nu, als voorzitter van onze 
vereniging, tevens de eer heb om adjudant te mogen 
zijn. Dat betekent dus dat jullie Buurman en Buurman 
tijdens Carnaval regelmatig voorbij zullen zien komen, 
uiteraard samen met de beide buurvrouwen Angeli en 
Marieke. 
Onze vereniging is er dus klaar voor om er samen met 
onze zusterverenigingen De Pierewaaiers met hun 
Prins Frans, De Dorstvlegels met hun Prins Ronaldo 
en De Springveren met hun Prins Dirk weer een 
supercarnaval van te maken in d’n Draai en verre 
omstreken. En dan kom ik tot de afsluiting van mijn 
verhaal. Als voorzitter wens ik Prins Jos d’n Urste 
samen met de Raad van Elf, de Voorraad, de ex-
Prinsen, de Durdraaierinnekes, het bestuur en al onze 
andere carnavalsvrienden heel veel leut toe tijdens 
Carnaval 2016. Ik weet zeker dat onze kasteleins Jan 
en Harriëtte met het voltallige personeel (en natuurlijk 
niet te vergeten Sjaan) er weer voor gaan zorgen dat 
het supergezellig wordt in onze residentie. Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd! Kom dus gerust een keer 
aanwaaien bij ’t Draaiboompje, want op een ding 
kunnen jullie ook dit jaar weer allemaal rekenen: ‘We 
haole alles uit de kaast!’

Wees gegroet!

De voorzitter van C.V. De Durdraaiers,
Carlo van Esch

DE TÈD VLIEGT AS GE LEUT HET!
‘Time flies when you’re having fun!’ Of anders gezegd: het jaar is weer omgevlogen. En zo staan 
we alweer aan de vooravond van Carnaval 2016. Hoogste tijd voor een korte terugblik en stiekem 
al een beetje vooruitkijken.

Carnavalsminnend Moergestel,

Nadat ik tijdens het uiterst spannende en 
oergezellige Prinsenbal der Durdraaiers 
als nieuwe verrassing ‘uit de kaast’ ben 
gekomen, mag ik nu vol trots mijn woord tot 
jullie richten.

Allereerst wil ik iedereen heel hartelijk 
bedanken voor het geweldige feest dat 
we achter de rug hebben. Iedereen was in 
groten getale naar d’n Draai gekomen om 
de sensationele ontknoping van de laatste 
Prinsenverkiezing van 2015 in Moergestel 
mee te maken. De Prinsencommissie had er 
weer een heel spektakel van gemaakt. En 
nadat de drie kandidaat-Prinsen in de ‘kast’ 
verdwenen om uit te gaan maken wie nu 
de echte Prins zou worden, kwam daar als 
‘duveltje uit een kastje’ Prins Jos d’n Urste uit 
gesprongen.

Voor velen in Moergestel ben ik een 
welbekend gezicht. Voor hen die mij nog 

niet kennen: we hebben een hele 
Carnaval om elkaar te léren kennen. 

Carnaval vier je uiteraard niet alleen; ik mag 
mij gelukkig prijzen met een goede adjudant 
aan mijn zijde: Carlo van Esch. Hij kent het 
klappen van de zweep, want hij was al 
eerder adjudant. 

Het was echt hartverwarmend, spannend 
en keileuk om alle reacties en felicitaties in 
ontvangst te mogen nemen op het podium. 
Het voelt goed om bij zo’n gezellige club te 
horen als De Durdraaiers. 

Niet alleen hebben we nu een nieuwe Prins 
en adjudant, ook in onze Raad van Elf zijn er 
wijzigingen en hebben we er twee nieuwe 
raadsleden bijgekregen, namelijk Gijs 
Claassen en Patrick Witlox. Samen gaan we 
ervoor zorgen dat het weer een keigezellige 
carnavalstijd gaat worden.
Carnaval 2016 zit eraan te komen en wij 
gaan er met z’n allen een mooi feest van 
maken. Ik ben er enorm trots op om bij 
zo’n vereniging als Prins voor te mogen 
gaan in het feestgedruis. ‘We haole alles 
uit de kaast’ met onze zusterverenigingen 
De Pierewaaiers, De Dors(t)vlegels en De 
Springveren. Vanaf deze plek wens ik  hun 
Prinsen, adjudanten en Raden van Elf ook 
een geweldige Carnaval toe.

Op voorhand bedank ik Jan, Harriëtte, Sjaan 
en het gehele personeel van d’n Draai alvast 
voor alle goede zorgen tijdens de komende 
Carnaval. En beste mensen: Carnaval is een 
gezellig, mooi volksfeest waar we trots op 
mogen zijn. Zo’n feest wordt alleen maar 
een écht feest als we ons daar met z’n allen 
aan overgeven (figuurlijk dan welteverstaan).

En daarom zou ik zeggen: ‘we haole alles uit 
de kaast’ om er met z’n allen een geweldig 
feest van te maken!

Met carnavaleske groeten aan heel 
Moergestel,

Prins Jos d’n Urste
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Achteraan van links naar rechts:  Twan Vugts, Dirk van Velthoven, Tijs van der Zanden, Arjan Timmer, Frank de Kort, Bert-Jan Smits, Joost van Roessel, Paul van der Sanden
Vooraan van links naar rechts: Frank Timmermans, Harrie van Gorkum, Prins Jos d’n Urste, Carlo van Esch, Gijs Claassen, Ruud Timmermans, Patrick Witlox (Geert Claassen ontbreekt op de foto)

BIJ CARNAVAL DENK IK AAN...

RAAD VAN 11

Joost van Roessel: 
Bier, veel bier!

Harrie van Gorkum: 
Unnu lege 

portemonnee

Dirk van Velthoven: 
Een vat bier, een 
hoop onzin en 

plezier.

Arjan Timmer: 
Veel leut en plezier, 

met een 
� inke slok bier.

Frank Timmermans: 
Optocht, dweilen en 

optreden bij 
De Brouwer.

Twan Vugts: 
Gezellig samen 

Moergestel onveilig 
maken.

Carlo van Esch: 
5 dagen lang meej 
ons mooie clubke 
één groot feest!

Paul van der Sanden: 
Meej Carnaval is het 
bij De Durdraaiers 

altijd bal.

Geert Claassen: 
Lol en plezier, en 
daarna sch*ten 

als een stier.

Ruud Timmermans: 
Polonaise, dweilen en 

de optocht.

Tijs van der Zanden: 
Ambiance en 
Durdraaiers!

Bert-Jan Smits: 
Bier en gas geven.

Frank de Kort: 
Een lang weekend dè 
doen wa’k gèrre doe!

UT BESTUUR
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EVEN VOORSTELLEN

PRINSENBAL 2015

Patrick Witlox is 23 jaar oud en woont in Moergestel. 
Door de week werkt hij bij een boomkwekerij, maar in het 
weekend is hij te vinden in ’t Draaiboompje. Met twee ouders 
die vroeger lid zijn geweest van De Durdraaiers, is het logisch 
dat Patrick in hun voetsporen treedt. Carnaval is bij Patrick 
met de paplepel ingegoten en hij vindt het een gezellig 
feestje waarbij je even lekker los kunt gaan en uit de sleur 
bent. Vorig jaar zat hij nog in de Voorraad, dit jaar gaat hij 
voor het echte werk. Patrick heeft ook nog een goede tip 
voor alle carnavalsvierders: maak veel plezier en drink veel 
bier!

Gijs Claassen is 26 jaar en woont aan de Fransebaan 
in Oisterwijk. Hij heeft daar een boerderij met een 
minicamping. Er hebben inmiddels veel Claassens bij 
De Durdraaiers gezeten, waardoor hij met Carnaval 
ook vaak bij ’t Draaiboompje te vinden was. Nu kon 
hij natuurlijk niet achterblijven om niet aan te sluiten 
bij De Durdraaiers. Carnaval is voor hem de gezelligste 
tijd van het jaar: iedereen is verkleed, waardoor het 
al meteen gezellig is. Zijn leukste herinnering aan 
Carnaval is toch wel elk jaar het dweilen op maandag. 
Zijn carnavalstip: begin de dag op tijd, het is zo weer 
voorbij!

Achteraan van links naar rechts: Freek op ’t Hoog, Jan Ketelaars, 
Patrick Witlox (inmiddels raadslid)
Vooraan van links naar rechts: Ralph van Loon, Willem van Haaren, 
Dirk van Nuenen

Zaterdag 12 december was het eindelijk zover. Zou 
Prins Paul d’n Urste voor een derde jaar terugkomen 
of zou er een nieuwe Prins ten tonele verschijnen?

Na het galgenmaal genuttigd te hebben, kwamen 
om 20.30 uur De Pierewaaiers, De Dorstvlegels en De 
Springveren in onze residentie. Deze werden van harte 
welkom geheten door de uitstekende presentatrice 
van de avond: Lonneke Dirkx. De avond kon beginnen.

Rond de klok van 21.00 uur werd Prins Paul d’n 
Urste voor de tweede keer opgenomen in de raad 
van de ex-Prinsen. Traditiegetrouw gebeurde dit op 
een zeer ludieke wijze. Nadat de ex-Prinsen ter ore 
was gekomen dat Paul en Anneke in juli 2016 trotse 
ouders worden van hun eerste kindje was het idee 
snel ‘geboren’. Met een grote dosis humor werden 
Paul de nodige vaderschapstesten voorgelegd. Als een 
volleerd vader kon Paul met een gerust hart worden 

opgenomen in de eregarde van de ex-Prinsen.
 
De Prinsencommissie had er dit jaar weer veel 
aandacht en tijd aan besteed en alles vakkundig 
voorbereid om er een waar spektakel van te maken. 
Het dagboek van C.V. De Durdraaiers was op zoek 
naar een nieuwe Prins. Dat bleek niet zo’n eenvoudige 
opgave te zijn. Het dagboek ging op zoek naar drie 
geschikte kandidaten. Om deze te vinden maakte 
het dagboek handig gebruik van zijn foto’s en met 
behulp van Gèssels straatview werden drie geschikte 
kandidaten gevonden. Deze kandidaten bleken in een 
kast te zitten. Ze wilden alle drie graag Prins worden.

De drie kandidaten hadden allen hun eigen specifieke 
kwaliteiten en eigenschappen. Nadat ze samen weer 
terug de kast in waren gegaan, kwam de enige echte 
Prins tevoorschijn. Deze nieuwe Prins bleek alle 
benodigde kwaliteiten en eigenschappen te bezitten.

En de nieuwe Prins van C.V. De Durdraaiers is 
geworden…

Prins Jos d’n Urste
Voor sommige mensen een bekend gezicht, voor 
anderen een volslagen onbekende. Daarom hierbij een 
kleine introductie. Het gaat hier om Jos Hoefnagels, 49 
jaar jong en getrouwd met Angeli en woonachtig aan 
de Schoolstraat in Moergestel. Samen hebben ze drie 
kinderen: Bart, Pauline en Lotte. Hij is eigenaar van 
installatiebedrijf Van Erve B.V. in Tilburg. Zijn hobby’s 
zijn handballen, wielrennen, zwemmen, lekker eten, 
reizen en Carnaval vieren.

Prins Jos d’n Urste zal tijdens Carnaval en alle andere 
officiële plichtplegingen bijgestaan worden door zijn 
adjudant Carlo van Esch. Het Durdraaiersrijk is met 
dit enthousiaste duo wederom in uitstekende handen.
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Vrijdag 5 februari 2016
13.00 uur Aanvang scholencarnaval in 

Den Boogaard  
15.30 uur Naborrelen in ’t Draaiboompje
21.00 uur KREEZIE DRAAIDEE met 

Huub Hangop

Zaterdag 6 februari 2016
14.00 uur Carnavalsmis 
15.15 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 Dorstvlegels
21.30 uur Terug naar ’t Draaiboompje
21.45 uur Offi ciële opening van Carnaval door 

Jan Rijnen en 
Prins Jos d’n Urste

21.50 uur Aanvang FAUTE AVONT met Lamme 
Frans en 
The Party Animals

 

Zondag 7 februari  2016
12.45 uur Aanvang carnavalsoptocht
14.30 uur Na de optocht terug naar 

’t Draaiboompje
15.45 uur Aanvang Mini-Playback Show
17.45 uur Prins Jos 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 Dorstvlegels aan 

’t Draaiboompje
21.00 uur Bezoek van De Pierewaaiers aan ’t 

Draaiboompje
22.00 uur Bekendmaking beker prinsenwagen

Maandag 8 februari 2016
12.30 uur Aanvang dweiltocht in 

’t Draaiboompje
13.15 uur Epi
13.45 uur Vertrek naar Den Boogaard
14.00 uur Den Boogaard 
14.30 uur Hierneffe
15.00 uur De Veerkes
15.45 uur ’t Centrum
16.30 uur De Klaore
17.15 uur De Brouwer
18.00 uur Feesterij ’t Stokske
18.45 uur Aanvang diner bij De Gerrithoeve
20.00 uur Terug naar ’t Draaiboompje
21.45 uur Bezoek aan C.V. De Pierewaaiers
23.45 uur Terug naar ’t Draaiboompje

Dinsdag 9 februari 2016
11.30 uur Aanvang brunch SMC in 

De Brouwer
13.00 uur Aanvang Prinsenbal van 

G.V. De Borrelaers
14.15 uur Bezoek Den Boogaard seniorenmiddag
14.45 uur Dweilen in Moergestel met 

zoveel mogelijk Durdraaiers
15.15 uur Bezoek aan C.V. De Springveren in De 

Veerkes 
16.15 uur Terug naar ’t Draaiboompje
19.15 uur Aanvang diner in ’t Draaiboompje
20.45 uur Aanvang Dwaze Durdraaiersavond
22.30 uur Sluiting van Carnaval 
00.00 uur Pierrotverbranding op St.-Jansplein en 

sluiting Carnaval
00.15 uur Bekendmaking motto 2017

Achteraan van links naar rechts: Adrie Koster, Hans Antonis, 
Henri Hendrikx, Pieter van Opbergen, Ad Witlox
Vooraan van links naar rechts: Rini op ’t Hoog, Paul Timmermans, 
Eric Boogaers, Pieter van Bijsterveldt, Frank Kouwenberg, 
Jan van Esch

 

Jan de Laat BV

Kom voor het beste hypotheekadvies naar

Wim Wolfs

Besterdring 221, 5014 HK  Tilburg
Tel. (013) 581 1866

tilburgbesterdring@hypotheekvisie.nl

Plannen voor de aankoop 
van een eigen huis?

Maak maar eens vrijblijvend een afspraak,
op ’n tijd dat het júllie uitkomt!

Wij willen graag samen met jullie kijken naar een

gunstige
starterslening!
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Vinkenberg 8  I  Moergestel  I  tel 06-55 14 19 62
info@baspersonaltrainer.nl  I  www. baspersonaltrainer.nl

Blijvend resultaat door combinatie 
van conditie, kracht en voeding 
weer lekker in je vel

Gebackerij  
van Hulten 

 
Moergestel  Diessen 

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



Bianca van de Ven Fotografie
R. Donkers

Kadovol
Jan & Franka

Eetcafé ‘t Draaiboompje
Basiq Cleaning B.V.

Moergestel B.V.
Medos

Moorman automobielbedrijf
Hendrikx Matrijzengroep

Frank Kouwenberg
Pieter van Opbergen

T.B.H. Timmerwerken B.V.
Sleuven-hak-sloopbedrijf van de Ven

Wim Claassen montage
Geert Claassen Sr.

Boomkwekerij J. van Roessel
De Lindehoef

Stal Dirkx
Robert-Jan van Korven

Aannemersbedrijf 
van der Zanden Moergestel B.V.

Twan Vugts
Hans & Ria

Britt, Anouk &  Luuk
Sjaan Rijnen

Van Doormaal Bouwservice

Schildersbedrijf Kerkhof
Knaagdierenpension de Konijnenherberg

Durdraaierinnekes
Hoveniersbedrijf van de Ven

Harrie van Gorkum
Gerrithoeve

De Rozephoeve
Eric Boogaers

Johan van Daelen
Van Zon Interieurbouw B.V.

Van der Linden Gereedschapslijperij
Westgeest Olie

Kalkoenhouderij Melis
Café de Brouwer

W. Ketelaars 
Bestrating & Groenvoorziening B.V.

Broeders Fouragehandel & 
Loonwerkbedrijf V.O.F.

Café ‘t Centrum
Café de Klaore
Injection Point

Feesterij ‘t Stokske
Wayne Mullens 

Grondverzet & Dienstverlening
Uphill Events

Ad & Piet
Van Erve Installatiebedrijf
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…als herstoffering perfect moet zijn!
Voor meer info…  bel John Smits  (013) 513 21 36 - Mob. (06) 41 85 63 16  De Sonman 8a MOERGESTEL

www. johnss to f fe r ing .n l

Ook voor projectstoffering

25 jaar ervaring

Specialist in leder

Van klassiek tot modern

Ook verkoop van diverse 

materialen voor de doe-het-zelver..

Ook schuimrubber!
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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



Moeten we onszelf nog voorstellen? 
Hebben we nog een introductie nodig? Voor de meeste wel. Wij 
zijn dus C.V. De Springveren, een officIEle carnavalsvereni-
ging (anderen doen daar 44 jaar over). Met CaFE De Veerkes 
als residentie, Dirk d’n Urste als prins, Sander Brans als 
adjudant en een ongelooflijke dorst, gaan we deze carnaval 
alweer voor de derde keer op pad. Met een hoop leden en een raad van elf die uit dertien 
man bestaat, (Logisch niet?) belooft het dit jaar weer een geweldige carnaval te worden.

Tijdens ons prinsenbal is bekend geworden dat we nog niet van Prins Dirk d’n Urste af zijn. 
Doorgaans in het leven beter bekend als Dirk Wolfs, of nog beter: “diejen krullebol die bij 
Wout werkt”. Afgelopen twee jaar is hij ook prins geweest, maar is zijn ei nog niet kwijt 
geraakt. Bij Prins Marcus van de Pierenwaaiers kon hij anders door heel de keuken wel zijn 

eieren kwijt, en dat heeft hij geweten. Marcus koos dan ook eieren voor zijn geld door Dirk een 
nieuwe scepter (afwasborstel) en schoonmaakhandschoenen 

te geven. Maar dat was alweer een prinsenbal eerder. Afgelopen 
prinsenbal was het ook weer een groot feest. Mede dankzij 

een bezoek van Sinterklaas. Hij zag in zijn grote boek 
dat Dirk nog een jaar prins wilde zijn, en heeft zich 

daarvoor toen hard gemaakt, door een heel groot 
cadeau af te geven voor de Springveren. Later op de 
avond, sprong adjudant Sander als een echte 
springveer uit de doos. Een van de pieten had de 
verkeerde ingepakt. Sander maakte duidelijk 
dat Dirk prins bleef. We haalden dus 
alles uit de doos i.p.v. 
alles uit de kast en 
zitten nog een keer 
aan Prins Dirk vast.

Naast prinsenballen zijn we ook in staat om andere dingen te organiseren, zoals het Beachevent afgelopen 
zomer. Op het St. Jansplein werd er een heel weekend lang gevoetbald en gevolleybald in de grootste zand-
bak van Moergestel. Dit geslaagde evenement willen we ook in 2016 weer voortzetten. 

Vorig jaar trapten we carnaval af met de geluksloterij op vrijdag de 13e, met prijzen waar de 
staatsloterij jaloers op mag zijn. Zoals de mus-tang gewonnen door Toon Moorman. Ook dit jaar hebben 
we op vrijdag 5 februari weer een speciaal openingsbal voorbereid in CaFE de Veerkes.
Maar we hebben ook nieuwe dingen voor u in petto. Zo hebben we veel geoefend onder de douche en zullen 
onze amateurzangers professionals worden. Hun debuut zal gemaakt worden tijdens het PieregebLEr. Na 
jaren onzin aan ons te verkopen, heeft onze amateur zeveraar besloten om professioneel zeveraar te 
worden, ook wel Sauwelaar genoemd. Verder zijn we dit jaar voor het eerst te bewonderen in d’n opstoet,  
We hebben namelijk onze wagen uit de kast gehaald.
Nu kunnen wij op alle vlakken van Carnaval de strijd aan met de andere drie verenigingen. Dus 
Pierewaaiers, Dors(T)vlegels en Durdraaiers maakt oe borst maar nat, haalt alles maar uit de kast, 
want de Springveren komen eraan!

Van links naar rechts: Nard Kroot, Stijn de laat, Mathijs Roozen, Willem op ‘t Hoog, Ivo Rosenberg, Adjudant Sander Brans, Luc Kruijssen, Prins Dirk Wolfs, Bjorn van de Langenberg, Lars Hoffmans, Guido van Casteren, Lars van Berkel
Niet op de foto: Joep Hoffmans, Joris op ‘t Hoog, Niels op ’t Hoog.
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G&L Belettering
D’n Duyp 35
5066 GA Moergestel
Nederland
+31 (0)6 27900460
genlbelettering@gmail.com

www.genlbelettering.nl

- Autobelettering

- Reclameborden

- Etalageteksten

- Logo ontwerp
- Bewegwijzering

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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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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Wist U dat...
...Dirk al voor de derde keer prins is.
...Hij meent dit goed te kunnen.
...Dirk niet wilde vertellen wie zijn nieuwe adjudant is.
...Wij dit nu wel weten, maar u ook.
...Prins Dirk meent dat ie veel van bier weet.
...Hij daarom dan ook speciaalbierkenner is bij Wout.
...Dirk Willem II supporter is.
…Wij niet snappen waarom.
…In de Postelstraat de meeste Springveren wonen.
...Wij ook niet snappen waarom.
...Dit misschien iets te maken kan hebben, dat op de 
    hoek van de straat de Veerkes staat.
...Marc Rijnen aan de Springveren WEl een rondje weggeeft.
...Dirk naast Willem II, bier, werk en de Springveren niet veel anders doet.
...wanneer dit anders mocht zijn, wij dit niet konden ontdekken.
...Hij is gaan samenwonen met zijn lieftallige vriendin, Wiep.
...Wiep het lotje uit de loterij is.
...Zij vorig jaar met de Springveren geluksloterij de 
     meeste loten heeft verkocht.
...Dirk ook meteen was verkocht.
...Wij over 41 jaar ook 44 jaar bestaan.
...Wij nu al de voorbereidingen aan het treffen zijn.
...Dirk denkt dat hij geen stukje hoefde te schrijven 
    in deze carnavalskrant.
...Wij dit buiten Dirk om hebben geschreven.
...Wanneer u dit leest, hij dit ook voor de eerste keer leest.
..Wij denken dat dit al duidelijk zal zijn geweest.

Moeten we onszelf nog voorstellen? 
Hebben we nog een introductie nodig? Voor de meeste wel. Wij 
zijn dus C.V. De Springveren, een officIEle carnavalsvereni-
ging (anderen doen daar 44 jaar over). Met CaFE De Veerkes 
als residentie, Dirk d’n Urste als prins, Sander Brans als 
adjudant en een ongelooflijke dorst, gaan we deze carnaval 
alweer voor de derde keer op pad. Met een hoop leden en een raad van elf die uit dertien 
man bestaat, (Logisch niet?) belooft het dit jaar weer een geweldige carnaval te worden.

Tijdens ons prinsenbal is bekend geworden dat we nog niet van Prins Dirk d’n Urste af zijn. 
Doorgaans in het leven beter bekend als Dirk Wolfs, of nog beter: “diejen krullebol die bij 
Wout werkt”. Afgelopen twee jaar is hij ook prins geweest, maar is zijn ei nog niet kwijt 
geraakt. Bij Prins Marcus van de Pierenwaaiers kon hij anders door heel de keuken wel zijn 

eieren kwijt, en dat heeft hij geweten. Marcus koos dan ook eieren voor zijn geld door Dirk een 
nieuwe scepter (afwasborstel) en schoonmaakhandschoenen 

te geven. Maar dat was alweer een prinsenbal eerder. Afgelopen 
prinsenbal was het ook weer een groot feest. Mede dankzij 

een bezoek van Sinterklaas. Hij zag in zijn grote boek 
dat Dirk nog een jaar prins wilde zijn, en heeft zich 

daarvoor toen hard gemaakt, door een heel groot 
cadeau af te geven voor de Springveren. Later op de 
avond, sprong adjudant Sander als een echte 
springveer uit de doos. Een van de pieten had de 
verkeerde ingepakt. Sander maakte duidelijk 
dat Dirk prins bleef. We haalden dus 
alles uit de doos i.p.v. 
alles uit de kast en 
zitten nog een keer 
aan Prins Dirk vast.

Naast prinsenballen zijn we ook in staat om andere dingen te organiseren, zoals het Beachevent afgelopen 
zomer. Op het St. Jansplein werd er een heel weekend lang gevoetbald en gevolleybald in de grootste zand-
bak van Moergestel. Dit geslaagde evenement willen we ook in 2016 weer voortzetten. 

Vorig jaar trapten we carnaval af met de geluksloterij op vrijdag de 13e, met prijzen waar de 
staatsloterij jaloers op mag zijn. Zoals de mus-tang gewonnen door Toon Moorman. Ook dit jaar hebben 
we op vrijdag 5 februari weer een speciaal openingsbal voorbereid in CaFE de Veerkes.
Maar we hebben ook nieuwe dingen voor u in petto. Zo hebben we veel geoefend onder de douche en zullen 
onze amateurzangers professionals worden. Hun debuut zal gemaakt worden tijdens het PieregebLEr. Na 
jaren onzin aan ons te verkopen, heeft onze amateur zeveraar besloten om professioneel zeveraar te 
worden, ook wel Sauwelaar genoemd. Verder zijn we dit jaar voor het eerst te bewonderen in d’n opstoet,  
We hebben namelijk onze wagen uit de kast gehaald.
Nu kunnen wij op alle vlakken van Carnaval de strijd aan met de andere drie verenigingen. Dus 
Pierewaaiers, Dors(T)vlegels en Durdraaiers maakt oe borst maar nat, haalt alles maar uit de kast, 
want de Springveren komen eraan!
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Zaterdag 23 januari: PieregebLEr
Hier zullen we onze gouden keeltjes ten gehore brengen. 

Zaterdag 30 januari: Sauwelen
Springveer Stijn de Laat zal hier zijn debuut maken, daarna vurpruuve in 
CaFE De Veerkes.

Vrijdag 5 februari: Openingsbal
Op geheel eigen wijze zullen wij carnaval 2016 openen,  aanvang 
20:30 uur in onze residentie Cafe De Veerkes.

Zondag 7 februari: 
Eerst doen we mee aan d’n opstoet, daarna zijn we in de horeca 
van Moergestel te vinden. 

 
Dinsdag 9 februari: De springtour
Het begint al een beetje een traditie te worden, We zullen  
langs de kroegen van Moergestel gaan dweilen, samen met 
iedereen die de legendarische springtour wil meemaken. 
Vanaf 12:30.

18 & 19 juni: Beachevent
Zaterdag organiseren we beachsoccer en zondag beach-
volleybal, met beide dagen aansluitend een barbecue. 
Meer informatie volgt nog.

Zaterdag 19 november: Prinsenbal 
De bekendmaking van de prins voor alweer carnaval 
2017.

Houd onze facebook in de gaten en 
www.cvdespringveren.nl

Programma C.V. ‘De Springveren’ 2016:

!
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