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Zo.... En dan zitten we alweer aan het voorwoord. We zijn zojuist met zijn 
allen het jaar 2015 binnengestrompeld. Op onze laatste krachten hebben 
we het sleutelgat gevonden, de deur open kunnen maken, de drempel 
over kunnen kruipen en nét op tijd de deur dicht kunnen doen. 
“Meej mekaar ist vur mekaar!”, zullen we maar zeggen.
Als een dergelijk motto nu eens standaard onder elk ander motto geplaatst 
kon worden en zo voor altijd prominent aanwezig zou zijn. Het is toch een 
fantastisch motto. Zeker na een jaar waarin zo’n beetje alles in de hele 
wereld tégen mekaar was. Op het WK voetbal was iedereen tegen mekaar. 
In Zeeland op de A58 zat iedereen in de dichte mist tegen mekaar. In de 
pit bij Volbeat op de Graspop Metal Meeting liep iedereen tegen mekaar. 
Er waren natuurlijk ook nog enkele andere opstootjes die wij helaas niet 
snel zullen vergeten. Iedere vakantievlieger kan zich de tijd van het fatale 
moment bedenken. 
Wat men gelukkig of helaas níet kan bedenken is de ziekelijke geest van 
de situatie in het Midden-Oosten. Wat de ‘mensen’ daar drijft is door 
niemand te verklaren. Zelfs door henzelf niet. Het is dat daar ook veel 
onschuldige mensen rondlopen, anders hadden we onze atoombom van 
zolder kunnen halen.
Wij hebben natuurlijk ook onze sores. Ik bedoel, blijft die fontein op het 
plein het wel doen? Wie wordt onze nieuwe Theo? En wanneer zetten ze 
die haan nou eens een keer goed vast? En is er met de kermis wel genoeg 
plek over voor de draaimolen? 
We zullen met al die ellende in onze gedachten toch de draad weer op 
moeten pakken en laten wij van C.V. De Pierewaaiers dan maar meteen 
het goede voorbeeld geven. Tijd om weer plezier, lol en pret te hebben. 
Over enkele weken staat carnaval weer op die drempel waar we zojuist 
overheen zijn gestruikeld. 
Een drempel waaraan trouwens een enorme oprit voorafgaat. Je begint 
met het opendoen van de poort genaamd de Muzikaalste Zondag van 
het Zuiden. Vervolgens moet je snel zijn om een opstootje in de vorm 
van een K1-fight op te lossen. Daarna word je gekortwiekt door een over 
razende UFO van Melmak. Even verderop moet je goed je voeten optillen, 
anders struikel je over ginnegappen en moppen tappen, om je vervolgens 
vliegensvlug uit de voeten te maken voor een stel clowns die het begrip 
grappig iets anders interpreteren dan wij. Tijdens deze oprit krijg je ook nog 
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te maken met de normale verslommeringen zoals 
een dennenboom en een vuurpijl. Om vervolgens 
welkom te worden geheten door zes mensen die 
echt alleen maar kwatspraat proberen te verkopen. 
Hand op de knip dus. Een stukje verder wordt je 
talent getest en als je goed genoeg bent mag je 
door naar de drempel. En daar is het dan: carnaval!
Een carnaval waarin het tijd wordt volledig uit de 
pan te rocken. Met Vikingbaarden en schuimende 
pullen varen wij zo richting de horizon! Wij trekken 
ten strijde, een strijd vol van vree!

C.V. De Pierewaaiers staat weer ontzettend te 
popelen om samen met Prins Marcus d’n Urste 
het Pierewaaiersrijk gek te maken en vooral onwijs 
veel plezier te hebben. Samen met ónze Bert neemt 
hij de taken van de burgemeester over om te laten 
zien hoe het echt moet. Op de flanken gesteund 
door zijn Raad en de rest van carnavalsminnend 
Moergestel. Meej mekaar staat dit wederom garant 
voor een geweldig volksfeest.
Ik bedank als voorwoordschrijver al mijn vrienden 
van de Pierewaaiersblaoikekrantredaksie. Roman, 
voor het in mekaar zetten ervan. Stephan, Jos en 
Sander voor het schrijven. Adjudant Bert, Eric en 
Marc voor de gezamenlijke inbreng ten behoeve 
van deze krant.

Wij van de carnavalskrant willen daarnaast en niet 
op zijn minst onze sponsors bedanken voor het 
mede mogelijk maken van ons Pierewaaiersblaoike. 
Zonder jullie had ik alleen het voorwoord kunnen 
schrijven en enkel op m’n eigen Facebookpagina 
kunnen dumpen.

“Meej mekaar hebben wij het vur mekaar!”
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Wat een verrassing! Dat had niemand verwacht. Die hadden ze niet aan 
zien komen. Of toch wel? Het viel niet mee om ons enthousiasme in toom 
te houden na de carnaval van 2014. En als ik heel eerlijk moet zijn, wisten 
we al vrij snel dat we er nog wel een jaartje aan vast zouden plakken. 
Mochten mijn adjudant Bertje en ik de kans krijgen.
Want wat hebben we genoten van alles en iedereen het afgelopen jaar. 
Van begin tot eind. Van het eerste officiële optreden als nieuwe Prins en 
adjudant op het Prinsenbal bij de Durdraaiers tot aan de Pierrot-verbranding 
toe was het één groot feest. Van de kleine intieme ontmoetingen met de 
Moergestelse mensen die we op vrijdagochtend in het ziekenhuis bezocht 
hebben, tot het spontane volksfeest midden in het centrum tijdens het 
dweilen. Er ontstond zowaar een file op het Rootven die niet misstaan zou 
hebben tussen de dagelijkse verkeersberichten op de radio. 
Het scholencarnaval en de openingsmiddag zijn traditiegetrouw druk 
bezochte aftrappers. We hadden een volle kerk tijdens de carnavalsmis en 
fantastisch weer tijdens de optocht. Het momentum bouwde op. Tijdens 
carnaval is mij meerdere malen gevraagd: “Hoe bevalt het om Prins te 
zijn?” Waarop ik steevast antwoordde: “Het lijkt wel een achtbaan waar 
geen eind aan komt!”
En vier dagen hadden we het idee dat het ook werkelijk zo was. Er leek 
geen eind aan te komen en het Pierewaaiersrijk leek wel onoverwinnelijk. 

En toch…. Het is mogelijk dat iets, waar geen eind aan lijkt te komen, 
in een spreekwoordelijke vloek en een …. (vul het ontbrekende woord 
in) voorbij is. Graag willen wij iedereen, maar dan ook iedereen! En we 
bedoelen dus echt iedereen, zonder uitzonderingen! We willen iedereen 
uit de grond van ons hart bedanken voor een fantastisch carnavalsjaar!

En nu staat carnaval 2015 voor de deur. Wederom zijn we enkele maanden 
terug met de steun van het thuisfront, Hanneke, Jaap en Guusje, Eefje, 
Sjuul en Joep weer volle bak de voorbereiding voor de komende carnaval 
ingegaan. Het zal niet makkelijk zijn om 2014 te overtreffen, maar we 

gaan het zeker proberen. Ergens zullen we op zoek 
moeten gaan naar die zesde versnelling. Het gaspedaal 
nog harder intrappen!

We hebben één groot voordeel. We hoeven het niet 
alleen te doen. Want wat zegt het motto voor  carnaval 
2015: Meej mekaar ist vur mekaar! 

Een motto dat misschien wel het best omschrijft 
waarom we afgelopen jaar zo’n geweldige carnaval 
hebben gehad. Want carnavalstechnisch hebben we het 
hier in het Pierewaaiersrijk goed ‘vur mekaar’. En dat 
komt omdat we het ‘meej mekaar’ doen! Pierewaaiers, 
Dors(t)vlegels en Durdraaiers zijn verenigd in het SMC. 
De Springveren, een nieuwe carnavalsclub, staat te 
popelen om aan te sluiten. Alle deelnemers van het 
Pieregebrouwel, het Sauwelen, het Pieregeblèr, d’n 
Opstoet of welke carnavalsactiviteit dan ook. Niemand 
staat er hier in het Pierewaaiersrijk alleen voor. Daar 
kunnen ze in het gat waar niets te dol is nog een puntje 
aan zuigen!

Nog enkele weken en dan is het zover. Bijgelovig zijn 
we niet, dus trappen we carnaval 2015 keihard af op 
vrijdag 13 februari. Vijf dagen lang zitten we weer in die 
achtbaan. En als we op dinsdagavond  uitstappen hoop 
ik dat iedereen ervan overtuigd is: “Meej mekaar ist vur 
mekaar!”

Alaaf! Alaaf! Alaaf!
Prins Marcus d’n Urste.   
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Het lijkt wel een achtbaan waar 
geen eind aan komt!

PRINS MARCUS D’N URSTE 
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Een actueler motto voor carnaval 
2015 had Pierewaaiersrijk niet 
kunnen kiezen. Op alle fronten 
moeten we steeds meer zaken met 
elkaar en voor elkaar regelen. We 
noemen dat in onze gemeente “Goed 
voor Elkaar”. Steeds vaker moeten 
we voor hulp en ondersteuning een 
beroep doen op onze omgeving, 
familie en vrienden. Voor de 
Moergestelse gemeenschap is dat 
zeker niet nieuw. Van oudsher is 
Moergestel een hechte samenleving 
waar veel oog voor elkaar is, waar 
mensen elkaar kennen en helpen. 
Dat is met carnaval niet anders. 
Sterker, met carnaval is dat nog 
eens extra waarneembaar!

Prins Marcus d’n Urste en Adjudant Bert 
van Ganzewinkel hebben samen met hun 
achterban weer een mooi programma 
in elkaar gedraaid voor jong en oud. 

Het is belangrijk om voor elk wat wils 
te organiseren. We zijn de ouderen 
dankbaar dat ze de traditie aan ons 
hebben doorgegeven. En de jeugd heeft 
de toekomst. Met aandacht en respect 
voor elkaar kan carnaval het feest van 
verbroedering zijn zoals dat bedoeld is. 
Meej mekaar ist vur mekaar !

In dit Pierewaaiersblaoike vindt u het 
volledige programma van carnaval 2015. 
De Pierewaaiers zijn er klaar voor. Met 
vertrouwen overhandig ik op zaterdag 
de sleutel van het Pierewaaiersrijk aan 
Prins Marcus d’n Urste. En als we dan op 
woensdag na de laatste haring met elkaar 
terug kunnen kijken op een gezellig en 
veilig carnaval 2015 dan hebben we het 
“Goed voor Elkaar”. 
Alaaf!

Burgemeester Hans Janssen

MEEJ MEKAAR IST VUR MEKAAR

Burgemeester Hans Janssen

Wij, Prins Marcus d’n Urste, geboren en getogen in  ‘Tjap aan de 
Bardoelstraat, bij de gratie van elke Gèsselse bij wie het carnavalsbloed 
door de aderen stroomt. Gekozen door de Pierewaaiers, en met de 
gunst van  de Dors(t)vlegels en de Durdraaiers. Onthuld in het jaar 
negentienhonderdentweeduizendveertien op de achtste van de elfde, om 
elf over elf in stadsresidentie Café De Brouwer  om als zevenentwintigste 
Stadsprins van het Pierewaaiersrijk,  het geografisch en carnavals-
middelpunt van de Benelux, onder de rook van Kruikenstad en Döllekesgat, 
voor een tweede termijn te gaan regeren als Zijne Dorstlustige Hoogheid 
Stadsprins Marcus d’n Urste van ’t Pierewaaiersrijk  onder de navolgende 
verworven waardigheden:

Vorst van het Vooskerbos, Groot Aangever van het Carnavalsritme, Hertog 
van de Heidevelden, Geselaar der strakke vellen en koperen deksels, 
Baron van de Bardoelstraat, Tsaar van  ‘Tjap, CAM programmeur der 
vijf-assige freesbanken, CEO MBVHP, Burgervader der Brouwer Junioren, 
Rackethouder van het Stokeind, Patriarch der Poedelrock, Vleesverwant 
van Grootworst Bertje Paulus Boogaers, Bingoballenaangever van  
C.V. De Reuselhof en Markies der Malloten!

Als opvolger van de dorstlustige hoogheden Pier I, Pier II, Pier III, Arie I, 
Arjan I, Henrico I, Willem I, Antonio I, Heino I, Ton I, Pier XV, Jan I, Pier XVIII, 
Johan I, Pier XXIII, Dionysos, Pedro I, Antoine I, Hans I, Cees I, Pier XXXIII, 
Hubert I, Jan II, Willem II, Gé, Harrie I, Peer I, Pier XXXXIV, Bas I, Mark I, 
John I en Joep I, verklaren hierbij ontiegelijk vereerd te zijn om vur de 
twidde keer als Dorstlustige Hoogheid samen met mijn Adjudant Bert van 
Ganzewinkel, de Raad van Elf, het bestuur van De Pierewaaiers, en alles 
en iedereen bij wie het carnavalsbloed, zij het druppelsgewijs of volledig, 
door de aderen stroomt, een prinsheerlijke carnaval te beleven.

Wij proclameren dat residerend vanuit het Prinselijk Samenzweringshol 
Café De Brouwer in ons zich immer tegen Döllekesgat afzettend 
Pierewaaiersrijk, vanaf zaterdag 14 februari tot en met dinsdag 17 
februari in het jaar 2015 onder het motto “Meej mekaar ist vur mekaar!” 

de volgende edicten van kracht zullen zijn:

11. Dat in het ganze(winkel) Pierewaaiersrijk  
carnaval gevierd moet worden van 14 februari t/m 
17 februari.

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

9. Dat er op alle pleinen, met of zonder fontein, in alle 
cafés en andere etablissementen onder het motto 
“Meej mekaar ist vur mekaar!” menige polonaise 
zal ontstaan.

8.  Dat alle carnavalsdagen gevuld zijn met leut, leut² 
en leut³.

7.  Dat iedereen zich meej mekaar gedraagt, of zich 
dur mekaar zal laten dragen.

6. Dat eenieder zich conform de carnavalsgeest zal 
uitdossen in niet alledaagse kledij.

5.  Dat er in elke kroeg vele lokale Pieregeblèr-hits 
meej mekaar gezongen zullen worden.

4. Dat er tijdens carnaval veel dur mekaar gedronken, 
om mekaar gelachen en meej mekaar gehost zal 
worden. 

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

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

1. Dat we meej mekaar, op mekaar, dur mekaar, neffe 
mekaar, onder mekaar en van mekaar mogen 
genieten. Dat we na afloop kunnen zeggen: “Meej 
mekaar wast vur mekaar!”

Gegeven te Pierewaaiersrijk, januari 2015
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Beste Pierewaaiers,

De 1ste editie van ons Pierewaaiers-
blaoike verscheen in 1963. In al die jaren 
is er veel gezegd en geschreven. Vroeger 
werd de inhoud nog gecensureerd, 
zo eiste burgemeester Poort onder 
invloed van de gemeenteraad vooraf 
inzage. Censuur is gelukkig niet meer 
van deze tijd. De ‘carnavalskrant’ 
van tegenwoordig mag best ironisch, 
sarcastisch en satirisch zijn, maar 
de inhoud moet op ieders gezicht 
steeds minimaal een glimlach doen 
verschijnen. Hopelijk zijn we daarin 
weer ruimschoots geslaagd!

Meej mekaar ist vur mekaar! Een motto dat 
voortreffelijk past in ons Pierewaaiersrijk. 
Want met behoud van eigen identiteit werken 
de drie carnavalsverenigingen binnen het 
SMC uitstekend samen aan een openbaar 
carnaval dat zelfs als voorbeeld wordt gesteld 
in de regio. En het is slechts een kwestie van 
tijd tot C.V. De Springveren zich ook aansluit. 

We juichen dat van ganser harte toe!

C.V. De Pierewaaiers viert op 12 maart 
2017 haar 55e verjaardag. Dat lijkt nog ver 
weg, maar al over zo’n anderhalf jaar wordt 
onze jubileumprins gepresenteerd. Er is 
inmiddels een commissie geïnstalleerd en 
de plannenmakerij is gestart. Het belooft 
alvast een mooi jubileumjaar te worden, onze 
bruisende vereniging is er helemaal klaar 
voor. Maar we staan ook zeker ijzersterk 
in de startblokken voor carnaval 2015. Het  
bestuur is meer dan trots op Prins Marcus d’n 
Urste en zijn enthousiaste hofhouding. Geen 
greintje twijfel aan het fantastische feest dat 
deze mannen gaan neerzetten! De illustere 
centerfold is slechts een voorproefje…

Vorig jaar beleefden we een grandioze 
dweilmiddag met muzikale medewerking van 
‘pretkudde De Krieltjes’. De spontane fuif op 
de driesprong voor eetcafé ’t Centrum is nu 
al legendarisch. Ook dit jaar zal hetzelfde 
dweilorkest ons lyrisch begeleiden nadat 
we samen een eitje en een soepje hebben 
genoten tijdens het ‘bôjem lègge’ in onze 
residentie. Lees verderop meer over deze 
kosteloze lunch op carnavalsmaandag.

De traditionele carnavalsmis wordt dit jaar 
voorgegaan door pastoor Francis De Meyer. 
Het opvolgen van Theo te Wierik zal absoluut 
geen gemakkelijke taak blijken, maar de 
eerste kennismaking in voorbereiding op 
deze viering voorspelde veel goeds. In elk 
geval is het geheim van Belgische frites niet 
langer een geheim.

De twintigste editie van ons Pieregeblèr 
is editie 2.0 gedoopt. Het liedjesfestival 
werd in een eigentijds jasje gestoken en 
heilige huisjes werden afgebroken. Voor een 
hernieuwde kennismaking bieden we een 
korting op de entreeprijs van maar liefst 25%. 
Ben erbij op zaterdag 31 januari en moedig 
uw dorpsgenoten aan in hun gooi naar het 
beste carnavalslied van Gèssel!

Ralf de Wit heeft in de jongstleden algemene 
ledenvergadering bedankt voor een nieuwe 
termijn als secretaris van onze vereniging. 
Na 12 jaar actief lidmaatschap wil hij zich 
gaan beperken tot hand-en-spandiensten, 
hij verdwijnt dus beslist niet uit beeld. Ralf, 
hartelijk dank voor jouw inzet als raadslid 
en als bestuurslid. We zijn enorm verheugd 
dat John van Esch het secretariaat wil 
overnemen. John, veel succes gewenst!
De Raad van Elf heeft helaas afscheid moeten 
nemen van Kees Jansen, Bart Claassen en 
Jan van de Pas. Mannen, zeer bedankt voor 
jullie bijdragen. Voormalig aspierant Jasper 
Kolen mogen we daarnaast voorstellen als 
ons nieuwste raadslid, hij werd unaniem in 
de hofhouding gekozen door iedereen die 
nog wakker was tijdens de busrit vanuit 
Valkenburg…

De inzet van gemotiveerde vrijwilligers is 
natuurlijk prachtig, maar zonder sponsors en 
begunstigers kan onze vereniging pertinent 
niet voortbestaan. Onze dank wordt dit jaar 
onderstreept met een persoonlijk presentje 
voor alle bedrijven en organisaties die hun 
ruimhartige steun hebben laten blijken. We 
zijn ze bijzonder erkentelijk, ronduit bedankt!

Ik wens namens bestuur en leden van C.V. De 
Pierewaaiers alle inwoners van Moergestel in 
saamhorigheid een daverend carnavalsfeest 
toe. Onze Prins Marcus en zijn collega’s 
Prins Sjaak, Prins Paul en Prins Dirk hebben 
het meej mekaar wel vur mekaar. Heel veel 
plezier tijdens de mooiste dagen van het jaar 
en vast tot ziens in onze residentie café De 
Brouwer!

Bas Hessels
voorzitter C.V. De Pierewaaiers
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PS. Doe mee met de vlaggen-actie van het SMC!



www.vestiakachels.nl
Kapitein Nemostraat 113      Tilburg      013 - 5433965     info@vestiakachels.nl 

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

1000 m
m

Winterse poster actie
Nu 2 x B1 posters voor

€ 12,50 exc. BTW
actie loopt tot 1 maart 2015

Beneluxstraat 19 • 5061 KD Oisterwijk
Tel.: (013) 5285422 • info@htrepro.nl
www.htrepro.nl 

Met een sloep de Amsterdamse grachten op.

Of een zeiljacht op het IJsselmeer?

Het ideale personeelsuitje of heerlijk met het gezin.
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Bas Hessels (voorzitter), John van 

Esch (secretaris), Mark van Daelen, 

Mark Boogaers, Erik van Dam 

(penningmeester), Martijn Faasen

Jasper Kolen, Johan Burgers, Stef Habraken, Mark Janssen, Sam Horsten,  
Sander Smits, adjudant Bert van Ganzewinkel, Maik Daemen,  Prins Marcus d’n Urste,  

Jaap van den Hurk, Koen Swinkels, Stephan van der Aa, Sjef Schilders,  
Jasper van der Aa, Rik Mallens, Ronald Klijsen, Laurens van der Aa
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Adjudant Bert van Ganzewinkel

Prins Marcus d’n Urste

Originee
l: 

Oud moet d
e wijn, 

maar jo
ng he

t meisje z
ijn.

Spring
veren

versie
:  

Koud moet d
e wijn, maar n

iet 

het m
eisje z

ijn.

Pierew
aaiers

versie
:  

Hoe ou
der het

 meisje, 
hoe 

duurder het
 reisje

.



Regenbeemdeke 21, Moergestel
Tel.: 06-54225048

Oisterwijkseweg Moergestel
tel:
www.epi-cafetaria.nl

9 Openingstijden:

Beste Carnavalvierders,

Veul plezier en tot ziens!!!

VERKEERSSCHOOL FRANK WOLFS 
HILDSVEN 2a 
5066CM MOERGESTEL 
06-52091741 
INFO@WOLFSRIJLES.NL 

‘meej mekaar ist vur mekaar!’, willen 

we eenieder veul leut, 

Gein en gezelligheid toewensen. 

Natuurlijk hopen we jullie ok dees 

jaor wir te verwelkomen want meej 

mekaar, Én un goei gevulde maog, 

ist pas écht vur mekaar! 
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VRIJDAG 13 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 kerk versieren
15.30  Borrelen bij De Brouwer
18.00 Samenkomst bij De Brouwer (in kiel en met sjaal)
18.15 Vertrek naar Epi
18.30 Diner bij Epi
20.30 Start dweiltocht (inblaosavond)
23.00 Bezoek aan De Veerkes  

(Springveren: Prins Dirk, adjudant Niels)

ZATERDAG 14 FEBRUARI
13.00 Samenkomst bij De Brouwer
13.15 Vertrek naar ’t Centrum, ophalen De Dorstvlegels
13.30  Carnavalsmis o.l.v. pastoor Francis m.m.v. dweilorkest 

‘Welluk?’
14.30 Vertrek naar Den Boogaard
14.45  Officiële opening in Den Boogaard 
15.30 Sleuteloverdracht door 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
21.05 Bezoek aan De Dorstvlegels Prins Sjaak d’n Urste
22.30 Vertrek naar en bezoek aan De Klaore
23.15 Vertrek naar De Brouwer

ZONDAG 15 FEBRUARI
11.00 Samenkomst voor wagencommissie
11.00 MTV radio-interview, De Brouwer 
12.00 Samenkomst bij De Brouwer
12.30 Vertrek o.l.v. optochtcommissie en muziekvereniging
12.45 Vertrek van optocht door het Pierewaaiersrijk
13.30 Officieel ontvangst op St.-Jansplein door burgemeester
15.30 Prijsuitreiking optocht kinderen in Den Boogaard
16.30 Vertrek naar De Brouwer 
17.00 Prijsuitreiking optocht volwassenen
18.00 Vertrek naar Croy ’t Stokske  (BUS)
18.15 Diner bij Croy ’t Stokske
20.15 Vertrek naar Hierneffe  (BUS)
21.00 Vertrek naar ’t Draaiboompje  (BUS)
21.10 Bezoek aan De Durdraaiers Prins Paul d’n Urste  
21.45 Uitreiking wisselbeker prinsenwagens door Stadsprins
22.30 Vertrek naar De Brouwer  (BUS)

MAANDAG 16 FEBRUARI
09.30 Samenkomst bij De Brouwer
09.45 Vertrek naar raadhuis Oisterwijk  (BUS)
10.00 Ontbijt bij de burgemeester
11.30 Vertrek naar De Brouwer  (BUS)
11.45 Samenkomst bij De Brouwer 
12.00 Unne bôjem lègge (openbare gratis lunch)
12.55 Startsein van dweiltocht, met dweilorkest ‘De Krieltjes’
13.00 Vertrek naar en bezoek aan De Schouw
13.45 Vertrek naar en bezoek aan Epi
14.30 Vertrek naar en bezoek aan De Klaore
15.30 Vertrek naar en bezoek aan De Brouwer
16.30 Vertrek naar en bezoek aan ’t Centrum
17.15 Vertrek naar en bezoek aan De Veerkes
18.00 Vertrek naar Den Boogaard
18.15 Diner bij Den Boogaard
20.30 Bezoek aan carnavalsdisco Den Boogaard
21.00 Vertrek naar De Brouwer 
21.15 Bezoek van C.V. De Dorstvlegels
21.45 Bezoek van C.V. De Durdraaiers

DINSDAG 17 FEBRUARI
11.00 Samenkomst bij De Brouwer
11.15 Vertrek naar ’t Draaiboompje  (BUS)
11.30 Brunch bij C.V. De Durdraaiers
12.30 Mottoverkiezing 2016 (drie Prinsen + voorzitter SMC)
12.45 Vertrek naar De Brouwer  (BUS)
13.00 Prinsverkiezing De Borrelaers
14.05 Vertrek naar en bezoek aan Den Boogaard
14.45 Vertrek naar en bezoek aan Stanislaus
15.30 Vertrek naar en bezoek aan De Veerkes
16.10 Vertrek naar en bezoek aan De Brouwer
16.50 Vertrek naar en bezoek aan ’t Draaiboompje  (BUS)
18.00  Vertrek naar Salvetties  (BUS)
18.15 Diner bij Salvetties
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 2016

WOENSDAG 18 FEBRUARI
20.00 - 22.00 Haringhappen bij De Brouwer
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Origineel: 

Beter één vogel in 

de hand dan tien 

in de lucht. 

Studentenversie: Beter tien 

levende vogels in de lucht 

dan één dode in je mond. 

Pierewaaiersversie: Beter 

één glas in de hand dan 

tien op de grond.



• er een Pierewaaier is die 7 weken met een gebroken scheenbeen heeft 
rondgelopen?

• dat pure Vikingmentaliteit is?
o “Ja, was mijn knie niet, maar een breukje in mijn scheenbeen, net 

onder mijn knie.” (reactie slachtoffer in kwestie)
o “Zooo, heavy! En nu?! Gips?” (cynisch meedenken andere Pierewaaier)
o “Nee, over 6 weken een nieuwe foto, maar het was al mooi aan elkaar 

aan het groeien, wel rustig.” (revalidatieplan slachtoffer)
o “Haha, bofferd!” (sarcastisch opbeuren andere Pierewaaier)
o “Niet wist-u-datjes waardig.” (reactie hoofdredacteur)

• een Pierewaaier zich weken heeft liggen aanstellen om zijn knie?
• het toen zijn been scheen te zijn?
• wij nu door de benen het bos niet meer zien?
• ze bij Gertjan thuis snel moeten zijn wanneer het eten klaar is?
• ze anders Dhondt in de pot vinden?
• de zwager van Jasper van hete kolen houdt?
• de Pierewaaiers hebben meegedaan aan de ALS Ice Bucket Challenge?
• Koen Swinkels hierbij helaas verstek moest laten gaan?
• hij zijn eigen Bloem Bucket Challenge aan het houden was?
• Bas Hessels en Jaap van den Hurk in hetzelfde appartementencomplex 

wonen?
• het nu een apartemensencomplex heet?
• wij denken dat Erik van Dam een swinger is?

• de helft van zijn bedrijfsnaam (& Partners) 
hiermee te verklaren is?
• Prins Marcus elk jaar verantwoordelijk is voor 
de halve playlist van het Pieregeblèr?
• hij dat iedere keer hetzelfde liedje vindt?
• voorzitter Bas op de bon werd geslingerd bij het 
versturen van een filmpje via WhatsApp?
• hij toegaf IETS in zijn handen te hebben?
• wij in dat filmpje wel konden zien dat dat NIET 
zijn telefoon was?
• de Durdraaiers pas sinds luttele maandjes een 
echte vereniging vormen?
• wij ze verdenken van Durdraaideurpolitiek?
• Johan Burgers in 2015 gaat trouwen?

• zijn Burger(s)lijke staat dan gaat veranderen?
• zijn Lindsey eigenlijk iets te snel was met antwoord geven?
• hij eigenlijk wilde vragen: “Wil je met mij trouwen...s nog naar de 

pizzeria?”
• Maik daarentegen zijn vriendin de bons heeft gegeven?
• wij dat als ‘vrienden’ heel jammer vinden?
• we Merlissa bedanken voor de gezelligheid wanneer ze met ons mee 

was?
• we Malissa bedanken voor de ophoging van het testosterongehalte?
• we Belissa bedanken voor de extra aandacht die onze hofhouding aan 

zichzelf heeft besteed, puur omdat de kans aanwezig was dat ze mee 
zou gaan?

• we Mirlanda met name onthouden om haar mooie voornaam?
• ceremoniemeester Jaap niet de eerste was die zijn nieuwe pas 

geïnstalleerde friteuse heeft laten spetteren?
• hij wel de eerste was die andere delen van het huis onder heeft 

gespetterd?
• zijn buurman doet aan droog frituren?
• wij de frietpan van Jaap toch vetter vinden?
• Marlissa liever bonbons van Maik had gehad?
• Sanders gezichtsbeharing vrijwel naadloos aansluit op zijn lichaamshaar?
• dat ons zorgen baard?
• hij zo wel de hoofdrol in de nieuwe film ‘Return of the viKing’ kan 

vertolkien?

• de Pierewaaiers geheel in Vikingstijl de gehele 
carnaval aan de Wicky gaan?

• ze dat onder leiding van Captain Morgan doen?
• we speciaal hiervoor het Pakjes Indrinken 

organiseren?
• we dat samen met de moeder van Mark Janssen 

opdrinken?
• Prins Marcus dat iedere keer hetzelfde Rietje vindt?
• er een flinke delegatie van De Pierewaaiers elk jaar 

mee gaat dauwtrappen met de harmonie?
• het voor de partners dan ’s avonds vaak trapdauwen 

is?
• Erik een luxepositie heeft in dezen?
• Laurens ten tijde van dit schrijven door Nederland 

aan het toeren was?
• hij bij Hoevelaken gewoon linksaf gaat?
• C.V. De Pierewaaiers in het kader van een 

kwaliteitscontrole de Brandbrouwerij in Wijlre heeft 
bezocht?

• daar 24/7 de Brand weer klaarstaat?
• Sjefke had gezorgd voor de catering?
• het buffet bestond uit Sjuklooie melk, 

worstenbrooikes en bitterballen?
• iedereen, behalve Sjef, flink moest haasten om niet 

Gertjan in de pot te vinden?
• alleskunner Ralf de Wit na 12 jaar afscheid heeft 

genomen van C.V. De Pierewaaiers?
• hij als oud-ceremoniemeester, oud-secretaris en 

weten-wij-wat-allemaal-nog-meer ontelbaar veel 
punten heeft gescoord?

• wij niet precies weten hoeveel punten, maar dat 
alleen Ralf dè Wit?

• hij nou z’n energie in andere zaken steekt?
• hij ook andere dingen in andere dingen steekt?
• hij dit niet onder stoelen of banken doet?
• Jaap van den Hurk géén familie is van die 

miljoenenjachtloser die meent onterecht te hebben 
verloren door een haperend knopje?

• Jaap nooit last heeft van een haperend knopje?
• verschillende Pierewaaiers ook het kofferspel 

hebben gespeeld?
• Maik en Stephan ook Deal Or No Deal inmiddels 

onder de knie hebben?
• hier een grap over Bas had kunnen staan?
• wij ook zenuwachtig worden van Linda de Mol?
• er wel eens wat wordt afgeperst binnen De 

Pierewaaiers?
• John als teamlid van De Pierewaaiers heeft 

meegedaan aan de Durdraaiers Kwis?
• wij hadden kunnen weten dat John een cadeautje 

niet meer afgeeft zodra hij dat in handen krijgt?
• wij niet meer weten welke Dirk er nu in geslaagd is 

met zijn Borrelbitches deze quiz te winnen?
• wij aan iets denken van A) Beelen, B) Len of C) 

Gers?
• Leon van Helvert heel goed kan uitleggen wat een 

‘Rast’ is?
• wij iedereen willen vragen om hem te vragen om 

dit uitgebreid uit te leggen?
• Stephan alle Friese elf steden uit zijn hoofd kent?

W
IS

T 
U 

DA
T…
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• het cliché ‘in elk stadje een ander schatje’ weleens waar kan zijn?
• Jasper van der Aa regelmatig Corry Konings van een weekvoorraad wijn 

voorziet?
• het in Corry Konings’ optiek een dagvoorraad is?
• er niks rijmt op Prins Paul?
• dat wel zo is als zijn vriendin Anneke voor het slapengaan al liggend op 

Paul een gedichtje voorleest?

• er wel het een en ander rijmt op Sam Horsten?
• Bertje van klimmen houdt en Mark van Daelen?
• Stef tegenwoordig mensen verblijdt met de 

lekkerste bakjes troost?
• hij dat altijd doet in zijn beste k(l)offie?
• C.V. Meej Zun Twee nog een Prins zoekt?

Notulen Bijzondere Hofhoudingsvergadering 
Op 27 september 2014 vond over een afstand van om en nabij 30 kilometer tussen Nederweert en Veldhoven de bijzondere raadsvergadering plaats  van C.V. De Pierewaaiers. Onderwerp was de  voorgenomen aanstelling van Jasper Kolen als nieuw  lid van de Raad van Elf. Met een overtuigende minderheid aan tegenstemmen werd besloten dat de broer van Pauline en Simone, de zoon van zijn ouders, zichzelf vanaf dat moment raadslid mag noemen. Wij hopen dat hij met carnaval geen steek laat vallen, toch in ieder geval niet dat ding op zijn hoofd. De overige Pierewaaiers reageerden naar verluidt sprakeloos op het nieuws.

Origineel: Niemand laat zijn eigen kind alleen.Durdraaiersversie: Niemand van ons wordt alleen gelaten.Pierewaaiers: Niemand laat zijn eigen pint 
alleen.

Origineel: 
De hond in de 

pot vinden.
Bedenkelijke 

lesbische versie:  

De hond in de pot vinden.

Pierewaaiersversie:  

Gertjan d’Hondt in 

de pot vinden.
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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 

 

De Sonman 38,  5066 GJ  Moergestel,  Tel: 013-513 06 90  

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

Carnaval vierde
meej oe moaten

Vur al ut ander moatwerk goade
noar van Zon.



Op maandag 16 februari zijn alle inwoners van het Pierewaaiersrijk van 
harte uitgenodigd om samen met Prins Marcus d’n Urste en zijn hofhouding 
unne goeie bôjem te lègge, om aansluitend met z’n allen 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 12.55 uur klinkt het startsein van 
onze ceremoniemeester voor een bezoek aan De Schouw, 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…

ALCOHOLPERCENTAGE BIER VALT MEE
Uit laboratoriumonderzoek in het Limburgse Wijlre is gebleken dat het alcoholpercentage in de 
meeste bieren ongeveer tien keer lager is dan het promillage.

“COLABLIKJE IS ROOD”
Een overgrote meerderheid van bezoekers van de populaire website www.hoegekleurdbenjij.
nl vindt een Coca-Colablikje rood. “En dan te bedenken dat er ook zwarte en grijze blikjes in 
omloop zijn, maar misschien dat mensen daar te licht over denken.”

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 drie 
gangen + consumptie) en vol is 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!
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DÉ KLASSIEKER VAN 
C.V. DE PIEREWAAIERS
Moergestel - Op zondag 19 oktober 
2014 vond in Moergestel de jaarlijkse 
‘Muzikaalste Zondag van het Zuiden’ van 
C.V. De Pierewaaiers plaats. Na een lange 
en zonovergoten dag maakte Stadsprins 
Marcus d’n Urste bekend dat deze editie 
is gewonnen door The Black WoooW’s uit 
Loon op Zand.
 
380 MUZIKANTEN
Het traditionele startsein voor carnavals-
minnend Moergestel kon rekenen op de 
deelname van 21 kapellen, hoofdzakelijk 
uit Noord-Brabant. Verspreid over zes 
podia verzorgden deze bands bij elkaar 
opgeteld 84 optredens. Het festival staat 
al jaren bekend als ‘binnenfestival’, maar 
afgelopen jaar waren de rollen wat dat 
betreft omgedraaid. Maar liefst drie podia 
waren verplaatst naar buiten, waar de 
zon en de hoge temperatuur een hoofdrol 
vertolkten. Carnaval zonder jas! Het 33e 
Blaoskapellenfestival vindt plaats op 
zondag 18 oktober 2015.
 

UITSLAG
MUZIKALITEIT

1. Black WoooW’s - Loon op Zand

2. Fluutjes - Bussum

3. Welluk? - Moergestel

PRESENTATIE

The Right Choice

BRANDBROUWERIJ (INCLUSIEF 
BIJZONDERE HOFHOUDINGSVERGADERING)
Eenmaal, andermaal, verkocht. Zo moet 
het ongeveer hebben geklonken, tijdens 
de SMC Dienstenveilig op 22 juni 2013, 
toen De Pierewaaiers hun bod hadden 
uitgebracht op een wel heel bijzonder item. 
Een bezoek aan een echte bierbrouwerij.

Waar de meeste Pierewaaiers tot voor kort in 
de veronderstelling waren dat bier gewoon 
uit de kraan kwam, is dit aantal sinds 26 
september 2014 drastisch gedaald. Zelfs het 
water komt in Limburg niet uit de kraan, maar 
uit een bron. (Wat komt er dan wel door een 
waterkraan? Smurfen?) En er gaat groente in 
bier! Hop, dat wist ook lang niet iedereen. 

Na een goed stuk Limburgse vlaai en een 
bakje koffie om euhh tegen te zeggen, 
werd iedereen weer wakker. De lange 
vrijdagmiddagwandeling door de straten van 
Wijlre (en enkele flessen bier als research 
in de bus) had zijn tol geëist. Maar nu was 
het tijd voor de gist, gids, om wat leven in de 
brouwerij te brengen. Een mooie gelegenheid 
om De Pierewaaiers wat wijzer te maken over 
het brouwen van bier. Daar pikten hun hersens 
nog eens een graantje van mee. Water, hop, 
gist en graan. Meer heb je niet nodig. 

Maar hoe gek het ook klinkt, het bier smaakte 
wel naar meer. Dus van proeflokaal ging het 

naar kroeg 1, kroeg 2, kroeg 4, kroeg 9, 
kroeg 3, kroeg 5, kroeg 2 en uiteindelijk, 
hop, weer terug naar de bus…
…en daar bleek dat er nog meer in 
het vat zat. De biertjes hadden hun 
uitwerking niet gemist en er stond 
spontaan een nieuw Raadslid op. Jasper 
Kolen (terwijl we naar de Brandbrouwerij 
waren, toevalliger kan gewoonweg niet) 
wilde erin. En ook nog Raadslid worden. 
De Pierewaaiers zijn ook niet van 
gisteren en er werd prompt besloten tot 
een bijzondere hofhoudingsvergadering. 
En wat gebeurde er? Niemand stemde 
tegen! En omdat vastleggen beter is dan 
onthouden, ziet u in ons eigen jaarblad 
het bewijs van deze unieke dag.
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Café de Klaore 
Meej mekaar ist vur mekaar ! 

Vrijdag 

Gaan we meej mekaar kijken naar dieverze kappelekes,  

die meej mekaar maar ook vur mekaar schôone muziekskes gaon spelen.  

Zaterdag 

Op  zaterdag gaan veel mensen meej mekaar vur de eerste maol hun carnavalspak 
aonschieten. Dan zorgen wij vur de beste carnavalskrakers en gaon we meej mekaar met 
de voetjes van de vloer. 

Ook dees jaor doen we meej mekaar Rondje Gessel organiseren vur mekaar in is ons mooie 
durpke. 

Zondag 

Op zondag gaan we meej mekaar waoges laawe meej den opstoet.  

Aansluitend Klaornevalsbal vur jong & oud. 

Maandag 

Deze dag komen verenigingen en groepen meej mekaar binnen springe,  

Om te dansen en te zingen….. 

En andere gekkigheid die je maar kunt verzinnen 

Dinsdag 

De laatste dag om meej mekaar uit de band te springe, 

Tik tak tik tak knal….. 

De lèste dag van carnaval! 

En laote we dan meej mekaar aan het einde zeggen het is vur mekaar! 

Veul leut Christiaan en Titi  
www.deklaore.nl 



Henny! Henny! Henny! Henny! Henny! Net als vroeger, bij de Surpriseshow 
van Henny Huisman door RTL4, werd ook op 22 november 2014 bij het 
Pieregebrouwel veelvuldig de naam van de presentator geschald. De nieuwe 
versie van de Surpriseshow vond plaats in Moergestel, werd niet uitgezonden 
door RTL, maar was minstens zo verrassend als de oude. En Prins Marcus zei 
het treffend tijdens zijn openingswoordje: ‘Niemand is nog veilig het komend 
jaar in Moergestel.’

KOALABEER
Want het kan zomaar gebeuren dat je, net als afgelopen jaar, terecht komt…
…op een koala-oversteekplaats tijdens de avondvierdaagse…
…op parking Sint-Jansplein waar drie verkeersregelaars je alle hoeken van het 
veld laten zien (terwijl je niet eens wil parkeren!)…
…in een supermarkt waar ze het brood over de lengte snijden omdat het ‘Lange 
Sneejen dag’ is…
…in de rij bij Bloem & Groen, waar iemand voordringt en prompt de 10.000e 
klant is (en er vandoor gaat met een jaar lang gratis bloemen én een auto!).
Als een van deze situaties een lichtje doet branden, is de kans groot dat een volle 
zaal van Café De Brouwer zich het schompes heeft gelachen om de verborgen 
camerabeelden met u in de hoofdrol. De Bananasplitachtige filmpjes vormden de 
leidraad van dit Pieregebrouwel waarbij onze enige eigen ‘Henny Huispak’ in zijn 
tijdelijke huiskamer de boel aan elkaar reeg. En dat was nodig ook.

DINNERTIME
Want bij een haffel hilarische filmpjes bleef het niet. Het Pieregebrouwel wil graag 
bekendstaan om zijn brede assortiment aan vermaak en daar heeft ook deze 
editie weer stevig aan bijgedragen. Enkele bijzondere duo’s passeerden de revue. 
Zo speelden Hanneke en Carla de Friese meiden Plien en Bianca. Prins Marcus 
had dan weer zijn lot verbonden aan gitarist Harm de Ruijter. Met ‘Moondance’ 
en ‘Het is een nacht ’ zetten ze de toon voor de avond. De toeschouwers werden 
daarna nog meerdere malen verrast en sommige personen in het bijzonder. Zo 
mochten aspierant Gertjan en zijn vriendin Janet op kosten van de organisatie 
dineren. Maar wel direct én op het podium in De Brouwer. Dinnertime dus, de 
chefs Leon (zie foto) en Thomas zorgden voor het eten. En op het moment dat 
onze koks stonden te treuzelen was daar ‘de Fady’ als reddende engel voor de 
rammelende maag van Henny Huispak. Hij werd uit dank getrakteerd op een 
heuse dürümband (de drumband, maar dan in bedrijfskleding van de oudste 
exotische keuken van het dorp). En Maik, Jasper en Roel verrasten de menigte 
met een klassiek zangstuk en een diepe buiging. Letterlijk, want ze hingen over 
het publiek heen. Was je daar maar bij geweest.

SINTERKLAAS
Maar de grootste verrassing kwam er met het bezoek van 
de enige echte Sinterklaas. Met een heel peloton Zwarte 
Pieten pleegde hij een partycrash waar Paris Hilton u tegen 
zou zeggen. Ze namen het podium in beslag, pakten de 
microfoons en het publiek. Dat Sinterklaas niet naar het 
celibaat leeft is inmiddels wel duidelijk! En toen de Sint en 
zijn Pieten weer het dak op konden, was het tijd voor de 
Brouwelaars. Het Pieregebrouwel is dan wel geen klassieke 
sauwelavond, de ton is wel degelijk aanwezig. En de ton 
was ditmaal het terrein van het duo Frans Habraken en 
Karin van Zandbeek die een tattoo- en piercingshop waren 
gestart in de oude bakkerij aan de Kerkstraat. Ja, in die 
ruïne. Specialiteit: een tatoeage van een schelp waarbij je, 
als je je oor erop legt, de zee kunt ruiken.

JONGE LEGO-BOUWERS
Als klap op de vuurpijl was het de beurt aan Willemke Pas. 
Met harde stem en dito grappen bracht hij de inmiddels 
al behoorlijk mondige zaal stil, maar vooral hard aan het 
lachen. Grandioos, zeker voor iemand die al een tijd niet 
meer in De Brouwer is geweest. De laatste keer zat hij 
in de nek van zijn broer Jan, die destijds aan Willem kon 
voelen dat er genoeg mooie vrouwen in de zaal waren. 
Net daarvoor was de Pieregebrouwelfilm afgesloten met 
de Moergestelse Praatjesmakers, waarin kinderen van de 
Vonder hun LEGO-bouwkunsten lieten zien. Een kerk van 
LEGO bouwen in minder dan twee minuten. Hoe kan dat 
nou? De kinderen weten het…en wij ook. 

Bij het Pieregebrouwel kan het allemaal. Hopelijk is de 
honger van de commissie, bestaande uit Stef Habraken 
(Henny), John van Esch, Mark van Daelen en Leon van 
Helvert nog lang niet gestild. Worden we weer voor de gek 
gehouden en is er volgend jaar weer een Surpriseshow? 
Dat blijft hoogstwaarschijnlijk geheim tot 28 november 
2015, tijdens het volgende Pieregebrouwel.

C.
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Ook Mark Janssen zit nu nog in de Raad, maar dat 
verbaast me eigenlijk wel. Mark kwam in die tijd, 
naar eigen zeggen uit goei fatsoen bij mij aan de 
keukentafel zitten om mijn verhaal aan te horen, 
maar ik gao nooit nie in de Raad van Elf, zei hij. Toen 
ie naar huis ging, zat ie in de Raad. Hij loopt nu nog 
steeds met trots in zijn Pierewaaierssmoking rond. 
Maakt mij toch ook wel trots.

KWAM ER TOEN NIET VEEL OP JE AF? VANWEGE 
DIE DOORSTART STOND DE ORGANISATIE OP Z’N 
ZACHTST GEZEGD NOG IN DE KINDERSCHOENEN!
Er was eigenlijk, zoals gezegd, helemaal niks. Zoek 
het maar uit, daar kwam het op neer. Ik ben toen 
secretaris geworden, Peter van de Wouw voorzitter 
en Jantje de Laat penningmeester. En toen moesten 
we nog een Raad van Elf samen gaan stellen. 
Gezien mijn activiteiten bij Audacia, ben ik daar 
eens rond gaan vragen. Maar omdat er geen cent 
was, konden we die jongens ook niks bieden. Ze 
moesten allemaal een pak, schoenen en dergelijke 
zelf aanschaffen. Zo’n pak kostte destijds ongeveer 
300,- gulden. Ik heb toen flink moeten bluffen 
tegen die jonge gasten. Ik zei: Als je er na 1 jaar 
mee stopt krijg je 200,- gulden terug. Als je na 2 
jaar stopt krijg je nog 100,- gulden terug…. Het 
kon helemaal niet, maar ja, we moesten toch een 
Raad bij elkaar krijgen. En tijdens carnaval hadden 
we een volle Raad!! En vervolgens zei iedereen 
na de Pierrotverbranding dat ze allemaal bleven. 
Pak van mijn hart, was toch een risicootje…. 
Toen is het ook gaan groeien, qua ledenaantal, 
maar ook financieel. Daar hebben de jongens van 
de Raad van destijds ook veel voor gedaan, hoor. 
Ze hebben altijd alles zelf moeten betalen. Later 
ben ik ook nog penningmeester geworden. In de 
Prinsencommissie heb ik nooit gezeten, maar die 
commissie kwam wel bijna elk jaar aan mij vragen 
of ik nog iemand wist, haha… Zo wist ik ook van 
ons Fien, die bij Hans de Brouwer werkte, dat Riki er 
helemaal geen probleem mee zou hebben, wanneer 
Hans als Stadsprins terug zou keren tijdens het 
33-jarig jubileumjaar. En ook Bert Verhoeven is op 
mijn aanraden benaderd. Die had immers zelf ooit 
eens tegen me gezegd, dat hij dit wel ambieerde…

DE HELE FAMILIE IS ALTIJD WEL 
PIEREWAAIERSMINDED GEWEEST. JOUW 
ZONEN ZIJN OOK ACTIEF GEWEEST IN DE 
OPTOCHTCOMMISSIE EN JULLIE FIEN HEEFT 
OOK ALTIJD HEEL VEEL GEDAAN VOOR DE 
VERENIGING. HOE IS DIT ZO GEGROEID? 
Ja, zo gaat dat een beetje in hechte gezinnen. 
Dat is ook zo bij het Gilde en bij Audacia. Dat 
verenigingsgevoel, of liever gezegd maatschappelijk 
gevoel, gaat gewoon letterlijk van vader op zoon 
door. Onze Jan en onze Gert hebben mij inderdaad 
altijd geholpen met de optocht. Onze Gert heeft 
later mijn taken ook overgenomen binnen de 
optochtcommissie. Onze Jan is nu nog heel erg 

Ook dit jaar zijn uw verslaggevers weer op pad gegaan om 
een van de vele coryfeeën die ’t Pierewaaiersrijk rijk is eens 
aan de spreekwoordelijke tand te voelen. Traditiegetrouw 
wordt de te interviewen persoon aangewezen door de laatst 
geïnterviewde. Zo gaf Hans op ’t Hoog vorig jaar aan dat we 
eens naar Jan van Elderen moesten gaan. Gezien zijn staat van 
dienst zeker een coryfee, volgens Hans.

Aangezien C.V. De Pierewaaiers in 2017 haar 55-jarig bestaan gaat vieren, 
en dus al van een lange en rijke historie mag spreken, is het uiteindelijk 
ook niet zo verrassend dat uw verslaggevers op een plek belandden die 
een en al historie ademt.

Zo kwam het dat zij op een gure dinsdagavond ergens in november hun 
auto parkeerden op de parkeerplaats van... Park Stanislaus! Na zich door 
een doolhof van gangen, trappen en liften gewrongen te hebben, konden 
zij aankloppen bij Jan van Elderen. 

Vrijwel direct voelden uw verslaggevers zich op hun gemak bij deze held 
uit het verleden. Een beetje nerveus aangekomen bij zo’n illuster persoon 
uit de Pierewaaiersgeschiedenis, veranderde dit gevoel als sneeuw 
voor de zon. Het voelde als een warm bad. Jan had een zeer gezellig 
sfeerlampje aangedaan, lekker bakje koffie gezet met daarbij een heerlijke 
versnapering, kussentjes lekker opgeschud. Kortom, uw verslaggevers 
voelden zich welkom!! 

Bescheiden als Jan is, deelde hij mede dat zo’n interview voor hem 
eigenlijk niet hoefde. Hij voelde zich geen coryfee, en zeker geen held. Wel 
wilde hij best verhalen over vroeger tijden, maar namen zou hij zeker niet 
gaan noemen. Hij wilde immers niemand eventueel voor het hoofd stoten. 
Alle begrip van onze kant daarvoor. Dat begrip was echter aan het einde 
van het interview geheel verdwenen. Welgeteld 58 namen waren tijdens 
het interview de revue gepasseerd…. Maar, dat moet gezegd, Jan sprak 
over iedereen vol overgave en vooral op positieve wijze….

JAN, HOE EN WANNEER BEN JIJ EIGENLIJK BIJ C.V. DE PIEREWAAIERS 
TERECHTGEKOMEN?
Dat moet in 1970 of iets daarvoor geweest zijn. Ik zat bij Audacia en 
indertijd was het zo dat Audacia aan C.V. De Pierewaaiers de toezegging 
had gedaan, altijd met de optocht mee te helpen. Vanaf 1970 heb ik 
samen met Ton Hoffmans de optocht op touw gezet. Dat begon als een 
hele kleine optocht, van de Kloosterlaan naar het plein, geloof ik. Later zijn 
we bij de Boerenbond terechtgekomen als startpunt. Daar konden we ook 
veel meer groepen en wagens makkelijker kwijt. In die tijd moest je nog 
veel zelf regelen. Ik heb toen wel eens in de week voor de optocht nog 
wat takken van bomen af laten zagen op de route van de optocht, omdat 
er anders sommige wagens niet door konden... Op een gegeven moment 
ben ik ook lid geworden van C.V. De Pierewaaiers. 
Begin jaren 90 was het echter bijna gedaan met de vereniging. Tijdens 
een vergadering bij Hans de Brouwer zei Jan Vernooij tegen me dat ik het 
op moest pikken. Maar ja, er was niks, geen Raad van Elf, geen geld, niks 
nada…. Wat er daarna is gebeurd, is een inmiddels vaak verteld verhaal. 
We moesten vanaf het nulpunt De Pierewaaiers weer op gaan bouwen. 
Samen met Hans op ’t Hoog ben ik daaraan begonnen. Uiteindelijk hebben 
we na veel vijven en zessen een hoop jongens van Audacia en daaraan 
gerelateerde vrienden zover gekregen om in de Raad van Elf van C.V. De 
Pierewaaiers te stappen. Eric Denissen en Bertje van Ganzewinkel waren 
de eersten die ik sprak. Heb ik toen toch niet zo slecht gezien. Bertje is 
op het moment Adjudant en zit dus nog steeds in de Raad en Eric zit 
nu tegenover me een interview af te nemen voor ’t Pierewaaiersblaoike. 

HET GROTE PIEREWAAIERS CORYFEEËNINTERVIEW
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binnen te komen. Ik vond dat niet kunnen en toen 
dit toch ging gebeuren, ben ik met een kwaaie kop 
naar huis gegaan. Later op de avond komt de bus 
van De Pierewaaiers bij  mij thuis voorgereden en 
kwamen die jongens hun excuses brengen. Toen 
ben ik maar weer mee ingestapt en mee gaan 
feesten, haha…

JAN, WIL JE NOG IETS KWIJT AAN 
CARNAVALSVIEREND MOERGESTEL?
Ik vind dat echt carnaval vieren betekent dat je het 
samen viert. Wat dat betreft is het motto van dit jaar 
erg treffend. Meej mekaar, ist vur mekaar. Alleen 
kun je namelijk niks. Maak samen veel plezier, maar 
blijf netjes. Ik vind het, nu ik de kans toch heb om 
iets te zeggen, wel erg jammer dat De Pierewaaiers 
geen muziek meer bij zich hebben, wanneer ze hier 
Stanislaus bezoeken. Vroeger was dat zo mooi, met 
een hoop kabaal ergens binnenkomen. Dus als daar 
nog iets aan gedaan kan worden…???

JAN, TOT SLOT AAN JOU DE EER DE CORYFEE 
VOOR VOLGEND JAAR TE BENOEMEN. WIE MOGEN 
WIJ VOLGEND JAAR GAAN BEZOEKEN VOOR HET 
GROTE PIEREWAAIERS CORYFEEËNINTERVIEW? 
Mark Janssen. Ik begreep van jullie, dat hij voor 
dit jaar al als reserve was genoemd door Hans 
op ’t Hoog, mocht ik er geen trek in hebben. Het 
moet er nu dan maar eens van komen, ook al is hij 
geen persoon uit het verleden. En dat vind ik om 2 
redenen. De eerste is dat ik mij dus nu nog wel eens 
verbaas, als ik Mark tijdens carnaval weer in zijn 
smoking rond zie sjokken. Zeker gezien zijn eerste 
reactie destijds. En ten tweede is Mark net als ik 
een echte verenigingsman. C.V. De Pierewaaiers, 
Audacia en ook de Harmonie kunnen volgens mij 
altijd op hem rekenen. Het motto van dit jaar slaat 
dus niet alleen op mij, maar zeker ook op Mark!

Namens C.V. De Pierewaaiers willen uw 
verslaggevers Jan hartelijk danken voor zijn tijd en 
gastvrijheid. Zeker gezien het feit dat Jan op het 
moment van het interview een moeilijke tijd achter 
de rug heeft gehad als gevolg van het overlijden 
van Fien. Eens te meer werd duidelijk dat in Jan 
een krachtig persoon huist, die ook het verwerken 
van dit verlies weer vur mekaar krijgt! Jan, enorm 
bedankt!

actief in het carnavalswereldje. In Valkenswaard weliswaar, want daar 
woont hij nu. En ons Fien heeft mij altijd overal in bijgestaan. Ook bij 
Audacia. Ik kan me nog herinneren dat wijlen Cas Spijkers voor het 
Blaoskapellenfestival een hele grote ketel snert had gemaakt. Ons Fien 
moest daar maar goed doorheen roeren. Maar ons Fien was niet zo groot 
hè, dus die is op een stoel gaan staan om door die soep te kunnen roeren.

NAAST C.V. DE PIEREWAAIERS ZIJN ER DUS NOG VEEL MEER 
VERENIGINGEN WAARIN JIJ ACTIEF BENT GEWEEST. ZIT JE NOG 
STEEDS IN HET VERENIGINGSLEVEN OF BEN JE RUSTIG VAN JE OUDE 
DAG AAN HET GENIETEN HIER OP PARK STANISLAUS?
Ik ben inderdaad erg actief geweest in het verenigingsleven. Zo heb ik 
Buurtvereniging de Heivelden opgericht. Dat kwam eigenlijk, omdat ik op 
een gegeven moment bij Hans de Brouwer zat, samen met 2 mensen uit 
de buurt. Maar die bleken elkaar totaal niet te kennen. Dat kon dus niet, 
naar mijn mening. Dus toen zijn we de Buurtvereniging begonnen. Ook 
bij Audacia ben ik lange tijd actief geweest. Daar is wel een parallel te 
trekken naar C.V. De Pierewaaiers. Ook bij Audacia was het pompen of 
verzuipen. Is een vervelend verhaal geweest met het toenmalige bestuur, 
waarover ik in ’t Pierewaaiersblaoike niet wil uitwijden, maar het komt 
er eigenlijk ook op neer dat we met een paar mensen die club weer van 
het nulpunt af op moesten bouwen. Jantje en Riet Janssen, Cees en 
Jeanne Denissen, dat soort verenigingsmensen zijn toen heel belangrijk 
geweest voor Audacia. Totaal zonder eigenbelang ervoor vechten dat de 
voetbalclub voor het dorp behouden werd!

Bij het Gilde St. Sebastiaan en Barbara zit ik nog steeds. Daar ben ik 
uiteraard via ons pa bij gekomen. Ons pa is er overigens via zijn 
schoonvader bij gekomen. Hij moest bij het Gilde, anders mocht hij daar 
niet meer over de vloer komen. Onze Gert zit ook nog steeds bij het 
Gilde. En Koen van onze Gert is zelfs bij het Gilde gedoopt en vanaf zijn 
geboorte lid. Ikzelf vul bijna al mijn vrije uurtjes in met het  archiveren 
van de Gildegeschiedenis. Er is helaas heel veel verloren gegaan, maar 
langzaam maar zeker komt er steeds meer bovendrijven. (Trots laat Jan 
uw verslaggevers een Gildedocument zien uit 1672….) Ik ben ook nog 10 
jaar schrijver (lees: secretaris) bij het Gilde geweest.

JAN, EEN VAN ONZE VASTE VRAGEN IS DE ANEKDOTEVRAAG. OFTEWEL, 
HEB JE NOG EEN MOOIE ANEKDOTE UIT JOUW PIEREWAAIERSTIJD?
Nou, een mooi verhaal vind ik nog altijd dat ik altijd zo hamerde op een 
keurig voorkomen van de Pierewaaiers. Gedraag je een beetje en ben 
zuinig op je pak en dergelijke. Cees van Esch, destijds Stadsprins, was 
dezelfde mening toegedaan. Voordat we een bezoek aan Berkel-Enschot 
gingen brengen, sprak hij de hofhouding toe. Of ze zich netjes en keurig 
wilden gedragen. Om vervolgens zelf later op die avond van het podium 
te vallen. Overigens niet van de drank, maar heel erg netjes en keurig 
zag het er niet uit… Over diezelfde gedragscodes heb ik nog een mooi 
verhaal. Onze Raad had het idee om bij ’t Draaiboompje in korte broeken 
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Pieregeblèr
31 januari 2015

Den Boogaard
Aanvang: 20.00 uur

Zaal open: 19.00 uur

Entree: € 10,00
25% kortingsbon vanaf 24 januari 

beschikbaar in het Pierewaaiersblaoike

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

Thijs van de Wouw
Keuken en Interieurbouw

Moergestel

W. Ketelaars Bestratingen bv
Moergestel

Van den Broek Olie
Veghel

Ligtvoet Shoes
Moergestel

Van Alphen Autoschades
Tilburg

Restaurant Croy ´t Stokske
Moergestel

Café Cafetaria Epi
Moergestel

Slijterij In den Korenmaaier
Moergestel

Frank van Esch Timmerwerken
Moergestel

Buro Vermeer
Oisterwijk

Hendrikx Matrijzen
Oisterwijk

Autobedrijf Donkers
Moergestel

Medos
Moergestel

T.B.H. Timmerwerken bv
Moergestel

Partyboerderij ´t Draaiboompje
Moergestel

Autobedrijf Wil Reijrink
Diessen

Schildersbedrijf Kerkhof
Moergestel

Café Restaurant ´t Centrum
Moergestel

Schoenfabriek Van Bommel bv
Moergestel

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

Autobedrijf Moorman
Moergestel

Tankstation Van Esch V.O.F.
Moergestel

Aannemingsbedrijf
Van der Zanden

Moergestel

Jos van Esch Elektrotechniek
Udenhout

www.uwkopie.nl
Moergestel

Janssen Aannemers
Moergestel

Maricon
Moergestel

Allround Reiniging Swinkels
Moergestel bv

Bloem en Groen Styling
Moergestel

Drukkerij Cyaan
MiddelbeersWWW.CVDEPIEREWAAIERS.NL



VERANDERINGEN
We leven in een snelle tijd en ook de organisatie 
van het Pieregeblèr moet daarin mee. Het publiek 
wil vermaakt worden zonder te hoeven wachten. 
Die zapcultuur heeft ook zijn weerslag gehad op 
het Pieregeblèr. Tot onze spijt daalden in de laatste 
jaren de bezoekersaantallen, het roer moest dus 
om. We gaan daarom vertraging in de opbouw 
van de decors vermijden en door de inzet van een 
voice-over hopen we meer vaart in de avond te 
brengen. Licht en geluid zijn compleet vernieuwd 
en we laten beelden zien van optredens uit de oude 
doos. Als je benieuwd bent hoe de deelnemers 
jaren geleden op het podium stonden, kom dan 
ook zeker kijken. De jurering gebeurt voortaan door 
een door ons aangestelde en samengestelde jury, 
de deelnemende groepen leveren dus niet langer 
een eigen jurylid. Voor meer informatie over de 
avond en het programma verwijzen we graag naar 
Moergestel Nieuws.

KORTINGSBON
C.V. De Pierewaaiers biedt dit jaar een mooie 
korting aan op de entreeprijs. Knip de bon uit die je 
bij dit artikel vindt en lever hem in wanneer je een of 
meer kaartjes koopt. Je betaalt dan maar liefst 25% 
minder (dus slechts € 7,50 per kaartje).

Verder willen we alvast alle meedenkers, sponsors, 
schrijvers, ondersteuners, zangers, dansers, 
stylisten, decorbouwers, podiummeesters, 
biertappers en alle anderen die een bijdrage 
hebben geleverd of gaan leveren enorm bedanken. 
Wij zijn er als commissie namelijk van overtuigd 
dat met de nieuwe opzet ook een nieuw tijdperk 
Pieregeblèr zal aanbreken, waarvan wij, maar 
vooral ook alle carnavalsminnende inwoners van het 
Pierewaaiersrijk, nog jaren kunnen genieten! Komt 
dus allen naar het Pieregeblèr 2.0 op zaterdag 31 
januari in Den Boogaard!

De Pieregeblèr-commissie  
Anke, Jaap, Koen en Lotte

Het is altijd een hele eer om in deze krant over het Pieregeblèr te mogen 
schrijven. Speciaal in deze editie van het carnavalsjaar 2015, omdat 
er veel nieuws onder de winterse zon is. Samen met de ideeën van 
een speciale denktank van inventieve Moergestelse creatievelingen 
hebben we namelijk een aantal leuke veranderingen en verbeteringen 
kunnen realiseren. Hierover later in dit stuk meer.

Omdat er een flinke tijd zit tussen het schrijven en het publiceren van 
deze tekst kan het mogelijk zijn dat situaties in de tussentijd nog wat zijn 
veranderd. Dat is echter inherent aan de huidige snelle tijd. Toch willen wij 
daarvoor nu al onze verontschuldigingen aanbieden.

EEN TERUGBLIK: PIEREGEBLÈR 2014
We waren in de gelukkige omstandigheden dat we 10 fantastische groepen 
hadden die samen streden om hét Gèsselse carnavalslied. Een aantal 
trouw deelnemende groepen waren uiteraard weer van de partij. Zoals 
De Dors(T)vlegels met  een lekkere meezinger. De Brouwer Jr. met een 
wel heel bijzondere presentatie. De Prullekes waren erg kleurrijk met een 
vrolijk optreden. De Zzzzzenderbijband, hoe toepasselijk, in bijenpakken. 
De Kammeraoj met carnavalogie en De Durdraaiers met carnavaleske 
genen. De Gangmaokers stonden niet enkel op de A58 in de file, maar 
ook in het café in de polonaise. De Pierewaaiers zongen over de wijze 
waarop je carnaval viert in Moergestel. De Poekeltjes brachten zelfs een 
ode aan het Pieregeblèr van weleer en hadden stukjes uit oude nummers 
verwerkt. De Brugzeikers zongen ons toe in strakke sjansspringpakken. 
De Kammeraoi verdienden de prijs voor het beste carnavalslied. En de 
Brugzeikers behaalden eervol de presentatieprijs en gingen naar huis met 
de Cees van Esch-wisselbokaal.

PIEREGEBLÈR 2015, OFTEWEL PIEREGEBLÈR 2.0!
We noemen het festival dit jaar met trots Pieregeblèr 2.0. Het is de 
20e editie, maar het is versie 2.0 gedoopt vanwege de veranderingen 
en verbeteringen die we hebben doorgevoerd. Hopelijk met succes. 
Prominente inwoners van het Pierewaaiersrijk hebben ons geholpen met 
tips, aan- en afraders en hebben creatief met ons meegedacht.
We kunnen sowieso twee nieuwe groepen aankondigen. Een groep 
waarvan bij het schrijven van dit artikel nog geen naam bekend is, maar 
waarin een aantal sportieve dames deelnemen. En we verwelkomen ook 
heel graag de groep Olivier. Fantastisch dat jullie meedoen, erg stoer!
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25% KORTING OP ENTREE 
PIEREGEBLÈR 31 JANUARI 2015
Deze kortingscoupon geldt voor een of meerdere 
tickets op het moment van aankoop. Ontvang maar 
liefst 25% korting en betaal slechts € 7,50 per 
kaartje voor een unieke avond met lokaal talent en 
amusement!  
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www.carnavalmoergestel.nl

Onder het motto “Meej mekaar ist vur mekaar” 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 11 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 15 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 Sint-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



S.M.C. Fotografie

www.carnavalmoergestel.nl

Kinderopstoet 
Neem jij alleen deel aan de optocht, 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,-
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... dat pakt altijd goed uit !

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

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

Carnaval 2015 
 

 

 

 

 
 

 

 

Alle dagen veel plezier, onder het genot van een 
goed glas bier. 



Op zaterdag 1 november werd Sjaak Weijtmans wederom gepresenteerd 
als Prins van C.V. De Dors(T)vlegels: Prins Sjaak d’n Urste. Dat alles 
vond plaats in een overvolle zaal van café ’t Centrum.

Nadat de bevriende verenigingen waren ontvangen, nam Prins Sjaak 
d’n Urste afscheid van zijn adjudant en de Raad van Elf en voegde 
hij zich bij de ex-Prinsen. Later op de avond kon de onthulling van 
de nieuwe Prins beginnen: als eerste werden er trainingsbeelden 
getoond van de drie vechters die voor de titel ‘Prins van De Dors(T)
vlegels’ wilden gaan. Daarna begon een K1-toernooi. In het eerste 
gevecht ging Ton Buijs na een snelle combinatie van Rob Osnabrugge 
al vrij snel knock-out. Tijdens het tweede gevecht, dat ging tussen Rob 
Osnabrugge en Toon Moorman, bood Toon zeker meer tegenstand dan 
Ton eerder had gedaan. Maar uiteindelijk won Rob ook deze partij op 
knock-out na een directe rechtse.

Iedereen was dus in de veronderstelling dat Rob de nieuwe Prins van De 
Dorstvlegels zou zijn, maar Sjaak vond dat alles maar niets en dus werd 
hij zelf de Prins van C.V. De Dors(T)vlegels voor het carnavalsseizoen 
2014-2015. Het jaar 2015 wordt voor De Dorstvlegels een bijzonder 
jaar, want in oktober bestaat de vereniging 44 jaar. Nadat Sjaak was 
geïnstalleerd als Prins koos hij tot ieders verrassing Dave Osnabrugge 
als zijn nieuwe adjudant. Samen met de Raad van Elf zullen zij proberen 
om er ook dit jaar weer een gezellige carnaval van te maken.

Nadat Prins Sjaak d’n Urste de vele felicitaties in ontvangst had 
genomen, bleef het nog lang gezellig in café ’t Centrum.

Als ik dit stukje zit te schrijven hebben wij als Dors(T)
vlegels de aftrap van ons 44-jarig jubileumjaar net 
achter de rug. Het belooft een mooi jaar voor ons te 
worden. Ik ben er trots op dat we het 44e jaar vol gaan 
maken.

Zoals gebruikelijk, begon het in het eerste weekend 
van november met ons eigen Prinsenbal. Het was weer 
spectaculair. We hadden een heus K1-gevecht tussen 
drie heren die graag onze nieuwe Prins wilden worden. 
Na vele rake klappen stond daar Prins Sjaak, die ook 
dit jaar weer de scepter gaat zwaaien in ons Dors(t)
vlegelrijk. Hij koos dit jaar Dave Osnabrugge als zijn 
nieuwe adjudant. Met dit geweldige duo ben ik ervan 
overtuigd dat het een mooi jaar gaat worden voor ons 
als Dors(T)vlegels.

Graag wil ik ook de vele commissies in de diverse clubs 
veel succes wensen met hun soms moeilijke taak. In 
het bijzonder het SMC. Als Samenwerkend Moergestels 
Carnaval zijn zij al een jaar bezig om de carnaval voor 
te bereiden. Deze mensen regelen het scholencarnaval 
op vrijdag, de carnavalsmis, de seniorenmiddag in Den 
Boogaard en de optocht. Veel werk, maar ik ben ervan 

overtuigd dat zij dit met veel plezier doen. Het 
is voor heel Moergestel. En wat is er mooier 
dan te zien dat ook bijna heel Moergestel 
in het dorp te vinden is met carnaval. Wat 
was het vorig jaar geweldig om met de drie 
carnavalsclubs en vele passanten voor ’t 
Centrum, geheel toevallig, gezamenlijk te 
hossen en te springen! Jongens, heel veel 
succes!

Graag wil ik ook vanaf deze plek ons 
kasteleinsechtpaar Bart en Monique heel veel 
plezier toewensen. Het belooft een mooi jaar 
voor ons te worden, en met jullie hulp gaat dat 
zeker lukken.
Voor alle mensen in Moergestel: maak er een 
mooie, maar vooral gezellige carnaval van 
met veel plezier en veel leut. We zullen elkaar 
zeker tegenkomen in ons mooie dorp. Want 
meej mekaar ist vur mekaar!

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

PRINS SJAAK D’N URSTE WEDEROM PRINS
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www.bloemengroenstyling.nl

       ZZN COMPUTERBORDUREN
                           BORDUREN - BEDRUKKEN - BELETTEREN

   LOGO'S - APPLICATIES - LOSSE TEKSTEN       BEDRIJFSKLEDING
                                                                                   Emblemen en badges
                               BADSTOF ARTIKELEN
          Promotiekleding                           DIV. CADEAU IDEEËN

  PARTICULIEREN      -       BEDRIJVEN        -       VERENIGINGEN

               INFO: 06-20005029
                                                    D'N DUYP 2    5066 GB  MOERGESTEL

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

Van links naar rechts:
Rob Kogels, Ritchie de Laat, Jan Moorman, Wouter Bakkers, Stefan Moorman, Ton Buijs, adjudant Dave Osnabrugge,  
Prins Sjaak d’n Urste, Leon Donkers, Kees van Elderen, Wim van Dijk, Leon Donkers

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

Vader en zoon 
saome op springe

Meej zun allen  
aon ’t springe

Saome carnavalle meej De 
Olliedonkers

Meej zun allen gebouwd  
vur d’n urste prèès

Ôk de dames kwaame wir  
goed vur d’n dag

Ôk vur de klèèn 
mannen zèn d’r  

al kieltjes

Meej zun 
allen staon 
we vur paol

Allemaol klaor om te 
gaon springe, 5 daoge lang
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ervaren specialisten met innovatieve oplossingen……maar nu even niet!!!

Optimus advies,  Kantsingel 16t, 5349 AJ  Oss
T: 0412-622005, E: info@optimus-advies.nl, I: www.optimus-advies.nl

PROOST!



THE LORD OF THE RING
Van tevoren zag het er al naar uit dat het een geweldig spektakel zou 
worden. Een heus K1-toernooi in café ’t Centrum als opening van de 
serie Gèsselse ‘Prinsenballen’. De winnaar van het gevecht zou de 
scepter ter hand nemen en de eer hebben om C.V. De Dors(T)vlegels in 
haar jubileumjaar te mogen leiden. 
Doordat Badr en Remy door persoonlijke issues verstek moesten laten 
gaan, stegen de kansen voor respectievelijk Toon Moorman, Ton Buijs 
en Rob Osnabrugge. Een van deze drie, waaronder natuurlijk adjudant 
Toon, zou Prins worden in het jaar dat C.V. De Dors(T)vlegels 44 jaar 
bestaat. Een enorme verantwoordelijkheid natuurlijk, die eigenlijk 
maar voor één iemand bleek te zijn weggelegd.

 
Na een weergaloos 
optreden van de 
‘Destiny’s Childs’ 
van onze gasten uit 
Spoordonk werd 
aftredend Prins Sjaak 
d’n Urste uitgekleed en 
kon ie meteen even de 
openstaande rekening 
van afgelopen carnaval 

aftikken, inclusief rente. Kortom, hij werd behoorlijk uitgekleed. Toen 
de officiële plichtplegingen voorbij waren, kon het gevecht beginnen 
waarvoor iedereen toch was gekomen.
In een kolkende zaal van café ’t Centrum, waar onder andere C.V. De 
Ballefrutters uit Ballefruttersgat, De Zotte Mulders uit Döllekesgat en 
onze eigen nieuwbakken vereniging C.V. De Springveren aanwezig 
waren, opende Rob Osnabrugge omstreeks 22:32:15 het toernooi met 
een partij tegen ‘angstgegner’ Ton ‘Cassius’ Buijs.
 

De ring bleek niet groot genoeg en Rob wist duidelijk dat hij zijn 
favorietenrol moest waarmaken. Rob liet Ton een hoek van de ring 
zien, wat genoeg bleek voor een heuse knock-out. Nog nooit was 
er in ’t Centrum zo’n snelle knock-out, al voor middernacht! Terwijl 
ondertussen de nodige ‘meiertjes’, ‘snipjes’ en ‘geeltjes’ werden 
ingezet op de volgende partij, werd het publiek vermaakt met knallende 
hits en enkele litertjes goudvocht.

Op het moment dat de 
klok 23:01:53 sloeg, sloeg 
voormalig adjudant Toon 
Moorman in zijn finale 
tegen Rob Osnabrugge 
een flinke flater. Rob had 
slechts luttele seconden 
nodig om adju Toontje tot 
sla en appelmoes (lekker, 
hè?) te meppen. De zaal 

ontplofte en Rob hees zijn kampioensriem, terwijl 
zijn broek zowaar afzakte. Hiermee kroonde Rob 
zich tot Prins van C.V. De Dors(T)vlegels! Of toch 

niet?!

Rob Osnabrugge wint de 
partij en waant zich zo’n 
drieënhalve minuut Prins!
 
Op het moment dat Rob al 
naarstig op zoek was naar de 
scepter, stormde omstreeks 

23:05:23 ex-Prins Sjaak d’n Urste de ring binnen. 
Hij duwde Rob aan de kant en nam zélf de scepter 
vast. De nieuwe Prins in het jubileumjaar van C.V. 

De Dors(T)vlegels: Prins Sjaak d’n Urste!
 
Zo’n 5 minuten en 37 seconden later draagt 
voorzitter Ad Bakkers de verantwoordelijkheid 
voor het 44e Dors(T)vlegelscarnaval over aan de 
ervaren Prins Sjaak d’n Urste, terwijl Sjaak door 
velen wordt toegejuicht als een ware held.

 

Het eerste woordje voor de ‘nieuwe’ Prins is van 
C.V. De Pierewaaiers. Stadsprins Marcus d’n 
Urste feliciteert Prins Sjaak en zijn adjudant Dave. 
Huh? Wat? Wie?
 
Prins Paul van C.V. De Durdraaiers vond het 
jammer dat de ‘Belse badkuipenboer’ geen Prins 
was geworden, maar dankt ‘zunne maot’ voor 
zijn rentree.
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PRINS SJAAK D’N URSTE

De grootste verrassing moest toen 
echter nog komen. Want bij het 
verkiezen van zijn adjudant bleek 
Sjaak volledig uit de Toon te vallen. 
Toon lag namelijk nog helemaal van 
de kaart ergens in de hoek van de 
ring en was niet in staat om op tijd als 
een heertje op het podium te staan. 

Nee, niets van dat alles, het werd Dave Osnabrugge. Inderdaad, de 
zoon van The Champ!

Het publiek reageerde uitzinnig en 
scandeerde teksten van Dave’s bekende 
hit ‘Hé, waar ga jij zo laat naartoe?’. Nadat 
adjudant Dave was aangekleed werd het 
nu al legendarische duo aan het publiek 
voorgesteld.
In een eerste reactie aan het 
Pierewaaiersblaoike laat Dave weten er 
grúwelijk veel zin in te hebben. Met de 
alomvattende woorden ‘waar ben ik aan 
begonnen?!’ wacht Sjaak een mooie taak. 
De vraag kan pas na carnaval worden 

beantwoord, maar wij gaan ervan uit dat het jouw mooiste carnaval tot 
nu toe gaat worden, Dave!

Het Prinsenbal ontaardde daarna in een geweldig feest met van 
voren het nieuwe duo. Iedereen zocht op verzoek van de Prins ‘un 
schôn plekske ût’. Er werd nog een enkel glaasje bier gedronken en 

omstreeks 01:53:54 werd de man die Gèssels 
K1-kampioen werd, maar toch geen Prins mocht 
zijn, straalbezopen uit de andere hoek van de ring 
gehaald. Was ie toch nog de Sjaak!

 
Een verrassende apotheose van een nóg 
geweldigere avond en een voorbode van een nóg 
geweldigerderder carnaval in het jubileumjaar 
van C.V. De Dors(T)vlegels onder leiding van Prins 

Sjaak d’n Urste en adjudant Dave.

Met speciale dank aan onze fotografen.
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Programma Carnaval 2015
Vrijdag 13 februari
13:00 uur Bezoek aan scholencarnaval 

Na afloop naborrelen met de andere 
carnavalsclubs in café De Brouwer

20:00 uur Afhalen van Prins Sjaak d’n Urste en  
dweilen in het dorp

Zaterdag 14 februari
13:30 uur Bezoek aan carnavalsmis in de parochiekerk
14:30 uur Bezoek openingsmiddag in Den Boogaard
18:30 uur Eten
20:30 uur Bezoek van C.V. De Durdraaiers
21:05 uur Bezoek van C.V. De Pierewaaiers 

Zondag 15 februari
12:00 uur Verzamelen voor deelname aan de optocht
16:00 uur Kindermiddag in ’t Centrum
18:00 uur Eten
20:45 uur Bezoek aan C.V. De Durdraaiers
21:45 uur Prijsuitreiking wisselbokaal prinsenwagens
22:15 uur Terug naar ’t Centrum 

Maandag 16 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 Epi
15:00 uur Dweilen bij De Schouw
15:30 uur Dweilen bij Den Boogaard
16:00 uur Dweilen bij Hierneffe
16:30 uur Dweilen bij De Brouwer
17:15 uur Dweilen bij De Klaore
17:45 uur Dweilen bij ’t Centrum
18:30 uur Eten
20:45 uur Terug naar ’t Centrum
21:15 uur Bezoek aan C.V. De Pierewaaiers
22:15 uur Terug naar ’t Centrum 

Dinsdag 17 februari
13:00 uur Bezoek aan prinsverkiezing G.V. De Borrelaers
14:15 uur Bezoek KBO seniorencarnaval
14:45 uur Bezoek aan de 
17:00 uur Bezoek van De Zotte Mulders
18:30 uur Eten
20:00 uur Bezoek van De Bierschaope
23:45 uur Popverbranding en afsluiting carnaval



In 2017 bestaat C.V. De Pierewaaiers 55 jaar. In het kader hiervan zijn 
enkele leden de geschiedenis van de vereniging ingedoken. Omdat ten 
tijde van het 44-jarig bestaan al een historisch boekwerk verschenen is 
van de pen van clubarchivaris Jos Denissen, wilden zij het dit keer over 
een andere boeg gooien. Ditmaal geen chronologische weergave van de 
belevenissen, Prinsen en Hofhoudingsleden door de jaren heen. Nee, voor 
het 55-jarig bestaan wilden zij de diepte in. Hierbij rees de vraag wat 
een Pierewaaier nu precies is. Wat maakt iemand een Pierewaaier, wat is 
typisch Pierewaaiersgedrag en, nog belangrijker, hoe komt dit gedrag tot 
stand en hoe is dit ooit ontstaan? 

In samenwerking met cultureel antropoloog Bas Rijnen en na een 
spectaculaire vondst na bodemonderzoek op het St.-Jansplein kwam 
men tot een schokkende ontdekking. Het typische Pierewaaiersgedrag 
leek verdacht veel op dat van de Vikingen, die tussen 789 en 1100 Europa 
veroverden en overheersten. De plunderingen, verkrachtingen en moorden, 
waar de Vikingen om bekend staan, moeten uiteraard wel in perspectief 
en in de juiste tijdsgeest gezien worden. Ten tijde van De Pierewaaiers 
kan dit volgens de cultureel antropoloog het beste vertaald worden naar 
drankgelagen, zingen, dansen, zwetsen en polonaiseren, niet te verwarren 
met polariseren. Waar polarisering spanningen tussen mensen opwekt en 
tegenstellingen creëert, daar zal polonaiseren mensen vooral binden en 
een saamhorigheidsgevoel ontlokken. Het doel blijft echter, net als bij de 
Vikingen, om mensen te overrompelen. Vroeger om de mensen mee te 
krijgen in de denk- en levenswijze van de Vikingleiders, nu om de mensen 
mee te krijgen in het feestgedruis dat wij Carnaval noemen. Tijdens het 
volgende stukje culturele geschiedenisles zult u als lezer versteld staan 
van de vele parallellen die gelegd kunnen worden tussen de Vikingen van 
eeuwen terug met het gedrag en de manier van leven van de Pierewaaier 
anno nu.

HET JAAR 789:
Het ware schrikbewind dat Karel de Grote voerde over Europa is de 
directe aanleiding voor het ontstaan van “de plaag uit het Noorden”  
(heden ten dage is deze term in ’t Pierewaaiersrijk voorbehouden voor  
de Oisterwijker), zoals de Vikingen destijds genoemd werden. Zijn 
religieuze intolerantie, monetaire hervormingen en de Saksenoorlogen 
lagen ten grondslag aan het rebelse karakter dat de Vikingen met zich 
meedroegen. Na vele jaren van kleineringen, kropen ze uit hun schulp 
en trokken Europa in. Ook Nederland maakte zo kennis met dit volk, 
dat grotendeels uit het huidige Scandinavië kwam. Veel is er echter niet 
bekend over “de Viking in Nederland”, behalve dan dat zij in de toenmalige 
stad Dorestad flink tekeer zijn gegaan. Het huidige Wijk bij Duurstede was 
in die tijd een rijke handelsstad. De Vikingen waren immers naast fervente 

plunderaars ook ontdekkingsreizigers, kolonisten, 
ambachtslieden, handelaars en scheepsbouwers. 
En in Dorestad was goed handel te drijven. Dat ook 
Moergestel ten prooi is gevallen aan de wreedheden 
van de Vikingen is echter pas sinds enkele weken 
en na grondig onderzoek van Jos Denissen en zijn 
team duidelijk geworden.

De Vikingen kwamen voor het eerst in de buurt van 
’t Pierewaaiersrijk, nadat zij beseften dat het goud 
was te vinden in de kerken en kloosters. Sinds de 
Islamitische veroveringen was het goud in Europa 
immers zeldzaam geworden en was Karel de Grote 
verplicht van de Gouden Standaard over te stappen 
op de Zilveren. Hun zoektocht naar goud bracht 
de Vikingen halverwege de 9e eeuw uiteindelijk 
bij het Trappistenklooster. Al varende op hun lichte 
Vikingschepen zagen zij het Trappistenklooster 
vanaf het Wilhelminakanaal liggen en meerden 
aan ter hoogte van Toontje van der Bruggen, die 
zijn naam dankte aan de vele bruggen die over 
het Wilhelminakanaal gebouwd waren. Binnen 
de kortste keren hadden de Vikingen alle paters 
die aanwezig waren in het klooster gevangen 
genomen en in een op hun schepen gemaakte 
kooi gestopt. Deze scheepskooien waren een 
belangrijk handelsmerk van de Vikingen, zo konden 
ze immers snel krijgsgevangenen maken. De van 
het Trappistenklooster bekende naam Schaapskooi 
is hier nog een afgeleide van. Men zegt dat de 
naam Scheepskooi in de loop der jaren en volgens 
de overlevering is veranderd in Schaapskooi, omdat 
de paters zich destijds zonder zich te verzetten als 
makke lammetjes naar genoemde kooi lieten leiden. 
(Ook De Pierewaaiers hebben zich regelmatig 
menig Trappist eigen gemaakt, om vervolgens als 
makke lammetjes richting het Prinsenbal van C.V. 
de Durdraaiers af te druipen.)

Het Trappistenklooster inmiddels toegeëigend 
hebbende, hoorden de Vikingen al snel van een 
dorpje enkele kilometers verderop, Moergestel 
genaamd. Hier bleek flink handel gedreven te 
kunnen worden. Zo was er de bij eenieder bekende 
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Pierewaaiers stammen van 
Vikingen af…!!!
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Olivier B. (van) Bommel, die in zelf geschoten leren huiden handelde. Zijn 
zoon Olivijf (van) Bommel is hier later de voorloper van de schoen van 
gaan maken. Zo was er de bierbrouwersfamilie De Brouwer (verdere uitleg 
betreffende de achternaam zal niet nodig zijn). Ook de familie die Waals 
water importeerde en met flinke winst in Moergestel verkocht was een 
vooraanstaande familie. Vele eeuwen later is deze familie echter failliet 
gegaan, omdat enkele personen binnen 
deze familie hun eigen water zelf begon 
op te drinken, wat ook te zien was aan 
hun buikomvang. Door de jaren heen is 
deze familie  dan ook gesplitst geraakt. Aan de ene kant de familie Van 
der L’eau  (later verbasterd tot Van der Loo), anderzijds de familie Spa-
pens , maar dit terzijde. Verder was er een slager die nog van de Franken 
uit de 4e eeuw afstamde, een drukker die oorspronkelijk uit een Drents 
plaatsje kwam en daar ook zijn naam aan ontleende, een handelaar in 
wol en huiden die zijn achternaam dankte aan de enorme notenboom is 
zijn voortuin en een voormalig agrariër, die inmiddels winkels in houten 
huisjes bestierde en deze ook reinigde. Genoeg handel voor de Vikingen 
dus. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vele Vikingen hun anker 
uiteindelijk in Moergestel hebben laten vallen. Men voelde zich in het 
gemoedelijke Moergestel thuis en, geloof het of niet, de Vikingen werden 
zelfs gemoedelijke mensen . Toch bleef hun reputatie angst inboezemen. 
Het is dan ook daarom, dat Moergestel verder weinig heeft geleden in de 
daarop volgende eeuwen. De kruistochten, de bokkenrijders, alles ging 
met een grote boog om Moergestel heen. Alleen de Germanen hebben 
nog even geprobeerd Moergestel in te nemen. Toen werd echter duidelijk 
dat de Viking-genen nog altijd onder de Moergestelse bevolking aanwezig 
waren en de Germanen werden, mede door de hulp van de Anglicanen, 
bruut verdreven. Dit was eigenlijk de eerste keer sinds eeuwen dat de 
overrompelingstactiek weer van zich deed spreken in Moergestel. En dat 
smaakte naar meer.

HET JAAR 1962:
Zo’n 17 jaar na de laatste gruwelheden in ons dorp, stond er een groepje 
mensen op met het idee eens per jaar het dorp en vooral de bevolking 
te overrompelen. Zij wilden hier een gruwelijk feest creëren en begonnen 
een carnavalsvereniging, De Pierewaaiers genaamd. Onder andere Jos 
Janssen en Wim Mertens, toevalligerwijs rechtstreekse afstammelingen 
van Thorstein “de Rode” Johannson (later verbasterd tot Janssen, wat 
de dubbele s ook weer verklaart ) en Sven Gaffelbaard Mertensson. Het 
“rode” als in Thorsteins bijnaam is waarschijnlijk gericht op zijn haarkleur, 
aangezien dit nog steeds in de familie Janssen aanwezig is. Zoals er meer 
uiterlijke Viking-kenmerken zichtbaar zijn in de geschiedenis van C.V. De 
Pierewaaiers. Zo is het volgens eerder genoemde cultureel antropoloog 
niet verwonderlijk dat er binnen De Pierewaaiers veel fervente snordragers 
zijn geweest. Denk bijvoorbeeld al aan een Wil van Oudheusden, Dion van 
Gorp, Joost Emmen, Bernard Smits en Jan Horsten. 
Kan dit niet gewoon toeval zijn geweest, vroeg uw verslaggever zich af, na 
de openbaring van deze ongelooflijke historische aardverschuiving. Er zijn 
immers wel meer families waarin roodharigen voorkomen. En snordragers 
zijn er over de hele wereld. Er zijn echter meer parallellen te leggen tussen 
de Vikingen en de Pierewaaiers, volgens Rijnen. Zo zouden de punten van 
de Pierewaaierssteek direct verwijzen naar de horens op de helmen van 
de Vikingen en heet een kiel uiteraard niet toevalligerwijs een kiel. Om 
hun ontdekking nog meer bijstand te geven, stelde Jos Denissen voor om 
het Moergestelse taalgebruik eens onder de loep te nemen. Samen met 
docente Nederlands en hobby-etymologe Margriet Simons kon hij niets 
anders concluderen dan dat de taal die de Vikingen tijdens hun lange 
scheepstochten voerden, ook in Moergestel nog steeds wordt gesproken. 
Volgens de cultureel antropoloog is deze taal zelfs voedingsbodem geweest 

voor het huidige karakter, levens- en denkwijze van 
de Gèsselse mens in het algemeen, maar juist 
de Pierewaaier in het bijzonder. Om dit kracht bij 
te zetten is uw verslaggever er eens voor gaan 
zitten en heeft hij de recente geschiedenis van de 
vereniging en de levens van de huidige Pierewaaiers 

eens grondig onder 
de loep genomen. 
Met het volgende 
dossier als bewijs voor 

de angstaanjagende gelijkenissen tussen de 
(etymologie en kretologie van de) Vikingen anno 9e 
eeuw en de Pierewaaier anno 2015...

BEGIN JAREN ’90:
Begin jaren ’90 zat C.V. De Pierewaaiers  letterlijk 
aan de grond. Men was zeer bevreesd ten onder 
te gaan en het was erg moeilijk het hoofd boven 
water te houden. Sterker nog, de angst om naar 
de haaien te gaan, was zelfs gegrond. Er werd al 
over gesproken om de zaak maar op te doeken. 
Het water kwam zogezegd tot aan de lippen. Op 
een gegeven moment besloot een nieuw bestuur 
(zie ook het interview met Jan van Elderen elders 
in deze carnavalsglossy) alle schepen achter zich 
te verbranden en schoon schip te maken. Het was 
immers de spuigaten uitgelopen. Na jaren van hard 
werken, wat zeker niet gemakkelijk was, men moest 
immers roeien met de riemen die men had en alle 
eindjes moesten aan elkaar geknoopt worden, 
mogen we stellen dat C.V. De Pierewaaiers de 
laatste jaren in een rustiger vaarwater is gekomen 
en anno nu de wind in de zeilen heeft. Kortom, het 
gaat C.V. De Pierewaaiers voor de wind.

HET BESTUUR:
Het huidige bestuur gaat dan ook voortvarend te 
werk, zeker sinds Bas Hessels aan het roer zit. 
Hij is een voorzitter die zeker niet met alle winden 
meewaait. Bas is immers niet te beroerd om 
mindere ideeën, al zijn ze nog zo goed bedoeld, 
overboord te zetten. Knopen doorhakken, zoals 
hij dat noemt. Daarentegen is er weer geen man 
overboord, wanneer er per abuis iets fout loopt. Hij 
zal nooit iemand zomaar afschepen of afwimpelen, 
laat staan aftuigen. Zelfs niet als je een flinke 
aanvaring met hem hebt gehad. Met huidig 
penningmeester Erik zal het hek ook nooit meer 
van de dam zijn en Martijn Faasen heeft binnen 
het bestuur het sponsorplan over een heel andere 
boeg gegooid. Het was in het begin voor hem een 
kwestie van er flink aan trekken, het roer werd 
immers finaal omgegooid. Desalniettemin is C.V. De 
Pierewaaiers onder leiding van Martijn al met vele 
nieuwe partners in zee gegaan. Ralf de Wit is vorig 
jaar  helaas gestopt als bestuurlid. Nu had Ralf dit 
al twee jaar op rij medegedeeld, maar zelfs bij Ralf 
is drie keer scheepsrecht… Het bestuur hoopte dat 
hij nog zou bijdraaien, maar tevergeefs. Daarnaast 

Hij zal nooit iemand zomaar afschepen of 
afwimpelen, laat staan aftuigen.
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hebben we in het bestuur ook nog Mark van Daelen, wiens achternaam 
duidelijk ook een link heeft met het Moergestelse Vikingverleden, die 
veel werk verricht met betrekking tot enkele commissies. Ook John van 
Esch mag zich nog steeds bestuurslid noemen. Hij is ook de grote man 
achter het succesvolle Pieregebrouwel, dat hij op touw heeft gezet . Mark 
Boogaers completeert het bestuur. Mooi dat hij daar als Stadsprins en 
boegbeeld van de vereniging ook zijn zegje kan doen…Tevens komt Hans 
de Brouwer nog steeds iedere vergadering even poolshoogte nemen, 
zodat het vertrouwen van de achterban ook blijft gewaarborgd.

DE COMMISSIES:
Binnen C.V. De Pierewaaiers zijn er uiteraard vele commissies actief. Zo 
is er de Prinsencommissie. Een moeilijke commissie. Zo beginnen zij hun 
eerste vergadering doorgaans met een schot voor de boeg, vervolgens 
komen er vele namen van potentiële kandidaten, om die lijst vervolgens 
weer af te bakenen. Als zij dan uiteindelijk naar een kandidaat gaan, 
kan het zomaar zijn dat zij toch bakzeil halen. Met Stadsprins Marcus 
d’n Urste hebben zij echter weer voor een geweldige Prins voor C.V. De 
Pierewaaiers en ’t Pierewaaiersrijk gezorgd. Enigszins vooruitlopend op de 
zaken, moeten zij met Stadsprins Marcus d’n Urste wellicht een derde jaar 
doorgaan. Een soort van overbruggingsjaar, gelet op het jubileumjaar en 
de wens om dan  met een nieuwe Stadsprins te komen...

De Blaoskapellencommissie  heeft alweer de 32e editie van hun 
festival achter de rug, dus dit loopt al jaren op rolletjes. Wel blijft het 
bewonderenswaardig hoe de commissieleden elk jaar weer door weer 
en wind gaan om hun posters op te gaan hangen. Net zoveel respect 
verdient de commissie Pieregebrouwel. Ook zij zijn weer geslaagd 
afgelopen jaar . Het was werkelijk een fantastische avond. Een avond 
ook, waarop iedereen zijn zorgen 
even overboord kon zetten. De 
Pieregeblèrcommissie vaart een 
nieuwe koers. Het evenement stond 
even op de helling, maar ook deze 
commissie ligt inmiddels op koers. De bakens zijn met het Pieregeblèr 
2.0 immers verzet. Er zijn grootscheepse veranderingen doorgevoerd en 
het belooft een geweldige avond te worden in Den Boogaard, ofwel de 
Gèsselse Ahoy… Waar Guus Meeuwis al zong over pompen of verzuipen 
en René Froger over een moot gebakken vis, daar zullen de deelnemers 
van het Pieregeblèr vast en zeker met betere songteksten komen. De 
Krantencommissie heeft weer uitstekend werk verricht en nu maar 
hopen dat het rondbrengen van deze glossy niet in het water valt. De 
Wagencommissie van C.V. De Pierewaaiers tot slot heeft er ook dit jaar 
weer voor gezorgd dat Stadsprins Marcus en zijn gevolg tijdens de optocht 
geen averij zullen oplopen.

HET SMC:
Het SMC, Samenwerkend Moergestels Carnaval, is al jaren een soort van 
overkoepelend orgaan binnen ’t Pierewaaiersrijk. Na jaren van kibbelen is 
men begin jaren ’00 toch overstag gegaan en is men een samenwerking  
begonnen. Men zat vaak in elkaars vaarwater, of liever gezegd, men zat 
vaak met ideeën, plannen, maar ook problemen in hetzelfde schuitje. Bij 
de start zijn er wel duidelijke afspraken gemaakt omtrent  het leveren van 

de Stadsprins, daar er in het verleden regelmatig 
kapers op de kust lagen. Na al die jaren is deze 
samenwerking een vruchtbare en voortvarende 
gebleken. Het is weleens schipperen, maar over het 
algemeen wordt toch een lijn getrokken.

DE STADSPRINS:
Stadsprins Marcus d’n Urste dus. Dat hij de juiste 
persoon is bij de huidige Hofhouding staat als een 
paal boven water. Als hij zijn podium betreedt en 
van wal steekt is er geen houden meer aan. Menig 
spreekstalmeester of collega-Prins wordt door 
Marcus tijdens zijn speeches de loef afgestoken. 
Speeches overigens, die door zijn collega-Prinsen 
opzichtig worden omzeild. Althans getracht…
Stadsprins Marcus dus, geen golf is hem te hoog…!

DE HOFHOUDING:
De belangrijkste man van de Hofhouding is uiteraard 
Bert van Ganzewinkel, adjudant immers. Op hem is 
echter geen pijl te trekken. Hij schijnt ook nog eens 
van twee walletjes te eten, gezien zijn innige band 
met de Durdraaiers. Ceremoniemeester Jaap van 
den Hurk, daarentegen, houdt al jaren een oogje 
in het zeil. Hij is het afgelopen jaar buurman van 
voorzitter Bas Hessels geworden, over korte lijnen 
gesproken…

Baken van rust binnen de Hofhouding is Mark 
Janssen. Wat er ook 
gebeurt, Mark blijft altijd 
de rust zelve. “Het zal 
zo’n vaart niet lopen!”, is 
dan ook een gevleugelde 

uitspraak van hem. De rust die Mark uitstraalt is 
ook vaak nodig. Zo is er met Stef Habraken vaak 
geen land te bezeilen. En niet alleen binnen de 
Hofhouding. Ook thuis krijgt hij vaak de wind van 
voren….Daar is het ook dat Sam Horsten en Ronald 
Klijsen regelmatig moeten inbinden. Hun vrouwen 
hebben daar immers de touwtjes in handen. Voor 
Ronald geldt overigens wel, dat hem dit niet boeit…

Verder hebben we nog de gebroeders Van der Aa, 
die, zoals bij eenieder bekend, in de verste verte 
niet als twee druppels water op elkaar lijken. Zo 
is Stephan het grote creatieve brein achter de 
optredens van de Hofhouding. Hij zit altijd boordevol 
ideeën en zet er dan ook echt de vaart achter. 
Hij heeft daar nu dan ook zeeën van tijd voor, 
hij is immers in het vrijgezellenbestaan verzeild 
geraakt…. Zijn broer Jasper steekt zijn tijd liever 
in andere zaken, namelijk het andere geslacht. Toch 

...kan het zomaar zijn dat zij 
toch bakzeil halen...

De Vikingen kwamen voor het eerst in de 
buurt van ’t Pierewaaiersrijk, nadat zij beseften 
dat het goud was te vinden in de kerken en 
kloosters.
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blijft hij bot vangen bij de vrouwtjes en vist hij met enige regelmaat achter 
het net. Toch is de Hofhouding ervan overtuigd dat deze toffe, gezellige, 
intelligente en humoristische jongen de boot niet gaat missen. De derde 
van het stel, Laurens, is gelijk ook de rustigste. Echt een jongen van stille 
wateren, diepe gronden. Met zijn Krantencommissie heeft hij weer een 
geweldige glossy weten te verwezenlijken. Met inhoudelijke informatie, 
maar ook met teksten die kant noch wal raken, zoals het hoort in een 
carnavalskrant.
Maik Daemen heeft een turbulent jaar achter de rug. Bijna was hij in de 
fuik der vrouwelijke hebzucht gelopen en zat hij ergens mee opgescheept, 
waar niemand mee opgescheept wil zitten. Gelukkig had hij dat op tijd  in 
de gaten en heeft hij het tij weten te keren. Een druk jaar had ook Koen 
Swinkels. Winkel overgenomen, verhuizing, samenwonen. Gelukkig heeft 
Koen de zaak drijvende kunnen houden, verdient hij inmiddels geld als 
water en zit hij lekker op het droge… Nog zo’n bijzonder jaar was het 
voor Sjef Schilders. Zijn ja-woord gegeven aan Marie-Louise en weer aan 
de bak gekomen. Het ja-woord geven gaan ook Johan Burgers en zijn 
Lindsey doen. Komend jaar stappen zij in het huwelijksbootje en zijn zij 
druk doende met alle voorbereidingen. Druk doende is ook Sander Smits. 
Al fietsend door het dorp met aan stuurboord zijn ene en aan bakboord zijn 
ander zoon, moet hij alle zeilen bijzetten om ze binnenboord te houden.

Nieuwkomer in de Hofhouding is Jasper Kolen. Hij moet nog een beetje 
op dreef komen, maar de Hofhouding zal er zeker voor zorg dragen dat 
hij niet buiten de boot valt. Het enige gevaar dat voor hem op de loer ligt, 
is dat hij, gelijk vele nieuwkomers voor hem, al op dinsdagmiddag voor 
pampus ligt …

Enige kink in de kabel binnen de Hofhouding van C.V. De Pierewaaiers 
is dat er een Tilburger in de raad zit. Volgens betreffende Rik Mallens wil 
het feit dat hij in Tilburg woont echter niet zeggen dat hij aan lager wal 
geraakt… Laten we het hopen …
Tevens beschikt de Hofhouding ook nog steeds over enkele Aspieranten. 
Zij hebben vorig jaar al mogen proeven van het Pierewaaier-zijn, maar 
houden toch nog even de boot af. Hopelijk springen zij volgend jaar aan 
boord.

Dat het met de mannen prima gaat, weet u nu inmiddels. De inbreng van 
hun dames mag echter niet onderschat worden. Wanneer de mannen 
de woeste zeeën van de plaatselijke horeca bevaren, lijken deze dames 
stilletjes mee te deinen op de golven van het succes van hun mannen. 
Niets is echter minder waar. Deze dames weten van wanten en zorgen er 
dagelijks voor dat alle hens aan dek zijn. Waarvoor chapeau!

Zo ziet u mensen. Binnen het reilen en zeilen van C.V. De Pierewaaiers 
verloopt alles voortvarend. We hebben carnaval 2015 voor de boeg, dus er 
is geen reden om van streek te zijn of in rep en roer te raken. De mannen 
van C.V. De Pierewaaiers hebben er weer zin in om ’t Pierewaaiersrijk 
te overrompelen en een gruwelijk feest te bouwen. En voordat alle 
Pierewaaiers dinsdagnacht onder zeil gaan moeten we dit meej mekaar 
vur mekaar hebben gekregen. C.V. De Pierewaaiers wenst in ieder geval 
alle inwoners van ’t Pierewaaiersrijk een geweldige carnaval en ziet 
eenieder graag tijdens deze dagen in hun Residentie café De Brouwer, 
veilige thuishaven der Pierewaaiers! 

O ja…, onze kastelein is het jaar 2014 op de 
valreep onder de 120 kilo gebleven. Schoon aan 
de haak!

Alaaf en ahoy!!
Uw verslaggever.

CARNAVALSLIEDJES
Uit onderzoek aan de Universiteit van Keulen is 
gebleken dat ruim 80% van alle carnavalsliedjes 
niet is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. 
Van de 500 Nederlands-, Duits- en Kölschtalige 
nummers bleek van slechts 80 nummers de clou 
terug te vinden op de tijdlijn van de artiest.
Zo is tijdens een huiszoeking bij de Twee Pinten 
geen tekst gevonden op de keukendeur. Of hun 
vader daadwerkelijk op het behang schreef was 
helaas niet meer te achterhalen, maar de vergeelde 
muren met houtskoolschetsen deden het tegendeel 
vermoeden. 
Uit de OV-chipgegevens van Guus Meeuwis is naar 
voren gekomen dat hij nog nooit ’s ochtends de trein 
heeft gepakt, in tegenstelling tot zijn eigen bewering 
in ‘Kedeng kedeng’. Nu kan het zijn dat hij wel in de 
luwte na de nacht is vertrokken, maar dat hij pas ’s 
middags tien minuten op de trein heeft gewacht. 
Maar dan geeft hij wel de trein de schuld dat hij tien 
minuten minder bij zijn lief kan blijven, terwijl hij er 
de godganse ochtend over heeft gedaan om een 
station te vinden. Overigens bleek het merendeel 
van de ongeloofwaardigheden in carnavalskrakers 
op het conto van Guus M. te T. te staan. Zo gaat het 
helemaal niet gebeuren als hij tot drie heeft geteld, 
maar is het volgens zijn ex-vriendin juist gebeurd 
als zij bij drie is. Eén lied kwam wel ongeschonden 
door de leugendetector, namelijk ‘Het is een nacht’. 
Maar van een romantische avond is geen sprake. 
Waarom zou je met een wildvreemde man of vrouw 
naar een hotel gaan? In een stad waar niemand 
je kent, niemand je stoort, en niemand je hoort… 
Precies, om vreemd te gaan. Als je vrijgezel bent, 
neem je hem of haar wel mee naar huis.
De reacties op het onderzoek waren niet mals. 
Bert van G. te P. reageert verbolgen: “Het is 
jammer dat zo veel artiesten met een duidelijke 
voorbeeldfunctie zich juist in de carnavalstijd zo 
veel anders voordoen. Carnaval is bij uitstek een 
eerlijk feest waarbij iedereen zichzelf is. Hooguit 
van Ben Cramer kan ik het begrijpen, hij was maar 
een clown.”

VOLLEDIG NEDERLANDS 
PODIUM BIJ OLYMPISCHE 
SPELEN PYEONGCHANG
Tijdens de Winterspelen van 2018 in Zuid-
Korea zal tijdens het schaatstoernooi het podium 
volledig Nederlands 
zijn. Een woordvoerder: 
“Het materiaal komt uit 
Oosterhout, de verf uit 
een sfeervolle volksbuurt 
in Den Haag en de 
bouten en spijkers uit 
Moergestel.”

41



CARNAVAL 
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Afterparty met Partyraiser, Titan en MC Mission!

‘s Avonds de uitreiking van de prinsenwagens

Altijd weer een feest met DJ IZZY!

‘s Avonds de ’Dwaze Durdraaiersavond’!

Met ‘Puinhoop Kollektiv’ en  ‘Rave van Fortuin’
Zaterdag: de Faute Avont

Zondag: Mini-playbackshow

Maandag: Mindset Outdoor 2015  

Vrijdag: Kreezie Draaidee

Dinsdag: Kindershow met leuke clown



Beste carnavalsvrienden, 

Ja, jullie lezen het goed! De titel van mijn bijdrage is wederom ‘mijn eerste keer’. Maar 
dan nu ‘deel 2’. Vorig jaar was dat een logische titel, want toen was ik net begonnen als 
nieuwe voorzitter van De Durdraaiers. Maar waarom dan nu toch weer deze titel?

Dat zal ik hierna proberen kort uit de doeken te doen. Hoewel onze vereniging in 2013 
haar 44-jarig jubileum heeft gevierd, waren we tot voor kort geen ‘echte’ vereniging. En 
daar is nu sinds eind vorig jaar verandering in gekomen. Toen hebben we namelijk onze 
vereniging in laten schrijven bij de notaris en vanaf dat moment was de formele oprichting 
van C.V. De Durdraaiers een feit. Vandaar dus dat ik wederom kan stellen dat het ‘mijn 
eerste keer’ is dat ik als voorzitter van onze kersverse carnavalsvereniging een stukje mag 
schrijven voor de carnavalskrant.

Maar gelukkig heb ik inmiddels wel een jaar meer ervaring opgedaan. Laat ik daarom 
eerst maar eens starten met een korte terugblik op het afgelopen jaar. Carnaval 2014 was 
in één woord fantastisch. Daar was heel carnavalsminnend Moergestel het roerend over 
eens. Daarbij was in mijn ogen het samenkomst-moment van alle carnavalsvierders op 
maandagmiddag voor ’t Centrum het absolute hoogtepunt. Super dat ik daarbij aanwezig 
mocht zijn!

Verder hebben in oktober 2014 ook weer onze jaarlijks terugkerende evenementen 
Mindset en ’t Feest van de Lange Nacht plaatsgevonden. We kunnen wel 
zeggen dat die uitermate succesvol zijn verlopen. En dat mede dankzij de 
tomeloze inzet van de vele vrijwilligers die onze vereniging een warm hart 
toedragen. Bij dezen allemaal nogmaals hartstikke bedankt voor jullie 
hulp!

In 2014 zijn we ook aan de slag gegaan met een aantal nieuwe 
initiatieven. Ten eerste hebben we tussen Kerst en Nieuw de eerste editie 
van de enige echte Durdraaiers Kwis mogen beleven. Daarnaast zijn we 

gestart met een ‘Club van 50’ om ervoor te zorgen dat we onze kleding en steken ook in 
de toekomst op orde kunnen houden. 

Waar we als Durdraaiers ook erg fier op zijn, is dat we voor het eerst sinds jaren weer een 
zogenaamde ‘Voorraad’ hebben. En die bestaat uit maar liefst 6 jonge honden: Freek op 

’t Hoog, Willem van Haaren, Jan Ketelaars, Dirk van Nuenen, Patrick 
Witlox en Ralf van Loon. Jongens, van harte welkom bij de club! 

En verder eigenlijk weinig nieuws onder de zon! Het bestuur is 
ongewijzigd gebleven. Hetzelfde geldt ook voor de Raad van Elf. En 
ook onze Prins en adjudant zijn ongewijzigd. Dat betekent dat we 
tijdens carnaval weer mogen genieten van Prins Paul d’n Urste (die 
in april van dit jaar in het huwelijksbootje stapt met zijn Anneke) 
en zijn adjudant René (die vorig jaar is getrouwd met zijn Lonneke 
en binnenkort samen met haar hun eerste kindje verwacht). Ja, de 
Durdraaiers zitten niet stil!

Onze vereniging is er dus klaar voor om samen met onze 
zusterverenigingen De Pierewaaiers met hun Prins Marcus en De 
Dorstvlegels met hun Prins Sjaak er weer een supercarnaval van te 
maken in d’n Draai en verre omstreken. Daarbij mag ik natuurlijk 
De Springveren met hun Prins Dirk zeker niet vergeten, want ook 
die horen er vanaf nu helemaal bij.

En dan kom ik tot de afsluiting van mijn tweede eerste keer. Als 
voorzitter wens ik Prins Paul d’n Urste met zijn adjudant René en 
zijn Raad van Elf, de Voorraad, de ex-Prinsen, de Durdraaierinnekes 
en al onze andere carnavalsvrienden heel veel leut toe tijdens 
carnaval 2015. Ik weet zeker dat onze kasteleins Jan en Harriette 
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 een ding weet ik zeker: 
‘Meej mekaar ist vur mekaar!’

Wees gegroet!

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

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

Ex-Prinsen C.V. De Durdraaiers

Staand van links naar rechts: Pieter van Bijsterveldt, 
Frank Kouwenberg, Toon van der Zanden, Pieter van Opbergen en 
Ad Witlox.
Gehurkt van links naar rechts: Rini op ’t Hoog, Jan van Esch, 
Eric Boogaers, Adrie Koster, Hans Antonis en Henri Hendrikx.

Vrijdag 13 februari 2015
13.00 uur Aanvang scholencarnaval in Den 

Boogaard  
15.30 uur Naborrelen in café De Brouwer
21.00 uur KREEZIE DRAAIDEE  

Zaterdag 14 februari 2015
13.30 uur Carnavalsmis 
14.45 uur Of� ciële opening in Den Boogaard
18.30 uur Aanvang diner bij De Gerrithoeve
19.40 uur Terug naar ’t Draaiboompje.
20.20 uur  Bezoek aan De Dors(t)vlegels
21.30 uur Terug naar ’t Draaiboompje
21.45 uur Of� ciële opening van carnaval 2015
 door Jan Rijnen en Prins Paul d’n Urste 
21.50 uur Aanvang “FAUTE AVONT” 

Zondag 15 februari  2015
12.45 uur Aanvang carnavalsoptocht 2015
14.30 uur Na de optocht terug naar ’t Draaiboompje
15.45 uur Aanvang Mini-Playback Show 2015
17.45 uur Prins Paul maakt de winnaar(s) bekend
18.30 uur Aanvang diner bij De Gerrithoeve
19.45 uur Terug naar ’t Draaiboompje
20.55 uur Bezoek van De Dors(t)vlegels aan ’t 

Draaiboompje
21.10 uur Bezoek van De Pierewaaiers aan ’t 

Draaiboompje
21.45 uur Bekendmaking wisselbeker prinsenwagens

Maandag 16 februari 2015
12.30 uur: Aanvang dweiltocht 2015 in ’t Draaiboompje
13.15 uur Epi
13.45 uur De Schouw  
14.15 uur De Veerkes
14.45 uur Hierneffe
15.00 uur Den Boogaard
15.45 uur ’t Centrum
16.30 uur De Klaore
17.15 uur De Brouwer
18.15 uur Aanvang diner bij De Gerrithoeve
20.00 uur Terug naar ’t Draaiboompje
21.45 uur Bezoek aan C.V. De Pierewaaiers  
23.45 uur Terug naar ’t Draaiboompje

Dinsdag 17 februari 2015
11.30 uur Aanvang brunch in ’t Draaiboompje met de 

Pierewaaiers
13.00 uur Aanvang Prinsenbal van G.V. De Borrelaers
14.15 uur Bezoek KBO Den Boogaard
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, kindermiddag
19.15 uur Aanvang diner bij De Gerrithoeve
20.30 uur Terug naar ’t Draaiboompje
20.45 uur Aanvang “Dwaze Durdraaiers Avond”
22.30 uur Sluiting van carnaval 2015 door 

Prins Paul d’n Urste  
00.00 uur Pierrotverbranding op St.-Jansplein

sluiting van carnaval 2015

PROGRAM
M

A CARNAVAL 2015   C.V.  DE DURDRAAIERS
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En alles wat u maar wenst

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

Lalalalalalalalalalalalalom

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

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

Om nooit te vergeten; Pierewaaierslied,

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

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

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

Zelfwerkzaamheid

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

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

Crime Erelid
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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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Meej mekaar ist vur mekaar!



Het is een enorme eer om voor de tweede keer Prins te mogen zijn 
van De Durdraaiers! Want wat heb ik genoten afgelopen jaar tijdens 
carnaval. We mogen er in ons dorp gerust trots op zijn dat dit feest 

hier zo ontzettend leeft. En niet 
alleen tijdens carnaval, maar 
ook bij alle evenementen die 
ermee te maken hebben door 
het jaar heen. En er zit zelfs nog 
groei in. Want we hebben er een 
heuse Raad van Elf bijgekregen. 
Namelijk De Springveren! Ook bij 
De Durdraaiers is er enige groei. 
Want er zijn 6 jonge, enthousiaste 

mannen die zich hebben aangemeld om bij de Voorraad te komen. Van 
harte welkom Willem van Haaren, Jan Ketelaars, Dirk van Nuenen, Freek 
op ’t Hoog, Patrick Witlox en Ralph van Loon. 

Graag wil ik mijn adjudant René Dirkx nogmaals bedanken voor zijn 
enorme steun en inzet afgelopen carnaval! Ontzettend blij ben ik dat 
hij ook dit jaar heeft toegezegd weer aan mijn zijde te willen staan. En 
uiteraard wil ik zijn inmiddels hoogzwangere vrouw Lonneke en mijn 
toekomstige vrouw Anneke bijzonder bedanken. 

In Moergestel hebben we weer een mooi, toepasselijk motto dit jaar. 
Met maar liefst vier Raden van Elf, die samen ook nog eens goed 
bevriend zijn, hebben we het in Moergestel toch maar mooi voor elkaar! 
Daar kunnen ze in de omliggende dorpen nog iets van leren. En dan 
toch zeker in Oisterwijk. Want met hun motto “Ge heggut of ge heggut 
nie” zijn wij er in Moergestel wel achter wat wij wel en zij niet hebben!

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruikmaken om mijn 
collega-Prinsen van De Dors(t)vlegels, De Pierewaaiers en 
De Springveren samen met hun adjudanten en de Raden van Elf, 
maar natuurlijk ook Jan, Hariëtte, Sjaan en het gehele personeel van ’t 
Draaiboompje, alvast een geweldig mooie carnaval toe te wensen. En 
niet te vergeten alle Moergestelse carnavalsvierders die we ongetwijfeld 
tegen gaan komen tijdens deze dolle, dwaze dagen. Graag hef ik met 
jullie allen het glas om dan volmondig samen te roepen: “Meej mekaar 
ist vur mekaar!”

Carnavaleske groeten en alaaf!

Prins Paul d’n Urste

Foto Raad van Elf:

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

• De Durdraaiers hebben het behoorlijk vur mekaar meej mekaar. Het 
afgelopen jaar zijn er enkele  kleine Durdraaiers geboren, maar dit jaar is 
er een heuse babyboom! Daarnaast maken de Durdraaiers plannen voor 
de toekomst: er wordt verhuisd, gebouwd en getrouwd!

• Geert Claassen woont inmiddels weer lekker op zichzelf. Hij heeft er 
even op moeten wachten, maar met zijn nieuwe appartement op het oude 
terrein van AvanG kan hij rollend naar huis na een wilde carnavalsdag en 
-nacht. Dus geen uren meer wachten op de taxi in ’t Draaiboompje voor 
Geert!

• Mart van der Zanden is volop aan het bouwen om hun nieuwe huis 
komend jaar vur mekaar te hebben met zijn vriendin Moniek.

• En ook Ad Mutsaars is samen met zijn vrouw Inge en kinderen verhuisd. 
Hun oude huis is verkocht en nu wonen ze eindelijk bij hun bedrijf: 
minicamping en pensionstal De Lindehoef.

• Ruud Timmermans en zijn vriendin Ilona zullen deze carnaval 
hoogstwaarschijnlijk niet aanwezig zijn, Ilona is namelijk op  31 januari 
uitgeteld van hun eerste kindje. Met de genen van zijn ouders zou hun 
zoon later wel eens een goede prins carnaval kunnen worden, maar om 
nu al mee te gaan is nog wel erg vroeg.

• Paul Timmermans ‘moet’ er ook aan geloven: op 10 april 2015 stapt 
hij in het huwelijksbootje met Anneke. We gaan ervan uit dat het een 
sprookjesachtig huwelijk wordt met onze Prins en zijn prinses.

• Chris van de Ven en zijn vrouw Evelien hebben afgelopen jaar  
gezinsuitbreiding gekregen: Evelien beviel in maart van hun dochtertje 
Pleun.

• Frank Timmermans heeft zijn vrijgezellenbestaan opgegeven en is erg 
gelukkig samen met zijn Elsemiek. Wie weet wat 2015 voor dit mooie stel 
in petto heeft…

• René Dirkx is afgelopen april getrouwd en heeft ook besloten om zijn 
carnavalsgenen door te geven. René en Lonneke verwachten rond 16 
maart hun eerste spruit. Carnaval zal met de paplepel worden ingegoten!

• Paul van de Sande en zijn vrouw Rieky krijgen ook gezinsuitbreiding. Zij 
verwachten in maart hun tweede kindje!

• En als klap op de vuurpijl ook uitbreiding bij huize Smits: Bert-Jan Smits 
en Anke verwachten rond 13 juni een jong Durdraaierke!

• Harrie van Gorkum is nog steeds blij tussen zijn koeien. Wie weet wordt 
hij ooit een nieuwe kandidaat bij ‘Boer zoekt vrouw’. Tot die tijd is hij nog 
vrij, dus dames: grijp je kans nu het nog kan!

• Joost van Roessel is inmiddels ook een getrouwd man: op 12 september 
trad hij in het huwelijk met Karen. 

• Dirk van Velthoven kan natuurlijk niet lang op zich wachten met al die 
trouwerijen om hem heen. Zou hij Evelien dit jaar ook gaan vragen?

• Twan Vugts kijkt het geheel rustig aan en vindt al die trouwerijen en 
uitbreidingen wel gezellig. Tenslotte altijd reden voor een leuk feestje! 
Wie weet komt ook Twan dit jaar de vrouw van zijn leven tegen tijdens 
carnaval…

• Tijs van der Zanden heeft ook eindelijk besloten om het ouderlijk huis 
te verlaten. Bij dezen wil hij gelijk een oproep doen voor iemand die kan 
komen koken, opruimen en de was doen (et cetera).

• Arjan Timmer bekijkt alle drukte rondom de trouwerijen, verhuizingen en 
baby’s op zijn gemak. Als vrijgezel voor hem in ieder geval geen gezeur 
van de vrouw en met carnaval kan hij zo laat en zo dronken thuiskomen 
als hij wil, zonder dat er ruzie van komt. En dat heeft hij dan eigenlijk best 
goed vur mekaar!

• En ten slotte krijgt de Raad van Elf zelf ook uitbreiding met een paar 
frisse, enthousiaste Durdraaiers die de Voorraad komen versterken. Graag 
willen we voorstellen: Willem van Haaren, Jan Ketelaars, Dirk van Nuenen, 
Freek op ’t Hoog, Patrick Witlox en Ralph van Loon.

Hèdde ’t al geheurd?
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• 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. Patrick heeft ook nog een goede tip 
voor alle carnavalsvierders: maak veel plezier en 
drink veel bier.

• Ook Dirk van Nuenen woont in Moergestel. 
Hij is 22 jaar. Dirk is metaalbewerker, maar net 
als de rest van de Voorraad in het weekend te 
vinden in ‘d’n Draai’. Daar is hij ook in contact 
gekomen met De Durdraaiers en het leek hem 
leuk om eens een carnaval mee te beleven in 
een vereniging. Vandaar dat Dirk zich graag 
aansluit bij onze gezellige club!

• Jan Ketelaars, 22 jaar en eveneens uit 
Moergestel vindt het vaak gezellig met de 
mensen van De Durdraaiers. Jan is werkzaam 
als timmerman en niet vies van een biertje in het 
weekend. De sfeer en de gezelligheid is wat Jan 
zo leuk vindt aan carnaval. Op het artiestengala 
heeft Jan met enkele vrienden al twee jaar op 
een rij de eerste prijs in de wacht gesleept. Een 
aanwinst voor De Durdraaiers dus! Belangrijke 
carnavalstip: niet te nauw kijken, geen dingen 
doen die Jan ook niet zou doen en ‘misdraagt oe 
eige fatsoenlijk.’ 

• Willem van Haaren is met 20 lentes de 
jongste van het stel. Hij woont in de broek 
van Moergestel en is nog volop actief in het 
studentenleven. Willem kan met zijn jonge 
leeftijd mooi de gemiddelde leeftijd van de 
Raad omlaag halen en zo iets doen tegen de 
‘vergrijzing’ van de Raad (zoals hij het zelf zegt). 
Hij hoopt van de oude rotten de fijne kneepjes 
van het vak te leren.

• Freek op ’t Hoog is 21 jaar oud. Hij woont in 
het weekend in Moergestel en door de week 
in Amsterdam. Bij Freek en zijn collega’s kun 
je altijd terecht ‘voor raad’. Vandaar dat hij de 
Voorraad goed bij zichzelf vindt passen. Hij gaat 
dit jaar uitzoeken of een carnavalsvereniging iets 
voor hem is. En als je stamcafé ’t Draaiboompje 
is, dan kom je automatisch terecht bij C.V. De 
Durdraaiers. Ook voor Freek geldt met carnaval 
de regel: laat je eigenwaarde lekker thuis! 

• Ook Ralph van Loon is 21. Hij komt uit 
Oirschot. Werkzaam als hovenier en hij voetbalt 
in Spoordonk. Het lijkt hem gezellig om bij de 
raad te komen, want een pilsje op zijn tijd is 
niet verkeerd. En met carnaval 6 dagen feest… 
dat kan natuurlijk niet stuk. Want carnaval moet 
verrekes goed gevierd worden, want het is maar 
één keer per jaar!

Zaterdag 13 december was het eindelijk zover. 
Zou Prins Paul d’n Urste voor het tweede 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 Dors(t)vlegels en De Springveren in onze 
residentie. Later de avond werden we ook nog 
verrast met een bezoek van De Struivenweners 
uit Haaren. Zij werden welkom geheten door 
de uitstekende presentatrice van de avond: 
Lonneke Dirkx. De avond kon beginnen.

Prins Paul d’n Urste werd voor de eerste keer 
opgenomen in de Raad van ex-Prinsen. Dat 
gebeurde op een zeer ludieke wijze. Aangezien 
Paul Timmermans in het voorjaar van 2015 
gaat trouwen, hadden de ex-Prinsen besloten 
Paul alvast een heuse vrijgezellenavond aan 
te bieden. Nadat Paul geslaagd was voor zijn 
‘vrijgezellenavond-test’ werd Paul opgenomen 
in het elitaire clubke van ex-Prinsen. De 
zoektocht naar een nieuwe Prins kon beginnen.

De Prinsencommissie had er dit jaar weer veel 
aandacht aan besteed en alles was vakkundig 
voorbereid om er een waar spektakel van te 
maken. Nadat De Pierewaaiers via kapitein 
Kurk Prins Marcus d’n Urste op Melmak 
hadden gevonden, kwamen ze op de 
terugweg De Durdraaiers weer tegen met hun 
ruimteschip. Er vond een gesprek plaats met 
de zojuist afgetreden Prins Paul d’n Urste. 
Die deelde aan kapitein Kurk mede dat de 
Prinsencommissie op zoek was naar een 
nieuwe Prins en vroeg of hij nog een geschikte 
kandidaat wist. Deze Prins moest wel gewoon 
van Aarde komen, omdat hij met beide benen 
op de grond moet kunnen staan. Op advies van 
kapitein Kurk moesten ze dan op zoek gaan 

naar een kloon van Prins Paul d’n Urste.

Dus de commissie ging op zoek naar een 
kloon, of was het toch een clown? Er werden 
verschillende foto’s getoond waarop te 
zien was waar en bij wie de clown allemaal 
was geweest. Hij was zelfs in ’t Centrum 
gesignaleerd bij de ex-Prinsen. Die stuurden 
hem door naar ’t Draaiboompje.

Bij ’t Draaiboompje liep er niet één, maar 
liepen er vijf clowns rond. Deze vijf clowns 
bleken de nieuwe leden van de Voorraad te 
zijn. Een nieuwe Prins zat er niet tussen, maar 
er verscheen nog een zesde clown achter op 
het podium. Zou deze Mister X de nieuwe 
Prins zijn? De zaal werd onrustig, verwarring 
alom. Wie zijn schoenen waren dat die deze 
onbekende aanhad? Op wie leek dat postuur?

Maar op het moment suprême van omdraaien 
bedacht Mister X zich. Plotseling werd er een 
foto getoond met de afbeelding van de nieuwe 
Prins, die toen nog gewoon in de zaal stond. 
En de nieuwe prins van De Durdraaiers was 
geworden… Prins Paul d’n Urste!

Zoals iedereen weet gaat het hier om Paul 
Timmermans, 31 jaar jong en samenwonend 
met Anneke Kokx. Hij is werkzaam als monteur 
bij Kluytmans Service bv in Tilburg. Zijn hobby’s 
zijn Anneke, De Durdraaiers en uitgaan.

Paul zal tijdens carnaval en alle andere officiële 
plichtplegingen bijgestaan worden door zijn 
adjudant René Dirkx. Het Durdraaiersrijk is met 
dit jonge duo wederom in uitstekende handen. 
Foto’s en filmpjes van het Prinsenbal zijn te 
vinden op www.de-durdraaiers.nl
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Voor van links naar rechts: Ralph van Loon, 
Willem van Haaren en Dirk van Nuenen
Achter van links naar rechts: Freek op ’t Hoog, 
Jan Ketelaars en Patrick Witlox
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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!



 55 JAAR C.V. DE PIEREWAAIERS
Op 12 maart 1962 werd C.V. De Pierewaaiers opgericht. Een snelle rekensom 
leert dat de carnavalsvereniging haar 55-jarig jubileum viert op 12 maart 
2017. Het carnavalsseizoen van 2016-2017 zal dan ook volledig in het teken 
staan van dat jubileum en de voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels al 
volop in gang. Via deze weg willen we u betrekken bij de voorbereidingen 
voor het vieren van dit jubileum en we vragen daarbij om uw hulp.
 
FOTO, VIDEO, FILM EN ANDERE ‘SCHATTEN’
Om 55 jaar C.V. De Pierewaaiers goed in beeld te brengen, zijn we bezig om 
zoveel mogelijk materiaal in de vorm van foto’s of filmpjes te verzamelen. Hebt 
u nog leuk, grappig, mooi interessant materiaal liggen en wilt u dit aan ons 
beschikbaar stellen? Het kan gaan om foto’s, video’s, filmpjes, maar misschien 
hebt u nog hele andere ‘schatten’ liggen die interessant zijn? Neemt u dan 
contact met ons op via onderstaande gegevens, dan bekijken we samen op 
welke manier uw materiaal aan ons kan worden overgedragen. Uiteraard gaan 
we zorgvuldig om met uw materiaal en maken we kopieën die we daadwerkelijk 
zullen gebruiken zodat u de originelen kunt behouden.

PRIJSVRAAG: JUBILEUMBIER
In samenwerking met Reuzenbieren BV zal een nieuw 
bier gebrouwen worden ter gelegenheid van het 55-jarig 
bestaan van C.V. De Pierewaaiers. Omdat er nog geen 
naam is voor dit bier, zetten we bij dezen een prijsvraag uit 
met een mooie prijs voor degene die de beste, mooiste, 
meest pakkende en passende naam indient. U kunt een 
naam voor het jubileumbier indienen door een e-mail te 
sturen met de naam die u bedacht hebt en daarbij uw 
eigen naam, adres en telefoonnummer.
 
We zien uw reacties graag tegemoet,
 
Commissie 55 jaar Pierewaaiers
Annelies, Bas, Gé, Jan-Hein, Mark, Jos, Martijn, Wim
 
e-mail: jubileum@cvdepierewaaiers.nl
telefoon: 013 5132318

11Kiezen is niet altijd gemakkelijk. Maar soms heb je geen keus en moet je een beslissing nemen. 
Stel je eens voor dat je de volgende afwegingen moet maken.

Dilemma’s

1. Of: Je stapt elke ochtend 
recht uit je bed in een punaise.
Of: Je neushaar groeit 10 
centimeter per dag.

4. Of: Je verandert elke dag 
op een willekeurig tijdstip in een 
keeper.
Of: Iedere keer als je aan seks 
denkt, laat je een eierwind.

7. Of: Je gooit voortaan altijd 
je wijn om.
Of: Je drinkt alleen nog maar bier.

9. Of: Je rekent alles voortaan 
af met muntjes van 5 cent.
Of: Elke week knakt je pinpas.

2. Of: Er glijdt iedere ochtend 
een levende paling uit je neus.
Of: Er staat iedere nacht tussen 
3 en 6 uur een kaboutertje in 
je slaapkamer om je verrot te 
schelden.

5. Of: Je praat voortaan via 
een woordvoerder.
Of: Je raakt iedere dag je 
portemonnee kwijt.

8. Of: Er springt altijd een 
haring uit je soep.
Of: Je trekt iedere dag je veter 
kapot.

10. Of: Je bent ziek met 
carnaval, altijd!
Of: Je gaat elke week streaken.

3. Of: Je brood wordt voortaan 
ALTIJD in de lengte gesneden.
Of: Er zit altijd een piemel in je 
worstenbroodje.

6. Of: Je zeikt op elk 
willekeurig terras op het Sint-
Jansplein in je broek.
Of: Gemeente Oisterwijk 
verplaatst de nieuwe fontein naar 
jouw woonkamer.

11. Of: Je valt elke dag met 
de deur in huis.
Of: Je valt elke dag met je neus 
in de boter.
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SMC staat voor Samenwerkend Moergestels Carnaval. Hierin zijn de 
3 carnavalsverenigingen (Pierewaaiers, Dorstvlegels en Durdraaiers) 
vertegenwoordigd. 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 à vier jaren een grote activiteit om de benodigde 
gelden te genereren. In 2013 was dat de Dienstenveiling, daarvoor was 
het de Superloterij. Met de opbrengst daarvan is het weer mogelijk om 
de komende jaren 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.

1) VRIJDAG 13 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 de carnaval 
in te luiden. Als dat maar goed gaat op vrijdag de dertiende! 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 en is er een ballonnenvrouwtje aanwezig. En natuurlijk wordt er 
gezorgd voor wat lekkers om de middag goed door te kunnen komen. Een 
topmiddag voor de kids!

2) ZATERDAG 14 FEBRUARI, 13.30 UUR: CARNAVALSMIS 
‘Een mooi moment van bezinning voordat de carnaval echt losbarst’
Op zaterdagmiddag is er om 13.30 uur een speciale carnavalsmis in onze 
prachtig versierde kerk. Deze staat dit jaar voor het eerst onder leiding van 
pastoor Francis De Meyer. Tijdens deze feestelijke dienst 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, 
zeker op Valentijnsdag. Kom op tijd voor een goed plekje! U komt toch ook?

3) ZATERDAG 14 FEBRUARI, 14.30 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 dit jaar weer (terug van weggeweest) het Brabantse worstenbroodje. 
Rond de klok van 15.30 uur overhandigt burgemeester Hans Janssen de 
sleutel aan Stadsprins Marcus d’n Urste. En daarmee is carnaval 2015 
officieel geopend.
Het thema voor dit jaar is ‘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 het dweilorkest ‘Welluk?’ zijn steentje 
bijdragen aan de feestvreugde.
Voor de kinderen is er ook volop vertier in een speciale kinderhoek: een 
springkussen, het ballonnenvrouwtje Madelief, een optreden van de 
leerlingen van de 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 welke 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 15 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. 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 21.45 uur toegekend in ’t Draaiboompje. 
Wil je nog meedoen? Inschrijven kan tot woensdag 11 
februari 18.00 uur via www.carnavalmoergestel.nl. 

5) DINSDAG 17 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. Uiteraard wordt er gezorgd voor 
een leuk stukje muziek. Rond 14.15 uur komen de 3 
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 14 EN MAANDAG 16 FEBRUARI,  
18.00 – 23.00 UUR: CARNAVALSDISCO VOOR DE JEUGD
‘Speciaal voor de jeugd van 8 tot en met 15 jaar’
Net zoals voorgaande jaren slaan verschillende organisaties 
de handen weer ineen om twee carnavalsavonden 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 Marcus d’n Urste 
van C.V. De Pierewaaiers met zijn hofhouding op bezoek. 
Op maandagavond is het disco bij Den Boogaard. De Prins 
zal daar om 20.30 uur met zijn gevolg aanwezig zijn.

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. 
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TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON 

KOOPT U VAN 24 JANUARI T/M 13 

FEBRUARI EEN MOERGESTELSE VLAG 

VOOR SLECHTS € 11,- I.P.V. € 15,-. DE 

BON IS INWISSELBAAR BIJ NOVY VAN 

WEZEL EN WELKOOP.
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Programma:
Zaterdag 14 februari (Jongerenwerk Moergestel, Bosstraat 1 B):
• 18.00 – 20.00 uur voor groep 5 t/m 8 basisschool
• 20.30 – 23.00 uur voor klas 1 t/m 4 voortgezet onderwijs

Maandag 16 februari: (Den Boogaard, St.-Jansplein 5):
• 18.00 – 20.00 uur voor groep 5 t/m 8 basisschool
• 20.30 – 23.00 uur voor klas 1 t/m 4 voortgezet onderwijs

Uitgangspunten:
• Eenmaal binnen is binnen; er mag niemand tussendoor naar buiten.
• Kinderen moeten in het bezit zijn van een telefoonnummer dat bij 

calamiteiten gebeld kan worden.
• Na afloop van de activiteit gaan we 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 17 FEBRUARI, 24.00 UUR: PIERROTVERBRANDING EN 
MOTTO 2016
‘Spectaculaire afsluiting van carnaval!’
Op dinsdag rond middernacht verzamelen alle carnavalsvierders zich op 
het St.-Jansplein om carnaval 2015 officieel af te sluiten. Dat gebeurt met 
een prachtig, spectaculair vuurwerk en met de traditionele verbranding 
van de Pierrot. Daarnaast blikken 
de Carnavalsprinsen terug op het 
afgelopen carnavalsfeest. Aansluitend 
wordt het motto voor carnaval 2016 
bekendgemaakt. U bent van harte 
welkom om bij deze emotionele 
ceremonie aanwezig te zijn!

MEEJ MEKAAR IST VUR MEKAAR!

Kunnen jullie ook haast niet wachten tot het vrijdag 
voor carnaval is? Dan mogen we namelijk weer in 
één grote optocht naar Den Boogaard om daar te 
springen, te huppen, te dansen en te swingen, om 
gekke bekken te trekken, lekker ranja te drinken, 
chippies te eten en te glijden door de confetti en om 
te proberen de langste polonaise te maken die er 
bestaat. En natuurlijk keihard mee te zingen op ons 
enigste-eigenste kindercarnavalslied!

Jullie zijn vast alweer hard aan het oefenen voor de carnavals top 40-hit uit 
Gèssel onder het motto “Meej mekaar ist vur mekaar”. We zijn benieuwd of 
iedereen het straks weer kan meezingen en of alle juffen en meesters ook 
de pasjes hebben ingestudeerd. Want wat is er leuker dan samen met je 
klasgenootjes, juffen en meesters helemaal uit je dak gaan?

De drie carnavalsverenigingen (het SMC) en de 
ouderraad van basisschool De Vonder organiseren 
dit feest ieder jaar in Den Boogaard. Zij doen 
erg hun best om alle kinderen een gezellige 
carnavalsmiddag te geven in een informele en 
tevens beschermde omgeving. Voor alle leeftijden 
is er van alles te beleven.

Heb jij misschien al een handtekening van Prins 

8) MOTTOVERKIEZING
‘Weet jij een leuk motto?’
Ieder jaar kiezen we tijdens carnaval een nieuw motto voor 
de carnaval van volgend jaar. Dit jaar is het motto ‘Meej 
mekaar ist vur mekaar!’. Maar wat zal het motto voor 2016 
zijn? 
Als jij een leuk motto weet, dan kan je dat op twee 
manieren bij 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 11 februari 
18.00 uur. 
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 2016. De bekendmaking daarvan 
vindt plaats op dinsdagavond na de Pierrotverbranding op 
het St.-Jansplein. En dan ontvangt de bedenker een leuke 
attentie voor het bedenken 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 
en Welkoop. Maar ze zijn nu tijdelijk verkrijgbaar voor 
een gereduceerd symbolisch bedrag van € 11,-. Lever 
bijgaande bon in en bespaar maar liefst € 4,-. Laten we 
samen ons dorp met carnaval letterlijk en figuurlijk nog 
meer kleur geven! 

Marcus d’n Urste of 
van een van de andere
Prinsen? En voor alle 
coole danskanjers: 
laat jij maar eens je 
beste moves zien in 
de carnavalsdisco! 
De Raden van Elf 
van De Pierewaaiers, De Dorstvlegels en De Durdraaiers 
dansen graag met je mee! Ook dit jaar zullen er heel veel 
ballonnenkunstwerken te zien zijn en wie weet mag jij er wel 
eentje mee naar huis nemen. Van al dat springen, huppen 
en hossen krijg je best wel dorst. De ranja-bar zal er weer 
staan en voor iedereen is er een lekker zakkie chips!

Aan het einde van de middag, als jullie uitgesprongen 
zijn, zullen jullie samen terug naar school lopen. Zijn jullie 
er alweer klaar voor? Wij wel, want meej mekaar ist vur 
mekaar! We hopen dan ook dat iedereen er weer heel veel 
zin in heeft en dat we jullie op vrijdagmiddag 13 februari 
in een grote optocht mogen verwelkomen in Den Boogaard 
voor het

SCHOLENCARNAVALSFEEST!

VOOR ALLE BASISSCHOOLKINDEREN UIT MOERGESTEL:
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De kracht zit
in onze mensen



DWAAS
Wie is de grootste dwaas: de kunstenaar 
of zijn bewonderaar? 100 bomen werden 
er ‘versierd’ in onze gemeente. 100 
gekke ideetjes-knutselaars ontnamen de 
bomen hun identiteit en waardigheid. 100 
dwaze kunstenmakers verknoeiden tijd en 
geld met het verkrachten van ons groen. 
Waarom konden die dwazen dat doen? 
Simpelweg omdat nog grotere dwazen hun 
werk de hemel in prezen.

Zowel de dwaze kunstenmakers als de 
nog dwazere bewonderaars kunnen voor 
mijn part de boom in. Of eigenlijk kunnen 
ze misschien beter bij een psychiater een 
boom opzetten over hun behaviorisme.
Laat onze bomen gewoon boom zijn en 
blijf er met je knutselhandjes vanaf. Dat 
geldt zeker voor iemand die meent dat 
hij een boomdeskundige is (die kennen 

we in Moergestel trouwens wel 
diverse echte: in Park Stanislaus 
woont de landelijke topper Herman 
Detz (oud-docent boomkunde aan 
de HAS te Wageningen), Jos van 
Alphen (oud-leerling van Herman en 
tuinman), Jan van Vechel en Koning 
Sjef van Roessel). Een deskundige 
word je niet door de bomen van de 
buurvrouw te bewonderen en een 
tweedehands kas te kopen.

KLIK(S)
HAANTJE
Stoere kerels hebben in de nacht van 7 op 
8 november het haantje uit de kerktoren 
van ons dorp gehaald. Inderdaad een knap 
stomme streek! Stoer was het wel geweest 
als de daders niet anoniem hadden gemeld 
waar ons haantje lag. Nog stoerder was het 
geweest als zij de kosten van het terugzetten 
voor hun rekening hadden genomen. Dat 
kan trouwens nog. Jullie kunnen altijd nog 
een goed gevulde envelop bij de voorzitter 
van het kerkbestuur binnengooien. En 
anders moeten we maar hopen dat er toch 
een keer een (dronken) klikshaantje vertelt 
wie de daders zijn. Zijn ze wel wat duurder 
uit, weten uit ervaring een paar ex-daders!

CARNAVAL 2014

55

KUNST  
Onze dorpskabouter, alias cultuurwaus, 
heeft dit jaar ongeveer zeven bomen aan 
krantenpapier verknoeid met zijn geschrijf 
i.c. gezever over de bomenkunst. Vooral 
het feit dat diverse knutselwerkjes werden 
vernield, leverde hem veel schrijfstof op. 
En onder andere het Brabants Dagblad, 
De Tilburgse Koerier, Nieuwsklok en 
Stadsnieuws waren zo dwaas om het 
telkens te plaatsen. 
Waarom werden die knutselwerkjes 
vernield? We kunnen er slechts naar 
raden, maar wellicht hebben we een 
paar suggesties. Zijn veel mensen 
het cultuurgedoe van de tuinkabouter 
misschien beu? Beginnen zijn artikeltjes 
vol zelfverheerlijking mensen te irriteren? 
Vinden veel mensen de kunstwerken geen 
kunst, maar onzin?
Vinden echte natuurliefhebbers dat je 
van de bomen 
af moet 
blijven, omdat 
de grootste 
k u n s t e n a a r 
deze al heeft 
laten groeien 
en ze tot unieke 
k u n s t w e r k e n 
heeft gemaakt? 
Zomaar wat 
suggesties!

Origineel: 
Oost West, thuis 

best.
Amsterdamse versie: Noord Zuid, huis uit.Pierewaaiersversie: Zuid Oost, vooruit 

proost!
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Kees Kete laa rs

Mooie dingen vur mekaar, om te 
genieten meej mekaar!

  

Raadhuisstraat 15 Moergestel 

www.ligtvoetshoes.nl 
 



WATERMAN
Hoe moeilijk het ook te bevatten is, je zult 
deze carnaval alles aankunnen. Probeer 
je biergebruik te controleren en onthoud: 
genoeg is nooit genoeg. Je hebt een aantal 
vrienden die zullen sneuvelen wanneer de 
235e polonaise wordt ingezet. Jij bent bij 
machte ze te helpen. Een borreltje op zijn 
tijd kan, maar doe geen water bij de wijn.

VISSEN
Nee, je kunt deze week even niet vissen, 
Vissen. Je zult van goeden huize moeten 
komen om je vrienden juist niet aan het 
lachen te krijgen. Je verkeert in absolute 
topvorm en zelfs meedoen aan het sauwelen 
zou je aankunnen. Pas alleen op met 
Heineken. Blijf bij je hengel en weet wat je 
drinkt. En vergeet niet op tijd je kibbelingske 
in te nemen, anders vis je achter het net. Je 
blijft tenslotte Vissen.

RAM
Na je tiende pint en tweede broodje 
frikandel zit je ramvol. Je begrijpt het niet, 
je bent pas op weg. Geen zorgen. Dit maakt 
je na verloop van tijd onsterfelijk. Sluit aan 
bij je vrienden en lap het dubbele. Waag een 
dansje en sluit aan in de Naise de la Polska. 
Je zult merken dat je stem tot hoge hoogtes 
komt, dit neemt echter wel af gedurende de 
week. Neem geen p aan, dan word je een 
ramp.

STIER
Je doet je naam eer aan. Je bent lastig 
te hanteren en hebt de ballen om op de 
versiertoer te gaan. Je versiert het ene café 
na het andere en vergeet waar het allemaal 
om gaat. Toch zul je tijdig je d’n Draai 
vinden. Als je de weg nog maar terug weet. 
Jij zult je niet vervelen. Blijf uit de buurt van 
het dartbord.

TWEELINGEN
Je zit in een stressperiode. Café de Brouwer 
of Herberg de Veerkes? Dommelsch of 
Brand? Kroket of frikandel? Naar huis of nog 
niet naar huis? Gelast dansperiodes in en 
pak je momentje. Gooi er tijdig een ferme 
swing uit en vergeet niet af te tanken. Mijd de 
optocht, je hebt immers twee linkerhanden. 
En vergeet tenslotte niet, een kroketje is net 
zo lekker als een frikandelleke... Het maakt 
dus niks uit.

KREEFT
Vermijd Vissen. Ze zullen je niet kunnen 
luchten. Je zult sterk staan in je beslissingen. 
Je gaat recht op je doel af, weet wat je 
wilt en schaart je onder de top. Je bent al 
geruime tijd bezig met je kostuum en dat 
heeft succes bij het andere geslacht. Steeds 
meer mensen hebben het moeilijk, jij niet. 
Je gaat als een malle. Vergeet bij jeuk niet 
te krabben.

LEEUW
Iemand kan tijdens de polonaise proberen 
jou de pas af te snijden. Maar jij brult stevig 
van je af en blijft in de maat, doet de oogjes 
dicht en blèrt lekker mee. Je hebt niets in 
de gaten. Ook niet dat je bier op is. Dit duurt 
toch vijf minuten te lang, maar je realiseert 
meteen dat carnaval niet om bier drinken 
gaat. Het draait om het feest. Toch stap je 
naar de bar en haalt vier nieuwe. Op twee 
poten  kun je echt niet lopen.

MAAGD
Het belooft een emotionele carnaval te 
worden. Heeft zeker te maken met de 
drank. Wat je bent immers geen mietje. 
Toch zul je deze carnaval wel maagd blijven. 
Je kostuum trekt niemand van het andere 
geslacht dus zul je het met je vrienden 
moeten doen. Maar willen zij het ook met 
jou doen? Je kunt er dan nog altijd voor 
kiezen om bij de kerk te wachten op die 
ene verdwaalde clown. Maar gij zult het niet 
vinden. Een slaatje sla jij niet af.

WEEGSCHAAL
Ga jezelf een beetje uit de weg gedurende 
deze carnaval. Je maakt jezelf er niet vrolijker 
op. Nee, sluit in plaats daarvan lekker bij je 
vrienden aan en vraag bij de dj je favoriete 
liedje aan. Doe eens gek en vergeet de tijd. 
Maar vergeet niet je sjaal, je pruik en je 
schmink. Anders ben je onherkenbaar. Kijk 
op Aswoensdag niet naar jezelf, je zult nogal 
schrikken.

SCHORPIOEN
Het draait deze carnaval voor jou om 
communiceren, communiceren en nog eens 
communiceren. Ouwehoeren, ouwehoeren 
en nog veel meer ouwehoeren. Ben je 
wel tevreden Schorpioen? Heb je niet veel 
liever een betere dan de vorige? Je hebt 
alle kans dit keer. Vergeet niet af en toe 
voor je innerlijke zelf te zorgen. Ook voor 
familieleden moet je zorgen. Een pilsje voor 
je broer of zoon zou je goed doen. Zing 
lekker mee, maar denk ook aan je stem.

BOOGSCHUTTER
Je wijkt telkens op het laatste moment 
van je plannen af. Onderweg naar Café ‘t 
Centrum ga je naar de Kloare en daarna pas 
naar de Dors(t)vlegelresidentie. Dat geeft 
niet hoor, Boogschutter. Je schiet eenmaal 
binnen direct op je doel af om een plaatsje 
aan de bar te bemachtigen. Maar onthoud 
vooral goed waar je je jas op hebt gehangen. 
Anders kom je van een koude kermis thuis. 
Schiet geen liefdespijl af. Deze gaat naar de 
verkeerde.

STEENBOK
Onderhandelen met de kastelein heeft echt 
geen zin, ook al ben je daarin een kei. Je zult 
het ermee moeten doen. Onderhandelen 
met de shoarmatent lukt waarschijnlijk wel. 
Wel of geen knoflooksaus, qua bijtelling 
deert het je niet. Ga desnoods bij de friettent 
een vorkje halen. Thuisgekomen kun je 
meteen door met dweilen. Had je maar naar 
de kerk moeten gaan Steenbok.
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EGOLA UITGEBROKEN BIJ ORANJE
Tijdens medische controles op het laatste trainingskamp van het Nederlands voetbalelftal is bij 
20 van de 23 spelers het besmettelijke Egola-virus vastgesteld. Dit virus is in bijna alle gevallen 
dodelijk voor de sportieve ambities van een bondscoach. Guus Hiddink: “Dit is natuurlijk een 
pittige aderlating, zeker met het oog op de Europese titel van 2016. Maar het ergste is het voor 
de spelersvrouwen, die nog minder dan het Oranjelegioen door de spelers worden verwend.” 
Het virus is vermoedelijk naar ons land gebracht door eenzame trekvogels uit het Deense 
Egoland.

BEELD OVER REUZEN 
FLINK GEWIJZIGD IN 
MOERGESTEL E.O.
In het Brabantse Moergestel is het beeld dat 
mensen hebben van een reus de laatste tijd flink 
veranderd. Dachten de mensen voorheen nog aan 
een meterslang op mensen lijkend wezen, is er nu 
van dat beeld nog bitter weinig over. 
“Een reus of reuzin komt in mijn ogen nog maar 
net boven mij uit en daar heeft het dan ook nog een 
sokkel voor nodig”, aldus Erik van de plaatselijke 
partnerbemiddeling. Als mogelijke oorzaak wordt 
genoemd dat na het plaatsen van de bronzen 

AANVAL OP WERELDUURRECORD
In navolging van Jens Voigt, Matthias Brändle en Thomas Dekker plant ook Guus Moonen een 
werelduurrecordpoging. Naar eigen zeggen mikt hij op een tijd net onder het uur.

Ermelindis naast de kerk, nog maar weinig aan de verbeelding van de Moergestelnaren is 
overgelaten.
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DWEILPROGRAMMA 16 FEBRUARI 2015
 PIEREWAAIERS DORSTVLEGELS DURDRAAIERS
12:00 De Brouwer ‘t Centrum 
12:15 Unne bôjem lègge De Veerkes 
12:30 Unne bôjem lègge De Veerkes ‘t Draaiboompje
12:45 Unne bôjem lègge ‘t Draaiboompje ‘t Draaiboompje
13:00 De Schouw ‘t Draaiboompje ‘t Draaiboompje
13:15 De Schouw ‘t Draaiboompje Epi
13:30 De Schouw De Bierschaope Epi
13:45 Epi De Bierschaope De Schouw
14:00 Epi De Bierschaope De Schouw
14:15 Epi De Bierschaope De Veerkes
14:30 De Klaore Epi De Veerkes
14:45 De Klaore Epi Hierneffe
15:00 De Klaore De Schouw Hierneffe
15:15 De Klaore De Schouw Den Boogaard
15:30 De Brouwer Den Boogaard Den Boogaard
15:45 De Brouwer Den Boogaard ‘t Centrum
16:00 De Brouwer Hierneffe ‘t Centrum
16:15 De Brouwer Hierneffe ‘t Centrum
16:30 ‘t Centrum De Brouwer De Klaore
16:45 ‘t Centrum De Brouwer De Klaore
17:00 ‘t Centrum De Brouwer De Klaore
17:15 De Veerkes De Klaore De Brouwer
17:30 De Veerkes De Klaore De Brouwer
17:45 De Veerkes ‘t Centrum De Brouwer
18:00 Den Boogaard ‘t Centrum ‘t Draaiboompje
18:15 diner Den Boogaard  
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AFFLIGEM IN VERLEGENHEID DOOR 
OPNAMES BURGEMEESTER
De Belgische gemeente Affligem is behoorlijk in verlegenheid 
gebracht doordat filmbeelden van haar burgemeester op de 
nationale televisie zijn verschenen. Op de fragmenten is te zien hoe 
Walter de Donder onder meer praat tegen een hond, zich vermomd 
als vrouw om toegelaten te worden tot een illegale datingparty van 
zijn vriend en de hele dag modelvliegtuigjes bouwt terwijl hij zich 
met moeilijke dossiers meent bezig te houden. 

IS ONTHULT NATIO-
NALE VLAG
Er is een filmpje op YouTube verschenen waarin 
de leider van terreurgroep IS de nieuwe nationale 
vlag onthult. “We hebben bewust gekozen voor 
een = als ons symbool. Het teken staat voor 
de gehele islam, waarbij IS de bovenste streep 
vertegenwoordigt. Wij staan dus duidelijk boven 
de rest.” Het is de bedoeling dat het symbool 
prominent wordt toegepast in het straatbeeld. 
Zo worden oversteekplaatsen voor voetgangers 
gemarkeerd met dezelfde strepen en krijgen 
mensen die op tv komen deze balkjes voor de 
ogen. “Dit leidt natuurlijk tot hilarische beelden, 
aldus Abu Bakr al-Baghdadi, zeker bij vrouwen, 
want dat is juist het enige plekje waar de boerka 
het lichaam niet afdekt, haha.”
In de wandelgangen gonst tevens het gerucht dat 
IS zijn oog heeft laten vallen op Epke Zonderland 
als nationale held. “Het zou geweldig zijn als hij 
tijdens de komende Olympische Spelen namens 
ons land goud kan pakken op de brug met 
ongelijke liggers.” Als beloning heeft IS hem 
een stuk land tussen Jordanië en Egypte in het 
vooruitzicht gesteld. “Dan heeft hij eindelijk een 
land.”

FILM OPGEDOKEN 
MET ONTHOOFDING 
SINT JAN
Op YouTube is een film verschenen met 
vermoedelijk de executie van Johannes de Doper. 
Op de beelden uit Fort Machaerus is te zien hoe 
Herodes Johannes’ hoofd scheidt van de romp en 
hiermee een mogelijke opstand onder leiding van 
De Doper de spreekwoordelijke kop indrukt.

CDA
Helaas, maar we hadden gelijk in onze vorige editie. Het 
CDA deed aan de ergste vorm van kiezersbedrog. Van Tuyl 
en Van Beckhoven stapten spontaan over naar de VVD. De 
burgemeester is dus nog de enige CDA’er binnen onze 
regentengroep. Dat de heren naar de VVD overstapten 
werd waarschijnlijk ingegeven door het gegeven dat ze in 
de toekomst bij de VVD meer kans zouden hebben op een 

verkiesbare plaats. Die partij had namelijk nogal moeite om een redelijk aantal kandidaten op 
haar lijst te krijgen. En ’t Pierewaaiersblaoike mist daarmee een politieke adverteerder. Trouwens, 
aangezien er nu geen verkiezingen zijn, zullen er wel meer partijen ontbreken.

“FONTEIN OP HET SINT-JANSPLEIN 
GEEN GELDVERSPILLING”
Aldus wethouder Peter Smit. Het al bij al toch bijzondere waterballet in het hart van Moergestel 
heeft € 50.000,- gekost. “Maar als je bedenkt hoeveel water het ding iedere dag verspilt, dan 
valt de hoeveelheid geld die ermee is gemoeid daarbij in het niet.”

29 FEBRUARI 2015 GAAT NIET DOOR
Voor het derde achtereenvolgende jaar zal de 60e dag van het jaar niet 29 februari, maar  
1 maart zijn. Er is door het grote aantal datums simpelweg geen plaats op de kalender voor 

deze dag. Daarnaast gaat het gerucht dat de organisatie 
de sponsoring niet rond krijgt. Als alternatief is bekeken 
of de dag kon worden verplaatst naar de zomer, maar het 
comité richt zich definitief op een herintrede in 2016.

COMPLIMENT! 
Na 16 jaar schrijft de organisatie van WieKentKunst het woord Gèssel gelukkig SOMS goed!  
Als iedereen het goed doet, komt dat toch veel leuker over. Bovendien was dit ongeveer het 
enige smetje dat op jullie werk kleefde. Blij toe, dat ons Moergestelse Gèssel nu dus geen 
Tilburgs Gèèssel meer is!

RABOSONDE GELAND
NASA heeft afgelopen week in 
samenwerking met Rabobank 
Hilvarenbeek een succesvolle 
landing uitgevoerd op de 
komeet 67P. De oranje-blauwe 
ruimtesonde ‘Rabossetta’ 
voert een verkenning uit en 
onderzoekt of er in de toekomst 
geldopname op het oeroude 
hemellichaam mogelijk is. 
“Door de aanhoudende 

klachtenstroom over de pincabines op Aarde zoeken we naar nieuwe bestemmingen voor deze 
dure apparaten. En op deze manier krijgt ons geld meer ruimte. Dat is het idee”, aldus een 
woordvoerder.
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Vrijdag 13 februari wordt carnaval weer afgetrapt met de altijd 
gezellige Inblaosavond in Café De Brouwer, Café De Klaore 
en Café ’t Centrum. Op vier podia treden een groot aantal 
blaaskapellen op om iedereen in de stemming te brengen 
voor een supergezellig carnaval.
Vanaf 20.00 uur gaat ’t dak er weer af en kan er genoten 
worden van diverse leuke, muzikale optredens van bands uit 
eigen dorp en omgeving. Maar ook bands van verder weg 
vinden het de moeite waard om in Moergestel te starten met 
het vieren van carnaval en een grandioos optreden neer te 
zetten.
Wil je meegenieten, kom dan zeker op vrijdag naar de 
Inblaosavond in Café De Brouwer, Café De Klaore en Café ’t 
Centrum!

Tot vrijdag de 13e!

PS. Om de tijd tot carnaval door te komen, is er een 
speurpuzzel geplaatst.
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 Streep alle woorden door en stuur de oplossing naar: 

 Puzzel& WIN

De prijswinnaar wordt op vrijdag 
de 13e bekendgemaakt in Café De 
Brouwer.

Stuur de oplossing naar:
Inblaosavondmoergestel@gmail.com, 
onder vermelding van naam, leeftijd 
en adres. 
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Was het maar waar geweest. Hier in Gèssel lukte het nog 
aardig, maar wat ze in de rest van de wereld klaarmaakten, 
was diep treurig. En dan bedoel ik deze keer niet de 
missers en lachertjes van onze lokale politici. Dat was maar 
kruimelwerk.

Nee, wij als mensheid zijn erin geslaagd diverse nieuwe records 
te vestigen: Nooit waren er zoveel vluchtelingen, nooit waren 
er op zoveel plaatsen in de wereld internationale, nationale 
en zelfs lokale oorlogen. Duizenden mensen verloren hun 
leven door geweld, aanslagen, honger, ziekten en waanideeën 
van gestoorde gelovigen en machtshebbers. Vogelziekte 
plaagde ons land een beetje, veel erger was dat Poetin en zijn 
volgelingen zorgden voor rouw in honderden families. Wat wij 
dachten dat niet kon, gebeurde toch: een compleet vliegtuig, 
vol met gezonde mensen, werd gewoon uit de lucht geschoten. 
Een land werd ondergedompeld in rouw. Wanneer de lijst van 
omgekomenen wordt voorgelezen krijg je een brok in de keel. 
Leren we dan nooit? Ik ben bang van niet, want ik had net 
een boek met meer dan 10.000 namen doorgenomen van 
Nederlandse Joodse kinderen, die in 1942 en 1943 werden 
vermoord in Auswitsch.
En dan wordt alles wel heel relatief. 
En toch moeten we blijven hopen en doen wat de regering 
zegt: burgerparticipatie en dat is eigenlijk op z’n Gèssels ‘meej 
mekaar vur mekaar’. Laat ons dat in ieder geval met carnaval 
hier in ons Pierewaaiersrijk zo goed mogelijk proberen.
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ALMACHTIG
Och, zie hem daar staan met een beteuterd snuutje,
de veurtrekker van AB, dè Gèssels Ruudje.
Heel zijn macht werd verstoord
door die oom van Ad van Oord.
Dat oompje reageerde nogal bits
op het WMO-beleid van AB-wethouder Peter Smits.
Dat kon Ruudje niet over zijn kant laten gaan,
want zijn afgod mocht hij niet alleen laten staan.
Ruudje voelde zich al jaren heel machtig,
gelijk een Godfather, brutaal en krachtig.
Hij dacht dat hij alles wist en kon,
vandaar dat hij op weerwraak zon.
De schuld zocht hij bij Ad, dieje vuilpoeper,
want die had hem geholpen, d’n ouwe snoeper.
Ruud liet hem uit de dood herrijzen,
de vader van Ad, die geschiedkundige wijze.
Helaas, de goede man was al tien jaar dood, 
zodat Ruuds aanname weinig aansluiting bood.
Wellicht een leer voor de volgende keer,
neem niet de plaats in van Onze Lieve Heer.
Die kon Lazarus wel doen herleven,
maar die macht is Ruudje echt niet gegeven.
Ruudje, zorg maar dat het goed komt met de WMO,
anders steel je bij de volgende verkiezingen zeker niet de show.
WMO: betekent dat wellicht Wat Moergestel Ontbeert?
Zo ja, dan heb ik in ieder geval weer iets geleerd.

De Rijksrijmer

POLITIEK
Zo, die gemeenteraadverkiezingen zitten er weer 
op! Tegen alle verwachtingen in waren er toch 
genoeg kandidaten. Volgens bepaalde partijen 
waren er te weinig vrouwelijke kandidaten bij 
de andere partijen. Hier blijkt maar weer uit, 
dat de gemiddelde intelligentie van de vrouw 
hoger ligt dan die van de mannen. Uit onderzoek 
bleek namelijk dat 80% van de kiesgerechtigden 
Nederlandse politici onbetrouwbaar vindt. Je 
zou als vrouw wel gek zijn om in het openbaar 
voor een criminele loopbaan te kiezen. Voor de 

gemiddelde kiezer zit een politicus immers gevoelsmatig ongeveer op het 
niveau van een crimineel!
In onze gemeente is de leugenbank dus weer gevuld. Benieuwd wat voor 
flaters er de komende vier jaar weer worden gemaakt. Met hete hangijzers 
als het zwembadbeleid en het geldverslindende Koninklijke Lederfabrieken-
project kunnen we onze borst weer nat maken.

(W)EERWRAAK
In het kader van bomen en kunst werden aan De Scheerman een drietal 
‘knot’wilgen verkracht door er allerlei troep en neppapavers aan te hangen. 
Op een zondagmiddag rond 14.00 uur zouden schoolkinderen de andere 
37 bomen mee komen ‘versieren’. Maar dat feestje ging niet door! Op de 
eerste plaats kwamen er geen kinderen opdagen en op de tweede plaats 
greep de oppergod Donar in door op dat tijdstip een fikse onweersbui boven 
Moergestel tot ontlading te brengen. 
In de loop van de daarop volgende dagen nam de natuur het heft flink in 
handen. De knotwilgen schoten aan alle kanten uit, groeiden als kool en 
overwoekerden de neppapavers met frisse, groene loten. Was dat nu 
eerwraak of weerwraak?

BORD
Je moet toch echt wel een bord voor je kop hebben om in 
onze gemeente 30 nieuwe borden te plaatsen. Er staan 
overal fietsroutes, er hangen zinloze informatieborden, 
bordjes met ‘Rondje Guus’, er staan banken te over. Wordt 
het geen tijd om een eind te maken aan de zinloze verspilling 
van materialen en deze vorm van milieuvervuiling een halt 
toe te roepen. Je kunt dan wel je mond vol hebben van 
de participatiemaatschappij, leef er dan ook naar. Al deze 
verspilde gelden zouden beter kunnen worden geïnvesteerd 
in de medemensen. Noemen ze dat geen mantelzorg?

TUINKABOUTER
De lokale tuinkabouter had weer een geweldig idee: 
het oude raadhuis van Oisterwijk inpakken met stoffen 
die de kleur van de provinciale vlag hebben. Geweldig 
geplagieerd, origineel idee vond ook onze vriend Andy 
Warhol! Hij vond dat onze tuinkabouter de internationale 
pers wel had kunnen halen door het raadhuis in te pakken 
in de regenboogkleuren, er daarna een portret van Poetin 
voor te zetten en vervolgens een e-mailtje met foto’s naar 
het Kremlin te sturen. Dan maak  je tenminste een echt 
statement! 
Hoe zou het toch komen, dat onze tuinkabouter steeds 
zo’n moeite doet om van allerlei onzin te bedenken? Zo 
klein als Calimero is hij toch ook niet? Dus door welk 
minderwaardigheidscomplex hij wordt geplaagd is ons een 
raadsel. Typisch, dat hij steeds kiest voor kwantiteit en niet 
voor kwaliteit.
Het geld van deze zinloze operatie kan misschien beter 
besteed worden aan sociale ondersteuning van de 
gemeenschap in plaats van aan materiële milieuvervuiling. 
Op het laatste moment kwam het college van B&W gelukkig 
tot bezinning en blies de zaak af.

RIEK
In ’t Pierewaaiersblaoike nemen we weleens iemand op 
de korrel. Bij de volkstuinders aan de Reusel namen ze 
afgelopen zomer bijna iemand op de riek.
De vrede zij met u!

GOUDEN PEERKE
Toch raar als je partner in de jury zit en je wint deze 
Tilburgse prijs in de gemeente Oisterwijk!

GROENSTE STAD
Terecht, dat Oisterwijk de prijs van groenste stad niet 
won. Op de eerste plaats is het geen stad en op de 
tweede plaats is men op allerlei manieren bezig om de 
gemeente te ontgroenen. Wat denk je van al die nieuwe 
informatieborden, de majestueuze banken die her en der 
worden geplaatst en de verkrachting van onze mooiste 
bomen door zogenaamde kunstenaars die werden 
aangetrokken door onze lokale cultuurkenner?
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Verkrijgbaar bij:
Herberg de Veerkes • Café de Klaore • Café 't Centrum • 

Partyboerderij 't Draaiboompje • Den Boogaard •
Café de Brouwer • Feestzaal de Aanbeveling

Tijdens de carnaval kunt u deze munten in bovenstaande 

horeca-bedrijven gebruiken en tevens kunt u ook bij

Hierneffe • Tapperij de Schouw • Café - Cafetaria Epi 

Deze munten inwisselen voor een consumptie.

Na de carnaval zijn de munten alleen nog maar geldig op de plaats waar ze gekocht zijn.

Deelnemers gezamelijke 

consumptiemunt van Moergestel:



BOMEN
Onze varkensmestende, tuinierende, kunstzinnige dorpsgenoot kwam op het 
lumineuze idee om binnen onze gemeente 100 bomen op te laten tuigen door 
100 kunstenaars. Origineel is het idee niet, want in Diessen doen ze dat al 
een zevental jaren. Ruim 100 kunstenaars, of zouden het kunstenmakers of 
knutselaars zijn, bekeken de geselecteerde bomen en hebben die ‘versierd’. 
Toch een gemiste kans, we hebben hier zelf kunstenaars en knutselaars 
genoeg. Wat denk je van de jaarlijkse kersttentoonstelling in De Verdieping 
en van KIKA?
En wat of wie is er kunstenaar? 
Raar dat een van de weinige dorpsgenoten, die de Kunst Academie met goed 
resultaat heeft gevolgd en in diverse plaatsen kunstwerken van zijn hand 
heeft mogen plaatsen, niet gevraagd werd. Waarschijnlijk heeft die te veel 
kijk op kunst. 
Er was trouwens een kunstenaar bij, die het wel begrepen had. De door hem 
te versieren treurwilg gaf hij gewoon de titel Treurwilg en verder bleef hij er 
gewoon vanaf. Hoewel, na drie maanden kwam hij alsnog met een ludiek 
kunstwerk: een gecrashte cabriolet rondom onze verniel-me-niet-boom. Op 
zichzelf een van de leukste en origineelste werkjes, maar toch had het wrak 
ook rondom een paal vlakbij de boom geplaatst kunnen worden. Er had dan 
geen 1,50 meter van de takken afgezaagd hoeven te worden en de bank had 
kunnen blijven staan. Het was een mooie picknickplaats voor veel mensen, 
kleine kinderen vonden het een natuurlijke hut en opgeschoten jeugd kon 
er ’s nachts rustig hun wietje roken (?!). Bomen zijn al kunstwerken van de 
natuur, blijf er dus met je tengels vanaf.

Trouwens, de originaliteit was ook ver te zoeken. Niet-kunstenaars hadden 
veel mooiere en ludiekere ideetjes. Heb eens gepolst bij dorpsgenoten. De 
volgende ideeën kwamen spontaan op:

• Lei-linde: versier de bomen aan het St.-Jansplein met een slinger 
van leisteentjes;

• Piere-tree: hang in een boom oude steken, veren en capes van De 
Pierewaaiers;

• Baby-boom: hang in een boom foto’s van mensen die tussen1945 en 
1950 zijn geboren;

• Knuffelaar: hang een boom vol met knuffelbeestjes;
• Boerboom: naast een foto van de eerste Prins van De Pierewaaiers 

hangen we er wat boerenkielen, klompen en rode zakdoeken in;
• Linteboom: hang een lindeboom vol met linten;
• Nooteboom: hang een boom vol met foto’s van de familie Nooteboom;
• Blaadjesboom: omwikkel de stam met oude Pierewaaiersblaoikes;
• Fladderaar: hang de door Brabants landschap geschonken 

fladderboom aan de Reusel vol met kerstboomvogeltjes;
• Draaiboom: de familie Rijnen kan hier best iets mee doen;
• Treurwilg: hang de boom vol met bidprentjes.

Dat is ook kunst! En goedkoop! Of is het toch meer knutselen?

BRIEF
Via dit openbare medium een brief aan ex-waarnemend 
burgemeester Henk Willems.

Brave Hendrik, 

Op 1 maart 2014 had u het geluk en het voorrecht om in  
Den Boogaard de stadssleutel van het Pierewaaiersrijk 
te mogen overhandigen aan Zijne Dorstlustige Hoogheid 
Stadsprins Marcus d’n Urste. Ondanks uw belofte om het 
kort te houden begon u met een uitvoerig betoog over 
ons mooie verenigingsrijke dorp Moergestel. Het dorp 
dat hiermee in positieve zin zegevierde over het op dit 
gebied sociaal veel armere Oisterwijk. Alle aanwezigen 
in Den Boogaard haalden opgelucht adem. Eindelijk eens 
opbeurende en waarderende woorden uit het Oisterwijkse. 
U sprak met liefde over Moergestel als dorp, u noemde het 
niet eens een kerkdorp. Maar toen, u meende commentaar 
te moeten hebben op ons Pierewaaiersblaoike: heel uw 
goodwill had u meteen verspeeld! Het Pierewaaiersblaoike 
is namelijk een al 52 jaar verschijnend satirisch 
carnavalsblad! Dat blad is bestemd voor ons dorp, dus 
vragen wij ons af waar de ambtenaren en u de euvele moed 
en tijd vandaan haalden om ons Moergestelse jaarblad uit 
te melken. 
Enige ironie en overdrijving vindt u er zeker in terug! Mijn 
advies is: ga nog eens googelen, dus niet goochelen, op de 
naam Theo Fransen. Toevallig ook een Limburger (Venlo), 
die als carnavaloog zijn doctorale titel heeft behaald.  
Hij benadrukt onder andere dat het doel van een 
carnavalskrant is om op ironische wijze andere 
carnavalsdorpen te bespotten. Zeker door het samenvoegen 
van dorpen en gehuchten kan tegenwoordig goed worden 
uitgebouwd.
Uw opmerking dat de schrijver wel de klok had horen 
luiden, maar niet wist waar de klepel hangt, raakt kant 
noch wal. Je kunt toch moeilijk verlangen dat een 
carnavalsredactie honderden pagina’s en duizenden euro’s 
gaat wijden en spenderen aan een gemeentelijk onderwerp 
i.c. mislukking/rotzooi. Dat is namelijk de essentie van onze 
verhaaltjes: vertel in het kort wat de gemeente uitgebreid 
verkeerd  doet of nalaat.
Gezien uw leeftijd vergeven wij u uw woorden over het 
klokje en de klepel: u bent immers op een leeftijd gekomen 
dat er iets kan gaan mankeren aan uw klokkenspel. Troost 
u, ongeveer 40% van de mannen heeft er last van!
Een goede raad: stop met werken, u hebt er de leeftijd voor! 
En het biedt plaats aan jongeren! Van Stadsprins Marcus 
heb ik gehoord dat u de onderscheiding toch mag houden, 
ondanks onze twijfels over u. Het gaat u goed. Alaaf!

ZAND
Een energieke bewoner van ons dorp organiseert al jaren 
strandvoetbalwedstrijden op het St.-Jansplein. Zonder 
gemeentelijke subsidie worden de nodige vrachtauto’s 
zand op het plein gestort en ook weer netjes opgeruimd. 
Krijg je toch een rekening van enkele duizenden euro’s op 
je dak van de gemeente voor veegwerkzaamheden.
Raar, want je hebt gezorgd dat alle spleten tussen de stenen 
eindelijk netjes opgevuld zijn. O, wat zijn we als ambtenaar 
toch goed bezig met burgerparticipatie!

Origineel: 
Als de kat van 
huis is, dansen  

de muizen op tafel.
Hondenversie: Als de kat 

van huis is, dansen  
de honden op tafel.
Pierewaaiersversie:  

Als de krat van thuis 
is, komt er bier 

op tafel.

Origineel
: 

Wie niet 
waagt, 

wie nie
t wint.

Orkaanve
rsie: 

Wie niet 
waait, 

wie 

niet wi
nd.

Pierewaa
iersvers

ie: 

Wie niet 
windt,

 

wie nie
t 

stinkt.
Origineel: 

Niemand laat zijn 

eigen kind alleen.

Durdraaiersversie: 

Niemand van ons wordt 

alleen gelaten.

Pierewaaiers: Niemand 

laat zijn eigen pint 

alleen. 67



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

 

MEEJ ONS OP OE DAK, HEDDE ’T VUR MEKAAR! 
 

Jellinghausstraat 25, 5048 AZ Tilburg | Industrieweg 12, 5066 XJ Moergestel | www.kooytilburg.nl,  Tel. 013-595 47 47 

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

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

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

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

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

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

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

Rootven 35
5066 AT Moergestel

Telefoon kapsalon 013 - 5133772










DROGREDEN
Volgens de uitlatingen van de Heukelomse Stadsprins Eric Kousenboer 
van Oisterwijk is de manier van carnavalvieren, zoals dat onder andere in 
Moergestel, Esbeek en Hilvarenbeek wordt gedaan, totaal achterhaald. Hij 
heeft de moderne manier ontdekt: de Stadsprins loopt zonder Raad van Elf 
voor de Prinsenwagen en geeft het publiek een hand. Geweldig!

In Moergestel lopen drie Prinsen vijf dagen aan een stuk steeds handen 
te schudden. Maar vooral gaan zij gesprekjes aan met kinderen, zieken, 
ouderen, bekende en onbekende carnavalsvierders.

Is het Prinsje uit Döllekesgat misschien vergeten dat carnavalvieren een 
traditie is met eigen gewoonten en gebruiken? Tradities kun je wel wat 
moderniseren, maar totaal veranderen is geen item. Of zou het een smoesje 
zijn, omdat het daar in Noord-Moergestel niet wil lopen zoals het heurt  
te lopen?

PASTOR
Je weet dat het eraan zit te komen, dat het een keer gaat gebeuren: 
pastor Theo te Wierik gaat verdwijnen. Toch schrok heel Moergestel van 
de mededeling dat het op 1 januari echt afgelopen was met de inzet van 
onze Theo. Want wij dachten soms echt dat hij van ons was. Maar helaas 
bleek hij van het bisdom te zijn en daar hielden ze niet van zo’n dorpsherder 
die maar bleef uitdragen dat iedereen welkom was in zijn kerk, die mensen 
leerde luisteren, die mensen kon troosten, die mensen blij kon maken, die er 
gewoon was als het nodig was. Zelfs zijn aanbod om na het wegpesten toch 
nog hulp te bieden vonden de ‘heiligen’ uit Den Bosch niet eens de moeite 
waard om te beantwoorden. Treurig!

Theo, ik denk dat ik namens de hele carnavalsvierende gemeenschap mag 
zeggen: je carnavalsmissen waren geweldig en ze zullen een uitdaging 
vormen voor je opvolger! En dat we zelf behoorlijk hypocriet zijn willen we 
best bekennen. We wilden je niet kwijtraken, maar we deden eigenlijk ook 
geen echte moeite om je te houden. Want welke bedroefde parochiaan zat er 
elke week in jouw mis? Maar verdomd weinig in ieder geval!

MOERGESTELNAAR
Een veelschrijver, woonachtig in Moergestel, kan blijkbaar niet geloven 
dat hij hier mag (blijven) wonen. Minimaal eenmaal in de veertien dagen 
schrijft hij in een blad dat hij een Moergestelnaar is. Natuurlijk ben je dat, 
manneke. Iedereen die hier woont is een Moergestelnaar. Het kenmerk van 
een Moergestelnaar is namelijk dat hij in Moergestel woont. En dat jij veel 
in Oisterwijk uithangt? Misschien vinden we dat wel heel fijn! Maar of je ooit 
unne Gèsselse wordt? 

GELOVIG
De dorpswethouder Peter Smits blijft een gelovig mens. Hij gaat regelmatig 
naar de kerk. Hij gelooft meer in de Moergestelse eucharistie dan in de 
Oisterwijkse. Benieuwd of hij dat ook blijft doen wanneer we een Haarense 
voorganger krijgen. 

BEVRIJDING
Op 26 oktober werd 70 jaar bevrijding gevierd. Heel 
symbolisch dat op die dag ook de afsluiting was van de 
boomknutselarij, de bomen zouden op deze zondag worden 
verlost van hun kunstzinnige last. Helaas… Opruimen, dat 
is niet de sterkste kant van chaoten en kunstenaars.

STADSPRINS
Op 8 november werd Mark voor de tweede keer uitgeroepen 
tot Stadsprins van het Pierewaaiersrijk. Eventjes was er 
vrees dat we een buitenaards wezen als Prins zouden 
krijgen, het thema was immers gebaseerd op de ruimte. 
Mark kwam echter zo menselijk en geloofwaardig over, dat 
hij onder luid applaus terug mocht komen als Marcus d’n 
Urste. Wat geloofwaardigheid betreft: ik heb toch een twijfel. 
Hij zei op tv dat zijn vader de lekkerste worstenbroodjes van 
Moergestel bakt. Eerst proeven en dan geloven!

IJSBAAN
Allerlei verhalen verschenen er in de bladen, maar tijdens 
een uitzending van LOVO bleek gewoon dat een aantal 
heren meenden dat de ijsbaan in Oisterwijk niet kon 
functioneren als er maar 50 decibel geluid mocht worden 
geproduceerd na 22.00 uur. Dat zorgde namelijk voor 
minder inkomsten! Moeten we echt geloven dat het geluid 
van een gemiddelde ex-Tilburger de norm overschrijdt? En 
dat het bepalend is voor gezelligheid en plezier? Plezier? 
Ja, Piet Plezier lost het wel op!

PERS 
Volgens een persbericht trok Kunst en Bomen 40.000 
bezoekers en leverde het maximaal 4 miljoen euro op. De 
doelstelling werd dus niet gehaald, want men had gerekend 
op 100.000 bezoekers (of werd er toch 1 miljoen bij de 
presentatie genoemd?).
Nou woon ik recht tegenover twee van de ‘kunstwerken’ 
en kan ik zien hoeveel mensen er per dag ongeveer 
komen kijken. Uitgaande van 30 weken ‘kunst’ hebben de 
diverse knutselwerken er ongeveer 200 dagen gehangen. 
Per dag werden er soms geen en maximaal 40 mensen 
waargenomen. Bij rondleidingen kwamen vaak geen 
mensen opdagen. Laat ons het totaal toch afronden naar 
10.000 kijkers. Dit wordt onderschreven door de 5.000 
gratis routes die werden afgehaald door eigen inwoners 
en wat toeristen.
Dat een toerist 50 tot 100 euro oplevert is een 
veronderstelling die wordt gedaan door mensen zonder 
financiële achtergrond. De 10.000 kijkers waren echter 
lang niet allemaal toeristen, maar ook veel nieuwsgierige 
inwoners van onze gemeente. Zouden het wel allemaal 
toeristen zijn geweest die echt € 100,- per dag hadden 
besteed, dan was er € 1.000.000,- binnengekomen. In 
werkelijkheid zal het half miljoen niet zijn gehaald. Er was 
in ieder geval in Moergestel geen horecazaak die er zijn 
tent een seconde eerder voor opende!  Het bedrag van  
4 miljoen is dan ook wel zeer tendentieus en ik hoop  
dat de belastingdienst onze middenstand niet voor dat 
bedrag gaat aanslaan!
De organisatie draagt dan ook terecht de naam  
Oisterwijk 800 SPOT, want ze maken zich met die 
belachelijke cijfers echt bespottelijk. Maak jezelf en je 
clubje niet belangrijker dan je bent.
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As ge meej mekaar bij Il Cuore 
komt sporten, dan ist pas vur 

mekaar!!  

 

‘T winkeltje heej ut elk jaor vur mekaar!

TANKSTATION VAN ESCH VOF 
                              SCHOOLSTRAAT 52 

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

 
                

Meej mekaar 

ist vur 

mekaar!



SOLLICITATIE
Als je Prins wilt worden in Oisterwijk dan kun je gewoon solliciteren. In 
Moergestel is het nog steeds een erebaan, waar alleen een geselecteerd 
gezelschap voor wordt gevraagd. Om meer kans te maken hierbij wat 
suggesties:

• 11 van de 27 Prinsen hebben ooit in de Raad van Elf gezeten, dus 
begin met een paar jaar Hofhouding;

• Van 6 Prinsen begint de voornaam met een J;
• 10 Prinsen hadden een eigen bedrijf;
• 26 Prinsen dronken bier tijdens carnaval;
• 6 Prinsen hebben ooit iets te maken gehad met Audacia (bestuur/

trainer);
• 24 Prinsen waren al getrouwd voordat ze werden gevraagd voor dit 

edele ambt.

WATERPARTIJ
We hebben in ons dorp nu ook een geweldig waterspel. Ze noemen zoiets 
officieel bedriegertjes. Volgens mij kunnen ze het beter zeikertjes noemen. Het 
lijkt wel een ouderwets wedstrijdje ruggelings schuttingpiesen. Alleen lijken er 
een paar afgezeken figuurtjes mee te doen. Er zijn er bij die niet hoger komen 
dan 20 centimeter. Volgens geruchten is de waterpartij geschonken door 
de Rabobank, in ruil voor een vergunning voor de geldautomaatbunker. De 
zeikertjes hebben trouwens het nadeel dat terraszitters van Den Heerlijkheid 
bij westenwind door hen be-urineerd worden en dat de volhouders door het 
gekletter van de beste zeikers regelmatig de drang krijgen om zelf ook te 
gaan zeiken. Gelukkig zeiken ze alleen maar tussen 9.00 en 22.30 uur, zodat 
de buurtbewoners ’s nachts tenminste rustig kunnen slapen. 

Waarom er zo’n verschil in de kracht van de stralen zit? Simpel, de gemeente 
weigert om filters aan te brengen, zodat de zaak niet regelmatig verstopt 
raakt (prostaat). Het schijnt goedkoper te zijn om maandelijks monteurs 
langs te laten komen dan om een filter te plaatsen. We noemen dit gezeik 
op unnen riek! Volgens de monteur heeft de gemeente zoiets als een auto 
zonder banden aangeschaft. Hebben ze nog niet genoeg geleerd van het 
fiasco van het Lindeplein?
Volgens geruchten zijn de bedriegertjes trouwens een bron van bacteriën. 
Niet alleen het regenwater loopt namelijk in de kelder, maar ook de plasjes 
van honden en dergelijke. Er moet steeds een reserve van 4m3 in het 
reservoir zitten. En dat vervuilde water spuiten we dus weer het plein op! Zou 
het een poging van de gemeente zijn om de vergrijzing van Moergestel tegen 
te gaan? De veteranenziekte schijnt een probaat middel te zijn.
In het kader van de WMO is zo’n oplossing van € 40.000,- best goedkoop!

PARKEREN
Op het St.-Jansplein moet men voortaan binnen de lijntjes 
parkeren. Er staat nergens een bord dat het aangeeft, 
maar de gemeente stopt toch waarschuwingsbriefjes 
onder de ruitenwissers. ‘Fout’ parkeren kost € 95,-! Dat 
bord hoeft natuurlijk ook niet, want het staat gewoon in 
het verkeersreglement wat die borden betekenen. Maar uit 
het oogpunt van klantvriendelijkheid of burgerzin zou deze 
informatie toch wel prettig zijn. Motivatie voor de aanleg 
van de vakken: door de vakindeling zijn de terrassen 
en openbare gelegenheden beter zichtbaar! Echt weer 
ambtelijke onzin. Voor het muurtje langs de kerk mag ook 
niet geparkeerd worden en bij ons weten heeft Theo te 
Wierik echt geen horecavergunning. En voor de rest van 
het plein is het ook onzin, want voor 12.00 uur kun je 
zelden bij een café terecht.

RABOBUNKER
Natuurlijk willen wij graag kunnen pinnen in ons dorp. 
Onbegrijpelijk is het dat de Rabobank toestemming kreeg 
om zo’n bunker op openbare grond neer te zetten. Ik kan 
me niet voorstellen dat het iemand toestemming krijgt 
om een gelijkwaardig bouwwerk in zijn eigen tuin neer te 
zetten. Toch weer de macht van het geld? Trouwens, wie 
zet er zo’n ding neer op het zuidwesten? Bij regenachtig 
weer word je zeiknat. Uit het oogpunt van veiligheid 
(bedoel zichtbaarheid), had men de automaat beter aan 
de straatkant kunnen plaatsen. Iedereen ziet je dan (en je 
eventuele belager). 

Nu moet men op zoek naar een andere locatie. Integreren 
in een bestaand gebouw kost de Rabo € 100.000,- en dat 
kunnen ze niet missen. Logisch als je wegens fraude zo’n 
€ 800.000,- boete krijgt opgelegd. Of zouden ze te pinnig 
zijn? En nu maar zoeken naar een andere locatie. Centraler 
als nu gaat niet. Mogelijkheden: het parkje bij de bushalte 
hoek Rootven/Kloosterlaan of achter de Chinees.  

KLACHT
Sinds de aanleg van onze geweldige waterkelder  
(St.-Jansplein) loopt de kelder van de notaris  
regelmatig onder. Heeft men de buizen dan toch verkeerd 
aangelegd?

GEVRAAGD
Er worden vrijgezellen/gescheiden mannen gevraagd voor 
de dames in Moe(de)rs Midden (oud-Aanvang terrein).

NARCISME
Je moet toch wel heel erg in jezelf geloven, als je bijna een 
hele pagina zelfverheerlijking in het Brabants Dagblad laat 
zetten. 
En dan nog een ‘buste’ van jezelf (en je partner) ernaast. 
Normaal zie je dat enkel dictators en agressors doen… 
Nee, dat is niet echt des Gèssels!

QUISPEL
Een leuk spelletje, dat onze inwoners mooi van de televisie 
weghield en bovendien kregen de kunstbomen zo ook nog 
wat aandacht.
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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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Novy van Wezel
Rootven 10, Moergestel
Tel.: (13) 5131889



We zullen beginnen met ons eigen voor 
te stellen. Wij zijn een nieuwe jeugdige carnavals vereniging genaamd 
de Springveren. Wij horen u al denken waarom de naam springveren?
In den beginnen zaten we met een groep jongeren tijdens carnaval bij 
caFE de Veerkes. Het jaar was 2014 en het carnavals motto van het 
Pierewaaiersrijk was We stoan op springen! U raadt het al, de formule klinkt als volgt: Resi-
dentie caFE de Veerkes + motto2014 x (CV) = CV de Springveren.
Ook wij kunnen terug kijken op geslaagde activiteiten namelijk; het beachvolleybal toernooi 
met barbecue, clubavonden, het prinsenbal van de dors(t)vlegels, het bezoek aan het SMC, Het 
prinsenbal van de Pierewaaiers, ons eigen prinsenbal en het prinsenbal van de Durdraaiers.

Op zaterdag 29 
november 2014 hebben wij ons 

eerste prinsenbal gehouden. Ook dit was een 
geslaagd feest. Voor we de nieuwe prins bekend konden maken moest 

er natuurlijk eerst naar een prins worden gezocht. Daarom sloegen we 
twee vliegen in een klap en gingen we zowel een prins als een clubhuis 

zoeken. Deze zoektocht hebben we gefilmd en tijdens de zoektocht naar het 
clubhuis komen we (geheel toevallig) langs onze sponsoren. De film werd 

tijdens het prinsenbal getoond waarna de nieuwe prins bekend gemaakt werd. 
Tot ieders verbazing werd Dirk Wolfs de nieuwe prins. Een prins kan natuurlijk 

niet zonder adjudant daarom wordt hij bijgestaan door Niels op ’t Hoog. Prins 
dirk werd met open armen ontvangen door de andere carnavalsverenigingen. Op 

deze is de werving van nieuwe leden op gang gezet. Het was voor ons de ultieme 
kans om leden te werven omdat een nuchter weldenkend mens niet zomaar bij de 

Springveren kan horen. 75



Na al die carnaval gerelateerde activiteiten moet er natuurlijk gesport 
worden. Daarom organiseren de Springveren een jaarlijks beachvolleybal-
toernooi te Moergestel. Dit toernooi is voor alle leeftijden. Afgelopen jaar 
hebben er pak ’m beet plus minus tussen neus en lippen door effe uit het 
blote hoofie 5 teams aan het beachvolleybal toer-
nooi deelgenomen. Na al dat gesport was het tijd 
om te eten en natuurlijk een biertje te drinken. 
Komende jaren breiden we het toernooi uit.

Komende carnaval en daarvoor worden er activiteiten 
door de Springveren georganiseerd, zet dit vooral in je agenda!

Zaterdag 7 februari 2015 is er een vurpruufavond in de Veerkes. SchrobbeLEr zal rijk vloeien op 
deze avond en het carnavalsgevoel begint op deze avond echt op te komen.

Vrijdag 13 februari 2015 is de aftrap van carnaval in de Veerkes. Het enige wat we over deze avond 
willen zeggen is; bijzijn is meemaken!

Dinsdag 17 februari 2015 wordt de Springtour voor de tweede keer gehouden. We zullen met de 
Springveren en een ieder die dat wil kroegen gaan bezoeken in Moergestel.

Komende zomer wordt er het beachvolleybaltoernooi gehouden.

We wensen iedereen een springen carnaval en ge weet ’t 
meej mekaar springen is t vur mekaar!

springbier
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