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We zèn goed gemutst

Kijk, en dat snap ik natuurlijk wel. Met
Mark Boogaers alias Prins Marcus
alias Prins Pier XXXXXV als kakelverse
Stadsprins. Dan bende wel goed
gemutst, ja. Zijn houdbaarheidsdatum
was natuurlijk nog lang niet verlopen,
dat hadden wij allemaal wel gezien.
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Het was weer één grote parade van
Moergestelnaren. Dat gold voor het publiek,
maar ook zeker voor de deelnemers aan het
Pieregebrouwel. Al dan niet vrijwillig liet menig
dorpsgenoot zien waarin hij of zij uitblinkt.
Want dat is het evenement als sinds het eerste
begin. Een circus van lokale helden, die zingen,
toneelspelen, tonpraoten of acteren.

C.V. De Springveren
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De krantencommissie bedankt via deze weg alle mensen
die direct of indirect hun bijdrage hebben geleverd aan het
Pierewaaiersblaoike. Denk daarbij aan onze sponsors, de
schrijvers, de lezers en de donateurs. Misschien leest u dingen
die voor u niet zo leuk zijn om te lezen. Wellicht wordt u van
sommige stukken wild enthousiast. Schroom in beide gevallen
niet om uw kritische of positieve noot met ons te delen. Dit
kan via www.cvdepierewaaiers.nl, pierewaaierskrant@gmail.
com en via onze Facebook-pagina (C.V. De Pierewaaiers
Moergestel).
Veel plezier en hopelijk kunt u na het lezen van de krant net
als wij zeggen: ‘We zèn goed gemutst.’

Terug als Jubileumprins

CORYFEE-INTERVIEW

Carnaval is er voor iedereen. Dat is net
het mooie eraan!

46

In een bomvolle en oververhitte zaal
van café De Brouwer is op zaterdag
12 november jongstleden de nieuwe
Prins van het jubilerende C.V. De
Pierewaaiers
bekendgemaakt.
Mark Boogaers, al eerder Stadsprins,
keert terug om als Jubileumprins
tijdens Carnaval 2017 de scepter te
zwaaien over ’t Pierewaaiersrijk!
Verschijnt iedere 3e zaterdag voor Carnaval, huis-aan-huis verspreid in ons Pierewaaiersrijk. Mocht u géén krant hebben ontvangen,
raadpleeg dan iemand van C.V. De Pierewaaiers of informeer bij café De Brouwer.

COLOFON

In 2015 was het helaas tijd om afscheid te
nemen van het Blaoskapellenfestival. Na
33 edities was het op.
Maar belangrijker, wij van C.V. De Pierewaaiers
hadden ontzettend veel zin om Moergestel te
verrassen met een nieuw evenement. Na enkele
vergaderingen was de kogel al door de kerk. Het
werd volgens ons tijd voor een ‘simpel’ feest en
het Gèssels OktoberFest was geboren.
Op 22 oktober 2016 was café De Brouwer het
decor voor de allereerste versie.

C.V. De Pierewaaiers staat momenteel midden in haar
jubileumjaar. Dat is al te zien aan de mooie witte sjaaltjes en
ook Jubileumprins Pier XXXXXV is met de nodige bombarie
geïnstalleerd. Dit fijne krantje vormt de stille opmaat richting
Carnaval. Wij nemen u graag mee langs de voorbije en komende
evenementen. Denk daarbij aan het Pieregebrouwel, het
Pieregeblèr en ook aan de laatste telg in de carnavalsfamilie:
het Gèssels OktoberFest. Daarnaast is er uiteraard ruimte
voor een lach, die we middels de bekende twijfelachtige
hersenspinsels, onbedachtzame bulderquotes en kletsnatte
ochtendkwats op uw gezicht proberen te toveren.
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VOORWOORD

PRINS PIER XXXXXV

55 jaar, da’s niet niks!
Finito! Klaar! Twee jaar is twee jaar! En hoewel het een
fantastische tijd was, hadden we er vrede mee. Mijn
adjudant Bert, ik en onze beide gezinnen hadden er
geweldig van genoten. Twee jaar lang mochten we voorop
in het feestgedruis bij alle carnavalsevenementen in het
Pierewaaiersrijk. En hoewel we – zoals we vaker gezegd
hebben – dit nog wel honderd jaar hadden willen doen,
was genoeg ook echt genoeg. We hadden een plan, en dat
hebben we uitgevoerd. Het plan om zoveel mogelijk mensen
te betrekken bij het geweldige carnavalsfeest dat we hier
nog steeds hebben.
Groot was dan ook mijn verbazing toen ik, ergens in mei vorig
jaar, op een vrijdagavond werd gebeld. Het was Hanneke die
me vroeg of ik niet eens naar huis zou komen. Ik zat op dat
moment te vergaderen met een gezelschap van heren, met
wie ik op zondagochtend een poging zou doen om een serieus
potje te tennissen. We hadden voor dit jaar de organisatie van
het Bokkentoernooi in onze maag gesplitst gekregen. En daar
moesten we toch een keer voor bij elkaar komen. Na wat
snedige opmerkingen van mijn mede-organisatoren over wie
er in huize Boogaers de broek aan heeft, vertrok ik huiswaarts.
Onderweg nog nadenkend over de manier waarop ik naar huis
gesommeerd werd. Dit was niet des Hannekes.
Bij binnenkomst: een regelrechte déjà vu! Daar zaten ze weer, tot
mijn grote verbazing. De mannen van de Prinsencommissie. Dit
keer viel het kwartje meteen en met een grote glimlach schoof
ik aan. Het goudgele gerstenat stond al op tafel. Deze keer werd
er niet of nauwelijks om de hete brij heen gedraaid. En al snel
kwam de vraag of ik nog één keer de scepter wilde zwaaien als
Stadsprins in het 55-jarig jubileumjaar van De Pierewaaiers. Ik
kon mijn enthousiasme niet bedwingen, en vergat ook meteen
de volgorde van beslissingen nemen die we normaal hanteren.
Eerst overleggen, daarna beslissen. Gevoelsmatig heb ik binnen
3 seconden ‘ja’ gezegd. Het kunnen er ook 5 zijn geweest. Op de
vraag van de commissie of ik niet eerst even moest overleggen,

keek ik met mijn allerzieligste puppy-ogen-blik richting Hanneke.
Vragend om goedkeuring. Ook zij twijfelde geen seconde. En zo
was het binnen een halve minuut gepiept. Over mijn adjudant
heb ik ook geen seconde getwijfeld. Enkele jaren terug ben ik
het prinsenavontuur samen met Bert aangegaan. Ik kan me niet
indenken dit met iemand anders dan hem te doen.
Er kan in een jaar veel gebeuren. De Raad van Elf van De
Pierewaaiers heeft er vers bloed bijgekregen. Ook onze
zusterverenigingen hebben niet stil gezeten. De Durdraaiers
en De Dors(t)vlegels hebben het afgelopen carnavalsjaar een
nieuwe Prins gekregen. De Springveren hebben zich ontpopt
tot een volwaardige carnavalsvereniging. Allemaal positieve
ontwikkelingen.
Helaas hebben we het afgelopen jaar ook afscheid moeten
nemen van enkele kameraden. Mensen die in vroegere tijden
veel gedaan hebben voor het openbaar Carnaval. Echte
verenigingsmensen, aan wie we veel te danken hebben. We
mogen en zullen ze dan ook niet vergeten.
Ten tijde van dit schrijven loopt het al tegen de kerst. We zitten
al op volle snelheid in het jubileumjaar van De Pierewaaiers.
55 jaar, da’s niet niks! En niet alleen tijdens Carnaval zullen we
dit heuglijke feit nog eens extra gaan vieren. Op 11 maart hebben
we een reünie. Op deze avond hopen we alle leden en ex-leden
van De Pierewaaiers in onze residentie te ontvangen. Een mooie
gelegenheid om sterke verhalen van vroeger en nu uit te wisselen.
19 en 20 mei hebben we een groots jubileumfeestweekend
gepland voor iedereen. De artiesten liggen zo goed als vast. Dus
noteer deze data in je agenda. Dit wil je niet missen!
Vóór Carnaval gaan we eerst nog warmdraaien met het
Pieregeblèr en het Sauwelen. Op 4 februari kwamen we bij u
langs met de carnavalskrant. En als u hem meteen leest, is
dat dus vandaag. Als u hem de dag daarna pas leest, was dat
gisteren. Enzovoorts, enzovoorts…
>>
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Op vrijdag 24 februari zal het carnavalsfeest compleet volledig
losbarsten. Vijf dagen lang zullen we onder het motto ‘We zèn goed
gemutst’ het Pierewaaiersrijk op zijn kop gaan zetten. We hopen
tijdens deze dagen iedereen uit het Pierewaaiersrijk ergens tegen
het lijf te lopen. Met de kindermiddag, de openingsmiddag, de
optocht, het dweilen of ergens in de kroegen. Ook van heinde en
verre zullen er weer carnavalsvierders naar het Pierewaaiersrijk
komen. Om samen met ons dit fantastische feest te vieren. Want

iedereen is welkom! We vragen maar één ding: breng je goeie
zin mee. Want wij zèn goed gemutst!
Alaaf! Alaaf! Alaaf!
Prins Pier XXXXXV

PROCLAMATIE
Wij, Prins Pier XXXXXV, geboren en getogen in ‘Tjap aan de Bardoelstraat,
bij de gratie van elke Gèsselse bij wie het carnavalsbloed door de aderen
stroomt. Gekozen door de Pierewaaiers, en met de gunst hebbende van
de Dors(t)vlegels, de Durdraaiers en de Springveren. Onthuld in het jaar
negentienhonderdentweeduizendzestien op de twaalfde van de elfde, om
elf over elf in stadsresidentie café De Brouwer om als zevenentwintigste
Stadsprins van het Pierewaaiersrijk, het geografisch en carnavalsmiddelpunt van de Benelux, onder de rook van Kruikenstad en Döllekesgat,
te gaan regeren als Zijne Dorstlustige Hoogheid Stadsprins Pier XXXXXV
van het Pierewaaiersrijk onder de navolgende verworven waardigheden:

Floris van Bommel
9th generation shoemaker
since 1734

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 vijfassige freesbanken, CEO MBVHP, Leenheer van Lapa Loca, 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, Joep I, Marcus I en Frans I,
Verklaren hierbij wederom ontzettend en ontiegelijk vereerd te zijn om
als Dorstlustige Hoogheid samen met mijn immer trouwe 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 prinsheerlijk en jubilerend Carnaval
te beleven.

vrijdag 24 februari tot en met dinsdag 28 februari in
het jaar 2017 onder het motto ‘We zèn goed gemutst’,
de volgende edicten van kracht zullen zijn:
11. Dat in het goed gemutste Pierewaaiersrijk
Carnaval gevierd moet worden van 24 februari
tot en met 28 februari.
10. Dat naar alle steken, gedragen door de Raden
van Elf, gerefereerd zal worden als zijnde:
munne muts!
9. Dat alles wat vermenigvuldigbaar met of deelbaar
door 55 is, een gouden randje krijgt.
8. Dat alle carnavalsdagen gevuld zijn met lol,
leut en lachen tot de vijfenvijftigste macht.
7. Dat iedereen iedere dag, zowel geestelijk als
fysiek, goed gemutst aan de start verschijnt.
6. Dat eenieder zich conform de carnavalsgeest zal
uitdossen in niet-alledaagse gehaakte, gebreide,
geweven hetzij al dan niet bedrukte mutsen.
5. Dat er in elke kroeg niet gemutst wordt over
ééntje meer of minder.
4. Dat er tijdens Carnaval veel gedronken, gelachen
en gehost gaat worden door eenieder die het
Pierewaaiersrijk een warm hart toedraagt.
3. Dat wij, voor we huiswaarts keren, een slaapmutsje zullen heffen op alle Pierewaaiers die ons
ontvallen zijn. We zullen ze nooit vergeten.
2. Dat we eenieder die het verdient, hetzij in lichte
of in zware mate, een veer op de muts zullen
steken.
1. Dat we gezamenlijk aan het begin van iedere dag,
goed gemutst zijn om weer te mogen beginnen.

Wij proclameren dat residerend vanuit het hart van ons Pierewaaiersrijk,
tot in lengte van dagen prinselijk etablissement café De Brouwer, vanaf

www.florisvanbommel.com
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WE ZÈN GOED GEMUTST
Kijk, en dat snap ik natuurlijk wel. Met Mark Boogaers
alias Prins Marcus alias Prins Pier XXXXXV als kakelverse
Stadsprins. Dan bende wel goed gemutst, ja. Zijn
houdbaarheidsdatum was natuurlijk nog lang niet verlopen,
dat hadden wij allemaal wel gezien. Maar dat hij in het
jubileumjaar van C.V. De Pierewaaiers weer de scepter zou
zwaaien was toch een verrassing. In een vertrouwd setje
met Bert van Ganzewinkel is Carnaval in Pierewaaiersrijk in
goede handen.
Voordat ik het vergeet: graag wil ik hier bestuur, hofhouding,
ere-garde, alle leden en andere Pieren en Pierinnen van harte
feliciteren met het 55-jarig jubileum van C.V. De Pierewaaiers. Dat
mag oprecht een prestatie genoemd worden! Bij het vorig jubileum
werd nog een ‘kroniek van 44 jaar Moergestelse carnavalscultuur’
uitgegeven. Die heb ik er met plezier even bij gepakt.
Prins Pier XXXXXV sluit aan in een illuster rijtje van (jubileum)

prinsen met een mooie staat van dienst. Een eer om Stadsprins te
zijn zo lijkt me.
Voor mij is het ook een eer om burgemeester te zijn van
Oisterwijk, Moergestel en Heukelom, maar met Carnaval draag ik
met een gerust hart even de sleutel van Pierewaaiersrijk over aan
Prins Pier XXXXXV. En dan leun ik even achterover om alle
festiviteiten van dichtbij en soms van een afstandje te bekijken.
Om te zien dat het goed is. En ’s avonds pak ik tevreden een
slaapmutsje. Dan slaap je lekker en word je goed gemutst wakker.
Alaaf!
Burgemeester Hans Janssen

ALLE CARNAVALSDAGEN

OPEN TOT 21:00 UUR
(WOENSDAG 1 MAART GESLOTEN)

KIJK VOOR DE CARNAVALSKAART OP WWW.BIJWOUT.NL OF
SINT JANSPLEIN 7
5066AR MOERGESTEL
013 850 8300

/BIJWOUT

WWW.BIJWOUT.NL
INFO@BIJWOUT.NL
/BIJWOUT
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Voorwoord voorzitter
In 1962 was Carnaval in Moergestel nog niet meer
dan een spontaan dagje dweilen. Maar het succes en
genoegen waren zo groot, dat amper een week later
de eerste carnavalsvereniging van de regio werd
opgericht: C.V. De Pierewaaiers. Op 11/11 van dat jaar
werd Jan Boerboom als eerste Prins gepresenteerd;
vandaag de dag kent hij 27 opvolgers, met Prins Pier XXXXXV
(Mark Boogaers) als huidige Jubileumprins: een ijzersterk
kopstuk!
Als 12e voorzitter na Jos Janssen en als ex-Prins van
De Pierewaaiers ben ik inmiddels bijna 11 jaar bij de vereniging
betrokken – met een record als langstzittende voorzitter (9 jaar).
Dat is natuurlijk niet voor niets: onze vereniging beleeft een
glorietijd en het is bijzonder mooi om daarvan deel te mogen
uitmaken. Van de meer dan 140 leden zijn er zo’n 40 saamhorig
actief in Raad van Elf, bestuur en/of commissies. Wist u trouwens
dat onze Raad van Elf uit maar liefst 21 bevlogen leden bestaat
en dat bijna de helft al meer dan 11 jaar meedraait? En dat
het bestuur wordt uitgebreid om kandidaten niet te hoeven
teleurstellen? Juist, een glorietijd!
Het 48e carnavalsmotto van ons Pierewaaiersrijk is ‘We zèn goed
gemutst’. Eigenlijk is dat een groot understatement, want we
staan zelfs enthousiast, uitbundig en fanatiek te trappelen om
er een grandioos jubileumjaar van te maken. We namen na 33
edities afscheid van het Blaoskapellenfestival en het 1e Gèssels
OktoberFest, het 55e Prinsenbal en het 5e Pieregebrouwel
liggen reeds achter ons. U leest daarover meer in deze
54e carnavalskrant, voor de 7e keer verschenen als glossy.
Maar u leest ook over de aanstaande activiteiten en veel meer
ander zin en onzin. Overigens, omdat het Pieregeblèr dit jaar
voor de 22e keer wordt georganiseerd en omdat onze vereniging
jubileert, zal de entree geheel gratis zijn!

Rootven 41
5066 AV Moergestel
Postbus 112
5066 ZJ Moergestel

T 013 – 513 6036
F 013 – 513 6037
info@vandampartners.nl
www.vandampartners.nl

Enkele jubileumactiviteiten wil ik graag speciaal benoemen. Op
11 maart wordt er in onze residentie een reünie georganiseerd
voor alle Pierewaaiers en ex-Pierewaaiers van de afgelopen
55 jaar. De reünie wordt voorafgegaan door een gezellige
receptie. Het grootse feestweekend vindt plaats in het weekend
van 20 mei, locatie is dan de sporthal. Alvast en onvolledig een
tipje van de sluier: op vrijdag verzorgt Buren van de Brandweer
(BVDB) een grandioze dj-act en op zaterdag komen onder meer
entertainers Tim Schalkx en Ferry de Lits de zaal opzwepen.
Uiteraard is onze huis-dj Tommy Santo ook van de partij!

Fantastisch hoe we dat in
Moergestel samen doen!
Ja, een Pierewaaier is stiekem vaker van huis dan slechts
met Carnaval. En dan heb ik het indrinken van het pak, het
bezoeken van onze drie zusterverenigingen, het Sauwelen, de
vergaderingen van raad en bestuur, het pak uitdrinken en het
weekendje Gentse Feesten niet eens eerder genoemd. Vorig
jaar kwam daarbij ook nog de Superloterij van het SMC, die
naast blije winnaars een fantastische winst heeft opgeleverd.
De vele vrijwilligers kunnen daarmee in de komende jaren
het Pierewaaiersrijk opnieuw verzekeren van een geweldig,
openbaar carnavalsfeest voor jong en oud. Hartelijk dank aan
alles en iedereen!
Het eerste Pierewaaiersblaoike verscheen in 1964, bestond
uit 14 A2-pagina’s in zwart-wit en werd toen al gratis
huis-aan-huis verspreid. Het kleurige magazine is nog steeds
gratis, maar uiteraard niet kosteloos. We zijn daarom dankbaar
ten aanzien van de vele sponsors en begunstigers die onze
vereniging van harte steunen. Daardoor kunnen we onze
‘carnavalskrant’ met veel plezier blijven rondbrengen en onze
gezellige activiteiten en evenementen blijven organiseren (en
alle consumpties blijven voor eigen rekening). Fantastisch hoe
we dat in Moergestel samen doen!
Ik wens namens bestuur en leden van C.V. De Pierewaaiers alle
carnavalsvierders een grandioos carnavalsfeest toe. Onze Prins
Pier XXXXXV met zijn adjudant Bert, de collega’s Prins Ronaldo
met adjudant Toon, Prins Jos met adjudant Carlo en Prins Ivo met
adjudant Stijn zijn zeker goed gemutst om er samen met hun
Raden van Elf weer iets heel moois van te maken. Ontzaglijk veel
plezier tijdens de mooiste dagen van het jaar en tot ziens in onze
residentie café De Brouwer of elders in ons Pierewaaiersrijk!
Bas Hessels
voorzitter C.V. De Pierewaaiers
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Zandstraat 14a
Postbus 52
5066 ZH Moergestel
T : 013 - 513 13 37
F : 013 - 513 29 10
E : info@vanderzanden.nl
I : www.vanderzanden.nl

Uw specialist voor ontwerp en uitvoering op het gebied van:
− grond-, weg- en waterbouw
− sloopwerken
− natuurbouw
− cultuurtechniek
− asbestsanering
− bodemsanering
− tanksanering
− grondbank

Van links naar rechts: Sander Smits, Ronald Klijsen, Arjan Donkers, Sjef Schilders, Koen Swinkels,
Jasper Kolen, Frans Tekath, Johan Burgers, Prins Pier XXXXXV, Jasper van der Aa,
ceremoniemeester Jaap van den Hurk, Maarten Linssen, adjudant Bert van Ganzewinkel,
Jurgen van Ras, Maik Daemen, Stef Habraken, Roel Diepstraten, Sam Horsten,
Rik Mallens, Mark Janssen, Laurens van der Aa, Stephan van der Aa.
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Van links naar rechts: Bert van Ganzewinkel,
Bas Hessels (voorzitter), Frans van der Donk (kandidaat
bestuurslid), Martijn Faasen (vice-voorzitter),
Erik van Dam (penningmeester), John van Esch
(secretaris), Lenneke Ketelaars, Mark Boogaers.
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Ex-Prins keert terug als Jubileumprins
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Mark Boogaers is
Prins Pier XXXXXV
In een bomvolle en oververhitte zaal van café De Brouwer
is op zaterdag 12 november jongstleden de nieuwe Prins
van het jubilerende C.V. De Pierewaaiers bekendgemaakt.
Mark Boogaers, al eerder Stadsprins, keert terug om
als Jubileumprins tijdens Carnaval 2017 de scepter te
zwaaien over ’t Pierewaaiersrijk!
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De spanning was de afgelopen weken door de
Prinsencommissie al enigszins opgevoerd door de namen
en foto’s van 55 potentiële kandidaten prijs te geven in
Moergestel Nieuws en Nieuwsklok en op Facebook. In de

www.diepstratenduurzaam.nl | 06 57 55 39 38 | info@diepstratenduurzaam.nl

duurzaam
en aangenaam
uw huis
opwaarderen
Fraai, comfortabel en slim. Voor nu en later.
ALKU kunststof kozijnen zijn energiebesparend, onderhoudsvriendelijk en
verkrijgbaar in vele kleuren, stijlen en structuren. Aangenaam duurzaam dus.

loop van de laatste weken werd het aantal kandidaten steeds
kleiner, de spoeling dunner, maar de spanning hoger en de
geruchten en speculaties werden steeds sterker…

aan Mark Boogaers. Mark heeft in het verleden bewezen
dat hij met zijn enthousiasme Carnaval in ’t Pierewaaiersrijk
prima kan dragen en zal dat volgens de Prinsencommissie
ook tijdens het extra zware en drukke jubileumjaar naar
ieders tevredenheid gaan doen. De commissie lijkt met deze
keuze ook Mark zijn rijke en actieve Pierewaaiersverleden
meegeteld te hebben: zeven jaar in de Raad van Elf, twee jaar
Stadsprins en inmiddels twee jaar bestuurslid.
Elf over elf dus… Door een heuse vlammenzee kwam hij
naar voren: Mark Boogaers! De zaal was zo mogelijk nog
enthousiaster dan Mark zelf, die meteen zin had in een feestje.
Dat laatste is bij C.V. De Pierewaaiers nooit een probleem,
echter Mark had nog een paar taken te volbrengen. Als eerste
moest hij zijn Prinsennaam bekendmaken. Ging hij in zijn
eerste regeerperiode als Prins Marcus door het leven, nu
mogen we Mark Stadsprins Pier XXXXXV noemen. Een traditie
bij de Pierewaaiers tijdens een jubileumjaar, die ook nu weer
mooi in stand gehouden wordt. Daarna moest Stadsprins
Pier XXXXXV de naam van zijn adjudant prijsgeven. Een
verrassing kon niemand dit noemen, want al tijdens zijn
eerste periode kon Mark niet zonder zijn rechterhand en steun
en toeverlaat Bert van Ganzewinkel. Het dynamische duo is
dus nu weer in ere hersteld.
Het bestuur, de hofhouding, de ere-garde en alle leden van
C.V. De Pierewaaiers willen Mark en Bert feliciteren met hun
rentree en hebben er het volste vertrouwen in dat deze twee
Pierewaaiers in hart en nieren Carnaval 2017, maar ook het
gehele jubileumjaar, tot een daverend succes gaan maken!

De laatste elf kandidaten werden afgelopen zaterdag
gepresenteerd middels Polygoonjournaals uit ieders
geboortejaar. Hiermee werd ook duidelijk dat deze elf eigenlijk
allemaal en stuk voor stuk uitstekende kandidaten waren.
Allemaal carnavalsdieren pur sang en allemaal met een
statuur dat past bij een Stadsprins en bij een Jubileumprins
in het bijzonder! Voor het in groten getale aanwezige publiek
was het dan ook nattevingerwerk. Ze konden het immers alle
elf worden.
Om elf over elf werd duidelijk dat de Prinsencommissie
ervoor had gekozen de functie van Jubileumprins te gunnen

Maak gebruik van het ALKU adviesteam voor specialistisch advies. Helemaal op maat.
ALKU Ontdekkingscentrum Tilburg Zevenheuvelenweg 70 www.alku.nl
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Regenbeemdeke 21, Moergestel
Tel.: 06-54225048

MAANDAG 27 FEBRUARI

09.30
11.45
12.45
13.00
15.00
15.30
18.00
18.15
18.30
20.15

09.30 Samenkomst bij De Brouwer
09.45 Vertrek naar Tiliander Oisterwijk (BUS)
10.00 Ontbijt met de burgemeester,
samen met Prins Eric d’n Urste
11.30 Vertrek naar De Brouwer (BUS)
11.45 Samenkomst bij De Brouwer
12.00 Unne bôjem lègge (openbare gratis lunch)
13.00 Vertrek naar en bezoek aan De Steeg
13.45 Vertrek naar en bezoek aan De Veerkes
14.30 Vertrek naar en bezoek aan Epi
15.30 Vertrek naar en bezoek aan De Klaore
16.30 Vertrek naar en bezoek aan De Brouwer
17.15 Vertrek naar en bezoek aan ’t Centrum
18.00 Vertrek naar Den Boogaard
18.15 Diner bij Den Boogaard
20.15 Bezoek aan carnavalsdisco Den Boogaard
20.30 Vertrek naar residentie De Brouwer
21.15 Bezoek van C.V. De Springveren
21.15 Bezoek van C.V. De Dorstvlegels
21.45 Bezoek van C.V. De Durdraaiers

Ziekenbezoek Prins en adjudant, St.-Elisabeth ziekenhuis
Besloten lunch verzorgd door de Prins
Vertrek naar Den Boogaard
Scholencarnaval in Den Boogaard
Gezamenlijk opruimen en de kerk versieren
Borrelen bij ’t Centrum
Samenkomst bij De Brouwer (in kiel en met sjaal)
Vertrek naar Epi
Diner bij Epi
Start dweiltocht
Bezoek aan C.V. De Springveren

ZATERDAG 25 FEBRUARI
Koffiebezoek Stanislaus door Prins en adjudant
Samenkomst bij De Brouwer
Vertrek naar St.-Jansplein
Gebedsdienst parochiekerk
Officiële opening in Den Boogaard
Sleuteloverdracht door de burgemeester
Vertrek naar en bezoek aan carnavalsdisco JWM
Vertrek naar De Brouwer
Diner bij De Brouwer
Vertrek naar ’t Centrum en bezoek aan
C.V. De Dorstvlegels
22.30 Vertrek naar en bezoek aan De Klaore
23.30 Vertrek naar De Brouwer

11.00
11.00
12.00
12.30
12.45

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

11.15
11.30
12.30
13.00
14.00
14.45
15.45
16.45
18.00
18.15
20.30
23.50
00.00
00.15

Samenkomst bij De Brouwer
SMC-brunch bij C.V. De Dorstvlegels
Mottoverkiezing 2018 (vier Prinsen + voorzitter SMC)
Prinsverkiezing De Borrelaers
Vertrek naar en bezoek aan Den Boogaard
Vertrek naar De Veerkes en bezoek aan
C.V. De Springveren
Vertrek naar en bezoek aan De Brouwer
Vertrek naar en bezoek aan ’t Draaiboompje (BUS)
Vertrek naar Bij Wout (BUS)
Diner bij Bij Wout
Vertrek naar en bezoek aan De Brouwer
Vertrek naar St.-Jansplein
Pierrotverbranding op St.-Jansplein
Bekendmaking motto 2018

Samenkomst voor wagencommissie
MTV radio-interview (Prins en adjudant), De Brouwer
Samenkomst bij De Brouwer
Vertrek o.l.v. optochtcommissie en MPJ naar
Pastoor Janssenstraat
Vertrek van optocht door het Pierewaaiersrijk
Route: Pastoor Janssenstraat/Prinses Margrietstraat/
Prinses Beatrixstraat/Krijtestraat/Rootven
Officieel ontvangst op St.-Jansplein door de burgemeester
Prijsuitreiking optocht kinderen in Den Boogaard
Vertrek naar De Brouwer
Prijsuitreiking optocht volwassenen
Vertrek naar Croy ’t Stokske (BUS)
Diner bij Croy ’t Stokske
20.00 - 22.00 Haringhappen bij De Brouwer (besloten)
Vertrek naar en bezoek aan Hierneffe (BUS)
Vertrek naar ’t Draaiboompje (BUS)
Bezoek aan C.V. De Durdraaiers
Uitreiking wisselbeker prinsenwagens door Stadsprins
Als een van de
Vertrek naar De Brouwer (BUS)
weinige

PIEREWAAIERS

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

13.30
15.30
16.30
17.00
18.00
18.15
20.15
21.15
21.25
22.00
23.15

DINSDAG 28 FEBRUARI

NOTITIES

ZONDAG 26 FEBRUARI

DWEILEN

10.15
13.30
13.45
14.00
15.15
16.00
18.00
18.45
19.00
21.00

NOG TE DOEN...

VRIJDAG 24 FEBRUARI

CARNAVAL AGENDA

PROGRAMMA 2017

WOENSDAG 1 MAART
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Gèssels OktoberFest
(GOF)
In 2015 was het helaas tijd om afscheid te nemen van
het Blaoskapellenfestival. Na 33 edities was het op.
Maar belangrijker, wij van C.V. De Pierewaaiers hadden
ontzettend veel zin om Moergestel te verrassen met
een nieuw evenement. Na enkele vergaderingen was de
kogel al door de kerk. Het werd volgens ons tijd voor een
‘simpel’ feest en het Gèssels OktoberFest was geboren.
Op 22 oktober 2016 was café De Brouwer het decor voor
de allereerste versie.

TANKSTATION VAN ESCH VOF
AKKERWEG 2
MOERGESTEL

BIER
De eerste editie van het GOF is een
mooie reden om eens in te zoomen
op de gebruiken. We beginnen met
de drank. Oktoberfesters drinken bier
in zo groot mogelijke glazen, halve
literpullen in ons geval. Je krijgt in München trouwens enkel
bier als je zit. Dat was in Moergestel onmogelijk. Gelukkig
waren de lange tafels gemaakt om op te staan!

MOERGESTEL

SCHOOLSTRAAT 52

MOERGESTEL
TELEFOON: 013-5131346

ASH , AANHANGWAGENVERHUUR , DHZ WASBOXENCARWASH , AANHANGWAGENVERHUUR , DHZ
Telefoon: 013-5131346

Telefoon: 013-5131346

MUZIEK
Het 1e Gèssels OktoberFest was een ‘cantus-editie’. De
Tilburgse band Double Wood verzorgde de muziek, het publiek
zong luidkeels mee. Een echte biercantus dus. Met straf als
je niet drinkt of zingt wanneer de ‘Führer’ dat zegt. Er was
een heus reglement waar je je maar beter aan hield. Tenzij
je graag voor een volle zaal een halve liter bier achterover
wilde slaan. Onder het motto van Rox: falen is geen optie! De
liedjes gingen van Pianoman naar Brabant en van Proud Mary
naar het Pierewaaierslied. Met het cantusboek in de hand was
het voor de deelnemers een koud kunstje
om mee te zingen. Weleens op een feestje
geweest dat om 20.30 uur begon en waar
het dak er om 20.33 uur al af was? Wij wel!

Alles kommt zu

NKSTATION VAN ESCHCARWASH,
VOF
TANKSTATION
VAN ESCH VOF
AANHANGERVERHUUR, DHZ WASBOXEN
SCHOOLSTRAAT 52

DISCRIMINATIE
Vrouwen worden trouwens gediscrimineerd (of mannen, het
is natuurlijk altijd maar net hoe je het bekijkt). Aan de ‘Dirndl’
kun je een vrouw haar sociale status aflezen. Taillestrik naar
rechts is bezet. Taillestrik naar links is vrijgezel en naar
achter betekent weduwe. Speelt de ‘Fräulein’ met de strik
naar voren, dan is ze nog maagd. Als de strik loszit, niet lang
meer. Aan de wijze waarop mannen hun leren broek dragen
kun je niks afleiden. Hooguit dat ze vergeten zijn zich niet
meer op het toilet te begeven. In tegenstelling tot een Schotse
kilt ben je als man wel verplicht om iets onder je ‘Lederhose’
te dragen. Op blote voeten naar het OktoberFest kan echt
niet…

den der wartet.

Het GOF is daarom ook zeker voor herhaling
vatbaar. Houd ook na het jubileumjaar C.V.
De Pierewaaiers in de gaten, want een tweede editie hangt
in de lucht. Bier, wijn, mooie kleren, muziek en lachen met je
vrienden. Zo simpel kan een feest zijn.

KLEREN
Er waren ongeveer 100 mensen, waarvan 96 in Tirolerkleding.
De mannen in ‘Lederhosen’, een bruine tuinbroek waar je
WASBOXEN
scheten langzaam doorwaaien en niet zichtbaar in zijn. De
vrouwen in ‘Dirndl’s’. Alsof de vrouwen door de bierinname
(van mannen) nog niet knap genoeg werden! Een ‘Dirndl’
werkt bij een vrouw als een blender bij fruit. Zelfs de meest
verrimpelde pruim wordt lekker.
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Gèssels OktoberFest
Cantusreglement
Vertaling voor Pierewaaiers:
Artikel 1: DoubleWood

1. De cantus wordt voorgezeten door de cantusband
‘DoubleWood’.
2. DoubleWood staat voor het tuchtvol verloop van de avond.
3. DoubleWood is autonoom en ieder commando van diens
kant dient acuut opgevolgd te worden door de deelnemers
(art. 2).

Artikel 2: Deelnemers

plottekeningen

kopie

vinylprint entreekaartjes
CAD/GISperforeren
mailing

barcode
QR-code

posters

bonnen boeklijmen inbinden

print

roll-up systemen

bannerprint

doordrukblokken

briefpapier

visitekaartjes

beursposters

opmaak lichtdrukken flyers
persoonlijke mailing

boekjes

HT Repro is een leverancier van hoogwaardige
reprografische producten en diensten voor
bedrijven en particulieren. Wat er ook geprint,
gekopieerd, geplot of gescand moet worden,
wij leveren een goede kwaliteit tegen een
interessante prijs.

1. Je hoeft dit reglement niet uit je hoofd te leren.
2. Het is net een wedstrijd van Oranje. Eén verschil, bij het GOF
zijn alleen maar winnaars.
3. Gelieve ook niet te plassen of erger op een voorziening die
niet als sanitair gecategoriseerd kan worden.

rouwkaartjes

geboortekaartjes feestkaartjes

reclameborden canvasprint

Artikel 3: Verloop

1. De voorzangers geven aan welk lied er gezongen zal worden.
2. Na ieder lied volgt er het ‘Trink, Trink, Brüderlein, Trink’, dan
wel het ‘Ein Prosit’.

trouwkaartjes

brochure bloklijmen stickers

Artikel 2: Deelnemers

transfer

verjaardagskaartjes lichtbakken
verhuiskaartjes enveloppen

Beneluxstraat 19
5061 KD Oisterwijk
(013) 528 54 22
info@htrepro.nl
www.htrepro.nl

1. Er is tijdens het Gèssels OktoberFest live muziek van
‘DoubleWood’. En ze vertellen ons precies wat wel en
niet mag.
2. Vraag uw advocaat wat onder ‘tuchtvol’ wordt verstaan.
3. Je zou je partner thuis kunnen laten. Al vinden wij het
gezelliger als hij/zij gewoon mee komt feesten.

1. De deelnemers aan de cantus houden zich strikt aan
de opgestelde tafelschikking.
2. Het is de deelnemers verboden om op tafels of banken
te staan.
3. De deelnemers dienen te allen tijde de liederen uit volle
borst mee te zingen.
1. DoubleWood legt het cantusreglement uit voor aanvang van
de cantus.
2. De cantus begint officieel met het, staande, zingen van het
Wilhelmus.
3. Het gebruikmaken van sanitaire voorzieningen is slechts
toegestaan in de door de cantusband aangegeven pauze.

hangtag

Artikel 1: DoubleWood

Artikel 4: Zingen

Artikel 5: Drinken

1. Er wordt alleen gedronken op teken van DoubleWood.
2. Deelnemers die gooien met bier en/of water (hetgeen al dan
niet nóg kwalijker is), worden direct en zonder pardon van
het terrein verwijderd. Dit i.v.m. de aanwezige instrumenten
en apparatuur (‘slopen is kopen’).

Artikel 6: Onbehoorlijk gedrag

1. DoubleWood is gerechtigd een ‘passende straf’ op te leggen
aan diegene die in strijd handelt met bovengenoemde.
2. De zwaarste straf die opgelegd kan worden is verwijdering
van de cantus.

1. Je hebt toch geen tijd om te kletsen met je buurman
of -vrouw, dus blijf maar lekker zitten.
2. We willen liever geen ongelukken.
3. Zing alsof het dinsdagavond met Carnaval is.

Artikel 3: Verloop

Artikel 4: Blèren

1. Je hoeft het programma niet uit je hoofd te leren.
2. Het lijkt verdomd veel op een OktoberFest!

Artikel 5: Drinken

1. Hier zit een groot risico voor raadsleden van De Pierewaaiers.
2. Er wordt gewoon niet gegooid!
Deelnemers die gooien met bier, cola, witte wijn, rode wijn,
rosé, rosébier, Trappist, Fanta, Hoegaarden 0.0, rauwe
vleeswaren, punaises en/of weiwater, worden direct en
zonder pardon van het terrein verwijderd. Dit i.v.m. de
aanwezige instrumenten en apparatuur (‘slopen is kopen’).

Artikel 6: Onbehoorlijk gedrag

1. De straf zal altijd erger zijn dan het vergrijp.
2. Precies, dan kun je beter € 25,- doneren aan
C.V. De Pierewaaiers.

/htreprooisterwijk
@htrepro
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Pinarello
ZZN COMPUTERBORDUREN

26 november 2016

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

PARTICULIEREN

-

BEDRIJVEN

-

5e Pieregebrouwel

VERENIGINGEN

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

Officieel dealer van Pinarello

Open op afspraak
(LEVER TIJDIG UW KLEIDNG IN, IVM DRUKTE DE LAATSTE WEEK VOOR DE CARNAVAL)

Rootven 66

Moergestel
T: 013 - 513 14 35
www.vogelsfietssport.nl
53929444

Het was weer één grote parade van Moergestelnaren.
Dat gold voor het publiek, maar ook zeker voor de
deelnemers aan het Pieregebrouwel. Al dan niet vrijwillig
liet menig dorpsgenoot zien waarin hij of zij uitblinkt.
Want dat is het evenement als sinds het eerste begin.
Een circus van lokale helden, die zingen, toneelspelen,
tonpraoten of acteren.

Dierenhotel

Bij ons iedere dag polonaises!
Dagopvangactie tijdens carnaval voor 6,5 Euro
Voor meer informatie ga naar het-hondenpension.nl/dagopvang

Van de Rijt

Stijlstofferingen

Ambachtelijke herstoffering van antiek en modern meubilair
Sinds 1957

- Klassieke velours en moderne designs
- Vrijblijvende prijsopgave

Rootven 33 Moergestel

E-mail: info@stijlstofferingen.nl

Tel: 013-5131508




WAT BENT U MOMENTEEL AAN HET DOEN?
U vraagt zich misschien af waarom het wemelt van de
sporttermen in dit artikel. Dat is niet zomaar. Pieregebrouwel
2016 was een heuse WK-editie. Enerzijds een knipoog naar
een sponsor waarvoor de commissie de stenen uit de straat
reed. Anderzijds een letterlijke vertaling van het thema: sport.
PAK UW LAPTOP ERBIJ!
De sport kwam ook ruimschoots terug in de filmpjes die de
avond aan elkaar knoopten. We gaan u de tijd besparen en
vertellen in deze krant niet hoe leuk die filmpjes waren. In
plaats daarvan volgt een korte uitleg hoe u zelf bij de filmpjes
komt. Ze staan namelijk op internet.

Uw dier is
óók graa
g
tussen soo
rtgenoten!

06 - 100 800 55

voor een publiek dat verwacht dat je grappig gaat zijn, is als
je kop boven het maaiveld uitsteken. Dat laatste deed ook
de familie De Brouwer. Met Jan-Hein als aangever en opa
Hans met kleinzoon als afmakers ontstond er een bijzonder
een-tweetje. Flauwe grappen als voorzet en een bijzondere
Johnny Cash-imitatie als finale.

PODIUMBEESTEN
Nieuwbakken Prins Pier XXXXXV stond voor de tweede maal
in de ton. Willem van de Pas trad op als sportverslaggever
van over de hele wereld, die via een green screen in café
De Brouwer werd geprojecteerd. Hanneke en Carla waren de
vertegenwoordigers van Toren C en smeten met onsmakelijke
grappen. De podiumoptredens kregen van het publiek
misschien niet altijd de aandacht die ze verdienden, maar
waren daarom niet minder de moeite waard. Live optreden

Ga als volgt te werk:
- Ga naar Facebook;
- Zoek c.v.depierewaaiers.moergestel;
- Vind ons leuk;
- Ga naar ‘Video’s’.
Dan maak je binnen de kortste keren kennis met Marjetta,
Paulien, Janneke, Ilse, Gini, e.v.a. Deden er alleen vrouwen
mee? Check dat zelf maar. Namens de commissie,
bestaande uit John, Guus, Stef, Leon en Mark, willen wij alle
deelnemers, toeschouwers en filmkijkers bedanken voor het
Pieregebrouwel.
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Pieregeblèr
11 februari 2017
22e editie

PIEREGEBLÈR 2017
podium betreedt… En wat bedoelen zij met alles uit de kast
trekken? Pakken zij weer grandioos uit met een fantastisch
podiumbouwwerk?
En dan C.V. De Pierewaaiers zelf. Zij kunnen het uiteraard
in het eigen jubileumjaar niet nalaten zich ook zeer goed te
presenteren. Aan de voorbereidingen kan het niet liggen, want
die zijn in augustus al begonnen.
Ook de Durdraaiers zullen het jubileumjaar van hun
zustervereniging glans willen geven op een manier zoals
alleen de Durdraaiers dat kunnen.

Den Boogaard
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.00 uur

Zaterdag 11 februari is het zover: het al voor de 22e (!) keer
door C.V. De Pierewaaiers georganiseerde Pieregeblèr.
Het jaarlijkse liedjesfestijn waar uiteindelijk het Gèssels
Carnavalslied wordt gekozen. Tevens is er uiteraard ook
weer plaats voor de creatieve geesten en zal ook de Cees
van Esch-wisseltrofee uitgereikt worden aan die groep
die zich het leukst, mooist of grappigst presenteert.
Dit jaar belooft een zeer speciale editie te worden. Niet alleen
is door de organisatie besloten om u in het kader van het
55-jarig jubileum van C.V. De Pierewaaiers gratis entree te
verschaffen, ook is nu al bekend dat enkele groepen extra
zullen uitpakken met het oog op datzelfde jubileum.

Entree: gratis
Café ‘t Centrum
Moergestel

Wetende dat de lat erg hoog zal liggen dit jaar, zetten ook De
Kammeraoj, De Gangmakers, De Dorstvlegels vast alles op
alles om mee te doen om de prijzen.
En wat te denken van Eensgezind! Zij werden in hun debuutjaar
meteen winnaar van de liedjesprijs. Zullen zij dit jaar weer
proberen de prijs te veroveren? En misschien zijn er ook nog
grote verrassingen te verwachten bij nieuwe deelnemers?
Al met al zal het deze jaargang dus een erg spannende
avond worden, een moordende concurrentiestrijd wellicht. En
sowieso is het Pieregeblèr een heerlijk gezellig avondje uit in
ons eigen Gèssel!
C.V. De Pierewaaiers roept u dan ook op om in groten getale
en goed gemutst naar dit mooie en dit jaar GRATIS evenement

Optimus advies
Fiscaal

Organisatie

Financieel

BROEDERS
Fouragehandel en Loonwerkbedrijf VOF

Berkel-Enschot - 013 580 2828 - www.broedersfourage.nl
Broeders_Sticker_220x80.indd 1

25-11-14 15:36

Zo zal De Brouwer jr. dit jaar voor de 22e keer van de partij
zijn. Helaas zal het de laatste keer voor hen zijn, maar ze
hebben beloofd nog een keer alles uit de kast te trekken
om niet alleen goed gemutst, maar zeker ook weer op hun
bekende wijze voor de dag te komen. De vraag lijkt dan ook
niet of maar wanneer Sinterklaas op Brouwer jr.-wijze het

Café de Brouwer

te komen om alvast in de juiste carnavalssferen te raken.

ZATERDAG 11 FEBRUARI 2017,
PIEREGEBLÈR, 20.00 UUR DEN BOOGAARD!
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DWEILEN MET
C.V. DE PIEREWAAIERS!
Vanaf 12.00 uur met gratis lunch

De kracht zit
in onze mensen

Op maandag 27 februari zijn alle inwoners van het Pierewaaiersrijk
van harte uitgenodigd om samen met Prins Pier XXXXXV en zijn
hofhouding unne goeie bôjem te lègge, om aansluitend met z’n
allen onze traditionele dweilmiddag te beleven.

Onze dweiltocht eindigt rond 18.00 uur in Den Boogaard. De
Pierewaaiers en een groot aantal 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
Vanaf 12.00 uur staat onze Prins met zijn Raad van Elf achter het je dan nu tijdig aan op ceremoniemeester@cvdepierewaaiers.nl.
buffet klaar om voor iedereen een eitje te bakken en een soepje te Er zijn in totaal ‘slechts’ 100 plaatsen à € 15,- beschikbaar
serveren. En dat alles geheel kosteloos! Wij vinden het namelijk erg (voor driegangenmenu + consumptie) en vol = vol.
belangrijk dat elke Pierewaaier goed voorbereid aan de dweiltocht
begint. Om 13.00 uur klinkt het startsein van onze ceremoniemeester Vanaf 20.30 uur is het feest in onze residentie, waar zowel
voor een bezoek aan De Steeg, De Veerkes, Epi, De Klaore, De Brouwer de Dorstvlegels als de Durdraaiers en de Springveren op bezoek
en ’t Centrum. Het programma:
zullen komen. Het belooft dus een heel mooie dag in ons
jubileumjaar te worden!
13.00
Vertrek naar De Steeg
Zorg dat je erbij bent, we zien je graag om 12.00 uur bij onze
13.45
Vertrek naar De Veerkes
residentie café De Brouwer!
14.30
Vertrek naar Epi
15.30
Vertrek naar De Klaore
Bestuur en leden van C.V. De Pierewaaiers
16.30
Vertrek naar De Brouwer
17.15
Vertrek naar ’t Centrum

Zag ik daar een flit
Waarschijnlijk ee s?
n foto
van Bas Smits.

rd: U hoeft
Den Boogaa lopen en
maar langs te l open.
a
de deur gaat

Bruurs: Loon naar
w
en altijd binnen de erken
perken.

We zèn goed gemutst
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DUURZAAM
BOUWEN
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SCHOLEN
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(013) 511 72 27 www.hoppenbrouwerstechniek.nl
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C.V. De Pierewaaiers
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Manon en Thijn

Eke op ‘t Hoog

Maik Daemen

Martin
op ‘t Hoog

Ralf de Wit

Jan en Nicole
Jur-Luc-Jasper

Thijn, Siem en
Pien

D.L.A.

Bas Hessels

M.W. Twente

Sjef en
Marie-Louise

Piet en Monique

Café
De Klaore

Brugzeikers

Fam.
Aarts

H. Nooteboom

Bente en Thijme
van Helvert

Janna, Ad,
Leon, Gijs

Catering Wolfs

O.B.C. Horsten

Lindsey en Johan
Burgers

Rik, Cindy en
Jim

Peter en Toos
Swinkels

Hans van
Amelsfort

John,
Maremca, Ivo

Sam, Anouk,
Melle, Dex

Lars van Gijzen

Fam.
A. Nooteboom

Fam.
P. van Opbergen

Jan en Lia

HK Horsten
Kozijnen B.V.

Amber en Ymke

Fam.
A. Koster

Jur en Niels

Eetcafé
De Tijd

Peter en Anneke

Fam.
Frans van Riel

Verhuur
B-J van Gestel

Jos Denissen

Koen Swinkels

Kemo kozijnen

service & onderhoud

Autobedrijf
Donkers

Brian van Lier

Anco
27

WIST U DAT...
…De Pierewaaiers een vernieuwde website hebben?
…www.cvdepierewaaiers.nl het adres is?
…er ook een heuse app is ontwikkeld?
…deze app onder andere de mogelijkheid biedt
om foto’s te delen?
…op onze Facebook-pagina staat hoe de app
te downloaden is?
…enkele Pierewaaiers de term downloaden
een
heel nieuwe dimensie hebben gegeven?
…wij nu even blijven stilstaan bij
Sjef, Rik en Jaap?
…wij hopen dat zij heel snel weer doorspoelen?
…wij even terugspoelen naar het afgelopen jaar?
…de Pierewaaiers afgelopen zomer de Gentse
Feesten hebben aangedaan?
…Sander daar éven heeft laten zien hoe je
vakkundig een tent op zijn kop zet?
…John niet zo blij was dat zijn tent op zijn kop
was gezet?
…wij nog nooit zo hard gelachen hebben?
…wij natuurlijk wel ooit al een keer zo hard gelachen
hebben?
…ex-Prins Frans middels een GPS-tracker in
de vorm van een Gentenaar de weg terug naar
de roedel heeft gevonden?
…dit niet om Dennis ging?
…Frans die Belg niet kon verstaan?
…die Belg Frans niet kon verstaan?
…Frans die Belg niet sprak?
…die Belg geen Frans sprak?
…die Belg geen Frans kende?
…de Pierewaaiers bij gebrek aan activiteiten in
de zomer nog even het pak uitdrinken?
…het pak dan niet eens aangedaan wordt?
…wij dat onszelf niet willen aandoen?
…dit in 2016 in het jongerencentrum werd gedaan?
…het gewoon andermaal een reden is
om lekker te pimpelen?
…Jappie medio oktober steevast de Last Post
speelt?
…hij een luttel weekje later in ’t Centrum
ook steevast de last post speelt?

…het Gèssels OktoberFest afgekort wordt met GOF?
…het feest in eerste instantie Moergestels OktoberFest
als naam had?
…Angela Merkel hier ßchande von spruch?
…er nóg een Pierewaaier in Moers Midden is gaan
wonen?
…er nóg een Pierewaaier in Moers Midden is gaan
wonen?
…Jappie het begrip statafel op een voetstuk heeft
gezet?
…andere Pierewaaiers de voorkeur
geven aan een hangtafel?
…we niet doelen op Jasper Kolen?
…we het dan wel over Jappie 2 zouden hebben?
…we dan zouden vertellen dat Jappie 2 met de
voorzitter en de ceremoniemeester naar Monte
Carlo is geweest?
…Bas tijdens de Formule 1-vakantie een
sleutelrol heeft vervuld?
…hij geen kans onbenut laat om te betogen dat
Formule 1 echte topsport is?
…Max Verstappen schijnbaar veel op de racefiets
traint?
…wij het om die reden volledig met Bas eens zijn?
…het bestuur van De Pierewaaiers bijna zoveel
leden telt als de Raad van Elf?
…er met Lenneke zelfs een vrouw in het
bestuur huist?
…er zo officieel een Pierewaaierinneke in
de Pierewaaiers zit?
…er officieus heel veel Pierewaaiers in
de Pierewaaierinnekes zitten?
…de Wist-u-dat’jes nu een rare
wending nemen?
…John graag een feest zou organiseren?
…hij erover denkt om een bandje te boeken?
…hij hiermee het voorbeeld van het
Gèssels OktoberFest volgt?
…Mark J. onlangs aan de kapster had gevraagd
of ze het kort wou houden?
…hij nu nog steeds best lang haar heeft?
…u net uw wenkbrauwen hebt gefronst?
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OH JA! EN WIST U DAT?
Pastoor de Louwstraat 5, 5066 EG Moergestel, Tel.: 013 - 513 38 20, Mobiel: 06 - 40 58 89 00, keesbrug@home.nl

…ex-Prins Frans de Gèsselse Prinsverkiezingen nu érg
slaapverwekkend vindt?
…ex-adju Jurgen ex-Prins Frans nu ineens érg
slaapverwekkend vindt?
…dat wij bij De Pierewaaiers schaapjes tellen
slaapverwekkend vinden?
…Stefke sterke bakken kan vertellen?
…hij nog sterkere bakken kan zetten?
…hij beide zonder filter doet?
…Arjan Donkers alsmede Maarten Linssen zijn
toegetreden tot de Raad?
…Roel Diepstraten in tegenstelling tot GJd’H wél de
aspierantenopleiding heeft voltooid en eveneens lid is
geworden van de Raad van Elf?
…wij nu een heuse vlogger in ons midden hebben?
…wij nog geen heuse vlogger in Moers Midden
hebben?
…Roel via zijn YouTube-kanaal, Roel Diepstraten,
te volgen is in de natuur?
…Maik zich iets anders had voorgesteld bij
‘natuurfilmpjes’?
…hij zich gelukkig prijst met zijn handen?
…hij daar eigenhandig een huis mee heeft
gebouwd?
…Jaap zo nu en dan op en neer vliegt voor zijn
werk?
…hij er dan ook weleens eentje laat vliegen?
…de Pieregebrouwelcommissie twee man van de Raad
zo gek heeft gekregen om een opblaasbare
pop na te doen?
…hier van tevoren een boerenovertrek voor in scène is
gezet teneinde de twee zo zat te krijgen dat ze geen
‘nee’ meer konden zeggen?
…het duo op dat moment sowieso niet veel
meer kon zeggen?
…het duo aan de onderhandelingstafel 90 minuten wist
te reduceren tot 2 minuut 30?
…ze nog hebben moeten schooien om
consumptiebonnen?
…Jan-Hein ze heeft doorverwezen naar de
Pieregebrouwelcommissie?
…u niet zult weten wie het waren omdat dit simpelweg
niet te zien was?
…het Prinsenbal van C.V. De Durdraaiers bij de Raad
van Elf wordt bestempeld als ‘El Clásico’?
…het Prinsenbal van C.V. De Dorstvlegels
de derby van RootvenLane wordt genoemd?

…het Prinsenbal van C.V. De Springveren meestal
wordt beschouwd als Kohlenpott-derby?
…er steevast een opstelling wordt gemaakt en de
tactiek ruimschoots van tevoren bij
de lieden bekend is?
…we meestal met de punt naar voren spelen?
…we meestal ook met een libero spelen?
…Johan hier meer van weet?
…Erik van Dam graag biersjouwer is?
…hij dan stiekem een colaatje drinkt aan de bar?
…hij dit zojuist bevestigd heeft?
…’zojuist’ in dit geval een ‘tèdje trug’ betekent?
…wij een paar colaatjes kunnen missen als kiespijn,
zolang we maar niet ‘hummol’ zelf naar de bar
hoeven zitten lopen te rennen?
…wij stiekem eigenlijk ook wel op z’n tijd
een cola la lusten?
…volgend jaar de kerst valt op de 25e en
de 26e van december?
…wij vinden dat Stephan nu wel genoeg
Wist-u-dat’jes heeft geschreven?
…dit pas zijn tweede is?
…de Uitstraling van Sjef afgelopen jaar
fenomenaal was?
…hij de pen heeft doorgegeven aan een andere
Pierewaaier?
…wij wel kunnen raden bij wie de pen is beland?
…Koen nieuwe terrasdecoratie aan het uitdenken is?
…de basis hiervoor lege Jubel 55-flesjes zijn?
…hij zijn eigen doos jubileumbier in recordtempo
soldaat had gemaakt?
…Koen altijd zegt dat water voor bloemen is?
…Rik zijn geaardheid niet kan verbloemen?
…hij zo hetero is als zijn vriendin?
…hij daarom ook wel heterik wordt genoemd?
…de kous met deze opmerking bijna af is?
…wij er een eind aan gaan breien?
…wij dit doen met ordinaire reclame?
…u over een paar seconden bent te vinden op
www.cvdepierewaaiers.nl?
…wij heus wel weten dat u nu denkt ‘ja, daag’?
…u het uiteindelijk toch niet kunt laten?
…wij hopen dat u dan ook onze app downloadt?
…wij daarvoor nu al ‘dankjewel’ zeggen?
…dankjewel!
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Kroniek van 55 jaar
Moergestels Carnaval

Het boek
Meej UN Thijs
keuken bènde
altijd goed
gemutst!
Prinses Irenestraat 9
5066 BD Moergestel
T 013-5130648
F 013-513 06 49
info@thijsvandewouwkeukens.nl
www.thijsvandewouwkeukens.nl

Samen tegen kanker
12 maart 2017 bestaat Moergestel 55 jaar als
Pierewaaiersrijk. Dit jubileum wordt gevierd met o.a.
de uitgave van een boek over die 55 carnavalsjaren.
Een boek vol verhalen, anekdotes en heel veel foto’s
van allerlei evenementen, zoals Sauwelen, optochten,
Pieregeblèr, kindermiddagen, hofhoudingen, Prinsen, enz.
Niet enkel de geschiedenis van de jubilerende vereniging
C.V. De Pierewaaiers, maar ook die van C.V. De Durdraaiers,
C.V. De Dors(t)vlegels, C.V. De Springveren en zelfs die van
C.V. De Flamingo’s en C.V. De Moezelnippers worden erin
besproken. Kortom een boek, waar heel carnavalsminnend
Moergestel zich in kan terugvinden. Dit boek wordt in
eigen beheer uitgegeven door Jos Denissen. De totale
opbrengst minus de drukkosten (deels gesponsord) komt
ten goede aan de beklimmers van de Alpe d’Huez (dus
aan het kankeronderzoek). Het wordt een mooie uitgave
in full color, met harde kaft en met tientallen foto’s
verluchtigd. Dankzij wat sponsorgelden kunnen we het
boek tegen een gereduceerde prijs aanbieden.
1 juni 2017 fietsen deze dappere fietsers tegen de Alpe
d’Huez op. Zij doen dit ter ondersteuning van het onderzoek
naar kanker. Dit onderzoek moet ertoe leiden dat kanker van
‘sluipmoordenaar’ wordt omgezet naar een chronische ziekte
(dus niet meer dodelijk). Dat er al veel resultaat is behaald
vertellen ons de sterftecijfers, die drastisch zijn gedaald: in
1946 genas slechts 29%, in 2015 al 62%.
Om mee te mogen fietsen moeten de deelnemers € 5.000 per
persoon bijdragen, dat is in totaal maar liefst € 60.000. Dat is
een pittige opgave, zeker omdat ze bijna allemaal uit ons dorp
komen. Daarom heeft de auteur van het boek besloten hen
te ondersteunen door de meeropbrengst aan deze Challenge
Alpe d’HuZes te doneren. Door in te tekenen ondersteunt u
het initiatief van de fietsers en krijgt u als tegenprestatie een

blijvende herinnering aan het Moergestelse carnavalsjubileum.
Intekenen; het boek is bij voorintekening te koop. Uw naam en
woonplaats worden in het boek vermeld (niet het geschonken
bedrag). Hoe meer inschrijvingen, hoe goedkoper de
drukkosten worden en hoe hoger de opbrengst voor de Alpe
d’HuZes-fietsers. We vragen u minimaal € 15 over te maken
per boek. We hopen dat u meer geeft, zodat de opbrengst
hoger wordt en het streefbedrag eerder wordt bereikt. U
kent in uw eigen omgeving allemaal wel mensen die zijn
overleden aan deze vreselijke ziekte, of mensen die er nog
voor behandeld worden of gelukkig weer beter zijn verklaard.
Uw financiële ondersteuning kan er ook toe bijdragen dat ook
u of uw familielid, kennis of vriend geneest. Steun daarom
deze actie!
Start het nieuwe jaar positief: maak minimaal € 15 over
op rekening van de Regiobank (uiterlijk 10 februari 2017);
NL94 RBRB 0920 1174 49 t.n.v. A. Denissen te Moergestel
met als omschrijving ‘AH55’ (wilt u meer boeken bestellen,
zet er dan het aantal achter). Internetbankiert u niet, dan kunt
het bedrag contant afgeven bij Jos Denissen, Herengoedstraat
3. Zet op de envelop uw naam en adres!
Er wordt slechts een beperkt aantal boeken in de vrije verkoop
gebracht. Uw boek kunt u op zaterdag 11 maart tussen
11.00 en 12.30 uur en tussen 14.00 en 15.30 uur afhalen
bij café De Brouwer. (Zaterdag 11 maart is er een
Pierewaaiers-reünie in residentie De Brouwer en bestaat er
gelegenheid voor genodigden om het boek ook ’s avonds
tussen 20.00 en 21.00 uur in ontvangst te nemen.)

Allicht? Is ’t Draaiboompje
nog niet dicht.
ratie belast?
Met administ ermeer.
Bel Buro V
Goeie gast.
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CORYFEEINTERVIEW

‘t hele
jaor
deur z
èn we
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emutst
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HEIN SMOLDERS

“Carnaval is er voor iedereen.
Dat is net het mooie eraan!”

Het is de donderdagavond voor kerst als twee
Pierewaaiers zenuwachtig over straat banjeren. De vaste
interviewers van de ‘kraant’ hebben verstek moeten
laten gaan en daarom gaat de eer dit jaar naar ons:
Laurens en Stephan van der Aa. Wat een vuurdoop!
Samen zijn wij nog altijd een stuk jonger dan onze
coryfee zelf, dus dat belooft een leerzame avond te
worden. Met camera en laptop in de aanslag kloppen we
met de zware metalen hendel op de deur van Prinses
Margrietstraat 13. Het huis van ras-Pierewaaier Hein
Smolders.

CHELLY

Er wordt niet direct opengedaan en we kwatsen wat onderling. Zou Hein
überhaupt wel thuis zijn? Maar zeer kort daarna klinkt gesleutel aan de deur
en horen we vanuit het huis een vrouwenstem: “Gullie denkt zeker da’k oe
nie geheurd heb.” Het is onze kennismaking met de belangrijkste persoon in
het leven van Hein: zijn Chelly. De vrouw met wie hij 55 jaar getrouwd is, zal
gedurende de avond nog dienst doen als sparringpartner, bibliothecaresse en
sidekick.
In de huiskamer aangekomen worden we meteen voor de keuze gezet. De
laidback-witte fauteuils of de statig bruine zithoek. We kiezen bruin. Onze
apparatuur installeren we op de gladde salontafel en dan is het tijd voor vraag
1. “Wilde gullie koffie?” Chelly bekleedt ook het commissariaat van uitstekende
gastvrouw!
HEIN, IN WELK JAAR BEN JIJ EIGENLIJK PRINS VAN DE PIEREWAAIERS GEWORDEN?
Er volgt een slepende discussie (tussen Chelly en Hein). Over Toon Franken die
voor én na hem was, maar die ook Wil Simons had opgevolgd. Prins Willem I
overleed namelijk net voor het einde van zijn termijn als Prins. In de nacht van
Oud op Nieuw. Hein: “We hebben die nacht nog tot een uur of vier gekaart en
eigenlijk maar een flesje wijn gedronken.” - De man, dat wel. - “Het was erg
onwerkelijk om hem luttele uren daarna dood in zijn bed te zien liggen.”
Het verhaal van Hein roept bij Laurens en mij toch wat vragen op. Als
de Prins op 11 november wordt gekozen, dan was Wil aan het begin van
zijn ambtstermijn toen ie overleed. Hein sommeert op liefkozende wijze
Chelly (alias ‘het Parlement’) om de bibliotheek te raadplegen. Er komen
foto’s, krantenartikelen en een programmaposter op tafel. Het is het programma

van de Prinszitting op 25 januari 1975.

Hein: “In die tijd werd de Prins aan het begin van het kalenderjaar gekozen.
Zo was hij er op 11 november gewoon de hele dag bij. Toen werden er vaten bier
verwed op de nieuwe Prins.” Wat verder opvalt in het programma, is de begintijd
van 13.00 uur. Verzamelen bij café De Brouwer en dan voor de verkiezing naar
Den Boogaard. Met als bezoekende vereniging De Betekoppen uit Sas van Gent.
Uitgesproken als Bèètekoppe en vernoemd naar de suikerbieten.
“Wij gingen destijds ook die kant op, met een bus vol Pierewaaiers. Eén keer
kreeg de bus van Jan Bertens pech, precies bij een Belse cafetaria. Gelukkig
was die vent zo aardig om de tent open te doen. Onze kinderen logeerden net
als altijd met zijn allen bij Toon Franken. Toen we honderd frikandellen later
om 9.00 uur terug in Moergestel kwamen, hingen ze al uit het raam voor een
hartelijk welkom: ‘Oóóahhh, bènde daor toch?’
Chelly heeft inmiddels kans gezien om de koffie in te schenken en vraagt of
we zin hebben in ‘unne bôtterham’. Ze blijkt te doelen op een heerlijk stukje
banketstaaf. Altijd goed voor de spijsvertering! Een volle mond lijkt ons wel een
mooie aanleiding om te vragen hoe Hein bij De Pierewaaiers terecht is gekomen.
HWOEWHW BWVEN JWJIOJ BAIJJ DVE PVIEREWVAOIERS TVEREVT VEKOMEN?
(DIE VOLLE MOND GOLD VOOR ONS.)
Hein: “In 1961 gingen Chelly en ik naar Australië, op de woensdag na onze
bruiloft.” Chelly: “Donderdag!” Hein: “Nee, het was zeker woensdag.” Het is een
vergeefse poging van Hein, want zijn vrouw heeft uiteraard gelijk. Later vertelt ze
dat die discussie al veel vaker is gevoerd en dat een van de vier kleinkinderen
toen binnen no-time had opgezocht dat ‘de Waterman’ op donderdag vertrok
richting Australië. Hein: “Een geweldig avontuur. Zes weken heen met de
passagiersboot en na zes maanden daar, weer terug met de boot. Ditmaal een
cruiseschip, dat bijvoorbeeld ook in Somalië aanmeerde. Toen kon da nog hè…”
WAT GINGEN JULLIE TOCH IN AUSTRALIË DOEN?
Hein: “Zo min mogelijk!”
“En toen we terugkwamen heb ik hier - hij wijst naar achter het huis - meteen
een houten blokhut neergepoot.”
De gedachte dat ze vijf jaar in een blokhut heeft gebivakkeerd is voor Chelly
onverdraaglijk en ze verbetert Hein tot drie keer toe dat het toch echt
een bungalow was. “Het mocht eigenlijk niet, maar ik had goed contact met
burgemeester Poort. Dat was eind 1961. Precies de tijd dat Jos Janssen kwam
vragen of ik bij een nieuw op te richten carnavalsvereniging wou, meer precies
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in de Raad van Elf. Ik had natuurlijk meteen ‘ja’ gezegd, maar moest daar later
op terugkomen. Ik werd wel lid, maar nog niet van de Raad.”

eregarde. Het liefst met de taxi en dan zo ver mogelijk uit het dorp. Naar Esbeek
of Lage Mierde. Zo lieten we de net afgetreden Prins flink zweten als ie het nog
een keer zou worden. Die werd doodnerveus van zo’n verre reis, want ge zult
maar te laat komen... Het lukte ooit wel en ooit niet.”

LAURENS EN IK SLURPEN EEN TWEEDE KOPJE KOFFIE, BESCHILDERD MET
SCHATTIGE, KLEINE ROOSJES, LEEG. WE SLAGEN ERIN NIET TE MORSEN OVER DE
BRIEFJES VAN 100 GULDEN MET HEINS HOOFD EROP.
DE WAKKERE INTERVIEWERS: “DUS HET IS OOIT WEL GELUKT?”
“Dat was een grapje toen ik Prins was. Het heeft me nog een hoop trammelant Een keer, met Toon Franken, dus de keer dat ie na mij Prins werd. Toon drong
bezorgd. Woensdagochtend na Carnaval lag ik nog
op een gegeven moment aan om richting Gèssel te
“Hein sommeert op
in bed terwijl Chelly boodschappen was doen.
gaan. Maar wij gingen toch nog effe naar de Vier
Opeens staan er twee agenten in de woonkamer
Winden. ‘Nee, godverdomme’, zei Toon. We zagen
liefkozende wijze Chelly
naar boven te roepen of ik thuis ben. Met een
hoe zenuwachtig hij werd en besloten dus om hem
(alias
‘het
Parlement’)
om
de
schorre stem van het feest antwoord ik dat
wat extra te plagen en bij ’t Draaiboompje aan
ze door mogen lopen. Vervolgens willen ze me
bibliotheek te raadplegen. te leggen. Haha, toen naaide Toon eruit en ging ie
arresteren voor valsmunterij. Er is namelijk in
te voet naar ’t dorp.” Hein lacht nog harder: “Hij
Hilvarenbeek afgerekend met een (tactisch dubbelgevouwen) briefje van 100 met kwam net op tijd voor zijn presentatie.”
mijn gezicht erop. Ze kregen een paar pilskes en 95 gulden wisselgeld in ruil
voor mijn biljet. Daar kreeg ik de schuld van. Maar iedereen had die briefjes, WAS HET LASTIG OM PRINS TE ZIJN?
ik had ze zelfs aan de burgemeester gegeven. Bovendien weken ze veel af van “Nou. Oewen staf waarde wel regelmatig kwijt en dat kostte een vat bier.”
de echte. Ik zei dat als ik verdacht werd van vals geld, dat burgemeester Poort Laurens vraagt of Hein die ook daadwerkelijk heeft uitgedeeld. “Oh jee! En niet
dezelfde overtreding had begaan. Die liet later op het gemeentehuis de briefjes alleen met Carnaval. Elke zondag in De Brouwer gingen de vaten erdoor. Wij
zien die hij had gekregen en daarmee was het gelukkig toch opgelost.”
zaten daar dan met de crossclub. Met die opvallende oranje auto’s. Het schônste
waren de DAF’jes. (Chelly roept: “Da waren geen DAF’jes!”) Als er dan een vat
WAS HET ZO’N HEFTIGE CARNAVAL?
leeg was, ging de pet rond in het café tot er 75 gulden voor een nieuw vat in
“Carnaval was geen drie dagen, maar drie maanden. Maar op de carnavalsdagen, zat. Gelukkig zat er ook iemand van brouwerij De Kroon in Oirschot bij de club,
van zaterdag tot en met dinsdag leek het wel elke dag dweilen.” Chelly: “En werd die had altijd nog wel wat bier in zijn auto liggen.”
er op straat door de meute gestopt, net als twee jaar geleden bij ’t Centrum.
Dan ging iedereen op zijn knieën zitten en riep ‘Allah is groot, Allah is groot’. WERD ER VAKER GEWED?
Toen kon da nog hè…”
Ik heb wel een keer gewed om 100 kilometer te fietsen binnen een bepaalde
tijd. In mijn jeugd ben ik amateurwielrenner geweest, dus ik dacht dat dat wel
Hein vertelt dat De Pierewaaiers lange tijd de enige carnavalsvereniging in de moest lukken. Er fietste een horde volk achter mij aan om me te controleren,
regio is geweest. “Daardoor kwamen ook veel mensen uit de omgeving van maar ze lieten mij uiteraard wel op kop rijden. Ik had 6 kilometer te veel in
Moergestel hier feesten.” Hij vertelt ook over de afsplitsing van de Flamengo’s minder tijd. Die 100 gulden waren naderhand natuurlijk zó op.”
onder leiding van Ad Wouterse, die volgens Hein De Pierewaaiers toch altijd een
warm hart bleef toedragen.
HEIN LAAT HET WOORD WIELRENNEN VALLEN EN STEPHAN SPITST PLOTS ZIJN
OREN: “HEB JE GEWIELREND, HEIN?”
ROND TIEN UUR VINDT CHELLY HET TIJD OM BIER TE SERVEREN AAN STEPHAN Chelly: “Toen ie jong was, voordat wij verkering hadden.” Hein: “Via Ad Wouterse
EN LAURENS. HEIN KRIJGT ROOIE WIJN. “GULLIE BENT EEN GOEDE REDEN VOOR en wat andere mensen kwam ik in contact met Wout Wagtmans (5e in de Tour
HEM OM ER EEN TE VATTEN.”
de France 1953 met twee etappezeges). Uiteindelijk kocht ik voor 100 gulden
“Ik ging die Carnaval overigens altijd eerder naar huis.” Hein grapt dat ze ook de fiets van Wout.” Er volgt een anekdote waarbij Wout Wagtmans plots in de
altijd veel te snel weer terugkwam, maar zijn vrouw haar vroege aftocht blijkt voetsporen treedt van Thomas Dekker.
een grondige reden te hebben. Na het sluiten van de kroeg zat het huis van - “Kotsend hing ie uit het raam.” de Prins namelijk steevast tjokvol. Dus ging Chelly snert maken en koffiezetten
voor de Pierewaaiers die nog niet genoeg hadden. Het verhaal leidt tot een IJZEREN HEIN
kapelaan, heel veel borreltjes, Gerrie Franken en de overplaatsing van diezelfde “Ik scharrelde nog wat kleren bij elkaar en stalde mijn fiets bij Jo Schepens.
kapelaan door pastoor Van den Broek enkele maanden later naar een parochie Mijn ouders waren namelijk fel tegen en mochten van niks weten. Wielrennen
in het zuiden van de Kempen. “Dat had wel iets
was te min, een sport voor kampvolk. Maar ik heb
“Dan ging iedereen op zijn toch drie jaar wedstrijden gereden. Ze noemden
met mekaar te maken…”
knieën zitten en riep ‘Allah mij IJzeren Hein, want ik won nogal wat koersen.”
We proosten en Hein steekt zijn duim op voor de
Het bochtenwerk van Hein liet hem helaas meer
jeugd van De Pierewaaiers. “We waren afgelopen is groot, Allah is groot’. Toen dan eens in de steek.
galgenmaal met de eregarde te laat in de zaal.
“In de Ronde van Oisterwijk ging ik op mijn plaat,
kon da nog hè…”
Daardoor moesten we aan de hangtafels gaan
waarna al mijn kleren rood zagen van het bloed.
staan. Op zich geen probleem voor onze jonge benen, maar er werd toch direct Leg dat maar eens uit aan je moeder.” Hij kwam ermee weg, maar uiteindelijk
aangeboden om te ruilen. Er gaat dus zeker wel respect uit van de jonge strandde zijn wielercarrière toch. Een stuurfout onthulde zijn geheim.
Pierewaaiers.”
Hein: “Het was in Oirschot, ik zal het nooit vergeten. Ik miste een bocht en
De ronde met de eregarde viel hem wel wat tegen. “Wat ik vroeger heel leuk moest doorsteken achter een boom. Toen keek ik recht in de ogen van onze pa.
vond, was dat we echt met de ex-Prinsen op stap gingen en niet de hele Tja, dat was het dan.”
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Café Cafetaria Epi

Het gesprek gaat nog even door over Wout Wagtmans, Jan Nolten en Peter Post,
terwijl Laurens langzaam in slaap dommelt en hij net zo goed oplet als vroeger
op school (lees: NIET!). Als intermezzo praten we even over Laurens’ nieuwe
baan als tambour-maître.
“Ik heb mijn trom verkocht”, zegt Hein. “Gé Simons en ik hebben nog d’n
Ambiejans opgericht.” “En ik heb altijd veel paardgereden.”

BLIJF JIJ OOIT THUIS, HEIN?
“Mèrge, hahaha!”
LAATSTE TWEE VRAGEN HEIN. WAS JIJ DE ENIGE MET ZO’N MOOI BONTKRAAGJE
OP JE STEEK EN WAAROM WERD HET PRINS HEINO MET ADJUDANT JOS?
“Toon Franken had dat ook. Wel sjiek hè? We krijgen een foto te zien van Prins
Heino I met o.a. zijn eigen dochter Miranda en twee jonge meisjes Franken.”

Hein schenkt nog ’n rooie in met de dop nog op de fles. “Zo worde nie zat…”

Met terras en een leuke speeltuin
met o.a. Trampolines, springkussen & voetbalveldje
Oisterwijkseweg 9 Moergestel
tel: 013 - 513 24 65
www.epi-cafetaria.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m zondag
geopend van 11.30 tot 22.30 uur

Uw partner voor het ontwerpen, begeleiden,
uitvoeren en onderhouden van uw project
op het gebied van infrastructuur,
infiltratievoorzieningen, grondwerk,
groenprojecten en daktuinen.
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EN DE NAAM HEINO DAN?
Hein weet toch zijn glas te vullen en vertelt over zijn werk in het Midden- Chelly roept ‘ge liegt’ als Hein refereert aan de populaire Duitse zanger Heino.
Oosten, voor Philips en Honeywell. Onder andere in Riyad. Daar verzorgde hij Chelly: “Neeeee, het was Spaans, geef nou maar toe.”
de hartbewakingsapparatuur van Koning Faisal
van Saudi-Arabië. “Stonden daar twee Belgen in “Jade doet kickboksen, werkt Er komt tot groot geluk van de interviewers nog
die riante kamer met ontelbaar veel ramen de
een derde pilsje en Hein ontfermt zich over de
‘in haar vrije tijd’ bij
lamellen te poetsen. Latje voor latje. De Engelsen
laatste druppels rode wijn. We praten nog over
die het werk van de Belgen moesten controleren, de Jumbo en spreekt vloeiend beroemde wielrenners, Australiërs, Arabieren en
lieten ze drie keer opnieuw beginnen. Twee jaar
uiteraard De Pierewaaiers (worden deze groepen
Spaans. Ik spreek nog
geleden werd ik in de Makro nog aangesproken
toch maar mooi in één adem genoemd). De trots
mar amper Gèssels.”
door een Nederlander die op dat moment ook in
spat uit opa en oma’s ogen als het gaat over de
de kamer van Koning Faisal was. Hij zei ‘was jij ook in de kamer van Koning kleinkinderen. “Jade doet kickboksen, werkt ‘in haar vrije tijd’ bij de Jumbo en
Faisal met die twee uit België?’. Dat je zulke dingen na 40 jaar nog weet…”
spreekt vloeiend Spaans. Ik spreek nog mar amper Gèssels.”
Frappant detail: Koning Faisal wordt op 25 maart 1975 vermoord. Op het
moment dat Heino I net twee maanden Prins van De Pierewaaiers is. Over
troonopvolging gesproken.
Het verbaast Laurens en Stephan trouwens al niet meer dat Hein zulke verhalen
onthoudt. Hij oogt kwiek, is scherp en heeft een levende encyclopedie in huis.
Nog altijd zie je de mooie vent die Hein met succes probeert te zijn op de foto’s
van vroeger. Zo willen wij ook wel 80 worden!
Ge had zeker wel zin in een pilske bij terugkomst uit Saudi-Arabië…
“Ben nooit zònne drinker geweest”, zegt Hein, terwijl Chelly van haar witte
fauteuil stuitert van het lachen.
Om de gastvrouw niet uit het oog te verliezen vraagt Stephan of er in haar tijd
ook Pierewaaierinnekes waren.
Chelly: “Jazeker. De vrouwen van de Pierewaaiers waren echte vriendinnen en
gingen altijd mee.” (Hein met een grijns: “Tot vervelens aan toe… Ho! Ho! Da
heb ik nie gezegd hè!”)
Ze vertelt dat ze nog altijd vriendinnen zijn en nog steeds mee gaan carnavallen.
“Zo is in 1986 ook de Boerenbruiloftclub ontstaan.” Hein: “Er was zelfs een
vrouwenraad, met (hoe hiet ze ook alweer) die van Mouthaan als Prinses.” Het
blijkt na twee keer vragen en in tegenstelling tot wat Stephan denkt, niet om
mevrouw ‘Motown’ te gaan.
CHELLY: “PILSJE, JONGENS?”
Niet voor de eerste keer deze avond komen Hein en Chelly terug op het, zeker in
die tijd, autoritaire imago van De Pierewaaiers. Het stoort ze zichtbaar. “Er werd
tegen de Pierewaaiers opgekeken. De Prins was bijna altijd een middenstander.
Maar dat was logisch. Je moest alles zelf betalen en het was niet goedkoop. Mijn
Carnaval kostte zo’n 6.000 gulden, waarvan 1.500 alleen al voor m’n pak. De
scheiding boeren/burgers was helaas wel sterk. Onterecht. Carnaval is er voor
iedereen. Dat is net het mooie eraan.”
“En ge moet op pad blijven gaan, hè. Als ge taggetig jaore bent, dan kunde
een keer thuisblijven.”

Dat laatste is misschien wel het meest kenmerkende aan Hein. Een wereldreiziger,
die zich overal weet te redden en op een bepaalde manier de taal weet te
spreken van de mensen met wie hij omgaat. Op zijn eigen manier weet ie zich
te redden.
“Die van Smolders zijn best wel eigenwijs ja”, zegt Chelly, die dat commentaar
direct bekoopt met de opmerking dat ze toch maar van de koude kant is. Het
zijn deze opmerkingen en grappen over en weer die het geluk van Hein en Chelly
een kleur geven. Ze zijn goed gemutst en gelukkig.
Wij hebben Hein leren kennen als een eerlijke en oprechte man die goed kan
relativeren. Bovendien iemand die graag plezier maakt in het leven en daar
met volle teugen van geniet. Reden te meer om hem te bestempelen als een
echte Pierewaaier.
We besluiten dat we bij het volgende interview de rijke historie van C.V. De
Pierewaaiers nog maar eens optimaal moeten benutten. Unaniem komen we bij
Arie Nooteboom als volgende gast van het coryfeeëninterview. Dus als Arie het
ook goed vindt, leest u volgend jaar over een van de eerste Prinsen van het
Pierewaaiersrijk. Hein en Chelly Smolders: bedankt!

“Toen we honderd
frikandellen later om
9.00 uur terug in Moergestel
kwamen, hingen ze al
uit het raam voor een
hartelijk welkom:
Oóóahhh, bènde daor toch?”
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Carnaval vierde meej oe moaten

De Sonman 10 5066 GJ Moergestel tel. 013-504-3170 fax. 013-504-4931
E: bjwbouwbedrijf@online.nl

Vur al ut ander moatwerk
goade noar van Zon.
De Sonman 38, 5066 GJ Moergestel, Tel: 013-513 06 90, Fax: 013-513 06 87, E-mail: info@vZon.nl www.vZon.nl

THE

FAMOUS
FEATHERS

fotostudio • grafische vormgeving • webdesign inpettofotografisch.nl

THIS EVENT IS
POWERED BY:

J. ABRAHAMS

AGGREGATENVERHUUR

De kracht achter
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Terugblik carnaval 2016
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Schoolstr. 3, 5066 EC Moergestel
Tel.: 013-513 36 12

www.bloemengroenstyling.nl
We zèn goed gemutst, en wensen Prins Pier XXXXXV
met zijn hele gevolg een GEWELDIGE en FEESTELIJKE
Carnaval 2017 toe.
Ook gaan onze felicitaties uit naar C.V. de Pierewaaiers met haar 55 jarig bestaan.

LATEN we JUBELEN!!!!!!

Geniet, maar drink met mate!! - Niet GIETEN maar GENIETEN!!
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En voor plaatselijke journalisten was 2012 ook best
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méér carnaval in Moergestel.
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De drie Carnavalswijsheden van Il Cuore:

kijk op onze site of facebook
www.facebook.com/bardesteeg
www.bardesteeg.nl

1. Let goed op je ‘vochtinname’, erg belangrijk!
2. Blijf altijd in beweging, ook polonaise volstaat!
3. Geniet van Carnaval 2017, want lachen is gezond!

De Fontein: “Klets van het zuiverste water.”
Hoe kritisch is jouw blik op de media? Geloof je alles wat je leest,
hoort of ziet?
Als je over die vraag mag nadenken, zeg je altijd nee. Helaas
worden nieuwsberichten vaak zo gebracht, dat je onbewust toch
meer voor waar aanneemt dan je ‘in ratio’ zou doen.
De Fontein doet bewust wenkbrauwen fronzen en lippen pruilen.
Het is bedoeld als een trigger voor je brein en een knipoog naar
de wereld.
Je kunt er 100% van op aan dat een groot deel van een Fonteinartikel onzin is. Er zit echter met dezelfde zekerheid een kern van
waarheid in. Betrouwbaarder wordt het niet!
Durf jij je eigen betekenis te geven aan het nut van de wereld? En
te lachen om de onzin ervan?
Veel plezier, Stephan

Bouwvertraging Molenveldje blijkt vergissing

Na decennia van overleggen, commissies, protesten en
hypotheekonderhandelingen was het in 2016 dan eindelijk zover.
De huizenbouw aan het Molenveldje is gestart. Een aannemer:
“Achteraf blijkt dat we veel eerder hadden kunnen beginnen. Wij
dachten al die tijd dat het om een mollenveldje ging. Dan mag
je niet zomaar gaan graven, want mollen worden met uitsterven
bedreigd. Vooral de exemplaren die hun kop boven het maaiveld
uitsteken.”

Heikant centraliseert VVV, Postkantoor en
stratenplan

Softbaldames promoveren

Windmolenpark breekt kijkcijferrecord

De nieuwe windmolens langs de A58 hebben in hun prille bestaan
meteen een record te pakken. Tienduizenden mensen zagen in
2016 vanuit een kijkersfile de bouwwerken die symbool staan voor
het verdwenen café de Vier Winden. Ze verdringen hiermee de
kijkersfiles bij de Leikant en de zeven koeien die in juli op de A58
de kijkcijfersirenes lieten loeien.

Nieuw ven ontdekt in Moergestel
Geografen zijn in het centrum van het
Brabantse Moergestel gestuit op een
nieuw ven. Het Rootvenzeven is een
vertakking van het grotere Rootven. Een
onderzoeker: “Dit is echt een cadeautje
voor de wetenschap. Lange tijd is het
vennenaantal in de gemeente Oisterwijk
gelijk gebleven.” Vennenzoekers visten
schijnbaar al jaren in dezelfde vijver op
zoek naar nieuwe exemplaren.

Moergestel Nieuws stagneert

Sinds het plaatselijke weekblad uit het Brabantse Moergestel in
handen is van het Oisterwijkse Nieuwsklok is de krant er duidelijk
niet op vooruitgegaan. Sterker nog. De krant is sinds de overname
van begin november vier weken blijven steken op de 1876e editie.

Geen fietspad langs A58

Er komt geen fietsstrook langs de snelweg A58. Dat is de uitkomst
van een debat in de gemeente Oisterwijk. Een gemeenteraadslid:
“Er is op het traject tussen Tilburg, Moergestel en Oirschot echt
geen ruimte voor een derde rijstrook. Bovendien voeren we op
deze manier een consequent beleid. Langs de snelweg tussen
Moergestel en Haghorst ligt ook geen fietspad. En zie je daar ooit
een file?”
53

Historici staan voor een raadsel. Als ze die puzzel hebben opgelost, Torenpad met uitsterven bedreigd
beginnen ze aan het onderzoek naar het stagneren van Moergestel Volgens wetenschappers is het zelfs nog maar uiterst
Nieuws. Uitgeverij De Jong lijkt zich voorlopig van geen kwaad onzeker of er zich in de Moergestelse kerktoren nog
bewust. Een woordvoerder: “Op dit moment zijn er geen klachten een exemplaar bevindt.
bekend over de inhoud van de krant.”

Autobedrijf Reijrink

Geen winnaar veldrit Zandstraat

De jaarlijkse cyclocross
in Moergestel heeft
in 2016 verrassend
genoeg geen winnaar
opgeleverd.
Toen
nummer 2 Milan Vader
na een uur ploeteren
over de streep kwam
gebold, bleek hij 2e te
zijn. Winnaar Ingmar
Uytdewilligen had zich
bij nader inzien op het allerlaatste moment afgemeld. Jury: “Het
was echt het allerlaatste moment, kort na de finish. Het is triest
dat zoiets gebeurt, maar topsporters volgen nu eenmaal steeds
vaker het schema van hun coach. Daarin was onze veldrit niet
opgenomen en dus besloot Ingmar zich kort na de wedstrijd af te
melden.”

Wij doen
alles voor
uw auto

Julianastraat 53 Diessen
013-5041817 www.autoreijrink.nl

Dorian van Rijsselberghe wint surfen

Gemeente plaatst reuzenasbakken

Op het St.-Jansplein zijn door de gemeente Oisterwijk 8 rode
reuzenasbakken geplaatst. Het college lijkt hiermee tegemoet te
willen komen aan tabaklievend Moergestel.

De kasteleins aan het plein reageren anoniem positief: “Na jaren
van uitroken met accijns en afzichtelijke foto’s op pakjes, is dit
De winnaar van de Jaap Eden voor ‘Sportman van het Jaar’ heeft een niet meer dan terecht gebaar van de gemeente. Sinds het
per ongeluk Jan Lammers naar het jaarlijkse Sportgala gestuurd. rookverbod is ingevoerd, is het voor rokers steeds moeilijker om
Max Verstappen: “Het ging allemaal zo snel. Ik zei nog dat ik mijn aan hun trekken te komen tijdens het uitgaan. Nu kan dat gewoon
kat zou sturen, toen Jan ineens voorstelde dat hij mijn prijs op zou weer en zo’n ontmoetingsplek voor lotgenoten werkt natuurlijk
halen. Ik heb nog een nieuwe videoboodschap ingesproken, waarin aanstekelijk.”
ik hem duidelijk maak dat hij niet hoeft te speechen, maar ik denk
dat ze de banden verkeerd hebben gewisseld. Ik heb gehoord Tijdens de inhuldiging van Sinterklaas sprak burgemeester Hans
dat hij alle Olympisch kampioenen belachelijk heeft proberen te Janssen nog uit dat de Goedheiligman rode bloembakken had
laten bezorgen. We vroegen een betrouwbare klokkenluider binnen
maken. Dat is wel heel kort door de bocht van Jan.”
de gemeente om een reactie: “De burgemeester wilde hiermee een
rookgordijn optrekken.”
Envelopje op één in Cadeautip 2000

Max Verstappen maakt stuurfout

Rootven 15 • 5066 AT Moergestel
info@wijn-plus.nl • 013-5133034

Het alom bekende envelopje wordt op de verlanglijst der
verlanglijsten gevolgd door de chocoladeletter en het bierpakket. Ook een pleinbewoner gelooft niks van een dergelijk complot:
Naar verluidt wil niemand nog een doos Merci, kousen of een “Waar rook is, is vuur. En wie gelooft er nu zo’n verhaal als dat
van de burgemeester? Sinterklaas laat nooit iets bezorgen, die
staatslot.
neemt alles mee op zijn stoomboot. Iedereen weet dat dat valse
bescheidenheid is van Hans. Het St.-Jansplein vormt de as van
Krajicek gunt tegenstandster 2 sets
Moergestel, dus een mooier symbool dan 8 grote rode asbakken
In de 1e ronde van het ITF-toernooi van Toronto heeft tennisster is er niet.”
Michaëla Krajicek opzien gebaard door haar tegenstandster, de
Tsjechische Marie Bouzkova, slechts 2 sets te gunnen. Krajicek
verloor de wedstrijd met 6-4, 4-6, 6-7 en werd daarmee Het Goede Doel past tekst aan van ‘Sinterklaas wie
kent hem niet’
uitgeschakeld.
De Zwarte Pietendiscussie gooit nu ook roet in het eten van de
Utrechtse band Het Goede Doel.
29 februari 2017 gaat niet door
Bij het vaststellen van de kalender voor 2017 is een streep gezet Henk Westbroek: “Ik vind dat wij als vertegenwoordiger van de
door de organisatie van 29 februari. In tegenstelling tot volgend jaar Nederpop onze ogen niet kunnen sluiten voor de maatschappij.
valt de 60e dag van het jaar in maart. Dit is tevens Aswoensdag.

Wij zingen natuurlijk ‘Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas,
Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet.’ Dat is totaal niet meer van
deze tijd.
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Met rode, blauwe, stroopwafel-, kaas- en roetveegpieten is het
helemáál niet meer zo NATUURLIJK dat Zwarte Piet aan de zijde
van zijn oude Pieterbaas staat.”
Het Goede Doel gaat duidelijk met zijn tijd mee en laat zijn fans
kiezen welke tekst er in de nieuwe ‘Sinterklaas, wie kent hem niet’
moet komen:

Hovenier & klussenbedrijf

Johan van Daelen
aanleg & onderhoud van tuinen en meer...
T 06-83164700
info@johanvandaelen.nl
www.johanvandaelen.nl

Ontwerp & advies

Beplanting

Bestrating

Bouwkundige werken

Grondwerk

Vijvers

a. “Sinterklaas, Sinterklaas, en eventueel Zwarte Piet.”
b. “Sinterklaas, Sinterklaas, en misschien ook Zwarte Piet.”
c. “Sinterklaas, Sinterklaas, en blijf met je vieze kk poten van
Zwarte Piet.”
d. “Sinterklaas, Sinterklaas, en Moriaantje zo zwart als roet.”
Henk Temmink: “We hebben 5 fans, dus ex aequo kan het in elk
geval niet worden, haha. De nieuwe plaat mét de nieuwe tekst
wordt in de zomer van 2017 uitgebracht. Inderdaad, dus nog
vóórdat de pepernoten in de winkel liggen. De opbrengst gaat naar
Het Goede Doel.”

Oscillococcinum geen goed Scrabble-woord

mét handschoenen in!)
2. Trek tweedehandsschoenen aan. Dit geeft je extreem koude
voeten. Je koude handen zijn sneller uit je geheugen dan
Gordon uit de kast.
3. Maak eens een koe zwanger. Wel via kunstmatige
inseminatie!
Er zijn natuurlijk ook altijd mensen die over hun handen plassen
als remedie. Dit is zinloos. Plas liever tegen je handen aan.

Doelen klimaatakkoord België

In 2015 sloot België in Parijs met zo’n 70 andere landen het
klimaatakkoord. Naar aanleiding hiervan heeft het land 4 doelen
bekendgemaakt. Premier van België Charles Michel: “Het
klimaatakkoord schiet ons Doel voorbij. We hebben al een akkoord
gesloten, maar om nu ook een van onze kerncentrales te sluiten…
Oké, er zitten wat scheurtjes in sommige kernreactors, maar is dat
meteen slecht voor het milieu? In Tsjernobyl worden de meeste
dieren vele malen ouder dan hun soortgenoten in andere delen
van de wereld. Dus als de boel hier ontploft, zwemmen er straks
misschien wel weer dolfijnen in de Antwerpse haven! Alleen een
dierenhater kan hier op tegen zijn.”
Doel 1, 2, 3 en 4

Tenzij je allebei de blanco’s als C inzet en de reeds gebruikte
letters dusdanig op het bord gerangschikt liggen dat je met
maximaal 7 toevoegingen precies Oscillococcinum kunt leggen.
Wetenschappers hebben reeds toegegeven dat er zelfs een grotere
kans bestaat dat iemand daadwerkelijk geen griep krijgt dankzij
Oscillococcinum.

PSV-supporters 1 duel zonder eerste elftal
Wij verzorgen al uw:

Gas, Water, Sanitair en Tegelwerk
Zink, Dak- en CVwerkzaamheden
Moergestel - Tel. 013 - 513 28 33

www.vlassakvaniersel.nl

De fans van de Eindhovense voetbalclub moeten het in de 2e ronde
van de Champions League op 15 februari 2017 stellen zonder het
eerste elftal. Dat is het gevolg van de wanprestatie van de spelers
tegen Bayern München, FK Rostov en Atletico Madrid in de 1e
ronde. Een laconieke PSV-supporter: “Dit is wel heel erg zuur. Ook
al waren we eraan gewend om doordeweeks in een vol stadion
te zitten zonder iets te zien dat ook maar een beetje op voetbal
lijkt.” Zanger en PSV-fan Guus Meeuwis: “Dit is een scenario dat je
normaal alleen in films ziet, nu dus ook in het Philips Stadion. Dit
is echt lullig met een harde L.”

Koude handen? 3 tips om er iets aan te doen!

Koning Winter kan streng zijn. En wat is er dan erger dan koude
handen? Hier volgen enkele manieren om af te rekenen met de
kwaal waardoor je de hele dag het gevoel van koude handen hebt:
1. Bak een cake in 45 minuten af op ± 250 graden. Pak de
cake zonder handschoenen uit de oven. (Extra: zet hem er

speciaal
Gewoon bier e Klaore
n is d
genoeg? Da
jouw kroeg.

Van der Zanden: Zndr klnkrs
n d strt, km j lk dg t lt.
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s e r v ic e

k!
B ij r u it b re u

Dag en nacht bereikbaar tel.: 013 - 5442926

www.deglascentrale.nl

2uu4rs

HET ADRES VOOR:
• Alle soorten dubbelglas
• Alle soorten enkelglas en spiegels
• Veiligheidsglas
• Glas in lood benodigdheden
• Afhalen Doe-het-zelver

DE RECLAMEFONTEIN
“Nieuwe Van Bommels van
de Pierewaaiers zitten goed.”

Aldus een opgetogen lid van de Raad van Elf die graag anoniem
wil blijven. “Ik heb ze sinds 11 november een paar keer aan gehad
tijdens het chauffeuren en ze zitten echt goed. Nu nog hopen dat
ze ook goed staan.”

“Nieuwe Van Bommels van
de Pierewaaiers staan goed.”

Op ’t Hoog fuseert met Windows

Ramenfabriek Op ’t Hoog is een strategische alliantie aangegaan
met Microsoft Windows. Een medewerker geeft ruiterlijk toe:
“In het kader van een steeds verder moderniserende samenleving
is dit niet meer dan normaal. We zouden onze eigen ramen ingooien
als we alles met de hand bleven opschrijven en uittekenen, ook
al zijn we op papier modern genoeg. Het tekenen van een ruit
is nu eenmaal een vak apart. Van onze ramen passen er geen
13 in een kozijn!”

Aldus de vriendin van een opgetogen lid van de Raad van Elf die
graag anoniem wil blijven. “Mijn vriend heeft ze een paar keer aan
gehad tijdens het chauffeuren en ze staan hem echt goed. Het
maakt hem echt bijna twee keer zo aantrekkelijk”, zegt MarieLouise. “Nu nog hopen dat ze ook goed lopen.”

Veldhovenring 80A - 5041 BD Tilburg - E-mail: post@deglascentrale.nl

Middels de nieuwe software kunnen de vochtexperts bovendien
mogelijke aanslag op de producten exact beramen.

Nieuwjaarsborrel Van Dam met partners

Tijdens de jaarlijkse borrel was het voor klanten en personeel
voor het eerst toegestaan om samen met hun partners te komen.
Partners waren ook welkom. Meerdere partners gingen in op de
uitnodiging.

Floris van Bommel
9th generation shoemaker
since 1734

Biljart gevonden in café De Brouwer

www.florisvanbommel.com

“Nieuwe Van Bommels van
de Pierewaaiers lopen goed.”

Aldus een verkoopster van de Van Bommel-winkel in het Belgische
Brugge. “Wij verkopen ze al sinds afgelopen zomer, maar toen de
Pierewaaiers deze schoenen zijn gaan dragen, gingen ze pas echt
goed lopen. Ze vliegen als zoete broodjes over de toonbank. Veel
van onze kopers zijn wel toeristen en je weet nooit of pakweg
een Amerikaan of een Japanner andere voeten heeft. Nu dus nog
hopen dat ze ook goed zitten.”

ers:
Hoppenbrouw oog
met
Jong publiek, iek.
voor techn
Bij Wout, gaat elke
gildebroeder voor
goud.
De Veerkes:
Lege maag of droge bek?
In de Herberg is nog plek.

In de kroeg aan het Rootven 11 te Moergestel, tevens residentie van
C.V. De Pierewaaiers, is een biljarttafel gevonden. Onderzoekers
deden de vondst al in 2015, maar komen er nu pas mee naar
buiten. Een onderzoeker: “Midden in het café onder het podium
waarop elke zondag verschillende mensen hun kunsten vertonen,
van wie sommigen best verdienstelijk overigens, bleek een volledig
intact biljart te staan. Toen we de ontdekking deden, hadden we
geen andere keus dat het laken naar ons toe te trekken. We komen
er nu pas mee naar buiten, omdat er tijdens Carnaval in het café
geen plek is voor het enorme toestel.”
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SMC staat voor Samenwerkend Moergestels Carnaval.
Hierin zijn alle carnavalsverenigingen vertegenwoordigd.
Dat zijn De Pierewaaiers, De Dorstvlegels, De Durdraaiers
en De Springveren. Zij organiseren samen allerlei
carnavalsactiviteiten in ons dorp voor jong en oud.
Om dat te kunnen bekostigen, organiseert het SMC een keer
in de paar jaar een grote activiteit om de benodigde gelden
te genereren. Afgelopen jaar was dat de Superloterij. Met de
opbrengst daarvan is het mogelijk om allerlei activiteiten
tijdens Carnaval in Moergestel te organiseren. Voor jong en
oud en voor groot en klein. Welke dat zijn, daarover lees je
meer op deze pagina’s.

1
VRIJDAG 24 FEBRUARI, 13.00 - 15.00 UUR: SCHOLENCARNAVAL
‘‘Een topmiddag voor de kids!’
Op vrijdagmiddag komen de basisschool-leerlingen allemaal naar
Den Boogaard om samen met de carnavalsverenigingen Carnaval
in te luiden. De kinderen kunnen dan uit hun dak gaan op allerlei
carnavalshits, waaronder een nummer dat speciaal voor hen is
gemaakt. Daarnaast kunnen ze worden geschminkt, wordt er een film
gedraaid en kunnen de kinderen hun knutsel- en kleurtalenten ten
toon spreiden. En natuurlijk wordt er gezorgd voor wat lekkers om de
middag goed door te kunnen komen. Een topmiddag voor de kids!

SMC,
WAT IS DAT?

2
ZATERDAG 25 FEBRUARI, 14.00 UUR: CARNAVALSMIS
‘Een mooi moment van bezinning voordat Carnaval echt losbarst’
Op zaterdagmiddag is er om 14.00 uur een speciale gebedsdienst in onze
prachtig versierde kerk. Tijdens deze feestelijke viering is er volop ruimte
voor muziek en meezingen. Een mooi moment van bezinning voordat
het uitbundige carnavalsfeest echt losbarst. En natuurlijk ook om als
dorp onze saamhorigheid te laten zien. Kom op tijd voor een goed plekje!
U komt toch ook?!

3
ZATERDAG 25 FEBRUARI, 15.00 UUR: OPENINGSMIDDAG
‘Ouderwets carnavallen met Goud van Oud!’
Na de carnavalsmis is de gehele Moergestelse bevolking van harte
welkom in Den Boogaard voor de openingsmiddag. We hebben dit jaar
weer onze uiterste best gedaan om er een gezellige middag van te
maken voor jong en oud.
Bij binnenkomst staat er traditiegetrouw een gratis kopje koffie voor u
klaar met een heerlijk oer-Brabants worstenbroodje. Rond de klok van
16.00 uur overhandigt burgemeester Hans Janssen de sleutel aan
Stadsprins Pier XXXXXV. En daarmee is Carnaval 2017 officieel geopend.
Het thema voor dit jaar is wederom ‘Goud van Oud’. Dat wordt dus
ouderwets carnavallen met de krakers van toen en nu! Zeker met onze
eigen vinyl-dj’s John en Stef.
Voor de kinderen is er weer volop vertier in een speciale kinderhoek:
een springkussen, een optreden van de leerlingen van de basisschool
met hun eigen carnavalslied en dansje, diverse spelletjes, een gratis
snoepkaart, enzovoorts.
De mottoverkiezing is ook weer onderdeel van het programma.
U bepaalt zelf mede welk motto er gekozen wordt. Rond 17.00 uur
worden de genomineerde motto’s bekendgemaakt. Dinsdagavond na
de pierrotverbranding wordt het winnende motto gepresenteerd op
het St.-Jansplein.

4
ZONDAG 26 FEBRUARI, 12.45 UUR: CARNAVALSOPTOCHT
‘Ôk gij hurt in d’n opstoet!’
Op zondagmiddag trekt er traditiegetrouw een bonte ‘opstoet’ door ons
dorp. Deze begint om stipt 12.45 uur in de Pastoor Janssenstraat (vlakbij
de Schoolstraat). De route is ongewijzigd ten opzichte van voorgaande
jaren: Prinses Margrietstraat, Prinses Beatrixstraat, Krijtestaat en
Rootven. Bij het St.-Jansplein wordt een defilé afgenomen en worden
alle deelnemers voorgesteld.
De prijsuitreiking voor de kinderoptocht vindt plaats om 15.30 uur in
Den Boogaard. De prijzen voor de volwassenen worden om 17.00 uur
verdeeld in De Brouwer. De wisselbokaal voor de mooiste Prinsenwagen
wordt ’s avonds rond 22.00 uur toegekend in ’t Draaiboompje.
Wil je nog meedoen? Inschrijven kan tot woensdag 22 februari 18.00
uur via www.carnavalmoergestel.nl.
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5

6

DINSDAG 28 FEBRUARI, 13.00 UUR: SENIORENMIDDAG
‘Ouderwets gezellige carnavalsbingo
Op dinsdagmiddag start om 13.00 uur in Den Boogaard een ouderwets
gezellige seniorenmiddag met een kopje koffie en wat lekkers. Rond
14.15 uur komen de carnavalsverenigingen een bezoekje brengen om
letterlijk en figuurlijk een duit in het zakje te doen om de feestvreugde
nog verder te verhogen: een gratis carnavalsbingo met een prijzenpakket
van maar liefst 200 euro en een gratis loterij! Daar moet je toch bij zijn?!

ZATERDAG 25 EN MAANDAG 27 FEBRUARI: CARNAVALSDISCO’S
‘Speciaal voor de jongere jeugd’
Net zoals voorgaande jaren slaan verschillende organisaties de
handen weer ineen om carnavalsdisco’s te organiseren voor de
Moergestelse jeugd. Den Boogaard, Jongerenwerk Moergestel (JWM)
en het Samenwerkend Moergestels Carnaval (SMC) staan garant voor
de invulling van deze avonden.

7
DINSDAG 28 FEBRUARI, 24.00 UUR:
PIERROTVERBRANDING EN MOTTO 2018
‘Spectaculaire en emotionele afsluiting van Carnaval!’
Op dinsdag rond middernacht verzamelen alle carnavalsvierders zich
rondom het St.-Jansplein om Carnaval 2017 officieel af te sluiten.
Dat gebeurt met de traditionele verbranding van de pierrot. Daarnaast
blikken de Prinsen terug op het afgelopen carnavalsfeest. Aansluitend
wordt het motto voor Carnaval 2018 bekendgemaakt. U bent van harte
welkom om bij deze spectaculaire en emotionele ceremonie aanwezig
te zijn!

8
MOTTOVERKIEZING
‘Weet jij een leuk motto?’
Ieder jaar kiezen we tijdens Carnaval een nieuw motto voor Carnaval van
volgend jaar. Dit jaar is het motto ‘We zèn goed gemutst’. Maar wat zal
het motto voor 2018 zijn?
Als jij een leuk motto weet, dan kun je dat op twee manieren aan ons
laten weten. Per e-mail naar motto@carnavalmoergestel.nl of schriftelijk
in de mottobox bij Novy Van Wezel. Je mag maximaal 3 motto’s per
persoon indienen. En dat kan tot uiterlijk woensdag 22 februari
18.00 uur. Vergeet niet je naam en telefoonnummer te vermelden.
Tijdens de openingsmiddag kunnen alle aanwezigen via een
stemformulier aangeven welke motto’s zij het leukst vinden. Aan het
einde van de middag wordt de top 11 bekendgemaakt. Vervolgens kiezen
de Prinsen uit deze verkorte lijst het motto voor 2018. De bekendmaking
daarvan vindt plaats op dinsdagavond na de pierrotverbranding op het
St.-Jansplein. En dan ontvangt de bedenker een leuke attentie voor het
aanmelden van het nieuwe motto.

Op zaterdagavond kun je terecht bij Jongerenwerk Moergestel.
Rond 18.15 uur komt Prins Pier XXXXXV van C.V. De Pierewaaiers
met zijn hofhouding op bezoek. Op maandagavond is het disco bij Den
Boogaard. De Prins zal daar om 20.15 uur met zijn gevolg aanwezig zijn.
De entree is gratis. Consumpties zijn verkrijgbaar voor slechts € 1,- per
stuk. Daarnaast zijn er ook kaarten van € 5,- voor drie consumpties, een
zakje chips en diverse snoepjes.

PROGRAMMA:
Zaterdag 25 februari (Jongerenwerk Moergestel, Bosstraat 1 B):
• 18.00 - 22.00 uur voor groep 5 t/m 8 van de basisschool
Maandag 27 februari (Den Boogaard, St.-Jansplein 5):
• 18.30 - 20.30 uur voor groep 5 t/m 8 van de basisschool
Uitgangspunten:
• Kinderen moeten in het bezit zijn van een telefoonnummer dat bij
calamiteiten gebeld kan worden.
• We gaan ervan uit dat de kinderen zelfstandig naar huis kunnen of
dat ze opgehaald worden door de ouders/verzorgers.
• Ouders worden niet toegelaten tijdens de activiteit, enkel halen en
brengen is toegestaan..

9

Twinkeltje is altij
goed gemutst

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

Onder het motto “We zèn goed gemutst” 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 22 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 26 februari tussen 10.30 uur
en 11.30 uur te worden afgehaald bij Café de Brouwer aan
het Rootven te Moergestel.
- De optocht wordt vanaf 12.00 uur opgesteld nabij het
kruispunt van de Schoolstraat met de Scheerman en de
Burgemeester Bardoelstraat.
- De route is als volgt: Schoolstraat, Burg. Bardoelstraat,
Past. Janssenstraat, Prinses Margrietstraat, Prinses
Beatrixstraat, Krijtestraat, Rootven, Raadhuisstraat
en tot slot het Sint Jansplein.
- De prijsuitreiking voor de kinderoptocht is om 15.30 uur
in Den Boogaard aan het St. Jansplein te Moergestel.
- De prijsuitreiking voor de volwassenenoptocht begint
om 17.00 uur in Café de Brouwer.

Kinderopstoet

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

WÈ kunde winnen ?
A: Wagens
1e prijs: D325,-

2e prijs: D160,-

3e prijs: D110,-

B1: Kleine loopgroepen (3 t/m 10 personen)
1e prijs: D70,2e prijs: D55,3e prijs: D35,B2: Grote loopgroepen (meer dan 10 personen)
1e prijs: D180,2e prijs: D135,3e prijs: D90,C: Individuen (1 of 2 personen)
1e prijs: D55,2e prijs: D40,-

3e prijs: D25,-

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

64

www.carnavalmoergestel.nl

www.carnavalmoergestel.nl
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AANNEMERSBEDRIJF

Croy Restaurant ‘t Stokske
Geniet 7 dagen in de week van een heerlijk
3 GANGEN KEUZEMENU tegen een vriendelijke prijs!
Croy Restaurant ‘t Stokske
ligt aan de rand van het
natuurgebied Oisterwijkse
Bossen en Vennen.
Wij beschikken over twee
terrassen en een grote speeltuin.

U krijgt bij ons de
vier Croy garanties:
• altijd heerlijk eten
• altijd vriendelijke prijzen
• altijd hartelijke bediening
• altijd gratis parkeren

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

WWW.DE SMAAKVANCROY.NL
Croy ‘t Stokske, Zandstraat 1, Moergestel, Tel. 013 - 513 1385
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Carnaval
2017

DO
23 FEB

Carnavalsconcert
Seniorenorkest Tilburg met medewerking van Meezingkoor ‘Agge
Mar Weg Bent’
14.00 uur

VR
24 FEB

Schoolcarnaval

ZA
25 FEB

Openingsbal

ZO
26 FEB

Kindercarnaval

MA
27 FEB

Dweilen

Carnaval voor de Moergestelse basisscholen

Een feestelijk programma met daarin de sleuteloverdracht

DWEILPROGRAMMA 27 FEBRUARI 2017

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 Steeg
‘t Draaiboompje
Epi
13:15
De Steeg
‘t Draaiboompje
Epi
13:30
De Steeg
Feesterij ‘t Stokske
Brasserie 43
13:45
De Veerkes
Feesterij ‘t Stokske
Brasserie 43
14:00
De Veerkes
Epi
Den Boogaard
14:15
De Veerkes
Epi
Den Boogaard
14:30
Epi
De Bierschaope
Hierneffe
14:45
Epi
De Bierschaope
Hierneffe
15:00
Epi
De Bierschaope
De Veerkes
15:15
Epi
De Bierschaope
De Veerkes
15:30
De Klaore
Brasserie 43
‘t Centrum
15:45
De Klaore
Brasserie 43
‘t Centrum
16:00
De Klaore
Den Boogaard
‘t Centrum
16:15
De Klaore
Den Boogaard
De Steeg
16:30
De Brouwer
De Brouwer
De Steeg
16:45
De Brouwer
De Brouwer
De Klaore
17:00
De Brouwer
De Brouwer
De Klaore
17:15
‘t Centrum
De Klaore
De Brouwer
17:30
‘t Centrum
De Klaore
De Brouwer
17:45
‘t Centrum
De Steeg
De Brouwer
18:00
Den Boogaard
De Steeg
Feesterij ‘t Stokske
18:15		
‘t Centrum
Feesterij ‘t Stokske
18:30		
Bregje Oisterwijk
Feesterij ‘t Stokske
18:45			
De Gerrithoeve

SPRINGVEREN

Prinses Irenestraat
‘t Draaiboompje
‘t Draaiboompje
‘t Draaiboompje
‘t Draaiboompje
‘t Draaiboompje
De Steeg
De Steeg
Brasserie 43
Brasserie 43
Brasserie 43
De Klaore
De Klaore
De Brouwer
De Brouwer
Willy Wally Pleinfestijn
Willy Wally Pleinfestijn
Willy Wally Pleinfestijn
Willy Wally Pleinfestijn
Willy Wally Pleinfestijn
Willy Wally Pleinfestijn
Willy Wally Pleinfestijn
Willy Wally Pleinfestijn
‘t Centrum
‘t Centrum
Croy ‘t Stokske

Na de optocht groot kindercarnaval met prijsuitreiking van de kinderoptocht

Jeugddisco
18.30 - 20.30 uur

DI
28 FEB

Seniorenmiddag
Met een bingo, loterij en bezoek van Raden van Elf
Vanaf 13.00 uur

Den Boogaard wenst iedereen
een gezellig carnaval toe!
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BESTE DORS(T)VLEGELS,
Wat gaat een jaar toch snel voorbij. De avond dat
onze nieuwe Prins Ronaldo werd gekozen, staat
mij nog heel goed bij. Het was een geweldige
verrassing voor velen onder ons. Het is ook een
goede keuze geweest van onze Prinsencommissie,
want we hebben een topjaar gehad!
Het jaar is omgevlogen, mede door de vele
activiteiten in ons mooie 44-jarig bestaan. We
hebben samen met iedereen uit Moergestel, onze
zusterverenigingen en de bevriende verenigingen
uit de omliggende dorpen een geweldige
feestavond gehad! Ook hebben we met onze leden
een erg leuke golfdag gehad, super! Daarnaast
hebben we even kunnen stilstaan bij een lid die
al 44 jaar Dors(t)vlegel is: Piet Moorman. Heel fijn
Piet, dat je er altijd nog bij bent!

Wij zén altijd goed gemutst
met Kinderkleding (kraam)
kadootjes & dames sieraden en accessoires

Terwijl ik dit schrijf, is Prins Ronaldo verkozen voor
zijn tweede jaar als Prins van C.V. De Dors(t)vlegels.
Prins Ronaldo en adjudant Toon, ik wens jullie een
heel fijn carnavalsjaar toe. Dat we er gezamenlijk

weer een mooie Carnaval van maken met
Prins en Raad van Elf.
Ook wil ik nog even het Samenwerkend
Moergestels Carnaval (SMC) bedanken voor
de fijne samenwerking, waarin we samen
een geslaagde Superloterij hebben opgezet.
Met dit succes kunnen we met z’n allen
toch maar weer vijf jaar openbaar Carnaval
in Moergestel realiseren. Ook wil ik dan
iedereen bedanken die hier zijn steentje aan
heeft bijgedragen: organisatie, sponsors en
de mensen die een lot hebben gekocht.
Dan wens ik de Pierewaaiers, de Durdraaiers,
de Springveren en alle Moergestelse mensen
een goede Carnaval toe en dat we maar met
z’n allen goed gemutst plezier mogen maken!
Met carnavaleske groet,
Ad Bakkers
voorzitter C.V. De Dors(T)vlegels

“HAAL DE MUTSEN MAAR VAST UIT DE KAST”
Beste carnavalsvrienden,
Voor de tweede keer mag ik dit jaar
weer de scepter zwaaien over het
Dors(t)vlegelrijk.
Wat heb ik vorig jaar genoten van alle
feestvierende en carnavalsminnende
mensen. En wat kunnen wij trots zijn
op onze vier carnavalsverenigingen. We
zijn rijk in Moergestel.
Ik hoefde dan ook niet lang na te
denken toen de Prinsencommissie op
een avond in oktober bij ons aanbelde
of ik voor de tweede keer Prins wilde
worden.
De reacties die ik in het afgelopen jaar
van diverse mensen heb ontvangen,
waren mede een inspiratie om voor
de tweede keer ‘ja’ te zeggen. Ook
hebben diverse ervaringsdeskundigen
mij geadviseerd om minimaal twee
jaar Prins te zijn, omdat je voor het
tweede jaar weet wat er komen gaat
en dat je daardoor ook relaxter in het
prinsenambt staat. We gaan het zien,
we gaan het meemaken.
PRINS SJAAK D’N URSTE

Bij mijn eerste benoeming was Marcus
nog Prins. Toen wij ’s avonds op het einde
van ons Prinsenbal de zaken nog eens
doornamen aan de bar, zei Mark tegen
mij dat hij het jammer vond dat hij
geen Prins meer zou zijn dat jaar. Aan
hem valt nu de eer te beurt om de
Jubileumprins te zijn als Pier XXXXXV,
dus gaan we de afspraken die we toen
gemaakt hebben proberen waar te
maken.
We gaan er met de vier verenigingen
een nóg gezelligere Carnaval van
maken en, alvast vooruitlopend
op het feest zelf, mocht ik dan op
dinsdagavond wéér geen stem meer
over hebben, dan wens ik alle inwoners
van Moergestel een hele prettige en
veilige Carnaval.
Haal de mutsen maar vast uit de kast,
want wij gaon goed gemutst het feest
der feesten vieren.
Alaaf,
Prins Ronaldo
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Prins Ronaldo en adjudant Toon Moorman

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

Industrieweg 6 5066 XJ Moergestel

Vanaf April 2017 ontvangen wij u graag op onze
nieuwe locatie in Oisterwijk.
www.vanierseltechniek.nl

Niet op de foto, maar wel in de Raad van Elf:
Dré Mallens, Robert van den Aker,
Hennie de Wit en Rob Kogels

De vrouwe ginge dees
keer op vakansie meej
Ronnie en Tonnie

Burg. Bardoelstraat 42
5066 VE Moergestel
013 - 513 42 70
06 - 547 60 559
info@bouwbedrijfvandenmeijdenberg.nl

Sprendlingenstraat 37 5061 KM Oisterwijk

Van links naar rechts:
Jan Moorman, Bram Weijtmans, Ad Bakkers,
Wim van Dijk, Twan van der Bruggen,
Prins Ronaldo, adjudant Toon Moorman,
Leon Donkers, Cees Hamelink, Ritchie de Laat,
Robbie Eijkemans en Stefan Moorman

De verborgen talenten
van de Dors(t)vlegels

Al 33 jaor bij dees clubke

44 jaor alles uit
de kaast gehaold

Alles kwam of zat in de kaast

PROOST!
Fèn fisje, nie?!

Wir d’n urste prijs opgehaold,
al was het mar net

Eens unne sauwelaer,
altèd unne sauwelaer
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Klaornaval 2017
We zen goed gemutst!
Vrijdag:

Vandaag staon we d’r gemutst op om diverse kapellekes te
ontvangen op de traditionele INBLAOSAVOND.

Einde Carnaval meej het
nieuwe motto vur dees jaor

Onze voorzitter
kreeg de hoogste
onderscheiding van
de Bierschaope

Zaterdag: Vandaag zullen de meeste voor d’n eerste keer de feestmuts
opzetten. Wij zorgen voor de beste feestmuziekskes en ook
dees jaor doen we mee aan ‘t RONDJE GESSEL.
Zondag: Gaan we weer kijken naar de mooiste praalwagens. Aansluitend

Dees stel
lid
werd ere

KLAORNAVALSBAL voor jong en oud.

We zèn er goed gemutst mee

Maandag: DWEILEN: deze dag komen verenigingen en vriendengroepen
goedgemutst de mooiste carnavalsdansjes laten zien.
Dinsdag: De laatste dag dat het carnavalsmutske op kan. Dus laten we er met
z’n allen maar een mooie afsluiter van maken en denken laat ik deze
muts volgend jaar maar weer op doen!

Programma Carnaval 2017
Vrijdag 24 februari

Zaterdag 25 februari

Zondag 26 februari

Dinsdag 28 februari

10.15
14.00
15.00
18.30
20.30
20.45
21.15
12.00
16.00
18.00
20.45
21.15
22.15

WWW.DEKLAORE.NL

Maandag 27 februari
12.15
12.45
13.30
14.00
14.30
15.30
16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
18.30
20.45
21.15
22.15

13.00 Bezoek aan kindercarnaval
Na afloop naborrelen met de andere
carnavalsclubs in café ’t Centrum
20.00 Verzamelen bij ’t Centrum
Afhalen prins Ronaldo en dweilen in Moergestel
Bezoek aan de Springveren in De Veerkes
Koffiebezoek Stanislaus door Prins en adjudant
Bezoek aan carnavalsmis in de parochiekerk
Bezoek openingsmiddag in Den Boogaard
Eten bij Epi
Bezoek van C.V. De Durdraaiers
Bezoek van C.V. De Springveren
Bezoek van C.V. De Pierewaaiers
Verzamelen voor deelname aan de optocht
Kindermiddag in ’t Centrum
Eten Bij Wout
Bezoek aan C.V. De Durdraaiers
Prijsuitreiking wisselbokaal prinsenwagens
Terug naar ’t Centrum

12.00
13.00
14.15
15.00
16.00
18.30
20.00
20.30
23.45

Dweilen bij De Veerkes
Dweilen bij ’t Draaiboompje
Dweilen bij feesterij ’t Stokske
Dweilen bij Epi
Dweilen bij De Bierschaope
Dweilen bij Brasserie 43
Dweilen bij Den Boogaard
Dweilen bij De Brouwer
Dweilen bij De Klaore
Dweilen bij De Steeg
Terug naar ’t Centrum
Eten bij Bregje
Terug naar ’t Centrum
Bezoek aan C.V. De Pierewaaiers
Terug naar ’t Centrum
Brunch SMC bij ’t Centrum
Bezoek aan prinsverkiezing G.V. De Borrelaers
Bezoek KBO
Gezamenlijk uurtje met de 4 carnavalsclubs
Dweilen
Eten bij Den Boogaard
Bezoek van De Bierschaope
Bezoek van De Springveren
Popverbranding en afsluiting Carnaval
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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
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CARNAVAL 2017 BIJ `T DRAAIBOOMPJE
Vrijdag: DE
met

KREEZIE DRAAIDEE

DE ZINGENDE SCHLAGER

STE

UR
N
’
D
OS
J
INS
PR
Carnavalsminnend Moergestel,

Zaterdag: DE

FAUTE AVONT met
PAUL ELSTAK

Kaarten voorverkoop: 5,00
Verkoop aan de deur: 8,50

Zondagmiddag:

DE MINI PLAYBACK SHOW
En `s avonds:

PRIJSUITREIKING PRINSENWAGENS
Maandag: DWEILEN
Dinsdag: KINDERMIDDAG

MET CLOWN FREDERICO
Aftrap vanaf 14.00 uur:

DE “ BRAKKE PRINSVERKIEZING”
...EN DE GEHELE CARNAVAL GOEIE DJ`S!
Www.draaiboompje.nl

Tijdens de carnaval eten van de snackkaart!

Ik groet u op deze zondagmorgen na ons
Prinsenbal wanneer ik enigszins duf maar
voldaan met een broodje en koffie (wat wil
je als het zes uur is geworden?) mijn stuk zit
te schrijven voor deze carnavalskrant.
Ook dit Prinsenbal was er weer één om
in te lijsten: druk, gezellig, spannend en
verschrikkelijk veel gelachen. Met een
tijdmachine ging ik in de tijd op zoek naar
een nieuwe Prins om hem uiteindelijk op
Stanislaus te ontdekken. (Wil je de filmpjes
zien? Kijk dan op onze site.) Maar er kwam
geen Prins uit de tijdmachine maar een foto,
waarna ik uit het publiek kwam gesprongen
en het feest losbarstte.

Ik ben er enorm trots op dat ik bij deze
club weer voor mag gaan in het feestgedruis.
Het afgelopen jaar heb ik enorm veel
plezier beleefd met De Durdraaiers. Dit
is een gezellige club mensen die van een
feestje houden, tijdens Carnaval, maar ook
daarbuiten.
Deze Carnaval mag ik samen met mijn
adjudant Carlo van Esch en de voltallige
Raad van De Durdraaiers weer de leiding
nemen tijdens 5 gezellige dagen. We kunnen
er weer tegenaan, onze dorstlustige Raad is
versterkt met enkele nieuwe raadsleden, te
weten: Freek op ’t Hoog, Jan Ketelaars en
Ralph van Loon. Heren, van harte welkom bij
de Raad! Samen gaan we er goedgemutst
weer een kneitergekke Carnaval van maken.
Met het motto ‘We zèn goed gemutst’ zijn wij
en onze zusterverenigingen De Pierewaaiers,
De Dors(t)vlegels en De Springveren samen
met hun Prinsen en adjudanten er weer klaar
voor om er met u een gezellige Carnaval
van te maken. Want carnavallen dat doe je
samen en niet alleen!

Wij heten iedereen van harte welkom tijdens
Carnaval in onze residentie ‘D’n Draai’.
En Jan, Harriette, Sjaan en het voltallige
personeel wil ik alvast bedanken voor de
goede zorgen en fijne sfeer tijdens Carnaval.
Ik wens iedereen een mooi, gezellig en
fantastisch Carnaval. Begin er goedgemutst
aan en leg er aan het eind goedgemutst de
pannen op.
Met carnavaleske groet aan heel Moergestel,
Prins Jos d’n Urste

UT KOMT ER WIR AON!
Beste carnavalsvrienden,
‘Ut komt er wir aon!’ En natuurlijk hebben we het
dan over het grootste, jaarlijkse feest in Moergestel
en verre omstreken, ook wel bekend als Carnaval.
Hoogste tijd om weer even terug te kijken en alvast
stiekem een beetje vooruit te kijken.
Laat ik maar eens beginnen bij één van de
belangrijkste hoogtepunten van het afgelopen
jaar. Als Durdraaiers mochten we wederom de
presentatieprijs in ontvangst nemen tijdens het
Pieregeblèr met ‘Het startschot voor Carnaval’.
Met hulp van onder meer allerlei bekende
Moergestelnaren (waaronder ook de allerbekendste
HdB), maar ook burgemeester Hans Janssen, Robèrt
van Beckhoven en niet te vergeten Ferry van de
Zaande. Daar mogen we trots op zijn!

rondborstige jurkjes. ‘Das war super!’ Zeker voor
herhaling vatbaar dus.
Vorig jaar kon ik jullie al melden dat er een aantal
mutaties zou gaan plaatsvinden binnen het bestuur.
En als voorzitter ben ik erg blij dat we erin geslaagd
zijn om de hiaten die de stoppende bestuursleden
hebben achtergelaten, in te vullen met een aantal
jonge, enthousiaste honden. Het gaat om Jan
Ketelaars, Manon Lucas en Maartje van Diessen.
Welkom in het bestuur. Met jullie erbij kunnen we als
club weer jaren vooruit!

Ook binnen onze Raad van Elf heeft een aantal
wijzigingen plaatsgevonden. Bert-Jan Smits en Joost
van Roessel hebben hun steek (figuurlijk) aan de
wilgen gehangen. Daarvoor in de plaats hebben
drie leden van onze Voorraad de over’steek’ durven
te wagen: Freek op ’t Hoog, Ralph van Loon en Jan
Een ander hoogtepunt dat ik zeker niet mag
Ketelaars. En gelukkig hebben we ook weer twee
vergeten is ’t Feest van de Lange Nacht. Na de
jeugdigen bereid gevonden om plaats te nemen in
stijgende bezoekersaantallen van de afgelopen jaren, onze Voorraad. Naast Willem van Haaren en Dirk
van Nunen zijn Gertjan Dhondt en Willem Moorman
hadden we de laatste keer voor het eerst weer een
toegetreden tot dit selecte gezelschap. Hiermee zijn
uitverkochte tent. Dat kan vanzelfsprekend alleen
maar met de geweldige inzet van de vele vrijwilligers wij weer volledig op oorlogssterkte voor Carnaval!
die onze vereniging een warm hart toedragen. Hierbij
nogmaals enorm bedankt voor jullie hulp!
En wie zwaait dit jaar de scepter in het
Durdraaiersrijk? Wederom Prins Jos d’n Urste, in het
Een ander hoogtepunt dat ik zeker wil vermelden is dagelijks leven ook wel bekend als Jos Hoefnagels.
ons jaarlijkse ledenuitstapje. Met een hele bus vol
Na enig aandringen van onze kant heeft hij ervoor
Durdraaiers zijn we naar de Oktoberfesten in Sittard gekozen om er nog een jaar aan vast te plakken. En
geweest. Alle heren in lederhosen en de dames in
het is mij een eer dat ik hem ook dit jaar weer mag

bijstaan als zijn adjudant. Buurman en Buurman
gaan dus weer samen op pad, uiteraard met de beide
buurvrouwen Angeli en Marieke.
Als Durdraaiers zijn we er dus weer helemaal
klaar voor! We gaan er samen met onze
zusterverenigingen De Pierewaaiers met Prins Pier
XXXXXV, De Dorstvlegels met Prins Ronaldo en
De Springveren met Prins Ivo weer een geweldige
Carnaval van maken in d’n Draai en verre omstreken.
En dan kom ik tot de afsluiting van mijn verhaal.
Als voorzitter wens ik Prins Jos d’n Urste samen
met de Raad van Elf, de Voorraad, de ex-Prinsen, de
Durdraaierinnekes, het bestuur en al onze andere
carnavalsvrienden heel veel leut toe tijdens Carnaval
2017. Ik weet zeker dat onze kasteleins Jan en
Harriëtte met het voltallige personeel (en natuurlijk
niet te vergeten Sjaan) er weer voor gaan zorgen
dat het supergezellig wordt in onze residentie. Hoe
meer zielen, hoe meer vreugd! Kom dus gerust een
keer aanwaaien bij ’t Draaiboompje (over de stroom),
want één ding kan ik jullie allemaal garanderen: ‘Wij
zèn goed gemutst!’
Wees gegroet!
De voorzitter van C.V. De Durdraaiers,
Carlo van Esch
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Raadhuisstraat 15 Moergestel T 013 513 18 67
info@ligtvoetshoes.nl www.ligtvoetshoes.nl
Gratis parkeren voor de deur!
Volg ons op:

Achterin van links naar rechts: Arjan Timmer, Ralph van Loon, Patrick Witlox, Freek op ’t Hoog. Voorin van links naar rechts: Ruud Timmermans, Twan Vugts, Geert Claassen, Frank de Cort,
Carlo van Esch, Dirk van Velthoven, Prins Jos d’n Urste, Jan Ketelaars, Gijs Claassen, Tijs van der Zanden, Paul van der Sanden, Frank Timmermans, Harrie van Gorkum
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Het vertrouwde adres voor:
• Audio apparatuur
• Video apparatuur
• Witgoed
• Elektrotechnische installaties
• Domotica
• Beveiliging
• Telecom

Schoolstraat 7, 5066 EC Moergestel • T. 013 - 513 12 45 • E. info@fransvanvelthoven.nl • www.fransvanvelthoven.nl

H. VERHEIJEN
MOERGESTEL
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Freek op ’t Hoog:
A
N
R
ik met de
A
C
Durdraaiers aan
BIJ
het dweilen ben.
Carlo van Esch:

Frank de Cort:
we feesten tot
midden in de nacht.

Arjan Timmer: we
meej ons steek op
weer dur Gèssel
mogen draaien.

+316 53729086
hmst.verheijen@home.nl
www.h-verheijen.nl

Beglazing-Kozijnen-Renovatie-Rolluiken-Zonwering-Terras overkapping

D

...

52870075

SERVICE • KWALITEIT • FLEXIBILITEIT

AA

mijn steek weer fier
op mijn hoofd staat.

Twan Vugts:
ik vier dagen
nergens over na
hoef te denken.
Paul van der Sanden:
ik het bier voel
lopen en de muziek
hoor klinken.

Gijs Claassen:
we doorgaan tot
morgenvroeg.

Tijs van der Zanden:
ik bier kan drinken en
gas kan geven!

Ruud Timmermans:
we er met z’n
allen één groot
feest van maken.

Frank Timmermans:
we met ons clubke
veel plezier maken.

Jan Ketelaars:
als er veel
ambiance is.

Harrie van Gorkum:
het buiten -15
graden is.

Patrick Witlox:
ik genoeg drank
op heb.

Ralph van Loon:
als mijn kater ’s
morgens niet te
groot is.

Dirk van Velthoven:
mijn pak goed
ordinair in elkaar is
geprutst.

Geert Claassen:
ik aan de keukentafel
kan slapen.
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Plannen voor de aankoop
van een eigen huis?
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EXPRINSEN:

LE
TEL

ie kijken naar een

Wij willen graag samen met jull

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

Kom voor het beste hypotheekadvies naar

Wim Wolfs

Manon Lucas: Manon is 27 jaar oud en
tegenwoordig woonachtig aan ’t Stokske in
Moergestel. Ze is werkzaam bij De Hondsberg
(lekker dicht bij huis). Haar hobby is tennissen
met onze voorzitter.

Maartje van Diessen: Maartje is 29
jaar. Ze woont aan de Diessenseweg in
Hilvarenbeek. Ze werkt bij Deli XL. In haar
vrije tijd werkt ze bij Feesterij ’t Stokske.

Willem Moorman: Willem is 27 jaar. Hij woont
aan de Kriekenakker in Moergestel. Is nog in
opleiding en studeert voor ontwerper. In zijn vrije
tijd houdt hij van plaatjes draaien.
Gertjan Dhondt: Gert Jan is 24 jaar oud en woont
aan De Hoefkens in Moergestel. Hij werkt bij Gea
Food Solutions als full service medewerker. Hobby’s
zijn werken en hij houdt van een gezellig glaasje bier.

‘U T BEST U U
R’
Besterdring 221, 5014 HK Tilburg
Tel. (013) 581 1866
tilburgbesterdring@hypotheekvisie.nl

Van links naar rechts :
Jan Ketelaars, Eric Boogaers, Manon Lucas,
Wim Claassen, Carlo van Esch,
Maartje van Diessen, Twan Vugts.

Vrijdag 24 februari 2017
13.00 uur Aanvang kindermiddag in
Den Boogaard
15.30 uur Naborrelen in ’t Centrum
21.00 uur KREEZIE DRAAIDEE met
dj Izzy en De Zingende Schlager
23.11 uur Officiële opening/startschot van
Carnaval 2017 door
Jan Rijnen en Prins Jos d’n Urste

Maandag 27 februari 2017
12.30 uur Aanvang dweiltocht 2017 in
’t Draaiboompje
13.00 uur Epi
13.30 uur Brasserie 43
14.00 uur Den Boogaard
14.30 uur Hierneffe
15.00 uur De Veerkes
15.30 uur ’t Centrum
16.15 uur De Steeg
16.45 uur De Klaore
17.15 uur De Brouwer
18.00 uur Feesterij ’t Stokske
18.45 uur Aanvang diner bij
de Gerrithoeve
20.00 uur Terug naar ’t Draaiboompje
21.45 uur Bezoek aan
C.V. De Pierewaaiers
23.45 uur Terug naar ’t Draaiboompje

PROGRAMMA 2017
PROGRAMMA 2017
PROGRAMMA 2017
PROGRAMMA 2017
PROGRAMMA 2017

gunstige
starterslening!

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

Zaterdag 25 februari 2017
10.15 uur Koffiebezoek Stanislaus door
Prins en adjudant
14.00 uur Carnavalsmis
15.15 uur Officiële 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 Aanvang ‘FAUTE AVONT’ met dj
Paul Elstak

Zondag 26 februari 2017
12.45 uur Aanvang carnavalsoptocht
14.30 uur Na de optocht terug naar
’t Draaiboompje
15.45 uur Aanvang mini-playback show
17.45 uur Prins Jos d’n Urste maakt de
winnaar(s) bekend
18.30 uur Aanvang diner bij de Gerrithoeve
19.45 uur Terug naar ’t Draaiboompje
20.45 uur Bezoek van De Dors(t)vlegels
aan ’t Draaiboompje
21.25 uur Bezoek van De Pierewaaiers aan
’t Draaiboompje
22.00 uur Bekendmaking beker
prinsenwagen

Dinsdag 28 februari 2017
11.30 uur Aanvang brunch in ’t Centrum
13.00 uur Aanvang Prinsenbal van
G.V. De Borrelaers
14.15 uur Bezoek Den Boogaard
seniorenmiddag
14.45 uur Dweilen in Moergestel met
zoveel mogelijk Durdraaiers
15.15 uur Bezoek aan C.V. De Springveren
in De Veerkes
16.15 uur Terug naar ’t Draaiboompje,
kindermiddag
19.15 uur Aanvang diner in ’t Draaiboompje
20.45 uur Aanvang ‘De Raadeloose
Dinsdag’
22.30 uur Sluiting van Carnaval 2017 door
Prins Jos d’n Urste.
24.00 uur Pierrotverbranding op
St.-Jansplein en sluiting
Carnaval 2017
00.15 uur Bekendmaking motto 2018

PRINSENBAL 2016
Ook voor projectstoffering
25 jaar ervaring
Specialist in leder
Van klassiek tot modern
Ook verkoop van diverse
materialen voor de doe-het-zelver..
Ook schuimrubber!

Zaterdag 10 december 2016 was het eindelijk zover. moeite werden gespaard om een nieuwe Prins te
Komt Prins Jos d’n Urste voor zijn 2e jaar terug of zou zoeken.
er een nieuwe Prins tevoorschijn komen?
Dit jaar hadden ze zelfs gebruikgemaakt van een
Na het galgenmaal genuttigd te hebben, kwamen om heuse tijdmachine. Deze tijdmachine vloog van
20.30 uur De Pierewaaiers, De Dors(t)vlegels en De 10.000 jaar voor Christus naar de Middeleeuwen. Net
Springveren in onze residentie. Deze werden van harte zo makkelijk vloog hij naar het Wilde Westen en via de
welkom geheten door de uitstekende presentatrice Romeinse tijd naar Stanislaus in het jaar 2045. In die
van de avond: Maartje van Diessen. De avond kon tijdzones werd geen geschikte kandidaat gevonden.
beginnen.
Daarna werd de tijd ingesteld op 10 december 2016
Zoals gebruikelijk werd er rond de klok van 21.00 en werd een schikte kandidaat uiteindelijk gevonden,
uur afscheid genomen van de Prins en werd hij dachten ze.
opgenomen in het elitaire clubje van de ex-Prinsen.
Net als voorgaande jaren gebeurde dit weer op een Op het podium in ’t Draaiboompje stond de
zeer ludieke wijze. Middels een heuse dienstenveiling tijdmachine. Om 23.11 uur begon het aftellen om de
werden er voor slechts een paar euro’s verschillende nieuwe Prins te onthullen. Er bleek echter geen Prins
diensten geveild. Met een prachtige dienst van Jos in de tijdmachine te zitten, want de tijd was verkeerd
op het einde kon Jos met een gerust hart worden
ingesteld: 11.11 uur in plaats van 23.11 uur. Daarna
opgenomen in de eregarde.
werd de tijdmachine opnieuw ingesteld, waarna de
Het was de Prinsencommissie dit jaar wederom gelukt nieuwe Prins werd bekendgemaakt.
om er een waar spektakel van te maken. Kosten noch

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

Prins Jos d’n Urste
Jos gaat op voor zijn tweede termijn als Prins van C.V.
De Durdraaiers. Hij is inmiddels geen onbekende meer
in carnavalvierend Moergestel. Voor degenen die
hem nog niet kennen een kleine introductie. Het gaat
hier om Jos Hoefnagels, 50 jaar jong en getrouwd
met Angeli en woonachtig aan de Schoolstraat in
Moergestel. Samen hebben ze drie kinderen: Bart,
Pauline en Lotte. Hij is eigenaar van installatiebedrijf
Van Erve B.V. in Tilburg. Zijn hobby’s zijn handballen,
wielrennen, zwemmen, lekker eten, reizen en Carnaval
vieren.
Prins Jos d’n Urste zal tijdens Carnaval en alle andere
officiële plichtplegingen wederom bijgestaan worden
door zijn adjudant Carlo van Esch. Het Durdraaiersrijk
is met dit enthousiaste duo wederom in uitstekende
handen.

…als herstoffering perfect moet zijn!

Voor meer info… bel John Smits (013) 513 21 36 - Mob. (06) 41 85 63 16 De Sonman 8a MOERGESTEL

www.johnsstof fering.nl
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Gebackerij
van Hulten

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

Bianca van de Ven Fotografie
R. Donkers
Kadovol
Jan & Franka
Eetcafé ‘t Draaiboompje
Basiq Cleaning B.V.
Moergestel B.V.
Medos
Moorman automobielbedrijf
Hendrikx Matrijzengroep
Frank Kouwenberg
Pieter van Opbergen
T.B.H. Timmerwerken B.V.
Sleuven-hak-sloopbedrijf van de Ven
Wim Claassen montage
Geert Claassen Sr.
Boomkwekerij J. van Roessel
De Lindehoef
Stal Dirkx
Robert-Jan van Korven
Aannemersbedrijf
van der Zanden Moergestel B.V.
Twan Vugts
Hans & Ria
Britt, Anouk & Luuk
Sjaan Rijnen
Van Doormaal Bouwservice

Schildersbedrijf Kerkhof
Knaagdierenpension de Konijnenherberg
Hoeve Arbeid Adelt
Hoveniersbedrijf van de Ven
Harrie van Gorkum
Gerrithoeve
De Rozephoeve
Eric Boogaers
Johan van Daelen
Van Zon Interieurbouw B.V.
Van der Linden Gereedschapslijperij
Westgeest Olie
Kalkoenhouderij Melis
Café de Brouwer
W. Ketelaars
Bestrating & Groenvoorziening B.V.
Broeders Fouragehandel &
Loonwerkbedrijf V.O.F.
Café ‘t Centrum
Café de Klaore
Injection Point
Feesterij ‘t Stokske
Wayne Mullens
Grondverzet & Dienstverlening
Uphill Events
Ad & Piet
Van Erve Installatiebedrijf

Blijvend resultaat door combinatie
van conditie, kracht en voeding
weer lekker in je vel
Vinkenberg 8 I Moergestel I tel 06-55 14 19 62
info@baspersonaltrainer.nl I www. baspersonaltrainer.nl
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BIJVELT V/D VEN

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

SABEH

TOURS

Sabeh Tours is u graag van dienst bij het samenstellen van een
complete verzorgde dagtocht, Vip vervoer of
prachtige meerdaagse reizen naar iedere denkbare bestemming.
Of het nu gaat om bus huur, een vip touringcar, bedrijfsuitje of
een schoolreis, een shopping tour, een kerstdagtocht of reizen in
binnen- en buitenland, Sabeh Tours regelt voor u alles tot in de
puntjes. Van hotelovernachting tot diner. Van musical tot themaavond. U heeft al een idee? Laat het ons weten. Sabeh Tours heeft
de benodigde ervaring in huis om voor u tot
een gerichte touringcar offerte te komen.

Rhijnkant 10
5056 JH Berkel-Enschot
Tel: 013 5331020

Fax: 013 5339268

E-mail: info@sabehtours.nl

www.sabehtours.nl

LEVERANCIER VAN MOBILITEIT
AUTO’S – SCOOTERS – TANKSTATION

Edelsmid - Beeldend kunstenaar

Kees

Ketelaars

www.koningsoptiek.nl

DE ACTIEFSTE, MOERGESTELSE MAKELAARS:
PIETER BURGERS
TOON COPPENS
TIJMEN SMITS
NU GRATIS WONINGWAARDE-ANALYSERAPPORT
VAN UW WONING

ALLROUND MAKELAARDIJ & TAXATIES
013-592 00 80 - info@allroundmakelaardij.nl - www.allroundmakelaardij.nl
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Cockie Kouwenberg
Vivace damesmode
Rootven 35b
5066 AT Moergestel
Tel 013 513 31 52
Fax 013 513 26 55
www.vivacedamesmode.nl
info@vivacedamesmode.nl

Kunde na het hossen
niet meer op de
benen stoan?

skrtje_Vivace.indd 1
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Dan ist tijd
om noar van
Gils te goan!
013 - 513 05 99

www.vangilsfootcare.nl

voor moderne
orthopedische schoenen
en (sport)steunzolen.

“HET CARNAVALSCAFÉ
VAN MOERGESTEL!”
55 JAAR C.V. DE
PIEREWAAIERS!

/CAFÉ-DE-BROUWER

