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Arie Nooteboom: 

“Vruuger was iedereen kwaad 

toen de carnavalskrant  

uitkwam. De mensen die erin 

stonden, maar vooral degenen 

die er niet in stonden.”
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Stadsprins Frans d’n Urste 

terug aan het front

IK LOOP IN 
D’N 

OPTOCHT…

DE FONTIJN
‘WIJ MAOKE DÈ SAOME WEL’

Terug van weggeweest: 

de Boerenbruiloft



Een woordje van de redactie

Fiets in de schuur, Playstation uit en de komende maanden 
mag er niet verhuisd worden. Het is de eerste vergadering van 
de krantencommissie en aan het hoofd zit een nieuw gezicht.
Een gebalde vuist slaat op de tafel en een stem wordt 
verheven: ‘Wij maoke dè saome wel!’

Ondanks dat het krantje ieder jaar weer feilloos in elkaar gezet 
wordt, leek voor de krantenjongens van De Pierewaaiers een 
vrouw aan het front onvermijdelijk. En na niet al te lang zoeken 
vonden wij op de ‘Gèsselse kermis’ een perfecte cocktail van 
leiderschap, discipline en gezelligheid (belangrijk!).

Een strak gericht plan kwam op tafel en wij werden zowaar 
aan het werk gezet. Hopelijk met resultaat. Eind augustus, 
nog vóór de eerste vergadering, zaten we reeds in de tuin bij 
coryfee Arie Nooteboom en eind oktober stroomden de eerste 
artikelen al binnen.

Met behulp van de gebruikelijke bronnen én een oude 
bekende gaan we er prat op dat we dit jaar een nóg leukere 
krant hebben gecreëerd.

Wij zijn trots als een hond met zeven… 
uhhh, als een pauw met zeven veren 
om u ons nieuwe commissielid te 
presenteren:

En ondanks dat wij (Bert, Stephan, 
Roman en Laurens) niet aan alle 
verwachtingen hebben kunnen voldoen, 
hopen wij toch dat Maremca nog een 
jaartje bij ons blijft.

Als vanzelfsprekend iedereen bedankt voor zijn of haar 
bijdrage aan deze krant, het enige échte Gèssels krantje!

C.V. De springveren 2018

Zaterdag 26 januari: Pieregeblèr
Hier zullen we onze gouden keeltjes weer ten gehore 
brengen.
Zaterdag 2 februari: Sauwelen/Vurpruuve
Adjudant Stijn de Laat zal hier opnieuw van zich laten 
horen. Daarna gaan we vurpruuve in café De Veerkes.
Vrijdag 9 februari: Openingsbal
Op geheel eigen wijze zullen wij hier Carnaval 2017 
openen, aanvang 21:00 uur.
Zaterdag 10 februari
We beginnen met de boerenbruiloft en de carnavals-
mis om vervolgens de polonaise voort te zetten in de 
horeca van Moergestel en sluiten we ’s avonds af in 
onze residentie De Veerkes.
Zondag 11 februari
Eerst doen we mee aan d’n opstoet, daarna zijn we in 
de horeca van Moergestel te vinden.
Maandag 12 februari
Deze dag hoeven de kroegen in Moergestel de vloe-

DE GOEDE RAAD VAN DE SPRINGVEREN

PROGRAMMA IS 
WEER BEKEND

ren niet te boenen, want wij komen overdag dweilen. 
’s Avonds hebben de meiden van de Glitterveren een 
bijzondere avond in De Veerkes georganiseerd.
Dinsdag 13 februari: De springtour
Dit jaar zullen wij tijdens de Springtour aanleggen bij 
café’s buiten Moergestel. ‘S avonds zijn wij weer in 
de horeca van Moergestel te vinden.
23 & 24 juni: Gèssels Beach Event
Zaterdag organiseren we beach soccer en zondag beach 
volleybal. Vanwege het succes van de feesttent staat 
er ook dit jaar weer een feesttent op het St. Jansplein. 
Meer informatie volgt nog.

V.l.n. Adjudant Stijn de Laat, Prins Ivo d’n Urste, Luc Kruijssen, Niels op ’t Hoog, Sander Brans, Joris op ‘t 
Hoog, Dirk Wolfs, Alex Rosenberg Bjorn van de Langenberg, Lars Hoffmans, Mathijs Roozen, Willem op ‘t Hoog. 
Niet op de foto: Joep Hoffmans, Guido van Casteren en nog een andere Willem op ‘t Hoog.

Waar hangen ze in godsnaam uit?

Zustervereniging “De Glitterveren”

107
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PRINS FRANS D’N URSTE
Het was ergens in mei. Jurgen vroeg 
aan mij of ‘ze’ al geweest waren. Met 
‘ze’ bedoelde hij de Prinsencommissie. 
Het antwoord was ‘nee’. “Maar als ze 
komen, dan zeg ik meteen ‘ja’!”

‘WIJ MAOKE DÈ SAOME WEL’
Het motto van 2018 in Pierewaaiers-
rijk is een motto naar mijn hart. Ik heb 
de digitale Van Dale er eens op nage-
slagen. Daar vond ik: sa·men·wer·ken 
(werkte samen, heeft samengewerkt)  
1. in onderling overleg werken. Maar er-
gens anders op het wereldwijde web vond 
ik ook de volgende beschrijving, die me 
meer aanspreekt: “Bijdragen aan een ge-
zamenlijk resultaat door een optimale af-
stemming tussen de eigen kwaliteiten en 
belangen én die van de groep - de ander.” 

MAOKT DÈGGUT SAOME ÉCHT MAOKT
‘Wij maoke dè saome wel.’ Met dit motto zal Gèssel 
Carnaval 2018 gaan beleven. Een mooi, typisch Gèssels 
motto. Het straalt eensgezindheid, saamhorigheid en een 
gevoel van ‘het komt ammel wel goed’ uit. In ons Piere-
waaiersrijk blijkt dit ook vaak het geval. Het komt meestal 
allemaal wel goed, mede door genoemde eigenschappen 
van ons motto en van onze gemeenschap.

CORYFEE-INTERVIEW
Carnaval moet Carnaval blijven. Een feest 
dat je die vijf dagen kunt vieren en de rest 
van het jaar niet.

PIERKE EN HET GEHEIM
VAN DE RIEDELTJES

EENS EEN PRINS,
ALTIJD EEN (EX-)PRINS
Voor diegenen die ooit Prins Carnaval zijn ge-
weest, komt er een aantal van die memorabele 
momenten bij. Iedere ex-Prins kan zich
herinneren waar hij was toen hij door de Prin-
sencommissie werd gevraagd om Stadsprins
van ’t Pierewaaiersrijk te worden.
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Het was ergens in mei. Jurgen vroeg aan mij of ‘ze’ al 
geweest waren. Met ‘ze’ bedoelde hij de Prinsencommissie. 
Het antwoord was ‘nee’. “Maar als ze komen, dan zeg ik 
meteen ‘ja’! Mag ik dan jou ook weer vragen, Jurgen?”  
“Ja, natuurlijk. Alhoewel het afgelopen jaar ook wel heel 
relaxed was om lekker met de raad mee te gaan en alle 
formaliteiten alleen maar te bekijken. Maar wat moet jij 
anders zonder mij? Dus ik ga dan lekker mee.” Dat was het 
antwoord van Jurgen.

Eind mei was het jubileumfeest. Vooraf lekker druk gehad met 
alle voorbereidingen. Ook al ontzettend veel lol gehad met 
opbouwen en het feest zelf was natuurlijk ook niet mis. Heel die 
weken er eigenlijk niet echt meer aan gedacht. Maar dan op een 
dinsdag twee weken na het jubileumfeest: Mark Boogaers belt 
mij op. “Goeienavond, Pierke!” “Frans, jij moet mij even helpen. Ik 
moet een filmpke maken voor Margriet voor school en dat moet 
eigenlijk morgen klaar. Ik ben het aan het monteren, maar alles 
slaat vast. Ik krijg het niet meer opgestart en het moet morgen 
echt klaar.” Dus ik: “Oh, dat is vervelend Mark, ik heb nou niks, 
dus ik kom er meteen aan.” Ik trek mijn schoenen en mijn jas aan 
en wil vertrekken. En toen *ping* begon er een lichtje te branden 
bij mij. Ik zeg tegen Sacha: “Ik denk niet dat die computer kapot 
is. Volgens mij is er iets anders aan de hand.” Ik kom bij Mark 
voor de deur en ik zie daar de auto van de voorzitter staan. Ik 
maak een klein vreugdesprongetje en sla een klein kreetje: yes! 
En ja hoor, ik had het goed. De voltallige commissie zat aan tafel 
met wat potjes bier. Hoe de rest verlopen is, kun je natuurlijk wel 
raden. Ik was en ben oh zo blij dat ik nog een jaar op herhaling 
mag en dat ze niet op zoek zijn gegaan naar ‘unne nieuwe’.

“Frans, je voorwoord en de proclamatie moeten vóór 24 november 
ingeleverd worden voor in het Pierewaaiersblaoike.” Aldus 
Maremca, de kersverse organisator van de krantencommissie. 
Ze zit me op de huid net een pitbull. Het is pas 11 dagen na 
het Prinsenbal als ik aan het schrijven ga. De Prinsencommissie 
heeft deze keer niet alles netjes uitgestippeld wanneer ik wat 
moet doen. Tja, je bent immers al twee jaar lid van de vereniging, 
dus je moet het allemaal maar weten. En ergens hebben ze ook 
gelijk. Ik laat het ook allemaal maar zo verlopen. De dingen die 
moeten gebeuren, laat ik nu echt op me afkomen. Twee jaar 
geleden had ik best wel wat stress over wat er allemaal gedaan 

moest worden en ik overwoog alles gedetailleerd. Aan het 
schrijven van het voorwoord was ik toen al geruime tijd eerder 
begonnen. Dat wil ik dit jaar anders doen. Geen stress meer over 
alles, maar nog meer genieten van de momenten. Ik heb alleen 
maar het Prinsenbal voorbereid en samen met Jurgen, Noor en 
Sacha hebben we een housewarming in kerstsferen gegeven. 
Immers, ‘kennismaken met de Prins’ was niet meer de juiste 
naam voor een feestje bij de Prins thuis. Ik ben inmiddels al 
behoorlijk ingeburgerd bij de raad en de dames van de raad. 
Maar goed, nu moet wel het voorwoord de deur uit.

Even snel snuffelen wat er in de voorgaande jaren in de krant 
staat. Eigenlijk wordt er telkens alleen maar verteld over die 
prachtige ervaringen hoe de Prins gevraagd werd voor deze 
bijzondere rol. En in de laatste alinea wordt er dan nog aandacht 
geschonken aan de komende Carnaval. Waarom is dat toch? 
Trots! Dat is het! Net als bij mij twee jaar geleden, zie ik ook 
nu ook alleen maar trots bij al mijn voorgangers. Tijdens het 
galgenmaal weer veel ex-Prinsen gezien en als je dan met ze 
praat, dan hoor je ook alleen maar trots in die verhalen. Iedereen 
weet ook nog exact het verhaal te vertellen van hoe zij ooit 
werden gevraagd en dat willen ze dan ook heel graag delen. 

Trots! En dat mag natuurlijk ook. Carnaval leeft, Carnaval bruist, 
De Pierewaaiers floreren. Vroeger was Carnaval één groots 
volksfeest, maar is dat nu minder? De jeugd gaat naar groots 
opgezette carnavalfestivals waar feestmuziek en hardcore 
elkaar vermengen. Als ze dat ontgroeid zijn, komen ze zich 
toch mengen in het dorp en vieren ze feest met de klassieke 
carnavalsvierders. Is het minder aan het worden? Nou, ik weet 
zeker van niet, het leeft meer dan ooit tevoren. Daarom ben ik 
ook nu zo trots dat ik als Stadsprins van dit enorm fantastische 
Pierewaaiersrijk wederom de scepter mag zwaaien. 

Het is me gelukt! Een ander voorwoord te schrijven dan de 
voorgaande jaren. Maar slechts twee alinea’s over het pre-
Prinsenbal-voorspel. Namens De Pierewaaiers en adjudant 
wens ik iedereen die Carnaval in ons Pierewaaiersrijk liefheeft, 
een geweldige tijd toe. Het motto verwoordt het weer netjes: wij 
maoke dè saome wel!

Alaaf, alaaf, alaaf,  Prins Frans d’n Urste
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PRINS FRANS D’N URSTE

Maar als ze komen,  
dan zeg ik meteen ‘ja’!

013 8501298  info@uwkopie.nl Frans van der Donk 

UwKopie.nl en UwLaptop.nl 
maoke dè saome wel. 

Maar niet met Carnaval! 

Zonder Back-up valt er vaak niet veel te maken. 

Voor slechts €3,95 p/m staan al uw bestanden 
veilig in de Cloud.  



Wij proclameren dat residerend vanuit het 

prinsheerlijke café De Brouwer, centraal 

gelegen in het meest geliefde dorp van 

Brabant, vanaf zat
erdag 10 februari 

tot en 

met dinsdag 13 fe
bruari van het jaa

r 2018 

onder het motto ‘wij maoke dè saome wel’ 

de volgende edicte
n van kracht zijn:

11. Dat in het geh
ele Pierewaaiersrijk

 Carnaval 

gevierd moet worden van 1
0 februari tot 

en met 13 februari.

10. Dat mijn adjudant en grote vriend 

Jurgen van Ras mij en de hofhouding 

zal vergezellen en staande zal houden 

gedurende de geh
ele Carnaval.

9. Dat iedereen evenveel recht heeft op 

plezier, ongeacht afkomst, leeftijd, 

geaardheid of kled
erdracht en we met zijn 

allen zullen feeste
n en genieten.

8. Dat wij respect hebben voor alle 

hardwerkende hore
camensen die ons va

n 

drank en voer voo
rzien.

7. Als meensen er saome iets van maoken, 

wij dat niet zullen
 afbreken.

6. Dat wij proosten
 en de glazen zulle

n heffen 

voor iedereen die
 ons lief is en h

elaas 

het feest in het h
iernamaals moet vieren.

5. Dat wij minimaal met het edele gers
tenat 

zullen knoeien.

4. Dat iedereen zic
h zal verkleden in 

de oude 

tradities van het 
Bourgondische dan

 wel 

Rijnlandse Carnava
l of andere kolde

rieke 

klederdrachten.

3. Dat iedereen d
ient aan te sluite

n als de 

polonaise voorbijkomt en ook meerockt 

als de gitaren klin
ken.

2. Dat de anekdo
tes ’s woensdags

 tijdens 

het haringhappen alleen een positieve 

verhaallijn hebben. Zeiken, zaniken en 

zeuren is tijdens 
alle carnavalsdagen

 niet 

toegestaan.

1. Dat we tijdens de pierrotverbranding 

op dinsdagnacht met zijn allen tegen 

mekaar kunnen zeg
gen: dè hebben w

ij 

saome wel gemaokt!

Gegeven te Pierew
aaiersrijk, november 2017

PROCLAMATIE
Wij, Prins Frans d’n Urste, geboren in De Heivelden, getogen 
in De Hoefkens, alwonend aan de Schoolstraat, bij de 
gratie van carnavalsvierend Moergestel, gekozen door De 
Pierewaaiers, gegund door De Dorstvlegels, De Durdraaiers  
en De Springveren, op de elfde van de elfde 
tweeduizendenzeventien om elf over elf, als achtentwintigste 
Stadsprins van ’t Pierewaaiersrijk, als naaste buur van het 
Döllekesgat, zal onder de naam van Prins Frans d’n Urste gaan 
regeren uit hoofde van de volgende verworven waardigheden: 

Geheimschrijver van De Pierewaaiers, Diender van de dienders, 
Hoeder van de dorpsentree, Patron van het groene laken, Baos 
van Gèssel, Opperzeveraar der Zevertoeten, Deskundoloog 

in de ICT, Principaal van Semmy’s Rock, Apostel van Plok,  
Back-up-ideoloog, 
als opvolger van de dorstlustige hoogheden Pier I, Pier II, Pier 
III, Arie I, Arjan I, Henrico I, Willem I, Antonio I, Heino I, Ton I, 
Pier XV, Jan I, Pier XVIII, Johan I, Pier XXIII, Dionysos, Pedro I, 
Antoine I, Hans I, Cees I, Pier XXXIII, Hubert I, Jan II, Willem II, 
Gé, Harrie I, Peer I, Pier XXXXIV, Bas I, Mark I, John I, Joep I, 
Marcus I, Frans I, en Pier XXXXXV,
verklaren ongekend enthousiast en uitermate vereerd te zijn 
om als dorstlustige grootvorst tezamen met adjudant Jurgen 
van Ras, hofhouding en heel ’t Pierewaaiersrijk een geweldig 
en groots carnavalseizoen te vieren en te beleven. 

Hovenier & klussenbedrijf

aanleg & onderhoud van tuinen en meer...

Johan van Daelen
Ontwerp & advies

Bestrating

Grondwerk

Beplanting

Bouwkundige werken

Vijvers

T 06-83164700
info@johanvandaelen.nl
www.johanvandaelen.nl
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Het motto van 2018 in Pierewaaiersrijk is een motto naar mijn 
hart. Ik heb de digitale Van Dale er eens op nageslagen. Daar 
vond ik: sa·men·wer·ken (werkte samen, heeft samengewerkt)  
1. in onderling overleg werken. Maar ergens anders op het we-
reldwijde web vond ik ook de volgende beschrijving, die me meer 
aanspreekt: “Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een 
optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én 
die van de groep - de ander.” 

Bij samenwerking hoeven de belangen niet altijd gelijk te zijn en 
toch ga je samen voor een optimaal resultaat. Dat vind ik mooi. 
Maar het is tegelijkertijd soms ook moeilijk. Gelukkig hebben we 
met Carnaval allemaal hetzelfde doel voor ogen: veul leut, gezel-
ligheid, de boel de boel laten en 4 of 5 (of 6 of 7) dagen ‘aan de 
zwier’.

Begint het al te kriebelen? Het Prinsenbal is alweer achter de rug 
als ik dit schrijf, met voor de Pieren en Pierinnen een oude be-
kende die de scepter zwaait: Prins Frans d’n Urste pakt het stok-
je weer over na een korte onderbreking in het jubileumjaar vorig 
jaar. Ook zijn adjudant Jurgen is weer van de partij. We weten uit 

2016 nog: die haole alles uit de kaast! Samen met de hofhouding, 
andere verenigingen en alle bezoekers van het Gèssels Carnaval 
zorgen zij voor weer een heerlijk ongedwongen volksfeestje!

Het programma van Carnaval 2018 in Pierewaaiersrijk laat weer 
een hoop vertrouwde onderdelen zien. Ik heb me echter laten ver-
tellen dat de Boerenbruiloft na een aantal jaren van afwezigheid 
ook weer terug is van weggeweest. Ik verheug me daarop, een 
mooie traditie die in ere wordt hersteld! 

Ik wens vanaf deze plek Prins Frans d’n Urste en zijn adjudant 
Jurgen een succesvol Carnaval toe. Daar heb ik alle vertrouwen in, 
gezien het eerdere resultaat van hun samenwerking. Het gevolg, 
alle Pieren en Pierinnen en bezoekers van Pierewaaiersrijk wens 
ik een gezellig en veilig Carnaval toe. En let een beetje op elkaar, 
want saome maokte gullie dè wel!

Alaaf!

Burgemeester Hans Janssen

‘WIJ MAOKE DÈ SAOME WEL’
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PIEREWAAIERSBLAOIKE
Terwijl ik dit voorwoord schrijf, ligt de eerste digitale 
proefdruk al op de spreekwoordelijke tafel. Er moet 
stiekem nog veel gebeuren en de deadline voor 
het aanleveren van het drukwerk komt genadeloos 
dichterbij. Hoewel de voorbereidingen eerder dan 
ooit zijn gestart, is het verloop weer niet zoals werd 
verwacht en blijft het rondom de oplevering altijd spannend. Zie 
de analogie met een doorsnee commercieel project, waardoor 
projectmanagers hun sobere boterham kunnen verdienen. Voor 
ons Pierewaaiersblaoike is het allemaal maar vrijwilligerswerk, 
noemen we de projectmanager gewoon Maremca en moet zij het 
doen met slechts een welgemeend dankjewel. Marem, hartelijk 
bedankt voor jouw tomeloze inzet als kartrekker van het hele 
spul! Want het resultaat liegt er overduidelijk niet om: er ligt weer 
een prachtig carnavalsmagazine voor ons, dat we met dank aan 
onze grandioze sponsors ook dit jaar weer gratis huis-aan-huis 
in ons Pierewaaiersrijk (kunnen) verspreiden.

56E  KEER CARNAVAL
Ik ga nu mijn twaalfde Carnaval met C.V. De Pierewaaiers 
beleven. De eerste twee jaar als Stadsprins en sindsdien als 
voorzitter. Al een hele tijd, maar nog zeker geen spijt. Meest 
bijzonder is echter dat meer dan 40% van de huidige raads- 
en bestuursleden al in mijn prinsjaren actief was! Velen al meer 
dan 11 jaar, sommigen bijna het dubbele. Daarmee leunt onze 
vereniging op een solide fundament en vaart zij een rotsvaste 
koers. Herkenbaar, in verbondenheid en met betrokkenheid; een 
vereniging zoals een vereniging bedoeld is. Het motto ‘wij maoke 
dè saome wel’ is ons dan ook op het lijf geschreven. Ik verwacht 
dat er met deze garde nog veel lidmaatschapsrecords zullen 
sneuvelen!

Afgelopen jaar vierden we gezamenlijk dat we dankzij  
De Pierewaaiers al 55 jaar Carnaval in Moergestel vieren. De 
hoogtepunten van ons jubeljaar waren voor mij de huiselijke 
reünie in onze residentie en het grootse feestweekend in de 
sporthal. We kijken terug op vele leuke momenten en koesteren 
bovendien mooie herinneringen, maar we staan bovenal 
strijdlustig klaar voor Carnaval 2018. Er zijn in de verste verte 
geen voortekenen van verminderde focus, dus dat belooft wat!

SMC
Ruim 40 jaar geleden, nog ver voor mijn geboorte, werd een 
eerste samenwerking tussen De Pierewaaiers, De Dorstvlegels 
en De Durdraaiers opgezet. Die uitstraling van eenheid bleek 
echter maar van korte duur en ook daarna sneuvelden nog 
diverse veelbelovende initiatieven. Tot zo’n 15 jaar geleden het 
Samenwerkend Moergestels Carnaval (SMC) ontstond, waarvoor 
onze ex-voorzitter Bernard Smits destijds een lans brak. Na wat 
opstartperikelen kunnen we inmiddels bogen op en buigen 
voor een unieke samenwerking tussen onze vier carnavals-
verenigingen. Sinds 2008 mag ik namens onze vereniging 
aanschuiven in deze samenwerking, die al jarenlang het motto 
‘wij maoke dè saome wel’ praktiseert. Het is fantastisch dat een 
gezamenlijk doel als het openbaar Carnaval zo’n verschillende 
verenigingen zo kan verbinden. Er zijn resoluut geen fusieplannen, 
maar het samenwerkingsverband met Eric en Carlo van De 
Durdraaiers, Toon en Ad van De Dorstvlegels, Stijn en Dirk van 

Ik verwacht dat er met deze  
garde nog veel lidmaatschaps-

records zullen sneuvelen!

Voorwoord voorzitter

Café�Cafetaria�Epi

Met�terras�en�een�leuke�speeltuin
met�o.a.�Trampolines,�springkussen�&�voetbalveldje

Met�terras�en�een�leuke�speeltuin
met�o.a.�Trampolines,�springkussen�&�voetbalveldje

Oisterwijkseweg Moergestel
tel:
www.epi-cafetaria.nl

9

013�-�513�24�65

Openingstijden:
Dinsdag�t/m�zondag

geopend�van�11.30�tot�22.30�uur
9
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Heuvelstraat 25

Moergestel

013 - 513 05 53

Nieuw tuintje nodig?

Wij maoke dè saome wel

TANKSTATION VAN ESCH

AKKERWEG 2

MOERGESTEL

CARWASH, AANHANGERVERHUUR, DHZ WASBOXEN

TELEFOON: 013-5131346

De Springveren en Erik en Johan van De Pierewaaiers is op alle 
vlakken ronduit geweldig te noemen, zelfs met wat gezonde 
rivaliteit. Namens alle inwoners: heren, bedankt!

PIEREGEBLÈR
Aan de opzet van het Pieregeblèr zelf verandert dit jaar niet veel, 
maar nieuw is wel dat er in samenwerking met Den Boogaard 
een knallende afterparty wordt neergezet. Maak het avondje 
uit nu helemaal compleet, geniet van de frikandellen en laat je 
verrassen door de verrassingsact. Bij het ter perse gaan van deze 
carnavalskrant was er verder simpelweg nog niets bekend…

BOERENBRUILOFT
Terug van weggeweest: de Boerenbruiloft. Verderop lees je meer 
over deze nieuwe SMC-activiteit op carnavalszaterdag, maar het 
boerenbruidspaar kunnen we bij dezen alvast bekendmaken: 
Lieke van der Zanden en Thomas Salvetti zullen in de onecht 
worden verbonden, en alles wat daarbij hoort. Daarnaast 
wil ik graag aandacht vragen voor de gratis huifkar, die het 
vervoer tussen het St.-Jansplein en ’t Draaiboompje verzorgt  
(om 11.50 uur heen, om 12.50 uur terug). Over de precieze 
invulling van het programma wordt later nog gecommuniceerd, 
maar vind alvast die boerenkledij en ben erbij!

DWEILEN
Zorg op zeker dat je ook aansluit op carnavalsmaandag! Om 
12.00 uur verzamelen we in onze residentie café De Brouwer 
voor gratis soep en gebakken eieren. Aansluitend gaan we 

traditioneel dweilen door ons Pierewaaiersrijk, dit jaar onder 
swingende muzikale begeleiding van SHE’s uit Udenhout. En sluit 
dan de maandag stijlvol af met het carnavalsbal dat ’s avonds 
in De Brouwer wordt georganiseerd, waar De Durdraaiers, De 
Dorstvlegels en De Springveren eveneens hun opwachting zullen 
maken.

AFSLUITING
Voordat ik mijn voorwoord misbruik om het programma te 
promoten, wil ik graag op deze plaats onze Prins Frans d’n Urste 
en zijn/onze adjudant Jurgen enorm veel succes en ontzaglijk 
veel plezier wensen. Uiteraard geldt dat ook voor onze Raad van 
Elf, die met twintig man weer ijzersterk voor den dag dreigt te 
komen. En het bestuur zal genoeglijk toezien. We zijn er meer 
dan klaar voor!

Helaas zijn de carnavalsactiviteiten van De Olivierders gestaakt, 
maar ik meen begrepen te hebben dat er inmiddels een transfer 
naar De Dorstvlegels is gemaakt. Hoe het ook zij, met z’n allen 
gaan we voor een bruisend Carnaval 2018 en maoke we dè 
saome wel!

Geniet van de mooiste dagen van het jaar,

Bas Hessels

voorzitter C.V. De Pierewaaiers
voorzitter Samenwerkend Moergestels Carnaval (SMC)

En toch sta ik op en 
ga ik naar bed, met 
jouw haar op mijn 
lippen, Linette.

Mia heeft het licht 
gezien. Ze zegt Ajax 

heeft verloren.

Ik hoor je niet Elisa, 
maar ik heb je wel 

geknepen. 

Anja, de laatste dan, 
die moet jij maar 

inschenken.
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Zaterdag 11 november is in een overvolle, oververhitte 
en kolkende zaal van café De Brouwer, residentie van 
C.V. De Pierewaaiers, Frans van der Donk teruggekeerd 
als Prins van C.V. De Pierewaaiers en Stadsprins van ’t 
Pierewaaiersrijk.

Tijdens Carnaval 2016 zwaaide Frans ook al de scepter, 
waarna hij vorig jaar werd opgevolgd door Jubileumprins Pier 
XXXXXV. De Prinsencommissie van C.V. De Pierewaaiers was 
echter zo verguld over Frans zijn eerste jaar, dat hij nu alsnog 
een jaar mag terugkomen. Het was nog niet af, zo vond ook 
Frans!

Tijdens de avond voorafgaand aan de onthulling, werd het 
publiek verscheidene keren en op verschillende manieren 
om de tuin geleid, het bos in gestuurd en de verkeerde kant 
gewezen. Letterlijk, want de Pierewaaiers kwamen met 
verschillende routes, die naar de nieuwe Prins zouden moeten 
leiden. Tot grote hilariteit van het publiek werden deze routes 
ook nog eens bemoeilijkt en waren ze uiteindelijk eigenlijk 
niet meer te volgen…

Elf over elf dan… Het thema van de avond, magie, kwam hier 

pas om de hoek kijken. Nadat de laatste route uitkwam bij 
het beroemdste standbeeld van ’t Pierewaaiersrijk, Jaonneke, 
vervolgde deze situatie zich op het podium. Presentator Stef 
Habraken, die overigens heel de avond de lachers op zijn 
hand had, kroop onder een doek om vervolgens de meest 
ingenieuze verdwijntruc ooit uit te voeren… In een fractie van 
een seconde was Stef verdwenen en stond daar ineens de 
nieuwe Stadsprins van ’t Pierewaaiersrijk: Frans van der Donk 
alias Prins Frans d’n Urste!

Wat een ontvangst was dat! Dat moet Frans erg goed hebben 
gedaan. De hele zaal stond op zijn kop, met de hofhouding 
van C.V. De Pierewaaiers voorop. Wat waren en zijn zij blij met 
Frans terug aan het roer.

Tussen alle bejubelingen door moesten er echter ook nog 
wat formaliteiten afgehandeld worden door de wethouder, 
voorzitter Bas Hessels en de collega-Prinsen. Toen dit gedaan 
was, mocht Frans eindelijk zijn rechterhand en steun en 
toeverlaat tijdens de carnavalsdagen oftewel zijn adjudant 
bekendmaken. In dit geval was de verrassing iets minder 
groot. Immers, eenieder weet dat Frans niet zonder Jurgen 
van Ras kan. En vice versa overigens. Dit duo werd dus weer 
in ere hersteld, waarna de receptie kon beginnen en de avond 
nog tot in de late uurtjes voortduurde…

Frans en Jurgen, namens het bestuur, de hofhouding en alle 
leden van C.V.  De Pierewaaiers, van harte gefeliciteerd en ook 
een hartelijk welkom terug. Jullie maoke dè saome wel!

Stadsprins Frans d’n Urste terug aan het front

Frans van der Donk 
wederom Prins van C.V. 

De Pierewaaiers

De vorige keer dat ‘d’n elfde van d’n elfde’ op zaterdag viel, was elf jaar geleden.
In 2006 kwam om 23.11 uur in een bomvolle, dampende zaal 

van residentie café De Brouwer, Prins Bas d’n Urste tevoorschijn.
Het was toentertijd Bas Hessels die de regie had over het Pierewaaiersrijk. Na twee 

jaar Stadsprins werd hij in maart 2008 voorzitter en dat is ie nog steeds... Gedurende het galgenmaal 
was er een wisseling van 

de wacht op de positie van 
ceremoniemeester. Koen 

Swinkels nam het stokje over 
van voormalig ceremoniemeester 

Jaap van den Hurk. Na jaren 
van trouwe dienst, bleek het in 

bedwang houden van  
de Raad van Elf toch  

zijn tol te eisen.  
Er werd in Koen Swinkels een  
perfecte vervanger gevonden.

Jaap van den Hurk. Koen Swinkels

13
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Mee Suitable 
maoke we dè 

saome wel

SHOPS IN AMSTERDAM  |  ARNHEM  |  BREDA  |  DEN BOSCH  |  DEN HAAG  |  GRONINGEN  |  HAARLEM  |  LEIDEN MAASTRICHT  |  ROTTERDAM  |  TILBURG OUTLET  |  UTRECHT  |  ZWOLLE  |  SUITABLE.NL

Suitable Oisterwijk  
De Lind 9, 5061 HS Oisterwijk

v a n a f  
7495

Van links naar rechts: . Johan Burgers (penningmeester), 

Bert van Ganzewinkel, John van Esch, Erik van Dam,  

Frans van der Donk (secretaris),  

Lenneke Ketelaars, Mark Boogaers;  

Bas Hessels (voorzitter) ontbreekt op de foto. 

Van links naar rechts: Frans Tekath, Johan Burgers, Stephan van der Aa, Ronald Klijsen,  
Sander Smits, Sam Horsten, Jurgen van Ras (adjudant), Maik Daemen, Prins Frans d’n Urste,  

Arjan Donkers, Maarten Linssen, Jasper Kolen, Koen Swinkels (ceremoniemeester),  
Jasper van der Aa, Laurens van der Aa, Rik Mallens, Roel Diepstraten, Sjef Schilders;  

Jaap van den Hurk, Mark Janssen en Stef Habraken ontbreken op de foto. 
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adjudant (Jurgen van Ras) &

Prins Frans d’n Urste  

(Frans van der Donk) 

RAAD VAN ELF

bestuur

Rosie, laat de John  
door je raam.



EENS EEN PRINS, 
ALTIJD EEN (EX-)PRINS

Iedereen heeft wel momenten in zijn of haar leven die hij/
zij nooit meer zal vergeten, waarvan hij/zij dan zelfs nog 
precies weet waar hij/zij was op dat moment. Zo weten 
de ouderen onder ons waar hij/zij was toen de eerste 
man op de maan landde, waar hij/zij was toen de aanslag 
op John F. Kennedy plaatsvond, of, iets recenter, waar hij/
zij was op 9/11. Dat zijn zo van die momenten die je van 
je leven niet vergeet…

Voor diegenen die ooit Prins Carnaval zijn geweest, komt er een 
aantal van die memorabele 
momenten bij. Iedere ex-
Prins kan zich herinneren 
waar hij was toen hij door 
de Prinsencommissie werd 
gevraagd om Stadsprins van 
’t Pierewaaiersrijk te worden. 
Voor iedere ex-Prins is het 
een hoofdstuk in zijn leven 
dat overloopt van mooie 
herinneringen. Om die talloze 

herinneringen levend te houden, komen alle ex-Prinsen van ’t 
Pierewaaiersrijk één keer per jaar speciaal bij elkaar.

De laatste zondag voordat Carnaval in ons Pierewaaiersrijk 
losbarst, is het zover: alle ex-Prinsen en adjudanten en 
hun partners komen bij elkaar om de nieuwe Prins en zijn 
adjudant met goede adviezen de Carnaval in te sturen. 
Omstreeks 15.00 uur druppelen de eerste oud-hoogheden 
binnen bij de Put van Heer (hut van Peer) en er worden dan al 
snel de eerste biertjes getapt. Niet veel later is de hele club 
compleet en vliegen de verhalen van vroeger (én nu) over 

tafel. Het ene verhaal is nog sterker dan het andere, maar één 
ding hebben ze gemeen: het gebeurde in ons Pierewaaiersrijk 
onder de bezielende leiding van één van de daar aanwezige 
ex-Prinsen. Nadat de hele club (en dat zijn er ongeveer een 
stuk of 50) uit volle borst het Pierewaaierslied heeft gezongen, 
wordt er lekker gegeten. En worden er natuurlijk ook weer 
wat biertjes gedronken. Naarmate de middag langzaam in de 
avond verandert, komen er steeds meer emoties los onder 
de oudgedienden en is ineens iedereen verliefd op elkaar; 
‘Ik vond jou zo’n goeie Prins!’ en ‘Ik heb de beste adjudant 
ooit gehad!’ (in mijn geval is dat laatste trouwens ongelogen), 
enzovoorts…

De klok geeft 21.00 uur aan: tijd voor muziek! Alle Pieregeblèr-
hits van de voorbije jaren worden uit de kast gehaald en uit 
volle borst meegezongen. Zolang het maar hard en vals is! Van 
De Boerenbruiloftclub tot De Brouwer jr. en van De Plekbatsen 
tot Kees Kouwenberg. Rond 22.30 uur gaan de eerste op huis 
aan. Vol van plezier, eten en bier, hebben zij wederom genoten 
van een geweldige dag met alle ex-Prinsen en adjudanten. 
Hopelijk hebben de nieuwe Prins en zijn adjudant weer 
opgelet en maken zij er 
ook dit jaar in ons eigen 
Pierewaaiersrijk weer een 
feest van jewelste van! 
Aan de adviezen zal het 
in ieder geval zeker niet 
liggen…

Met carnavaleske groet,

Een ex-Prins
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Klaornaval 2018
(In Café de Klaore)

Wij maoke dè saome wel 

Vrijdag:
We gaan vandaag saome kijken naar  

prachtige kappelekes die  
schone muziekskes vur ons gaon speule.     

                 

Zaterdag:
Op zaterdag gaan de meeste mènse mee 
z’n alle saome de carnavalspakskes aon 

doen. Dan gaan wij zorge vur de beste  
carnavalsmuziekskes en gaan de voetjes 

van de vloer.
                

Zondag: 
Gaon we mee z’n alle saome kijke 
naor d’n opstoet en aansluitend  

KLAORNAVALSBAL voor jong en oud.
                

                  

Maandag: DWEILEN:  
Deze dag komen er verenigingen en 

groepen saome dweilen dan zorgen wij 
voor de beste carnavalsstampers voor 

jullie saome.
               

 Dinsdag:  
D’n leste dag van carnaval saome gaon we nog vur d’n 
leste keer een kwak onzin ut kraomen en dè we op het 
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Raadhuisstraat 15    Moergestel   
www.ligtvoetshoes.nl 
Volg ons op:

      schoenmaat            

         t/m                !
Dierenhotel

Uw dier is óók graag tussen soort- genoten!

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

DWEILEN MET 
C.V. DE PIEREWAAIERS!
Met gratis lunch en dweilmuziek van SHE’s

Op maandag 12 februari zijn alle inwoners van het 
Pierewaaiersrijk van harte uitgenodigd om samen met 
Prins Frans d’n Urste en zijn gevolg onze traditionele 
dweilmiddag te beleven.

Om 13.15 uur klinkt in café De Brouwer het startsein van onze 
nieuwe ceremoniemeester Koen Swinkels voor een bezoek 
aan de volgende cafés:
13.30 uur Epi  
14.30 uur ’t Centrum
15.15 uur De Klaore
16.00 uur De Veerkes 
16.45 uur De Steeg
17.30 uur De Brouwer

Onze dweiltocht eindigt officieel zo rond 18.15 uur in  
Den Boogaard echter kan uiteraard onofficieel iedere vorm 
van dweilen worden voortgezet in een zelf samengesteld of 
geronseld gezelschap.
De Pierewaaiers maken even pas op de plaats en zullen 
met een groot aantal dweilgangers van het eerste uur 

gezamenlijk dineren. Normaal gesproken een moment van 
rust en bezinning echter blijkt sinds enkele jaren dat het 
mooie feestje van overdag tussen de soep en de aardappels 
dunnetjes wordt voortgezet. 
Wil jij gezellig mee-eten, dat kan. Om ter plekke teleurstellingen 
te voorkomen, vragen wij je om je tijdig aan te melden als 
“Tafelgenoot van C.V. De Pierewaaiers”.
Dit kan door een aanmelding te doen via de mail aan: 
ceremoniemeester@cvdepierewaaiers.nl
Er zijn in totaal ‘slechts’ 100 tafelgenoot-plaatsen à € 15,- 
beschikbaar en vol=vol. Dus ben er snel bij wil je een sfeervol 
diner beleven aansluitend aan de dweilmiddag.

Vanaf 20.30 uur gaat het dak eraf in onze residentie want dan 
is het feest! Hoog bezoek van onze zusterverenigingen mag 
hierbij niet ontbreken uiteraard, dus maandagavond zal het 
wederom volle bak zijn in De Brouwer.
Zorg dat je erbij bent, al is het met dweilen, het eten of  
’s avonds voor een mooi feestje. Wij kijken er nu al naar uit, 
dus tot maandag 12 februari in het dorp.

*** GRATIS GRATIS GRATIS ***
Is jouw hoofd op carnavalsmaandagochtend ook 
altijd goed om mee te gaan dweilen? Maar kun je 
daarvoor nog wel een fris ontbijtje gebruiken?

Kom dan dweilmaandag 12 februari om 12.00 uur naar 
café De Brouwer om samen met de Stadsprins en zijn 
Raad van Elf ‘unne bôjem te lègge’.

Voor nog minder dan een appel en een ei zit u voor 
de rest van de middag gebakken! Unne bôjem lègge is 
namelijk gratis!

Ben niet eigenwijs en mis dit spektakel niet!
Gooi geen roet in het eten, want zonder u loopt dit 
evenement in de soep!

*** GRATIS GRATIS GRATIS ***
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GÈSSELS OKTOBERFEST
Met 111 waren ze, de Männer und Mädchen op het tweede 
Gèssels OktoberFest, 21 oktober 2017 in De Brouwer. Ze 
zongen echter allemaal voor twee en dronken voor drie, 
waardoor het leek alsof er 555 zielen de zaal vulden. Het is 
alweer een kwart jaar geleden, maar toch blikken we graag 
even terug. Voor de prijs van € 10,- was je erbij. Daar zat 
geen drank bij inbegrepen zoals in 2016, maar wel een twee 
uur durende Happy Hour om op een voordelige manier in de 
stemming te komen.

BEIERS DECOR
Het kondigde zich van tevoren al aan op internet en in de 
krant. De Pierewaaiers waren vast van plan om alles uit de 
kast te halen om er een sfeervolle avond van te maken. De 
zaal van De Brouwer is van nature natuurlijk al een halve 
skihut. Met de lange tafels, wit en lichtblauwe versiering en 
pullen bier was dat aardig gelukt. Gelukkig nam ook iedereen 
een voorbeeld aan onze fotomodellen Jasper en Nathalie. De 
Dirndl’s en Lederhosen waren niet van de lucht. De lucht was 
niet van de Dirndl’s en waarschijnlijk niet van de Lederhosen.
 

Nathalie en Jasper

DE CANTUSBAND
Aankleding is één, maar één Schwalbe macht noch kein 
Sommer. Dus had de commissie nog een ingrediënt 
toegevoegd: live muziek. De Cantusband zorgde met een 
lange lijst meezingers en keiharde kneiters voor een 100% 

feeststemming. Officieel speelden ze met het publiek een 
echte biercantus. Dat betekent zingen als er gespeeld wordt 
en drinken als de scheidsrechter dat zegt. En doe je dat niet? 
Dan volgt er een subtiel strafje. Zo mocht Jubileumprins Pier 
XXXXXV zijn glas ‘en public’ in ene leeg kieperen en stond 
John van Esch tegenover Mark van Daelen voor een heuse 
Pieregebrouwel-battle. Maar godzijdank was de band clement 
en is er niemand slachtoffer geworden van een Batman Adje.
 

Vleermuis/Batman Ad Fundum

3E GÈSSELS OKTOBERFEST
Of je nu wijn, bier of chocomel dronk, één ding proefde 
iedereen: de smaak naar meer. In welke vorm, met welk 
thema en met welke line-up dat hoor je later dit jaar van ons. 
Maar noteer alvast in uw agenda of op uw kalender: Gèssels 
OktoberFest, op 20 oktober 2018.

21 oktober 2017

Gèssels OktoberFest 
(GOF)

Ze zongen echter 
allemaal voor twee en 

dronken voor drie
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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 thema-avond. 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 

 

21 oktober 2017

Gèssels OktoberFest 
(GOF)
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Als 12 jarig meisje wist Chantal van 
den Bijgaart het al zeker, ze wilde 
kapster worden. Hoe kon het ook 

anders, kapster en moeder Brigitte 
nam haar in de maxi cosi al mee naar 

haar klanten.

Ook de naam van haar toekomstige salon stond al vast. 
Bygardo Hairstyle zou het worden. Er zou gewerkt 
worden met de beste producten zoals Sebastian, 
L’Oreal en L’Anza. 

Na de lagere school was het voor Chantal dan ook een 
vanzelfsprekende keuze de opleiding tot kapster te gaan 
volgen. Tijdens de opleiding bleek volgens haar leraar al gauw 
dat het starten van een eigen salon een kwestie van tijd was.

Na 5 jaar ervaring te hebben opgedaan bij een topsalon in 
Oisterwijk en 3 jaar als succesvolle ambulante kapster aan huis, 
besloot ze dit jaar haar eigen salon te openen.

8 juli was het zo ver en opende Bygardo Hairstyle  
haar deuren. Van maandag t/m vrijdag van 09.00-18.00 uur, 
zaterdag 09.00 uur-17.00 uur en koopavonden op dinsdag en 
donderdag tot 21.00 uur bent u van harte welkom bij Chantal 
en haar professionele team bestaande uit, Brigitte, Marie-Louise 
en Ilona. 

Bygardo Hairstyle

Bygardo Hairstyle  |  Schoolstraat 11, Moergestel   |  013-5133709  |  info@bygardo.nl  |  www.bygardo.nl

Kwaliteit in een nieuw jasje

Dus  
wacht niet langer  
en maak snel zelf  

online een afspraak of  
bel 013-5133709 

We kennen de Arabische lente als een revolutionaire en 
soms bloedige herstart van enkele landen. Zo erg is het 
voor het Pieregebrouwel gelukkig niet, al mogen we de 
nieuwe opzet van dit evenement gerust een fris nieuw 
begin noemen. En Brabantse lentes zijn nu eenmaal fris…

HOE HET WAS
Wat lijkt het toch alweer 
lang geleden dat we 
lachten om Jasper in 
zijn pyjama met een pan 
vol spek, Jessica met 
haar mond vol tanden 
bij de bloemist en Stef 
samen met John maar 
met zonder kleren aan 
de bar. De brouwels, de 
sketches, al die leuke acts 
waar het Pieregebrouwel 
sinds 2012 furore mee 
maakte… Het lijk zo lang 
terug... en dat is het ook! 
Op 26 november 2016 
was de laatste editie en 

afgelopen november hebben Mark, Guus, John, Stef en Leon 
gewoon een sabbatical ingelast, potverdriedubbeltjes!
Maar ze zijn terug! En heter dan ooit. Omcirkel 12 mei 2018 
alvast met rood in uw agenda.

INGREDIËNTEN/MIDDAGPROGRAMMA
Ze nemen dit jaar ‘een kijkje in de keuken’. Wat heeft dat 
nu weer te betekenen? Nou, in ieder geval een nieuw 
Pieregebrouwel-recept. Met als ingrediënten ‘op tijd 
beginnen’, ‘lekker eten en drinken’, een hilarische show en 
een vette afterparty. 

OP TIJD? 
Jazeker. Om 15.00 uur (zo, da’s ook vroeg) trappen de mannen 
af met een show vol humor, muziek en ‘bekende mensen’. 
Zo’n ‘bekende Moergestelnaar’ kan jij ook zijn. Ben je al ooit 
of juist nog nooit voorgekomen in een van de spraakmakende 

filmpjes van het Pieregebrouwel? Misschien ben je dit jaar 
wel de klos. Al kun je natuurlijk pas echt plezier hebben om 
een ander, als je om jezelf kunt lachen. Een grappige en lokale 
film wordt weer de rode draad. Daaromheen wemelen tal van 
leuke acts. Een brouwel, een liedje of iets heel anders. Het 
kan allemaal bij het Pieregebrouwel.

DE KEUKEN
‘Hier krijg ik honger van.’ Wij horen het u al zeggen na drie uur 
gewauwel, leut en veel plezier. Daarom is het tussen 18.00 en 
20.00 uur tijd voor een mini Foodtruck-festival. Voor een leuk 
bedrag koopt u uw eigen eetbonnen en kiest vervolgens zelf 
iets lekkers bij de verschillende “keukens”, wat u wilt. Denk 
hierbij aan het idee van Rrrollend, denk aan Hap Stap of aan 
Hapje-Tapje (maar dat is in Leuven, kon u ook niet weten). 
Zoiets, maar dan op zijn Pieregebrouwels. Yummm, wij krijgen 
al trek.

DE AVOND
Je kunt niets zeker weten en alles gaat voorbij... Maar om 
20.00 uur geldt dat nog niet voor het Pieregebrouwel 2018. 
Tot 22.00 uur gaat de show verder en ziet u de ontknoping 
van de Pieregebrouwel-film. Uiteraard weer afgewisseld met 
andere acts die uw volle maag laten schudden en klotsen van 
het lachen. Als dat maar goed gaat…

AFTERPARTY
Na de vorige edities waren tussen de vele lovende woorden 
ook kritische noten te bespeuren. Namelijk, dat het 
Pieregebrouwel nogal uit de hand liep. En dan met name het 
programma. Er bleef kort gezegd te weinig tijd over voor een 
echt ouderwets Gèssels Brouwer-feestje. Daarom sluiten de 
Pierewaaiers de show dit jaar op tijd af en knallen er meteen 
een nieuw fenomeen in: de afterparty! Vanaf nu draait het niet 
meer in de soep, maar om de plaatjes.

Een Brabantse lente voor het Pieregebrouwel

Pieregebrouwel:  
Een kijkje in de keuken

25



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

www. johnss to f fe r ing .n l

Ook voor projectstoffering

25 jaar ervaring

Specialist in leder

Van klassiek tot modern

Ook verkoop van diverse 

materialen voor de doe-het-zelver..

Ook schuimrubber!

…als herstoffering perfect moet zijn!…als herstoffering perfect moet zijn!
Voor meer info…  bel John Smits  (013) 513 21 36

www. johnss to f fe r ing .n l

Van klassiek tot modern

Ook verkoop van diverse 

materialen voor de doe-het-zelver..

Ook schuimrubber!Ook schuimrubber!Ook schuimrubber!

Ook verkoop van diverse 

materialen voor de doe-het-zelver..

Ook schuimrubber!Ook schuimrubber!Ook schuimrubber!

materialen voor de doe-het-zelver..

bar de steeg

   
wij maoke de saome wel

daorum zÈn we
4 daoge open

met oa. dj corne

kijk op onze site of facebook

www.facebook.com/bardesteeg
www.bardesteeg.nl

“De grote weg naar Reusel, dan rechts naar Arendonk, 
alsmaar rechtdoor en bij het bushokje rechtsaf.” Dat was zo’n 
beetje de routebeschrijving die wij, Laurens en Stephan, van 
Arie Nooteboom hadden gekregen. We zeggen en schrijven 
zaterdag 26 augustus 2017 als twee Pierewaaiers via het 
absolute zuiden van Midden-Brabant naar België rijden 
voor het grote coryfeeën-interview van de carnavalskrant. 
Met Arie dus. Stadsprins van 1965 tot en met 1967. Een 
carnavalsicoon avant la lettre! Maar met die status kwam de 
nooteboomlange Tilburger het Pierewaaiersrijk niet binnen.

ARGUSOGEN
Arie is net verhuisd naar het groot bungalowpark in Moergestel, 
als er twee kerels (Wim Mertens en Ton van de Wouw) aanbellen: 
“Het bleek een inzameling te zijn voor Carnaval. Ik was al een 
groot carnavalsliefhebber, dus ik gaf ze een donatie. En ik vroeg 
waar het feest was.” 

Op carnavalsmaandag 1964 gaat hij mee dweilen. Maar tijdens 
de dweiltocht wordt hij met argusogen bekeken. “We kregen bij 
elk café consumptiebonnen uitgedeeld. Maar sommige mensen 
die mij niet kenden, maakten me uit voor profiteur. Dat liet ik mij 
natuurlijk niet zeggen. Ik zei tegen die twee kerels: luister, ik heb 
toen jullie vrienden aan de deur stonden een donatie gedaan die 
vele malen hoger is dan de contributie die jullie betalen.”
Zowel Arie als zijn vrouw Marga vertellen deze anekdote alsof 
het gisteren gebeurd is. Gelukkig werd de kwestie voor het tot 
vechten kwam uitgesproken, maar het scheelde een haar of 
Arie’s eerste ontmoeting met de Pierewaaiers was uitgelopen op 
een robbertje matten.

ZONNEDAEL?
Op een haar van hetzelfde kaliber na, rijdt Laurens een paar 
kilometer voor Oud-Turnhout dwars door een bushokje heen. 
We zijn nog lang niet in de woonplaats van onze coryfee, maar 
moeten toch hier al naar rechts. Op de netelige lanen tussen 
de bossen waren we ons meteen in Zonnedael, of Oisterwijk zo 
u wilt. Een paar straten later parkeren we op de Ganzendreef 

voor een mooie villa. We kunnen ons wel voorstellen dat je 
Dennenhaghe in Tilburg, en later Moergestel, inruilt voor dit 
optrekje. De keuze voor België heeft echter ook een louter 
zakelijke reden. Arie werkt zijn hele leven hard, maar houdt er 
niet van om zijn zuurverdiende centen in rook te zien opgaan 
als dat niet nodig is. Van het belastingvoordeel in België, kan 
hij eindeloos van Oud-Turnhout naar Moergestel en omgekeerd 
rijden.

Arie: “Echt gezellig is het hier niet, daarom rijd ik nog elke 
dag naar Brabant. Naar Tilburg voor de zaak en geregeld naar 
Moergestel voor de Pierewaaiers. Hard werken moet wel iets 
opleveren. Geld verzoet de arbeid.”

PINTJES
Het hek gaat langzaam open, terwijl het zoemt als duizend bijen 
die net een dierbare hebben verloren. We parkeren en zien de 
heer des huizes naar ons toe lopen. Het is terrasweer, dus we 
nemen plaats onder de luifel met uitzicht op de vijver en royale 
tuin. Nog geen vijf minuten na onze bijna crash met de Vlaamse 
abri, klinken we drie pinten tegen elkaar met onze coryfee. 
Pierewaaiers onder elkaar hè…

BRAND 1
Even een slordige halve eeuw terug in de tijd. De Pierewaaiers 
zijn in 1962 alvast begonnen zonder Arie. Hij trouwt in 1963 met 
de Nijmeegse Marga en verhuist naar Moergestel. We durven 
(nog) niet te vragen naar zijn leeftijd, maar we gokken dat Arie 
ongeveer onze huidige leeftijd moet hebben gehad toen hij het 
mooie weer kwam maken bij De Pierewaaiers. Vanaf 1965 dus 
als Prins.

Zijn leven staat ongewild in het teken van brand (en dan bedoelen 
we niet het biermerk). Zo ook in zijn tijd als Prins Carnaval. In 
1966 brandt de toenmalige residentie Breda’s Welvaren tot de 
grond toe af, waarbij de jonge Christ Timmermans om het leven 
komt. Het brengt een schok teweeg in het dorp, maar zet ook het 
nakende Carnaval flink op de tocht.
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Carnaval moet Carnaval blijven. Een 
feest dat je die vijf dagen kunt vieren en 

de rest van het jaar niet

ARIE NOOTEBOOM
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Arie: “We hadden vergadering in de toenmalige frietzaak annex 
café van Jan en Cor Willems op de Oisterwijkseweg, waar nu 
Epi zit. Een aantal zag het niet meer zitten om Carnaval te 
organiseren. Enerzijds door de tragische dood van een vriend, 
anderzijds vanwege een praktisch probleem: de feestlocatie was 
in rook opgegaan.”

Als Arie vraagt wat zijn vrienden gaan doen 
als ze geen Carnaval vieren in Moergestel, 
zeggen ze dat ze daarvoor naar elders zullen 
gaan.

“Maar als je uit piëteit Carnaval afblaast in 
Moergestel, dan moet je het ook niet ergens 
anders gaan vieren.”

Uiteindelijk weet Arie via de brouwerij van de 
trappisten, waar hij als kind al kwam vanuit 

Dennenhaghe op de Koningshoeven, een tent te regelen. “De 
Pierewaaiers hebben hem ingericht en Carnaval kon doorgaan. 
Het werd zelfs een feest als nooit tevoren.”

PIEREWAAIERSRIJK ALS POPULAIR CARNAVALSOORD
Waar de Pierewaaiers dus tegenwoordig hun handen vol hebben 
aan zelf Carnaval vieren in alle kroegen van 
Moergestel, organiseerden ze ruim 50 jaar 
geleden juist helemaal op zichzelf het feest. Het 
succes in de tent krijgt later vervolg in Den Boogaard

Arie: “Moergestel was een van de eerste dorpen en steden in 
de regio waar men Carnaval kon vieren. Zelfs Tilburg kwam 
later. Ik heb nog Prins Gianotten mogen ontvangen. Stonden er 
elf Pierewaaiers in smoking en rokkostuum tegenover een stel 
Tilburgers in boerenkiel. Dat was toen hun Raad van Elf.” 

“Maar doordat Moergestel er zo vroeg bij was, kwam er ook 
veel volk van buitenaf hier carnavallen. Zo konden we het risico 
nemen om een groot orkest neer te zetten in Den Boogaard. 
Ferry Hill kwam met zijn 12 man sterke Tirolerorkest voor 1.100 
gulden drie dagen lang optreden. Dat was een fors bedrag. We 
vroegen twee gulden vijftig (fl. 2,50) entree en de zaal zat met 
ruim duizend man tjokvol. Na mijn laatste jaar als Prins zat er 
20.000 gulden in de kas. Goed geboerd.”

We trekken nog drie flesjes Maes open, niet toevallig het bier uit 
de film Flodder 1. Het Zonnedael-gevoel wordt sterker. Terwijl 
Laurens op zoek gaat naar een roze cabriolet, vertelt Arie over 
het einde van een van zijn Carnavals. De laatste carnavalsdag 
herinner je je doorgaans toch beter dan de eerste…

Arie: “Op Aswoensdag kom ik, na een paar uur doelloos op de 
zaak te hebben rondgedoold, aan bij De Brouwer. Daar zaten ze 
het met carnaval verdiende geld te tellen. De zinken teil waarin 
het zat was tot de bovenrand gevuld met muntgeld. Ik voelde me 
nog wat beroerd, maar na twee Unterberg zat de stemming er 
toch alweer in.”

SCHOUDERKLOPJES
Ik voel een nieuwe anekdote aankomen. Niet aan een Maria-
waardige telepathie. Wel aan mijn schouder. Telkens als er bij 
Arie een leuk verhaal opborrelt, deelt ie een enthousiaste por in 
mijn zij of een klap op mijn schouder uit. 
“Het was zelfs feest bij de sleuteloverdracht na afloop. Toen nog 
uiteraard met de burgervader van Moergestel, burgemeester 
Poort, zelf ook een fervent carnavalsvierder. Stonden we in het 
gemeentehuis op tafel: 

“Moeder, onze kraai is dood,
hij is van zijn stokske gevallen.
Hij had gebroken zijn linkerpoot,
moeder, onze kraai is dood.”

JEZUS!
Na zijn vogeltjesdans begint Arie een lijst met namen op te 
noemen. Natuurlijk noemt ie zijn adjudanten Bart de Kruijf en 
Toon Hoffmans. En hij begint over leden van de Raad van Elf uit 
die tijd. Toon Hoevenaars, Tijn van Brunschot, Noud van Laak, 
Geert Antonis alias Crisje, de vader van het huidige Crisje.

“Jantje Fik! De zoon van de Moergestelse onderwijzer van 
weleer. Die reed ’s avonds laat nog met de auto naar huis in 

Tilburg. Hoe die het heeft gedaan is een raadsel, 
maar hij is twee keer op het Jezusbeeld bij het 
Trappistenklooster geknald. Zover wij weten 

dan, misschien wel vaker,” lacht Arie.

Lachen doet onze coryfee sowieso volop en breeduit. Over 
vroeger, maar ook over nu. Om de bloemen en de fles 
kruidenlikeur die we hebben meegenomen. “Dat hadden jullie 
echt niet hoeven doen, die bloemen.” En om het tafelkleed waar 
Laurens en ik al van dachten: ‘Zijn we stiekem toch bij de familie 
Flodder beland?’ Marga had het kleed uitgezocht vanwege het 
vrolijke patroontje van groene blaadjes. Via haar zoon kwam ze 
er later achter dat het wiet-blaadjes zijn.

NOOTEBOOM TEXTIEL
Het tafelkleed is afkomstig van 
Nooteboom Textiles (begonnen 
als Anton Nooteboom Textiel, 
kortweg ANT). Dit familiebedrijf 
domineert het leven van Arie en zijn 
verwanten. Het begon in de 19e 
eeuw met het verhandelen van te 
veel geproduceerde textiel. Er waren 
destijds 150 textielfabrieken in Tilburg. De familie Nooteboom 
speelde hier handig op in en maakte van hetzelfde laken een 
pak.

Arie: “Via de zaak kwam ik elke maand in Italië. En we deden 
zaken in Japan, Portugal, Amerika en Frankrijk. Maar met 
Frankrijk zijn we snel gestopt. Die Fransen betaalden veel te 
laat.”

Geld verzoet de arbeid

Het bedrijf is inmiddels overgenomen door een van zijn zonen 
(Sander). Trots toont hij beelden van een tv-programma over 
familiebedrijven en van YouTube-filmpjes die zijn schoondochter 
maakt. Allemaal in het Engels, het is een internationale business. 
“De Moergestelse harmonie heeft 30 jaar in onze uniformen 
rondgelopen.”

BRAND 2
Zelf is hij ook nog niet met pensioen en handelt hij in vastgoed. 
Een bekend gebouw dat hij ook beheert is dat van de bowling in 
Tilburg, dat ze na de verwoestende brand in 2016 weer aan het 

opbouwen zijn.

Het enige gebouw waarvan het beheer wat lastiger verloopt, is 
zijn eigen vakantiehuis in Girona (Catalonië, Spanje): “Dat huis 
wordt bijna constant gebruikt door kinderen en kleinkinderen. 
Maar gelukkig mogen we aanstaande dinsdag (26 augustus 
2017) zelf weer een keer.”

CHALET ROYAL
Dat hebben Laurens en ik mooi getimed. Een week later en onze 
ex-Prins had alweer in zijn ‘royale chalet’ gezeten. Iets waar hij 
overigens bijzondere herinneringen aan koestert, die hij aan mij 
aankondigt via zijn befaamde schouderklop: “Zo’n 10 jaar voor 
De Pierewaaiers ging iedereen Carnaval vieren in Oeteldonk 
(Den Bosch). Mijn maten en ik dus ook. Maar op dinsdag was 
de portemonnee natuurlijk leeg. Dan gingen we naar Chalet 
Royal, een sjiek hotel waar veel mensen van boven de rivieren 
verbleven. Daar keken we uit naar leuke meiden om een praatje 
mee te maken. Die waren maar wat blij met een beetje leven in 
de brouwerij. Uiteindelijk nodigden ze ons wel uit om bij pa en 
ma aan tafel te komen zitten voor een drankje. Zo kwamen we 
toch nog aan ons pilske.”

En Laurens en Stephan aan hun volgende Maeske…

DE OPTOCHTEN
Arie noemt nog iemand bij naam: “Bert Outmayer. Dat was altijd 
een mooie strijd bij de optochten. Hij met Audacia tegen ons. 
Die wonnen met de ’trappisten op de fles’, net nadat La Trappe 
failliet was gegaan. De farce majeur werd de ‘Farce Moerjeur’ 
en we hadden ‘Glaasje op, laat je rijden’. Reden we met een 
wiebelwagen, waarvan de as uit het midden was geplaatst.”

OLIFANT
Onze favoriet uit het rijtje optochtklassiekers is de persiflage 
op Rien Kamer. De excentrieke, maar niet bijster betrouwbare 
heer van Zonnewende maakte furore door op een olifant door 
Moergestel te paraderen.

Arie: “Rien Kamer heeft veel mensen opgelicht, is daar ook 
voor veroordeeld. Velen brachten al hun spaarcenten naar 

Zonnewende, waar meneer Kamer ze een riant rendement 
voorspiegelde. Het verdween echter als sneeuw voor de zon. Bij 
die olifant in de carnavalsoptocht ging het geld er dan ook via de 
slurf in om er langs achter als confetti weer uit te waaien.”

KIKKERS EN GRATIS BIER
Arie is een goede en gulle gastheer, maar ook niet gek als het 
op geld aankomt. Op de flesjes Maes prijst 18 + 6 gratis. We 
beginnen dus nu aan de betaalde flessen bier.

Tijd voor een korte pauze. Arie heeft net verteld dat Nooteboom 
ook leuke relatiegeschenken laat stoken en wij zijn wel benieuwd. 
Dus terwijl hij kijkt waar de drank is verstopt, snuffelen Laurens 
en ik even door de tuin. De kikkers duiken het water in als ik 
Marga’s beelden in en rond de vijver van dichtbij ga bekijken. 
Creativiteit kun je de Nooteboompjes niet ontzeggen.

Arie komt terug met twee flessen kruidenlikeur (‘dat had ie echt 
niet hoeven doen’) en schenkt voor zichzelf een glas wijn in. 
Hij vertelt over het plezier dat Carnaval heeft gebracht en nog 
altijd brengt in zijn leven. Hij is duidelijk trots op De Pierewaaiers, 
iets dat we ook altijd aan hem zien als hij in Moergestel is. Als 
voorzitter van de ex-Prinsen op het podium met het Prinsenbal 
en met zijn vrienden aan de korte kant van de  bar van De 
Brouwer: “Ons vaste stekkie.”

BRAND 3
Arie is nooit gestopt met Carnaval vieren in ’t Pierewaaiersrijk. 
En het zijn niet enkel de optochten. Voor Carnaval komt hij elke 
keer weer naar Moergestel. Zo ook het jaar dat hij met Marga in 
het huis van zijn zoon aan de Oirschotseweg 
logeerde.

“Het was maandagochtend. Marga en ik 
lagen nog te slapen. Een moeder fietste met 
haar dochter achterop voorbij en die riep 
tegen haar mama dat er iets aan de hand 
was bij ons huis. Gelukkig zijn ze gestopt 
en hebben ze ons wakker gemaakt. Want 
binnen de kortste keren stond de boel in 
lichterlaaie. De Pierewaaiers zaten op dat 
moment al in ’t Draaiboompje en kwamen 
te hulp. Mark Janssen heeft me toen nog uit 
het brandende huis gehaald.”

ROSEP
Tegenwoordig slaapt Arie met zijn vrouw ergens anders, zoals 
afgelopen jaar in De Rosep: “Daar zijn we door de huidige 
adjudant Jurgen zo fantastisch in de watten gelegd. Met zelfs 
een Pierelier bij het ontbijt.”

In ruil voor een Nooteboompje, Arie? ;-)

Hij roemt tot ons eigen hoera de huidige generatie: “Jullie zijn 
echte podiumgekken.”

Via haar zoon kwam ze er later 
achter dat het wiet-blaadjes zijn.
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“Ik heb ook enorm genoten van de jubileumavond, de 55e 
verjaardag van C.V. De Pierewaaiers op 11-12 maart 2017. Een 
minpuntje is wel dat er steeds minder echte carnavalsmuziek 
wordt gedraaid.”

BOERENBRUILOFTCLUB
Net zoals we niet meer naar zijn leeftijd 
hebben moeten vragen (tussen neus en 
lippen door: “Marga en ik zijn bijna 80”), 
weten we ook hier al wat Arie bedoelt. 

Stephan: “Zoals ‘Vier Daoge Saome’ van Kees Kouwenberg met 
de Boerenbruiloftclub?”

Arie deelt een instemmende tik uit: “Inderdaad. Met die 
boerenbruiloftclub hebben we ook altijd veel plezier. Met 
Hein Smolders, Gé Simons, Ton van de Wouw, Toon Franken 
en anderen. Ton is nog een keer in de onecht verbonden met 
Marga.”

FOTO’S
Ze tonen foto’s van die boerenbruiloft. Andere foto’s van Carnaval 
en bijvoorbeeld de optochten blijven voor ons verborgen. Net 
zoals Marga die anderhalf uur lang tevergeefs naar de prenten 
zoekt op zolder. “Ze moeten toch ergens liggen.”

Als Arie denkt aan foto’s en Carnaval schiet mijn schouder bijna 
uit de kom.

“Dat was me toch wat! Ik werd Prins na het eerste lustrum van De 
Pierewaaiers, een jubileum dus. Voor deze speciale gelegenheid 
had ik een fotograaf ingehuurd. Hij ging met ons mee om alle 
activiteiten voor en tijdens Carnaval vast te leggen. Maar op 
dinsdag, de laatste dag, kwam ie erachter dat er nog een lapje 
voor de lens zat of zoiets. Enfin, alle foto’s waren mislukt.”

“Vroeg ie aan mij of ik hem toch wilde betalen. Nou, dan kende 
die Arie Nooteboom nog niet.”

SCEPTER KWIJT
Laurens en ik zijn blij dat Marga niet ook nog eens anderhalf 
uur naar die foto’s heeft moeten zoeken. Ze schuift gezellig aan, 
terwijl ‘onze Harrie’ de maairobot het gras groener maakt dan 
bij de buren.

We gaan nog even terug in de tijd. Marga laat niet 
als enige in huize Nooteboom zaken slingeren. Arie 
kan/kon er ook wat van.
“Op een ochtend met Carnaval was ik mijn 
scepter kwijt. Paniek natuurlijk, want dat kost je 
een vat bier. Ik heb alles afgezocht. Bleek dat ik 
hem mee naar bed had genomen en dat mijn staf 
tussen de spleet van de matrassen was beland.”

PIEREWAAIERSLIED
Het gaat nog even over de sparringpartners 

uit Gemert, Esbeek en Sas van Gent. Uiteraard komt de 
nachtelijke busreis voorbij, inclusief  pech onderweg en feest bij 
een Belgische friettent. Ook onze vorige coryfee Hein Smolders 

heeft ons hier uitgebreid over verteld.

Rini van de Wouw en de Hilvaria Studio’s 
komen ter sprake en dan praten we 
natuurlijk over het Pierewaaierslied. Arie 
is een van de achtergrondzangers en 
hoort zichzelf als hij het clublied door de 

speakers van de Brouwer hoort schallen, elke keer maar weer.

De olifant komt ook nog even terug. Een jaar later werd zijn 
geraamte namelijk gebruikt voor een paard. “Dat paard ging 
op maandag ook mee dweilen. Bij ’t Stokske vloog ie in de fik. 
Stonden we daar: Kijk, de bruine kan het niet meer trekken.”

HET IS TIJD, DE HOOGSTE TIJD
Als we Arie niet meer zien bijschenken en zelf ook voor een 
Pierewaaier bovengemiddeld lang droog blijven staan, wordt het 
tijd om af te sluiten.

“Ja, sorry jongens, maar ik heb zo meteen nog een barbecue en 
een feest.”

Zijn agenda zit nog altijd vol en ongetwijfeld moeten ze ook hun 
koffers nog pakken voor de reis naar Spanje. We besluiten om nog 
een laatste tip te vragen met betrekking tot de carnavalskrant, 
die in de tijd van Arie ook al bestond: “Maak je geen zorgen 
jongens. In onze tijd was heel Moergestel kwaad als de krant 
uitkwam. Degenen die erin stonden, maar vooral degenen die er 
niet in stonden.”

Laurens en ik pakken onze relikwieën en nemen afscheid van 
Arie en Marga. Als we zwaaiend ‘Zonnedael’ uitrijden en nog 
wanhopig zoeken naar een topless zonnende Tatjana in een van 
de voortuinen, denken we aan de mooiste zin uit Arie’s mond 
die middag: “Ik ben hartstikke blij dat Marga en ik ooit lid zijn 
geworden van De Pierewaaiers. Daarom en sedertdien zijn mijn 
kinderen in Moergestel opgegroeid. Een feest om daar te hebben 
gewoond en geleefd.”

Als we via Dennenhaghe en het groot bungalowpark Moergestel 
weer binnenrijden, kunnen we alleen maar denken: ‘Hoe mooi is 
het als bij een 55-jarige vereniging de helden van het eerste uur 

en de huidige generatie hand in hand gaan. Arie is zo’n held, 
een voorbeeld voor ons, ‘unne mooie meens’. Bovendien 

een echte Pierewaaier 
met een hart van 
goud. En een hoop 
lege flessen na ons 

bezoek…’

Laurens en ik zijn blij dat 
Marga niet ook nog eens 

anderhalf uur naar die foto’s 
heeft moeten zoeken
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Pieregeblèr
27 januari 2018
DEN BOOGAARD

Volg ons op Facebook:
WWW.FACEBOOK.COM/C.V.DEPIEREWAAIERS.MOERGESTEL

Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.00 uur

Entree: €7,50

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

Zaterdag 27 januari vanaf 20.00 uur gaat het leukste 
liedjesfestijn van Moergestel weer knallend van start! Dit jaar 
zal het Pieregeblèr voor de 23e keer georganiseerd worden 
door C.V. De Pierewaaiers. Er zullen verschillende groepen 
gaan strijden voor het Gèssels Carnavalslied 2018. Daarnaast 
zal de groep met de leukste presentatie de Cees van Esch-
wisseltrofee veroveren.

Op het moment van het schrijven van dit stukje (rond half 
november) zijn de eerste inschrijvingen al binnen. We 
kunnen alvast verklappen dat zich al 3 (!) ‘nieuwe groepen’ 
hebben ingeschreven. Daarnaast blijven de inschrijvingen 
binnenkomen, we verwachten dan ook dit jaar weer een mooi 
aantal deelnemers op het podium.

De afgelopen jaren heeft het Pieregeblèr zich vernieuwd. 
Denk bijvoorbeeld aan de klok die te zien is tussen de 
optredens door. Je weet zo precies hoe snel je je nieuwe 
drankje moet gaan halen of dat je nog net even snel buiten je 
peukje kunt gaan roken. Of hoeveel dansjes je kunt wagen op 
de feestplaatjes van DJ Tommy Santo of hoe snel je de tekst 
van het volgende nummer uit je hoofd moet leren, zodat je 
ongegeneerd kunt (lees: moet) meeblèren!

Daarnaast is de prijsuitreiking spannender dan ooit, door 
gebruik van de spotlights op het podium. Wat is er nu niet 
leuker om te zien dan sippe gezichten van de groepen die net 
geen eerste zijn geworden?! Wellicht was de reactie van de 
winnaars van de afgelopen presentatieprijs wel het mooiste 
om te zien: De Olivierders veroverde welverdiend de Cees van 
Esch-wisselbokaal! 

C.V. De Pierewaaiers zal dit jaar wel van erg goeden huize 
moeten komen als ze ook dit jaar weer de beker voor het 
Gèssels Carnavalslied wil winnen. Wij als organisatie hebben 
al bij een paar groepen stiekem achter de schermen mogen 
meekijken en we kunnen jullie beloven dat het een spannende 
avond gaat worden! 

Giert het carnavalsbloed al door je aderen? 
Heb je al zin om ouderwets Gèssels op stap te gaan? 
Wil jij met Carnaval alle nieuwe Pieregeblèr-hits kunnen 
meezingen? 
Heb je net je 13e maand binnen?

Koop dan snel een kaartje à € 7,50 bij een van onze 
voorverkoopadressen: Jumbo, De Brouwer, Den Boogaard of 
bij Novy Van Wezel!

Via deze weg willen wij alvast álle vrijwilligers, sponsors, 
deelnemers, bezoekers, Pieren en Pierinnen en alle anderen 
die een bijdragen hebben gegeven of nog gaan geven heel 
hartelijk bedanken. Wij zien jullie graag allen op 27 januari in 
Den Boogaard!

Met carnavaleske groeten van 
de Pieregeblèr-commissie,
Jaap, Koen en Lindsey

Pieregeblèr 2018: ‘Wij maoke dè saome wel’
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Regenbeemdeke 21, Moergestel
Tel.: 06-54225048

NOG TE DOEN...
DW

EILEN
NOTITIES

PIEREW
AAIERS

CARNAVAL AGENDA

PROGRAMMA 2018
VRIJDAG 9 FEBRUARI
09.30 Ziekenbezoek Prins en adjudant,  

Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis
11.45 Besloten lunch verzorgd door de Prins
12.45 Vertrek naar Den Boogaard
13.00  Scholencarnaval in Den Boogaard
15.00 Gezamenlijk opruimen en de kerk versieren
15.30  Borrelen bij De Brouwer
18.00 Samenkomst bij De Brouwer (in kiel en met sjaal)
18.15 Vertrek naar Epi
18.30 Diner bij Epi
20.15 Start dweiltocht

ZATERDAG 10 FEBRUARI
10.15 Koffiebezoek Stanislaus door Prins en adjudant 

Boerenbruiloft
11.50 Vertrek huifkar van St.-Jansplein naar ’t Draaiboompje
12.00 Samenkomst VROUWEN EN KINDEREN bij ’t Draaiboompje
12.00 Samenkomst MANNEN bij De Brouwer
12.50 Vertrek huifkar van ’t Draaiboompje naar St.-Jansplein
13.00 VROUWEN EN KINDEREN naar De Veerkes
13.00 MANNEN naar ’t Centrum
14.00  Gebedsdienst parochiekerk
14.45 Vertrek naar Den Boogaard
15.00  Officiële opening in Den Boogaard
16.00 Sleuteloverdracht en inzegening door de burgemeester
16.30 Receptie Boerenbruiloft
18.00 Vertrek naar en bezoek aan carnavalsdisco JWM
18.45 Vertrek naar De Brouwer
19.00  Diner bij De Brouwer
21.00 Vertrek naar ’t Centrum en bezoek aan  

C.V. De Dorstvlegels 
22.30 Vertrek naar De Veerkes en bezoek aan  

C.V. De Springveren
23.30 Vertrek naar De Brouwer

ZONDAG 11 FEBRUARI
11.00 Samenkomst voor wagencommissie
11.00 MTV radio-interview (Prins en adjudant), De Brouwer 
12.00 Samenkomst bij De Brouwer
12.30 Vertrek o.l.v. optochtcommissie en straatorkest  

Prinses Juliana naar Pastoor Janssenstraat
12.45 Vertrek van optocht door het Pierewaaiersrijk
 Route: Pastoor Janssenstraat/Prinses Margrietstraat/
 Prinses Beatrixstraat/Krijtestraat/Rootven
13.30 Officieel ontvangst op St.-Jansplein door de burgemeester
15.30 Prijsuitreiking optocht kinderen in Den Boogaard
16.30 Vertrek naar De Brouwer 
17.00 Prijsuitreiking optocht volwassenen
18.00 Vertrek naar Croy ’t Stokske  (BUS)
18.15 Diner bij Croy ’t Stokske
20.15 Vertrek naar en bezoek aan Hierneffe  (BUS)
21.15 Vertrek naar ’t Draaiboompje  (BUS)
21.25 Bezoek aan C.V. De Durdraaiers
 Prins Jos d’n Urste, adjudant Carlo van Esch
22.00 Uitreiking wisselbeker prinsenwagens door Stadsprins
23.30 Vertrek naar De Brouwer  (BUS) 
 

MAANDAG 12 FEBRUARI
09.30 Samenkomst bij De Brouwer
09.45 Vertrek naar Mie Pieters Heukelom  (BUS)
10.00 Ontbijt met de burgemeester, samen met Prins Nilles I
11.30 Vertrek naar De Brouwer  (BUS)
11.45 Samenkomst bij De Brouwer 
12.00 Unne bôjem lègge (openbare gratis lunch)
13.15 Vertrek naar en bezoek aan Epi
14.15 Vertrek naar en bezoek aan ’t Centrum
15.15 Vertrek naar en bezoek aan De Klaore
16.00 Vertrek naar en bezoek aan De Veerkes
16.45 Vertrek naar en bezoek aan De Steeg
17.30 Vertrek naar en bezoek aan De Brouwer
18.15 Vertrek naar Den Boogaard
18.30 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
21.40 Bezoek van C.V. De Durdraaiers

DINSDAG 13 FEBRUARI
11.15 Samenkomst bij De Brouwer
11.30 SMC-brunch bij C.V. De Springveren, De Veerkes
12.30 Mottoverkiezing 2019 (vier Prinsen + voorzitter SMC)
13.00 Prinsverkiezing De Borrelaers
14.00 Vertrek naar en bezoek aan Den Boogaard
14.15 Bezoek seniorencarnaval (bingo)
14.35 Vertrek naar en bezoek aan De Veerkes
15.35 Vertrek naar en bezoek aan De Klaore
16.45 Vertrek naar en bezoek aan ’t Draaiboompje  (HUIFKAR)
18.00  Vertrek naar Bij Wout  (HUIFKAR)
18.15 Diner bij Bij Wout
20.30 Vertrek naar en bezoek aan De Brouwer
23.50 Vertrek naar St.-Jansplein
00.00 Pierrotverbranding op St.-Jansplein
00.15 Bekendmaking motto 2019

WOENSDAG 14 FEBRUARI
20.00 - 22.00  Haringhappen bij De Brouwer (besloten)

‘s Avonds een 
brandweerman, 
’s ochtends een 
brandweerman.
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… wij de volgende foto doorkregen van 
Len?

… daar wel iets bij te verzinnen moet 
zijn?

… Prins Frans graag naait?
… hij de draad weer heeft opgepikt?
… zijn adju Jurgen heel ergens anders 

heel erg goed in is?
… Prins Frans de draad weer heeft 

opgepikt?
… Jasper de handschoen heeft 

opgepakt om mee te doen aan Alpe 
d’HuZes?

… Laurens voortaan met krukken rondloopt?
… dit niet door de vakantie kwam?
… Johan zijn bril voortaan scheef op zijn 

neus zet?
… hij dit zelf bril-jant vindt?
… onze voorzitter het liefst overal bij is?
… hij daarom het zekere voor het onzekere 

neemt om een eventuele verkoudheid te 
voorkomen?

… Peter Geerts weer terug in de raad is?
… dit overigens meestal niet de meest 

gangbare manier is om verkering te krijgen?
… wij misschien wel knappere vrouwen hebben 

dan De Dorstvlegels?
… Koen ook nogal van damesdingetjes houdt?
… hij tegenwoordig theepkransjes 

organiseert?
… wie of wat Ernie toe doet?
… Stephan in het weekend graag 

BN’ertje speelt?
… wij denken dat ie hier Edwin Evers is, 

Bert?
… Maik tegenwoordig de alcohol heeft 

afgezworen?
… hij nu meteen een veel intelligentere 

uitstraling heeft?
… wij ook wel eens liegen?
… Sjef daar dan weer de ballen verstand 

van heeft?

… hij er het liefst twee in zijn handen heeft?
… dit ons bitter tegenvalt?
… Sjefke daarnaast ook graag een bal in 

zijn mond heeft?
… sommige Pierewaaiers van pompen 

houden?
… hier dan ook het spreekwoord ‘loop naar 

de pomp’ vandaan komt?
… andere Pierewaaiers dan weer van 

verzuipen houden?
… ze dit bijvoorbeeld in Manchester of Gent 

doen?
… dit wel heel ver gaat?
… Laurens heel even dacht dat iedereen naar 

hem zwaaide?
… burgemeester Janssen zich in een illuster 

rijtje heeft geschaard?
… de burgemeester een goeie scheet herkent?
… hij daar aardig in de richting zat?
… hij ogenschijnlijk niet van bloemen houdt?
… bloemen wel van mensen houden?
… wij liever een stuk vlees naar binnen 

schuiven?
… daarna ook nog graag iets eten?
… Stephan op Texel op zoek is gegaan naar zijn 

ideale vrouw?
… Jasper haar gevonden heeft?
… Johan zijn comeback als ‘De Valk’ aan het 

voorbereiden is?
… een foto van de nieuwe tegenstander van 

Rico Verhoeven uitgelekt is?
… wij denken dat Rico het nu wel kan 

schudden?
… dit Johan is?

… de Pierewaaiers hun eigen kinderopvang 
     meenemen met Carnaval?

… wij deze persoon niet geschikt achten om 
deze taak dit jaar op zich te nemen?

… er dan zo drie ongure types ontsnappen uit 
      zijn achtertuin?
… wij deze persoon niet geschikt achten om 

deze taak dit jaar op zich te nemen?
… Handige Harry met zijn Handige handen 

hele Handige dingen kan doen?

WIST U DAT... 
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Centurions 2018C.V. De Pierewaaiers

Manon en � ijn Jan en Nicole 
Jur-Luc-Jasper Noah en Herman H. Nooteboom

Koen Swinkels 

Ralf de Wit M.W. Twente Fam. Aarts O.B.C. Horsten

Jaap en Joyce

Bas Hessels Brugzeikers Mark Wolfs Fam. A. Nooteboom

Frans en Jurgen

Maaike en Robin Janna, Ad, 
Leon, Gijs Lars van Gijzen Amber en Ymke

Hans van Amelsfort

Bente en � ijme van 
Helvert

Sam, Anouk, 
Melle, Dex Cas Horsten Anonieme 

Centurion

Lindsey en Johan 
Burgers

Anko en Laura

Anonieme 
Centurion

John, Maremca en 
Ivo Jan en Lia Jet Peter en Anneke

Arjan Donkers

Carla en Mark

Fam. 
P. van Opbergen Lian Martin op ‘t Hoog Fam. Frans van Riel

Fam. 
A. Koster

Eke en Rimke 
op ‘t Hoog

Maik Daemen

� ijn, Siem en Pien

Gerard en Gerrie 

Piet en Monique

Bert-Jan van Gestel

Peter en Toos 
Swinkels 

Ta� az

Rik, Cindy en Jim

Sander Nooteboom



… wij Stef al zien lachen als hij eraan denkt 
wat Harry dan zoal kan?

… De Durdraaiers tegenwoordig een heuse 
prinses hebben?

… dit echter een keukenprinses is?
… Rik erg eiverig is?
… hij ei-genl-ei-k een keukenprins is?
… Fady nog wel eens vergeet de poort dicht 

te doen?
… Jaap graag zijn zak vasthoudt?
… deze dan ook een Jumbo-formaat 

heeft?
… Roel dan weer een enorme lijster in de la 

heeft?
… hij hier erg opgezet mee is?
… Ronald thuis heeft beloofd voortaan recht 

naar huis te gaan?
… hij heeft gezegd hem daar niet op  

vast te pinnen?
… Jappie 2 altijd exact 11 minuten voor 

aanvang van een activiteit door de 
Schoolstraat loopt?

… hij dan al zijn zakken vol heeft?
… deze gevuld zijn met zijn handen?
… Sander dit jaar terugkeert met een 

hilarisch verhaal over de Pierewaaiers?
… hij e.e.a. toch wel uit zijn kleine duim heeft 

gezogen?
… hij niet bij zijn grote duim kan?
… er anders een heel ander verhaal op 

papier had gestaan?
… Frans op papier de beste  

voetbaltrainer is?
… zijn teams helaas altijd op gras spelen?
… hij zelf altijd wel graag op gras voetbalt?
… wij liever spaghetti eten van tevoren?
… hier Jurgens talent om de hoek komt kijken?
… hij houdt van dun en rood vlees?

… hij hiervoor graag een couplet?
… Erik dan weer graag een steak op heeft?
… Erik zichzelf zo leuk vindt dat hij het huis 

van zijn buurman heeft gekocht?
… hij na de verhuizing ontdekte dat hij 

ernaast zat?
… John tegenwoordig meer vrije tijd heeft?
… dat komt doordat zijn vriendin achter de 

vodden van uw redactie aan moet zitten?
… wij dus wel een bedankje verwachten van 

John?
… Arjan en Maarten het ‘pak indrinken’ 

mochten organiseren?
… dit evenement op moment 

van schrijven nog niet heeft 
plaatsgevonden?

… wij toch kunnen melden dat dit een zatte 
bedoening was?

… Mark en Bert zich beramen op een volgende 
stunt?

… ze hiermee niet doelen op de stuntverkoop 
van 20 dozen Jubel 55?

… het jubileumbier nog volop op voorraad is 
bij De Brouwer?
… dit bier nochtans als warme broodjes 

over de toonbank ging?
… we daar naderhand wel klachten over  

      kregen?
… mensen hadden verwacht bier en geen warme  

       broodjes aan te treffen?
… u aan ons niet zult merken dat we in een post-

        jubileumjaar zitten?
… er namelijk altijd wel wat te vieren valt?
… wij dè feest saome wel maoke?
… we al 96 Wist-u-dat’jes hebben geschreven?
… we al 97 Wist-u-dat’jes hebben geschreven?
… we al 98 Wist-u-dat’jes hebben geschreven?
… we al 99 Wist-u-dat’jes hebben geschreven?

WIST U DAT... 

Als gij een  

scheet laat, moet  

ik janken van  

de juin.

En toen kwam jij, 
Jennifer Jennings.
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Als ge op  
d’n Heuvelstraat 
oewen duim hebt 

gekneusd, ligt ie er  
op de Oirschotseweg 

al af.
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5066 AV Moergestel  F  013 – 513 6037 
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BROEDERS
Fouragehandel en Loonwerkbedrijf VOF

Berkel-Enschot - 013 580 2828 - www.broedersfourage.nl

ZÖRG ÔÔK MEEJ 
CARNAVAL GOED VUR 

OEW BISTE!

kopie 

print 

lichtdrukken opmaak 

posters

canvasprint 

hangtag 

geboortekaartjes
trouwkaartjes 

visitekaartjes

verjaardagskaartjes

feestkaartjes

reclameborden

mailing 

briefpapier 

enveloppen

transfer 

brochure

�yers 
boekjes

inbinden 

perforeren 
entreekaartjes 

bonnen

doordrukblokken 

boeklijmen

bloklijmen

vinylprint 

bannerprint 

lichtbakken

roll-up systemen 

beursposters
stickers 

barcode
QR-code 

rouwkaartjes
verhuiskaartjes

plottekeningen CAD/GIS

persoonlijke mailing 

HT Repro is een leverancier van hoogwaardige 
reprogra� sche 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.

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

 /htreprooisterwijk

 @htrepro

MAOKT DÈGGUT 
SAOME ÉCHT MAOKT

‘Wij maoke dè saome wel.’ Met dit motto zal Gèssel 
Carnaval 2018 gaan beleven. Een mooi, typisch Gèssels 
motto. Het straalt eensgezindheid, saamhorigheid en 
een gevoel van ‘het komt ammel wel goed’ uit. In ons 
Pierewaaiersrijk blijkt dit ook vaak het geval. Het komt 
meestal allemaal wel goed, mede door genoemde 
eigenschappen van ons motto en van onze gemeenschap. 

‘PIN ME ER NIET OP VAST’
Voorbeelden te over. De jongeren hebben eindelijk hun huisjes 
op het Molenveldje, er komt (uit)eindelijk een fietspad, Carlo 
van Esch is eindelijk lijsttrekker en Maik Daemen heeft 
al bijna zijn huis afgebouwd. Rest alleen nog een veilige 
oversteek c.q. veilig hekwerk tussen De Oostelvoortjes en 
De Stappert (in de volksmond beter bekend onder de naam 
Ronald Klijsen-padje), zodat onze robuuste, recalcitrante en 
revaliderende Ronald ook heelhuids thuis kan komen, Resy 
niet wederom steen en ‘been’ klaagt en het woord ‘pinnen’ 
weer in de juiste context wordt gebruikt… Maar ook dat zal 
vast wel goed komen, Carlo?

SUCCES VERENIGD
Kijk eens naar onze verenigingen. Audacia degradeert zelfs 
zonder de fantastische, fameuze, fabuleuze en formidale 
trainer Frans Tekath niet. De softbaldames van Roef! worden 
in hun eerste seizoen op het hoogste niveau meteen zeer 
verdienstelijk derde in hun competitie. En dat allemaal ondanks 
de afwezigheid van de fantastische, fameuze, fabuleuze en 

formidale trainer Jeroen van de Wiel, die de jaren 
voorafgaand aan dit succes de dames toch 
tot dit niveau gekneed had en ze regelmatig 
trakteerde op softdrinks en softijs onder het 
genot van de muzikale klanken van Soft Cell 
(wie kent hun hits ’tainted Love’, ‘Say Hello-
Wave Goodbye’ en ’torch’ nu niet…).

PIETLEUTERIG JA!
Vervolgens harmonie Prinses Juliana! 
Zij geven in het jubileumjaar van 
WieKentKunst een heus ‘Reusel-
concert’ in navolging van de 

Prinsengrachtconcerten, Concert 
at Sea, Geblaas aan de Maas, 
Muzikaal aan de Waal, De 
Deuntjes van Weleer aan 

het IJselmeer, het Muziekfestijn aan de Rijn en Het Vals 
Gekwèèk in Oisterwèèk. En dat allemaal in de voortuin 
van Jos Denissen, die dit concert letterlijk in zijn ‘schoot’ 
geworpen kreeg! Hoe mooi kan het zijn en hoe trots kun je 
als harmonie en WieKentKunst zijn? En dat allemaal ondanks 
de aanwezigheid van de pretentieuze, precieze, penetrante, 

potente, pragmatische, partijdige, politiek bewuste, zichzelf 
graag profilerende en soms pietleuterige, maar bovenal 
aan professionaliteit grenzende amateur-percussionist Bas 
Hessels. Voorwaar chapeau!

KEERZIJDE VAN DE ONDERSCHEIDING?
Toch schuilt er ook een gevaar in ons motto. Een gevaar van 
onverschilligheid, laksheid, of beter gezegd: gemakzucht. Het 
komt toch allemaal wel goed?! We maoke dè saome wel! 
Maar dat gaat niet zomaar. Je moet er wel iets voor doen, het 
saome écht maoke! En als je eenmaal samen succesvol bent, 
is het wellicht nog het moeilijkste om dit zo te houden. 

P-P-PO-PO-POEH-POEH POEKELTJES
Zoals de legendarische, lumineuze, liberale, loyale, liturgische 
en laborieuze Bert van Ganzewinkel na de zoveelste 
Pieregeblèr-titel met zijn Poekeltjes al ooit eens zei: “Aan 
de top komen is niet zo lastig, er blijven daarentegen wel!” 
Het bleken helaas wederom profetische woorden van Bert, 
want inmiddels doen de Poekeltjes al niet meer mee aan het 
Pieregeblèr en is hun droom om ooit nog eens deel te nemen 
aan het Eurovisiesongfestival uiteengespat door toedoen 
van Waylon… Maar om dan ook niet meer te komen kijken 
naar ’t Pieregeblèr, dat gaat wel ver, Poekeltjes. Zijn jullie 
nu echt allemaal het voorbeeld van de melodramatische, 
merkwaardige en altijd modern geklede Marco op ’t Hoog 
gevolgd en vullen jullie de zaterdagavond met het spelen van 
FIFA 2046? Gelukkig niet allemaal. Frontzanger Marc Derksen 
(a.k.a. d’n Droef) heeft inmiddels een van zijn vele andere 
talenten aangeboord en is parttime hovenier geworden (gras 
gemaaid en perkjes geharkt, alsmede de kantjes gestoken, 
gezien op 23-9-2017) en is mede door dit talent aangenomen 

Het straalt eensgezindheid, 
saamhorigheid en een gevoel van 
‘het komt ammel wel goed’ uit.
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Want dan komt het mooie…  
Wij hebben Stadsprins 

Frans d’n Urste en  
adjudant Jurgen.

Toch schuilt er ook  
een gevaar in ons motto.

als understudy van Billie Joe Armstrong van de band Green 
Day. En Bert heeft in zijn artistieke carrière een opwaartse 

stap kunnen zetten door een van de zangers te worden van 
C.V. De Pierewaaiers. Voor hem en de rest van deze groep ligt 
deelname aan het Eurovisiesongfestival wel in het verschiet. 
Zolang ze Waylon(g) maar niet toelaten, dan hebben ze nog 
een ‘lange weg’ te gaan.

STIJN… LAAT MAAR!
Ook een mooi voorbeeld van saamhorigheid en solidariteit 
dat wel succesvol is en om hier te noemen, is natuurlijk 
het SMC. De samenwerking tussen de vier Gèsselse 
carnavalsverenigingen in ons dorp gaat al jaren voorspoedig 
en succesvol. Toch moet hier ieder jaar saome keihard voor 
gewerkt worden. Om ene Stijn de ‘Laatmaar’ eens te citeren: 
“Alles wa ge saome doet, doede nie allèèn. Dè witte toch, 
daor moete nie te veul woorden aon vuil maoke, want alles wa 
gezeejt wordt, is te veul en daor heb ik unne godsgruwelijken 
hekel aon. Ik heb sowieso unnen 
hekel aon mensen die dun hille 
dag lóópe te zeveren en te 
sauwelen. Weg meej diejen onzin 
ammol. Men motto is daorom 
ok al jaore: ‘Gin woorde, mar 
dade’. Dè doe de rest van de 
Springveren mèn Nina…!” Om 
maar te zeggen, het is geen 
vanzelfsprekendheid… 

‘HET WOORD BIJ DE DAAD GEVOEGD’
De landstitel van Feyenoord is hier ook een fraai voorbeeld 
van saamhorigheid. Misschien niet de beste spelers, maar zij 
wilden het saome wel echt maoke! Samenwerking werkt dus 
alleen, als het woord ook letterlijk uitgevoerd wordt.

JONG ZIJN IS EEN KEUZE, MAAR SOMS NIET DIE VAN JEZELF
Naast gemakzucht is ook overmoedigheid of overschatting 
van elkaar, of nog erger: van jezelf, een gevaar dat in ons 
motto schuilt. We maoke dè saome wel. Wie dat al niet 
gedacht hebben in het verleden en uiteindelijk van een 
koude kermis thuiskwamen. Donald Trump, die ervan uitging 
met zijn Republikeinen Obamacare even te kunnen doen 
sneuvelen. Nu maakt de heer Trump veel kapot. Daarom heeft 
hij Melania, die gaat langer mee. Trump schijnt haar trouwens 
te hebben versierd door te zeggen dat hij op jonge vrouwen 
valt. Wij vragen ons af hoeveel termijnen mevrouw Trump nog 
in die categorie valt.

‘KAPOTMAKEN IS OOK MAKEN’
Maar kapotmaken is hem met Obamacare nog steeds 
niet gelukt, door tegenwerking van enkelen van zijn 
partijgenoten. Zo zijn er natuurlijk vele politieke voorbeelden 
van samenwerkingen die door overschattingen van de 
verwachtingen zijn gesneuveld. Nog een mooi voorbeeld van 
overschatting of liever gezegd te veel vertrouwen op elkaar, 
of in dit geval op je broer, is het gevalletje Radio Bla Bla d.d. 
12 november jongstleden. Waar Laurens keurig geknipt en 
geschoren zijn keurig geschoren en verknipte broer Stephan 

uiterlijk 10.00 uur verwachtte 
aan de Industrieweg voor 
weer een hilarische uitzending 
vol geblablabla, presteerde 
diezelfde Stephan het om 
pas om 10.10 uur uit bed 
te rollen, na weer in een 
nacht vol drankmisbruik en 
waarschijnlijk nog ander mis-/

gebruik verzand te zijn geraakt. Oké, Giel Beelen komt ook 
weleens te laat, maar dat is om 6.06 uur. Maar, liever te 
laat dan nooit, zo is het ook met komen. Wat dat betreft is 
derde broer Jasper dan nog de verstandigste, daar wordt 
op voorhand totaal niks van verwacht. Of zoals hij het zelf 
zo mooi kan verwoorden: “Ge moet oe verwachtingspatroon 
ten opzichte van mij naar beneden bijstellen tot nul!” Naar 
aanleiding van deze uitspraak hebben verschillende mensen 
echter hun verwachtingspatroon naar boven moeten bijstellen.
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Wilde un keuken 
nieuw of herstel? 

Wij maoke
 dè saome wel!
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‘MAAKT HET UIT, AAN DE BINNENKANT VAN JE OGEN?’
Hoeveel huwelijken en relaties zijn er weer gesneuveld dit 
jaar? Hoeveel voetbaltrainers zijn er weer de laan uitgestuurd? 
Terwijl ze er in beginsel toch echt van uitgingen het saome 
te gaon maoke. Ergo: ge moet er wel aon werken saome… 
En een samenwerking ook een kans geven. Soms kan het 
natuurlijk heel lang goed gaan. Men spreekt dan van een 
vruchtbare samenwerking, totdat succes om de hoek komt 
kijken… Ik noem een Bassie en Adriaan. Ja, die maokte ’t 
saome wel. Totdat Adriaan het beu was steeds maar weer 
Bassie bij de les te roepen en alleen maar van dakgoot 
naar dakgoot te springen, terwijl Bassie aan de binnenkant 
van zijn ogen steeds meer euro’s zag rollen in plaats van 
slagroomtaartjes… Neem Take That in de jaren ’90. Enorm 
succesvol (?), maar toen Robbie in de gaten had dat dit vooral 
aan hem en de vrouwelijke aandacht voor hem lag, kneep 
ie er snel tussenuit om zijn succes alleen te consumeren. 
Een Neymar, die samenwerken leuk vond, totdat hij elders 
zelf de grootste succesfactor kon worden en daar redelijk 
vorstelijk voor zou worden beloond. Mattie en Wietze, de bij 
velen bekende radiomakers van Q-Music. Ook zo’n geweldig 
voorbeeld van een succesvol duo, dat uiteindelijk sneuvelt 
door het succes. En dat allemaal voor een auto die nota bene 
in Kruikenstad in elkaar wordt gezet. Dat kan toch niks zijn. 
En die rijdt nog op stroom ook… Pfff! Reden die Tesla’s maar 
op zeik. Of liever, gezeik. Dan hoefde je met je vrouw op de 
bijrijdersstoel nooit meer te tanken.

SUCCES VERZEKERD
Het gaat ook vaak goed hoor… Hepie 
en Hepie waren en bleven altijd zeer 
succesvol. Maar ja, die lagen dan ook 
alleen maar een beetje te dromen op hun kussentjes. Lekker 
makkelijk! Ard en Keessie bleven ook altijd vrienden, ondanks 
hun onderlinge concurrentiestrijd. Maar wat zou er gebeurd 
zijn als een van hen een scheve schaats had gereden? Thomas 
en Senior, Q en Q, beide succesvolle jeugdseries uit de jaren 
’70 en ’80, waarin samenwerking hoog in het vaandel stond. 
Was dat ook zo als Netflix toen al bestaan had? En Sint en Piet 
dan? Je zou door de hele Pietendiscussie haast gaan denken 

dat ook tussen hen enige wrevel ontstaan is. Niets is echter 
minder waar. Om Sinterklaas maar eens te citeren: “Ik heb 
het liefst gewoon zwarte Pieten, witte nie! Hèèhh!” Het kan 
dus ook vaak goed gaan met succesvolle duo’s.

CONCLUSIE
Waar ons motto groot is in eensgezindheid, 
saamhorigheid, samenwerking en solidariteit, 
liggen de gevaren van onverschilligheid, laksheid, 
gemakzucht, overmoedigheid en overschatting 
dus ook op de loer… Maar deze laatste kenmerken 
zijn ’t Pierewaaiersrijk geheel vreemd!
Want dan komt het mooie… Wij 
hebben Stadsprins Frans d’n Urste 
en adjudant Jurgen. En laat dat nu 
precies de juiste personen zijn om 
bovengenoemde gevaren acuut in de 
kiem te smoren en de kwaliteiten van 
ons motto een extra dimensie te geven. 
Verenigingsmannen en carnavalsvierders 
pur sang, levensgenieters, Bourgondiërs. 
En mocht Frans dan toch enige vorm van 
overmoedigheid tentoonspreiden en zich, net als zo’n jaar of 
twintig geleden in zijn wilde jaren, als d’n Baos van Gèssel 
gaat profileren, zal Jurgen hem ongetwijfeld even aan zijn 
rokkostuum trekken en hem weer met beide beentjes op 
de grond zetten. Bij Jurgen ginne gekkigheid nie nèèè… 

Garant zullen zij samen staan voor weer 
een gruwelijk gezellig, gaaf, wervelend 
en fantastisch Carnaval 2018 in ons 
Pierewaaiersrijk. Onder hun bezielende 
leiding en in respectvolle samenwerking 

met de zusterverenigingen De Dors(t)vlegels, De Springveren 
en De Durdraaiers zal ’t Pierewaaiersrijk weer uit zijn voegen 
knappen en zal eenieder een geweldig mooie Carnaval 2018 
beleven.

Namens ondergetekende,

Geniet ervan!

Uw partner voor het ontwerpen, begeleiden, 
uitvoeren en onderhouden van uw project 
op het gebied van infrastructuur, 
in�ltratievoorzieningen, grondwerk, 
groenprojecten en daktuinen.

De kracht van de combinatie!

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 

 

Maar, liever te laat 
dan nooit, zo is het 

ook met komen.
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‘’Wij maoke dè saome wel’’

Als het carnavalsmotto van 2018 
ergens goed op van toepassing 
is, dan is het wel op het 
scholencarnaval!
‘Wij maoke dè saome wel.’ SAMEN 
met alle basisschoolkinderen 
uit Moergestel maken we er 
een knallend feest van op de 
vrijdagmiddag vóór Carnaval. 
SAMEN hossen, SAMEN gek 
doen, SAMEN dansen en springen. 
En niet te vergeten: SAMEN 
het scholencarnavalslied zingen, 
dat ieder jaar speciaal voor deze 
middag wordt geschreven. Jullie 
zijn vast alweer hard aan het 
oefenen!

De vier carnavalsverenigingen 
in de vorm van het SMC en de 
ouderraden van de basisscholen 
‘Bienekebolders’ en ‘De Vonder’ 
organiseren SAMEN dit feest. 
Een besloten carnavalsfeest 
voor alle basisschoolkinderen 
van alle leeftijden. Zoals we al 
jaren gewend zijn, wordt ook dit 
jaar ‘Den Boogaard’ gebruikt als 
feestlocatie. 

De Prinsen en de Raden van Elf van 
De Pierewaaiers, De Springveren, 
De Durdraaiers en De Dorstvlegels 
feesten deze middag mee. 

En natuurlijk is er voor alle 
kinderen een snoepje, zakje chips 
en ranja, want van al dat feesten 
krijg je honger en dorst. 

Aan het einde van de middag, als 
jullie moe zijn van al dat feesten, 
zingen en springen, lopen jullie 
SAMEN met je meester en/of juf 
weer terug naar school en zijn jullie 
opgewarmd voor nóg vier dagen 
SAMEN feesten met Carnaval!
Wij hebben er zin in! Jullie ook?!

“Wij maoke dè saome wel”

KÈNDERKRAANT
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MoppenTrommel

Wist jij dat…
• Moergestel tijdens Carnaval ’t Pierewaaiersrijk 

heet?
• Oisterwijk tijdens Carnaval Döllekesgat heet?
• een dorp of stad een Raad van Elf heeft?
• de Raad van Elf van ’t Pierewaaiersrijk de 

Pierewaaiers heet?
• wij in ’t Pierewaaiersrijk nóg drie Raden van Elf 

hebben?
• dit de Dorstvlegels, de Durdraaiers en de 

Springveren zijn?
• de carnavalsperiode begint op 11 november?
• het ook wel ‘de elfde van de elfde’ genoemd wordt?
• dan de nieuwe Prins Carnaval bekend wordt 

gemaakt?
• Prins Carnaval tijdens Carnaval de baas van stad 

of dorp is?
• er voorafgaand aan Carnaval in ’t Pierewaaiersrijk 

‘gesauweld’ wordt?
• dit een avond is waarop enkele dorpelingen 

‘grappige kletspraot’ vertellen?
• dit in het Pierewaaiersrijk ‘Sauwelen’ heet?
• er ook een heus liedjesfestival voor Carnaval 

plaatsvindt?
• dit het ‘Pieregeblèr’ heet?
• groepen mensen dan hun zelfgemaakte 

carnavalsliedje ten gehore brengen?
• men tijdens Carnaval in ’t Pierewaaiersrijk ook een 

motto heeft?
• dit bij ons dit jaar ‘Wij maoke dè saome wel’ is?
• jij ook kunt meelopen in d’n Opstoet?
• d’n Opstoet de grote optocht is op zondagmiddag?
• er vroeger iemand een keer met een olifant in d’n 

Opstoet heeft gelopen?
• je leuke prijsjes kunt winnen in d’n Opstoet?
• jij met Carnaval mag zijn wie jij wilt zijn?

Jantje stapt in de bus en 
vraagt aan de buschauffeur: 
“Gaat u naar Artis?”. “Nee,” 
antwoordt de buschauffeur, 
“ik moet gewoon werken!”

--
Drie muizen zitten aan de 
bar op te scheppen.
De eerste zegt: “ik durf bij 
mensen een blokje kaas uit 
de koelkast te halen.”
De tweede zegt: “ik durf 
kaas uit de muizenklem te 
halen.”
De derde trekt zijn jas aan, 
en zegt: “sorry jongens, ik 
moet naar huis om de kat te 
voeren.”

--
Jantje en Pietje zitten 
aan tafel. Jantje pakt een 
banaan, doet er zout en 
peper op en gooit hem uit 
het raam. Dan vraagt  Pietje: 
“Waarom gooi je die banaan 
weg?”  Jantje antwoordt: 
“Nou, een banaan met zout 
en peper is toch niet lekker!”

--
Welk dier houdt van feesten?
... een Discoteek

--
Keesje zit op het dak en 
maakt een vuurtje. Pietje 
ziet hem en vraagt: ‘ Wat 
ben je aan het doen?’ Keesje 
antwoordt: ‘Ik kon geen 
pannen meer vinden voor 
het avondeten, maar ik wist 
dat er hier nog wel een paar 
zouden liggen!’

--

Jantje en Keesje gaan 
kamperen en zetten 
hun tentje op onder de 
sterrenhemel. Midden in de 
nacht wordt Jantje wakker 
gemaakt door Keesje. “Wat 
zie je als je omhoog kijkt?” 
vraagt Keesje. “Miljarden 
sterren” antwoord Jantje. 
“En wat betekent dat?” 
vraagt Keesje. “Nou, als er 
zoveel sterren zijn, zou dat 
kunnen betekenen dat er 
ook meer planeten zijn als 
de Aarde, en als er meer 
planeten zijn zoals de Aarde, 
is daar misschien ook wel 
leven.” zegt Jantje. Maar 
Keesje schud zijn hoofd. 
“Nee domoor, dat betekent 
dat onze tent gestolen is.”

--
Twee spoken vliegen over 
straat. Zegt de één tegen 
de ander: “Pas op, je verliest 
je zakdoek!” Zegt de ander: 
“Nee hoor, dat is mijn 
zoontje!”

--
Het woont onder de grond 
en heeft nooit hoofdpijn. Ra 
ra, wat is het? 
Een paracetamolletje!

--
Twee inbrekers zijn na 
een lange nacht werken 
onderweg naar huis. Zegt de 
één tegen de ander: “Zullen 
we nog even een terrasje 
pikken?”

KÈNDERKRAANT

Je hebt pas een kater 
als je ’s ochtends niet 
bent ontwaken, maar 

gereïncarneerd.
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De Sonman 38,  5066 GJ  Moergestel,  Tel: 013-513 06 90,    Fax: 013-513 06 87,   E-mail: info@vZon.nl   www.vZon.nl 

Vur al ut ander moatwerk 
goade noar van Zon.

Carnaval vierde meej oe moaten

Kleurplaat

KÈNDERKRAANT

57



'k wou da 'k
kon wa Maricon

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

Want carnaval, 

vier ik saome 

met jou.

Geld maakt niet 
gelukkig. U kunt 

het daarom nog de 
hele carnaval bij het 
café inwisselen voor 
consumptiebonnen

Een beetje 
sip? Zet ABBA 

Gold op shuffle en 
je staat in gedachte elke 

3 minuten met een 
microfoon op het 

biljart.
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Heel graag bedanken wij alle 
vrijwilligers van C.V. De Pierewaaiers 

voor hun inzet op welke 
manier dan ook. 

We hopen van harte dat ze ook 
in de toekomst actief bij onze 
vereniging betrokken blijven.
Allemaal super bedankt !!!



'Zoek de carnavalshits!’



PIERKE EN HET GEHEIM  
VAN DE RIEDELTJES

Het is inmiddels …(1)… en het dak is zojuist ‘naar beneje’ 
gekomen, terwijl Pierke nog even wat uitrust aan de bar. 
Uitgeput van het hossen zet hij zich op een kruk aan de toog 
van het …(2)… aan het Rootven in ’t Pierewaaiersrijk.

“Man, wat was het weer gezellig!” klinkt een enthousiaste 
maar lichtelijk beschonken Pierke. De barman fronst zijn 
grote zwarte wenkbrauwen en denkt bij zichzelf “Oh, was ik 
maar …(3)…”
Terwijl de laatste gasten richting de uitgang stiefelen, ziet 
Pierke in de hoek Leo met zijn schouder tegen de jukebox 
hangen. Hij grabbelt in zijn zak, pakt er een knaak uit en stopt 
hem in de kast. Hij tikt op een plaatje van het Cocktail Trio, 
maar het plaatje blijft hangen. …(4)…

Pierke gniffelt en bekijkt het tafereel van de beschonken Leo. 
Die zal er vannacht wel van langs krijgen van zijn vrouw. “Leo, 
je bent vannacht weer dronken geweest,” bulderde zijn vrouw 
…(5)… de ochtend na het vorige Prinsenbal. 

In plaats van het plaatje van Leo, gooit de barman er nog 
één laatste kneiter uit en onderwijl komt er een blonde dame 
naast Pierke zitten. De dame stelt zich voor als Angeline, een 
blonde …(6)…
“Een barg …(7)… die he un krul in de staart,” brabbelt 
Pierke, terwijl ie zich bijna in zijn bier verslikt.

Pierke kijkt de blonde dame aan en zegt: “Oh meisje, jij bent 
veel te mooi …(8)…” Met glunderende oogjes kruipen de 
lippen van Angeline dichter bij die van Pierke. Maar nog voor 
er een kusje kan worden gegeven vliegt de keukendeur van 
café De Brouwer open. In de opening staat de kroegbazin.
…(9)… “D’r ligt een Lijster in de La!” schreeuwt de duidelijk 
geschrokken kroegbazin richting de duffe oren van de nog 
steeds fronsende barman. “Het zal wel voorjaar wezen,” aldus 

de barman.
Een onprettige onderbreking van zowaar een romantisch 
samenspel aan de toog. En dan blijkt Angeline ook juist 
vanavond hoofdpijn te hebben.

De deur van het toiletgebouw gaat open en boer Janus 
strompelt richting de uitgang. Maar Alice in Wonderland 
huppelt wulps achter hem aan en roept: …(10)…
En Pierke denkt: “Verhip! Ik ken die stem!” Hij geeft Angeline 
een por in haar zij en zij proest: “…(11)… het stikt hier van 
de muggen.”
Pierke: “Zeg, uhh... Kennen wij die Alice in Wonderland 
niet ergens van?” Angeline: “Alice? Who the …*peee(12)
eeep*… is Alice?”
…(13)…

De nog tegen de jukebox aan leunende Leo krijgt een beuk 
van boer Harms. “Joow Leo, hedde gij nog …(14)… in de 
koelkast? Hedde gij nog …(14)… met spek?”
Schouder aan schouder vertrekken de twee boerenjongens 
op huis aan. Alice erachteraan.

Pierke ligt in tussen met zijn kop op de bar en net op het 
moment dat ie droomt over die fijne …(15)… wordt hij van 
zijn kruk gesodemieterd.
Oehoe Oeh …(16)… knalt Pierke met zijn …(17)… Bolleke 
tegen de keukendeur. Het is hier klaarblijkelijk ook niet altijd 
…(18)…
“Tijd om op huis aan te gaan,” denkt Pierke.

Que Sera Sera, mompelt de dronken Pierke.
Een plotselinge arm van de wilde boerendochter ondersteunt 
hem richting de uitgang.

Dat is het einde, …(19)…

Heb jij goed opgelet? Soms ontbreekt er een gedeelte. Kun jij de volgende vragen 

beantwoorden?

1. Hoe laat is het op het moment dat Pierke aan de bar gaat zitten? 

2. Welk café aan het Rootven wordt bedoeld als het Rootven een haven zou zijn? 
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Woning 

verkopen? 
 

Wij maoke dè 
saome  wel! 

3. Waar was de barman liever gebleven? 

4. Welke carnavalshit van het Cocktail Trio wil Leo horen?

5. Hoe heet de vrouw van Leo? (tip: eikenhoutenbalk)

6. Wat is Angeline van beroep volgens Peter Koelewijn?

7. Wat is een ‘barg’?

8. Waar is Angeline veel te mooi voor?

9. Hoe heet de barman?

10. Wat roept Alice in Wonderland boer Janus na?

11. Welk lied van Vader Abraham proest Angeline uit?

12. Wat hoort er op de *peep*?

13. Wie is Alice in Wonderland de vrouw?

14. Wat zou er in de koelkast van Leo moeten liggen behalve bier volgens boer Janus?

15. Over welke Poolse/Hollandse dans droomt Pierke?

16. Hoe hard knalt Pierke met zijn gezicht tegen de keukendeur?

17. Met wat voor ‘bolleke’ van Vader Abraham knalt ie tegen die keukendeur?

18. Wat staat er op de keukendeur?
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               Van de Rijt    
       Stijlstofferingen 
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   -   Klassieke velours en moderne design 

-   Vrijblijvende prijsopgave  
          
 

  
 
 E-mail: info@stijlstofferingen.nl 
  
 Rootven 33   Moergestel   Tel: 013-5131508 

Sinds 1957 

 

“Ik hoop dè ik niemand op z’n tenen gestaon heb. Aanders hadde 
mar grotere schoenen moeten aontrekken. Want ik heb ut goed 
van swirskaanten bekêken.” Zo sloot Cor alias Kee van Peerkus 
in 1988 haar debuutsauwel af. De quote lees ik (Stephan) bij 
Wim van Dijk op de originele Sauwel van zijn overleden moeder. 
Ik kan niet beoordelen of Cor zichzelf ooit beter heeft weten te 
omschrijven, maar hier slaat ze de nagel spijkerhard op z’n kop. 
Cor van Dijk hield rekening met iedereen, kende de nuance, 
maar ook haar eigen grenzen. Bovenal stond ze midden in de 
samenleving, een echt dorpsmens, door iedereen gekend. 
Degene die nooit naar Cor heeft gegroet, mag zijn hand opsteken. 
Maar als je al niet naar Cor van Dijk zwaait…, naar wie dan wel? 
Want zij groette altijd terug.

MAMA EN OMA COR
Op 24 oktober 2017 overleed Cor van Dijk. Een geboren Berkelse, 
een geworden Gèsselse. Moeder van vier (in chronologische 
volgorde Wim, Ans, Helma en Nel) en oma van drie (Susan, 
Daphne en Tessa). In het bejubelde jaar 1962 op de Heuvelstraat 
komen wonen, om vanaf 1968 bijna 50 jaar de Oisterwijkseweg 
in de gaten te houden. “Op de rand van Gèssel, het allerlèste 
huis”, aldus Wim. 
Wim en ik hadden op maandag afgesproken om te praten over 
Cor. Na haar heengaan waren we het met de commissie unaniem 
eens dat ze een mooie plek in de carnavalskrant verdiende. Niet 
dat ze hiervoor moest overlijden, maar dat hoort helaas ook bij 
het leven en ere wie ere toekomt. En zo’n portret komt haar toe. 

CORYFEE
Op tafel liggen drie mappen en een resem foto’s van Cor haar 
optredens. Vele jaren heeft zij een prominente rol vervuld tijdens 
Carnaval. Wie heeft niet aan haar ‘snuupkeskraom’ gestaan in 
Den Boogaard? Wat met Carnaval bier is voor een volwassene, is 

snoep voor een kind. De jeugdkastelein van Gèssel dus.

D’N OPSTOET
Maar wat echt opvalt, zijn de vele foto’s van Cor van Dijk in de 
optocht. Simpelweg te verdelen in drie categorieën: met een 
onmogelijk pak, met een omgebouwde fiets of met een kar. Kar 
en Cor waren eigenlijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 
Dit begon volgens Wim verrassend genoeg niet met Carnaval, 
maar met de ‘Allegorische’ optocht. Ik moest toch even op zoek 
naar de betekenis van ‘hét woord van 1999’ (voor Christus). Een 
optocht als een voorstelling in zijn geheel. Maar misschien wordt 
het duidelijker als ik het vager omschrijf… In die optocht loopt 
Cor met haar H.K.W. door Moergestel. De Houten KruiWagen of, 
zoals Wim het omschrijft: ‘durre houteren kreuge’. 
Het zou aanleiding geven tot haar optredens als Kee van 
Peerkus in de ton (1988 en 1989) en veel deelnames aan de 
optocht. Een enkele keer met de Vurhaai (Oisterwijkse- tegen 
de Tilburgseweg), maar toch meestal als soliste. Zeker niet 
onverdienstelijk. Er is veel van bewaard gebleven, maar prijzen 
zie ik niet. Het zal haar bescheidenheid zijn, want op enkele 
foto’s staat wel degelijk genoteerd wat de oogst van dat jaar 
was. Zo won Cor van Dijk in 1993 de tweede prijs met ‘zu’t zo zot 
zat zèn’ en was ze in 2000 winnares met haar fiets op zes wielen 
(‘we zèn rond’). Eeuwige rivaal Johanneke op ’t Hoog moest dat 
jaar de duimen leggen voor onze kampioene.

PIEREGEBLÈR
Ze won zelfs het Pieregeblèr, in 2008 met de Poekeltjes. Zij 
sloten hun lied ‘Wij Houden Van Oisterwijk’ af met de zin ‘en 
we hebben zelfs ook nog Cor van Dijk’. Enerzijds een teken van 
hoe Cor werd gewaardeerd, anderzijds een blijk van zelfspot dat 
Cor voor vijf seconden het Pieregeblèr-podium betreedt. En nog 
winnen ook.

Kee van Peerkus: “Vanmiddag nog hard  
gaon lopen. Bekaant 4 km… eigenlijk iets te 

ver, vooral als ge ut te voet... moet doen.”

COR VAN DIJK 
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COR, BEDANKT!
Altijd vrolijk, altijd groeten en altijd druk. 
Cor had ‘gin zitkont’, tenzij ze moest 
kaarten. Als Kee van Peerkus zei ze 
hierover nog het volgende: “Kaorten doek 
ôk nog un in de week, dan kunde niks 
doen mee unne blote boer.” We gaan die 
typische humor missen. Net zoals dat we 
Cor niet meer zien fietsen, zwemmen, 
snoep verkopen, bier tappen bij Audacia 
of Corfballen bij Roef!
En niet meer met haar geliefde 

kleinkinderen naar zee. In oktober 
verloor Cor het gevecht tegen kanker, een 
diagnose die ze pas in augustus te horen 
kreeg. Ze koos niet voor (beperkte?) 
levensverlengende chemotherapie, maar 
om de tijd die ze nog had zo gezond 
mogelijk te besteden. Een positieve 
leefstijl die veel moed vergt. Cor is een 
voorbeeld. Een echte Gèsselse zonder 
hier geboren te zijn, is niet meer onder 
ons, maar voor altijd in ons hart.

WELKE BAND IS ER TUSSEN CARNAVAL EN DE KERK? 
Het carnavalsfeest beginnen met een kerkdienst is pas iets van 
de laatste 30 jaar of zo. En dat dan alleen in bepaalde gedeelten 
van Brabant en Limburg. Vroeger zagen de pastoors en dominees 
Carnaval – dat meestal alleen op Vastenavond werd gevierd – als 
een groot kwaad, dat hordes mensen op de slechte weg bracht. 
In de kerken werd zelfs gebeden voor vergeving en ‘eerherstel’.
Het zijn juist de carnavalsverenigingen geweest die erin geslaagd 
zijn om de parochie geleidelijk aan bij het groeiende Carnaval 
te betrekken. Zonder de uitwassen goed te keuren, kwam er 
meer begrip voor de kunst van het goed feestvieren. En op de 
vraag om zegen van Boven te mogen ontvangen voor een goed 
carnavalsfeest, is de kerk steeds meer ingegaan. 

WAAROM BRENGT VOETBAL VEEL MEER MENSEN SAMEN DAN 
DE KERK? 
Dat komt volgens mij doordat in het voetbal het spelplezier, 
de spanning en de passie centraal staan. Iets heel fysieks. 
En dat willen mensen op grote schaal samen beleven. Zo 
stromen stadions en sporthallen vol. Terwijl de kerk vraagt 
om innerlijkheid, verstilling en geloofsbeleving, waarvan veel 
mensen in de huidige samenleving zich veraf voelen staan. Het 

is iets geestelijks en daarmee moeilijker te beleven. 

HEBT U EEN PERSOONLIJKE ERVARING MET CARNAVAL? 
Eigenlijk heb ik een soort haat-liefde-verhouding tot Carnaval. 
Tot op de middelbare school heb ik  het zelf steeds gevierd met 
klasgenoten en vrienden.  Met verkleedpartijen en dweilorkestjes 
even los komen van de normale verhoudingen. Maar ik heb ook 
veel uitwassen gezien, vooral met drank in het spel. En dat 
maakt veel kapot in de relatiesfeer. Niettemin heb ik een goed 
voorbeeld gehad aan mijn moeder: die kon met Carnaval gek 
doen en op tafel dansen, met alleen een glaasje… Fanta! 

EN TOT SLOT?
Graag nodig ik iedereen uit om naar de gebedsdienst op 
zaterdag 10 februari in de kerk van Moergestel te komen. Om het 
Carnaval een waardige kick-start te geven. Samen dankbaar zijn 
dat we van de goede gaven van de schepping mogen genieten. 
Ons realiseren dat goed feestvieren een geschenk is, maar ook 
een opgave naar elkaar toe. En – dat wil ik als parochiepriester 
niet vergeten te zeggen – na het Carnaval op Aswoensdag het 
Askruisje halen, ’s avonds in de kapel op Park Stanislaus. Dan 
wordt ‘Alaaf’ weer ‘Amen’!

Interview met  
pastor Ad Verest

AFFICHE STAMPPOP HAD ER BIJNA 
HEEL ANDERS UITGEZIEN
Wie heeft de nieuwe affiche van Stamppop nog niet onder ogen gehad? We 
kennen allemaal de gouden kleur met groene accenten van het festival dat op 
3 maart 2018 plaatsvindt in De Veerkes en Hierneffe (Moergestel). Maar voor 
hetzelfde geld (of meer) had de poster er compleet anders uitgezien. Gek, hè? 
Maar ja, boeien. Het festival is toch gratis!Bron: De Fontijn
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Wij maoke dè saome wel!
Lekker vur un wèrrum gevuul! 

Geniet, maar drink met mate!! 

 

2018
INBLAOSAVOND

Pierewaaiers en pierewaaierinnekes,

Net als in voorgaande jaren zal het mooiste feestje van 
het jaar weer ingeluid worden met de Inblaosavond. Op 
vrijdag 9 februari barst het feest los: op 4 podia in 3 cafés 
zullen vanaf 20.00 uur ca. 25 blaoskapellen hun muziek 
ten gehore brengen. Van echte carnavalsklassiekers tot 
de nieuwste feestmuziek, er is voor ieder wat wils!

De locaties zijn gelijk aan vorige jaren:

Café De Brouwer
Zaal De Brouwer
Café De Klaore
Café ’t Centrum 

Eigenlijk is er dit jaar maar één ding veranderd, en dat is de 
organisatie van dit mooie feestje. Geesje heeft besloten het 
stokje over te dragen aan Marieke Maton. Geesje, bedankt 
voor je inzet in de afgelopen jaren en gelukkig mogen we nog 
bij je aankloppen als we iets niet weten! 

De organisatie van deze avond zal dus in handen liggen van 
ons: Karin Maton en Marieke Maton. Voor degenen die het 

niet weten: moeder en dochter, echte carnavalsvierders, 
wonen beiden in Moergestel en maken muziek bij ‘Welluk?’ 
en muziekvereniging Prinses Juliana (Karin op de bariton en 
Marieke op de altsaxofoon).

Wij hopen jullie allemaal te zien tijdens de muzikaalste start 
van Carnaval 2018!
Tot dan!

Karin en Marieke

71



Lieve carnavalsvrienden,
Mij werd gevraagd om de pen ter hand te nemen om jullie 
een kijkje te geven in mijn carnavalsoptochtheden en 
-verleden in ons aller Pierewaaiersrijk. Nou, daar hoefde 
ik niet lang over na te denken, dat doe ik met heel veel 
plezier!

Carnaval loopt als een rode draad door mijn leven, wat begint 
met verkleedpartijtjes thuis met oude glasgordijnen van ons 
mam. De allereerste keer dat ik met de carnavalsoptocht 
meeliep, was ik 12 jaar oud; in een zigeunerpakje rood met 
geel en met een paar bijpassende oorbellen die hartstikke 
zeer deden, maar ik was erbij! Dat was mijn optochtdebuut! 
Het was het jaar 1967.

Het werd voor mij alleen maar leuker toen ik op 13/14-jarige 
leeftijd maar liefst 8 jaar lang mocht deelnemen aan de 
optocht als tambour-maître van drumband en majorettekorps 
‘De Windlopers’. Het was vaak heel koud tijdens de optocht 
en het was een beetje afzien met je korte rokje aan, maar wat 
een supertijd was dat! Daarna ben ik er wat jaren tussenuit 
geweest vanwege wat verhuizingen naar Oisterwijk en Tilburg 
(tja, wat ga je daar ook doen, hè?!). Maar… het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan en ik ben weer op het oude vertrouwde 
Moergestelse nest teruggekomen.

Ik voelde me weer helemaal thuis en al snel, onder het genot 
van een borreltje, werd het plan geboren om mee te doen 
aan de optocht met een zeer actueel onderwerp: hondenpoep. 
Ja, dat was lachen, er gingen verschillende hondjes mee 
de optocht in… En dan natuurlijk heel goed opletten of ze 
onderweg niet gingen zitten! Dat was het jaar 1987 met het 
motto ‘zo kan ’t ook’.

Vanaf dat moment heb ik bijna elk jaar deelgenomen aan de 
carnavalsoptocht. Met een grote groep, een kleine groep, als 
duo of als trio, ik was er altijd bij. Maanden voor Carnaval ben 
ik al bezig met ideetjes uit te werken. Ik heb ook een apart 
schrift, waarin ik alle ideeën noteer. Zo’n idee komt bij mij 
altijd aanwaaien, bijvoorbeeld door een uitspraak van iemand, 
of ik zie iets op straat, in een boek, het kan werkelijk van alles 
zijn. Vorig jaar zag ik bijvoorbeeld ergens een walnoot op de 
grond liggen en meteen wist ik het: ik werd een NooTgeval; 
leuk, hè?! Het uitwerken van dat idee gaat altijd gepaard 
met een heleboel voorpret. Maandenlang is onze huiskamer 
een kamer vol met carnavalsoptochtspullen en mijn zussen 
zeggen dan altijd: “ons Smiek met haar prullen…” Klopt 

helemaal en ik vind het heerlijk.

De laatste jaren loop ik meestal mee als eenling en dat is vaak 
wel een uitdaging voor mij. De allerleukste creatie als eenling 
vond ik zelf de uitvoering van ’te koop Oude Vaatwasser’. 
Zo simpel en zo pakkend. En dat moet het zijn, de mensen 
moeten het meteen herkennen en het moet daarnaast een 
lach op hun gezicht toveren. Mijn creatie als kip met het 
thema ‘effe wachte, hier kome de vier geslachte’ was vooral 
een succes bij kinderen, ze wilden allemaal een handje en 
een kusje geven. Je bent dan toch een soort Disney-figuur. En 
het is zo geweldig als je contact krijgt met het publiek, dat is 
waar je het voor doet!

Mijn optochtdag begint natuurlijk met het halen van een nummer 
bij café De Brouwer, dan krijg je al echt de optochtkriebels 
in je lijf. MTV is aanwezig en alle optochtdeelnemers lopen 
in en uit. Je komt dan ook vaak dezelfde mensen tegen die 
meelopen, maakt er even een praatje van waar sta jij, welk 
nummer heb je, bakje koffie samen bij Jan-Hein en dan 
vlug naar huis. Een soepje eten en een lekker broodje, want 
unne goeie bôjum is wel belangrijk. Aankleden en dan op tijd 
aantreden bij het startpunt, waar je alle andere optochtgangers 
ontmoet en een groot gedeelte van de concurrentie gaat zien. 
Dat gaat altijd heel erg gemoedelijk onder elkaar, is zo leuk 
en gezellig! Het enige minpunt is dat we vaak lang moeten 
wachten voordat de optocht vertrekt en als het koud is, is dat 
niet heel aangenaam. Tja, je moet er wat voor over hebben. 
En geen wanklank, maar waar zeker meer aandacht aan mag 
worden besteed door de optochtcommissie is aan de lange 
acts die tijdens de optocht opgevoerd worden, want er vallen 
dan grote gaten en dat is voor ons niet leuk, maar zeker ook 
niet voor het publiek en dat moet het wel blijven.

Ik kijk heel erg uit naar Carnaval 2018, ik heb alweer iets in mijn 
schrift staan, maar dat wil ik toch nog even geheimhouden. 
Alhoewel, een klein tipje van de sluier wil ik wel oplichten: 
wij maoke dè saome wel! En dat gaan we zeker doen, saome 
er iets heel moois van maoke. Hoop jullie zeker te zien bij de 
optocht en ik wens iedereen alvast een fantastische Carnaval 
toe! 

Carnavalsgroeten van Mieke Habraken 
De pen voor het volgende Pierewaaiersblaoike wil ik heel graag 
doorgeven aan mijn jarenlange geweldige optochtcollega-
concurrent Johanneke op ’t Hoog.

IK LOOP IN D’N OPTOCHT…
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VOORWOORD
Wat twee jaar geleden begon met een rubriek in 

de carnavalskrant, is inmiddels een blog die drie 

keer in de week het lokale ‘nieuws’ op een eerlijk 

oneerlijke manier brengt. De ei (of het ei?) werd 

een ij, maar de bron bleef hetzelfde. De insteek ook: 

mensen met een glimlach laten nadenken over de 

zin en onzin van nieuws. Niet op de laatste plaats 

over Moergestel en alles wat daar wel/niet gebeurt. 

Positief benaderd en zeker niet bedoeld om blauwe 

schenen te creëren. Gebeurt dat toch, tel dan tot 

tien en schop terug als je bij elf nog steeds boos 

bent. Veel leesplezier en kijk ook eens op defontijn.

com (Facebook: De Fontijn Moergestel). Tips, tups, 

teps, taps en tops zijn altijd welkom.

LID BIERDRINKERS-
GILDE BIJ WOUT 
VERDACHT VAN 
FRAUDE
De beelden liegen er niet om. Een kale, licht 
grijnzende man zet zelf een stempel op zijn 
bierkaart. Hij is duidelijk geen personeelslid 
van restaurant Bij Wout en omzeilt hiermee 
de regels van het gilde. Of de man in kwestie 
toch bitterballen heeft gekregen in ruil 
voor zijn volle kaart is onduidelijk. Laurens 

reageert verbolgen: “Ik zou anoniem 
blijven in dit stuk en slechts worden 

omschreven als een kale, licht 
grijnzende man. Straks word ik 
bestempeld als een fraudeur, 
terwijl ik gewoon af en toe mijn 
stempel druk.”

DIRK LOOPT MET EEN ENORME 
PAAL OVER ST.-JANSPLEIN
Bijzondere taferelen tijdens het Gèssels Beach Event van C.V. De 
Springveren. Ex-voorzitter Dirk liep na afloop met een flinke paal 
in zijn handen over het met zand belegde plein. Het gerucht doet 
de ronde dat polsstokhoogspringen in 2018 wordt toegevoegd 
aan het zomerevenement. Dirk: “Dat is nog wat voorbarig. Maar 
het staat als een paal boven water dat we op 23 en 24 juni 2018 
weer een Gèssels Beach Event organiseren.”

BAS ONTBREEKT OP 
BESTUURSFOTO  
C.V. DE PIEREWAAIERS
Opvallend tafereel tijdens de jaarlijkse 
fotoshoot van De Pierewaaiers uit 
Moergestel. Bas ontbreekt op de foto 
van het bestuur. Bas reageert gepikeerd: 
“Iemand moet toch foto’s maken, of niet?” FAUTEUIL TE KOOP AANGEBODEN  

VOOR  € 3.450,-
Dat is althans de uitkomst van een analyse van het groene briefje 
dat voorbijgangers aantroffen op een meubelstuk dat in Moergestel 
op straat te koop stond. Els: “Het kan ook Fautelul voor € 175,- 
zijn, maar voor hetzelfde geld maakte de verkoper zich schuldig 
aan een spelfout. Of voor meer geld natuurlijk.”

ONZE LIEVE HEERS-
BEESTJE ONTDEKT
In de Sint-Jans Onthoofdingkerk is een 
bijzondere diersoort ontdekt. Biologen 
stonden op de banken toen ze het Onze 
Lieve Heersbeestje onder ogen kregen. De 
pastoor van dienst maande ze direct aan te 
gaan zitten. Volgens het kerkbestuur is er 
geen sprake van ongedierte in Moergestels 
heiligste huis: “Ongedierte hebben wij hier 
alleen met Carnaval.”

‘OPENBAAR VROUWENTOILET ONTDEKT 
IN MOERGESTEL’
Achter de enige supermarkt die het Brabantse dorp rijk is, ontdekten 
archeologen een vrouwentoilet. Volgens de onderzoekers is het zelfs een 
veel luxer exemplaar dan normale openbare 
mannentoiletten: “Bij een urinoir moet je eerst je 
broek uit doen, je piemel zoeken en de spetters 
opvangen die terugkomen van de grijze pistoren. 
Dit vrouwentoilet is slechts een dumpplek. Je legt 
een Tena Lady in je slip, pist in je broek en mikt 
je gebruikte 18+ pamper met een 
sierlijke boog in de container. 
Scheelt een hoop gezeik.”

BEKENDE NEDERLANDER  
BIJ WILDDINER ALPE D’HUZES
Op 28 januari 2018 is het tijd voor het wilddiner van Team 
Moergestel Alpe d’HuZes. Met dit benefietdiner, de derde 
activiteit van het team, wordt geld ingezameld voor het 
KWF en de strijd tegen kanker. Inmiddels is uitgelekt wat 
de pot schaft. Niemand minder dan BN’er en rare vogel 
Pino staat op het menu. Jager Frans: “Als het moet, 
schieten we een hert of een ree af. Maar soms komt  
er een bijzonder wild dier 
op iemand zijn motorkap  
en hebben we geluk. Dan eten we wat 
de pot schaft. In dit geval is dat Pino.”

TOP 3 
POPULAIRSTE 
FOTO’S OP 
SCHADUWAPPS 
ZONDER 
VOORZITTER
Altijd al willen weten hoe het er 
tijdens een bestuursvergadering 
van een willekeurige Moergestelse 
vereniging aan toegaat op 
WhatsApp? En dan meer precies 
de app waar de voorzitter niet aan 
deelneemt?

ONDERZOEK TANTE 
SUS: ‘VAN KOFFIE  
WORD JE VROLIJK’
Goed nieuws uit de koffiewereld. 
Veldonderzoek van het Brabantse koffieduo 
Tante Sus heeft uitgewezen dat koffie vrolijk 
maakt. Stef: “Ik word altijd enorm vrolijk als ik 
weer een kopje verkoop.”

Gina! Gina! Gina 
Lollobrigida! Jij bent 
voor mij de vrouw, 

waar ik dit 
feest voor hou.

Kleine Klaartje van 
Klarenbeek, hoe vies 
is die raam van jou?
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Wij maoke dè 

saome wel 

WWW.DENBOOGAARD.NL 

Wij wensen alle Moergestelnaren 
een geweldig Carnaval 2018 toe! 
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‘Kak’ woord van het  
jaar in Moergestel

Vergeet me-time, klotteren, papadag en Brexit. Het woord van het jaar 2017 is 
‘kak’. Althans in het Brabantse Moergestel. Carnavalsvereniging De Pierewaaiers 
organiseerde de verkiezing.

Rik omschrijft het treffend: “Kak bestaat maar uit twee verschillende letters, maar toch 
heb je er eindeloos veel plezier van. Stel je staat te poseren voor een groepsfoto en er 
roept iemand ‘kak’. Hahaha, dan kun je mij bij mekaar vegen.”

De woorden poep, schijt, ruft, drol en trekdrop eindigden ook in de Top 10. Maar kak 
liet de concurrentie duidelijk een poepje ruiken.

Volgens insiders zit er een luchtje aan de verkiezing, 
maar Laurens is duidelijk: “Het is een ge-wel-dig 
woord, veelzijdig ook. Zo kan het dik of dun zijn en 
roept het direct associaties op. Je denkt meteen 
aan de kleur bruin, aan Oisterwijk, aan honden, 
aan hondenpoep, aan hondenpoepopruimzakjes, 
aan hondenpoepopruimzakjesprullenbakken, aan 
hondenpoepopruimzakjesprullenbakkenschoonmaker. 
Dat laatste vind ik trouwens ook een heel mooi woord.”

Niet-deelnemersveld Moergestelse 
cyclocross uitgelekt

Zondag 10 december wordt in het bos aan de Zandstraat niet bepaald wie zich 
de kroonprins van het Moergestelse veldrijden mag noemen. Wordt het geen 
Frans, geen Ivo, geen Ron of toch niet de nieuwe Prins van De Durdraaiers? 
Het moddergooien is alvast nog niet begonnen.

Ivo: “Ze strooien me zand in de ogen. Zo doe ik natuurlijk niet mee. Ik kan ook 
niet fietsen, daarom woon ik ook zo dichtbij het café.”

Ron: “Ik doe ook mooi niet mee, hè hè hè. Ze hebben bij die veldrit elite, beloften, 
junioren, masters. Enfin, allemaal categorieën waar ik niet in thuishoor. Als ze nu 
gewichtsklasses zouden invoeren, net als bij het sumoworstelen…”

Ook Prins Frans van De Pierewaaiers stuurt zijn kat: “Ik ben nochtans een zeer 
beloftevolle fietser. Ik beloof m’n vrouw elke week dat ik vaker ga fietsen.”

Ook Jasper de Laat laat via Facebook weten forfait te geven voor de jaarlijkse cross.  
Hij geeft er de voorkeur aan om in het bos te gaan fietsen… Hmmm.

Dat carnavalsprinsen zichzelf zaterdagavond laveloos zuipen op het Prinsenbal 
van De Durdraaiers heeft volgens insiders niks met hun absentie bij de veldrit te 
maken. Volgens outsiders wel.

Donald Trump: 
“Moergestel is 
de hoofdstad 

van België”
Na het uitroepen van Jeruzalem als hoofdstad 
van Israël lijkt de Amerikaanse president 
Donald Trump niet te stoppen. Vanavond 
bepaalde hij met een simpele tweet dat niet 
Brussel, maar Moergestel de hoofdstad van 
België is.

Trump: “Het is simpel. België ligt in de Benelux 
en Moergestel is daarvan het middelpunt. 
Dus waarom zou dan Brussel juist de 
hoofdstad zijn? Het is ook veel slimmer om 
een hoofdstad te hebben in een ander land, 
zo creëer je een neutrale blik. Bovendien 
had ik na de bekendmaking van Jeruzalem 
als hoofdstad van Israël nog 39 tekens over. 
Precies genoeg voor: Moergestel Capital of 
Belgium, why not?”

De reacties op het nieuws zijn niet mals. 
Zo stemde Prins Frans van De Pierewaaiers 
prompt voor de Top 2000 op ‘Als De Dag Van 
Toen’ van Mama’s Jasje. En naar verluidt is 
de UEFA serieus aan het overwegen om de 
openingswedstrijd van het EK voetbal 2020 
te laten spelen in Den Boogaard.

Sinterklaas doet dit jaar 
‘Kantoneesjes’ in je schoen

Nadat andere moderne aanpassingen aan het Sinterklaasfeest de 
Goedheiligman door de strot zijn geduwd, doet hij nu zelf een duit in het zakje. 
Geen mandarijntjes in de Moergestelse schoenen dit jaar, maar Kantoneesjes.

Sinterklaas: “Wat een franje, vroeger waren het nog appeltjes van oranje. Een 
naam van niks, vernoemd naar de hangertjes van Beatrix. Maar tegenwoordig 
draagt de zoete vruchtengroep, de naam van een Chinese subgroep. Met een 
dialect dat nergens op trekt. Deze aanpassing mag er zijn, want in China 
spreken meer mensen Kantonees dan Mandarijn.”

Zijn gedicht gaat verder: “Mocht deze aanpassing niet voldoen, dan mikken we 
volgend jaal nummeltje 56 met sambal bij in je schoen.”

Sint en Piet starten hun experiment in het Brabantse Moergestel. Sinterklaas verwacht 
ook nog andere hervormingen door te voeren: “Zo overwegen wij het afschaffen 
van de chocolademunten van 1 en 2 eurocent. Daarnaast willen het gebruik van 
hashtag #metoo door sommige Pieten gaan gedogen en overwegen we niet via de 
schoorsteen maar langs de waterleiding huizen binnen te glippen. Hiervoor zoeken 
wij nog wel enkele smurfen.”

‘Brabant pleit 
voor statiegeld 
op condooms’

Dumpen van chemisch afval is hip. 
Maar voor boswachters in het Noord-
Brabantse Oisterwijk is het een doorn in 
het oog. Daarom pleit de provincie voor de 

invoering van statiegeld op de rubberen 
kaboutermutsen.

Een ambtenaar droomt al de hele dag over 
het idee: “Wij hebben zo’n mooie natuur. 
Hoe zonde is het dan als deze wordt 
ontsierd met rondslingerende condooms? 
In struiken, in bosjes, het park, de sloot, 
we komen ze overal tegen. Laatst vond 
ik er zelfs eentje in de jaszak van de 
wethouder.”

Hij vervolgt: “Maar met statiegeld van pakweg 
10 tot 25 cent per vangkous is dat binnenkort 
verleden tijd. Nu ligt er een smerige condoom 
op de grond, straks is dat keiharde cash. Als 
de eigenaar het zelf niet opruimt, dan doet 
iemand anders het wel. Met recycling kunnen 
we vervolgens nog een fortuin besparen. Een 
opblaaskrokodil van gebruikte condooms, zie 
je het al voor je? Met een snotneus, hahaha.”

Het Brabantse standpunt kan rekenen op 
bijval uit onverwachte hoek. Paus Franciscus 
vanuit Myanmar: “Statiegeld op condooms 
zou een zegen zijn voor de wereldbevolking. 
Voor 10 cent extra per wip, is een ongelukje 
binnenkort weer hip.”

‘Nieuwe Prins van De 
Pierewaaiers is Frans’

“Je m’apelle Francais.” Dat waren de eerste woorden van Stadsprins Frans toen hij op 
11 november om elf over elf uit de hoge hoed werd getoverd. Eén ding is duidelijk voor 
het komende Moergestelse carnavalsseizoen: de Prins is Frans.

Frans: “C’etait une soirée fantastique. Mon premier mandat de prince etait déjà 
magnifique. Mais l’astuce magie d’hier a dépassé mes rêves conquis.”

De nieuwe Prins keek alvast met fris enthousiasme vooruit op het nieuwe 
carnavalsseizoen: “Surtout la tutte avec prince Niels Jeannesson de District Est vais 
être formidable.”

Carnavalsmotto 2018 in Moergestel: “Ensemble, nous le faisons.”
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Onder het motto “Wij maoke dè saome wel” trekt er dit 
jaar weer een bonte stoet door het dorp. Iedereen is nog 
druk bezig met lassen, timmeren, schilderen, kleding 
wordt in elkaar gezet en acts ingestudeerd.  Er staat dit jaar 
dus weer een geweldige stoet op ons te wachten. Maar 
zonder jou vertrekt deze niet! Dus schrijf je nog snel in! 
Doe dat dan wel uiterlijk tot woensdag 7 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!
- Lees dit jaar goed het reglement door! Er zijn een paar   
   wijzigingen doorgevoerd die belangrijk zijn, met name     
   voor de indeling.                                                                                                 
- Evenals afgelopen jaar start d’n opstoet om 12.45 uur. 
- Bordjes dienen op zondag 11 februari tussen 10.30 uur   
   en 11.30 uur te worden afgehaald bij Café de Brouwer aan  
 het Rootven te Moergestel.
- De optocht wordt vanaf 12.00 uur opgesteld nabij het   
 kruispunt van de Schoolstraat met de Scheerman en de   
 Burgemeester Bardoelstraat.
- De route is als volgt: Schoolstraat, Burg. Bardoelstraat, 
 Past. Janssenstraat, Prinses Margrietstraat, Prinses  
 Beatrixstraat, Krijtestraat, Rootven, Raadhuisstraat 
 en tot slot het Sint Jansplein.
- De prijsuitreiking voor de kinderoptocht is om 15.30 uur 
 in Den Boogaard aan het St. Jansplein te Moergestel.
- De prijsuitreiking voor de volwassenenoptocht begint  
 om 17.00 uur in Café de Brouwer.

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

Fotografie: © ‘Moergestel-Nieuws’ 

www.carnavalmoergestel.nl

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

WÈ kunde winnen?
A: Wagens (gemotoriseerd >4,5 meter)
1e prijs: D325,-   2e prijs: D160,-   3e prijs: D110,-

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

B2: Grote loopgroepen (meer dan 10 personen) 
(gemotoriseerd toegestaan <4,5 meter)
1e prijs: D180,-   2e prijs: D135,-   3e prijs: D90,-

C: Individuen (1 of 2 personen, niet gemotoriseerd)
1e prijs: D55,-   2e prijs: D40,-   3e prijs: D25,-

                                                              
              S.M.C. Fotografie
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Pierewaaiers Courant
1STE JAARGANG 2018  GRATIS VIA PIEREWAAIERSBLAOIKE  PIEREWAAIERSRIJK

MAN KLAAGT CARNAVAL AAN

JUBILEUMFEEST 
PIEREWAAIERS EINDIGT MET 
FIKSE KATER
“Wat had je anders verwacht?” aldus een iets minder 
niet-scherpe Pierewaaier de dag erna.

Een man uit het Gèsselse dorpje 
Moergestel te Brabant heeft via zijn 
advocaat laten weten een kortgeding 
aan te spannen tegen Carnaval. 
Reden hiervoor zijn de vele jarigen in 
november.

“Mijn cliënt laat weten het onbegrijpelijk 
te vinden dat iedereen rondom Carnaval 
zomaar van ‘wippenstein’ schijnt te 
kunnen gaan en er niet bij stilstaat dat 

anderen daar in november weleens last 
van zouden kunnen hebben,” aldus de 
advocaat van de man.

Op de aanklacht staat 1111 jaar cel en een 
boete van € 150. Of het daadwerkelijk tot 
een veroordeling komt, moet nog blijken.

“Carnaval aanklagen is heel lastig… 
*hik*” aldus een woordvoerder van 
Carnaval Nederland.

BRAKKA XXL MEET MET TWEE MATEN

Met een extra grote editie van het alom 
bekende Brakka (© café De Brouwer) vierde  
C.V. De Pierewaaiers haar 55-jarig 
jubileum met de jeugd van Moergestel.

Om het feest, gehouden in de sporthal van 
Moergestel, in goede banen te leiden, werd er een 
professioneel security team ingeschakeld, waarmee 
de organisatie duidelijk wilde maken dat er met 
twee maten gemeten wordt.

AL 10 JAAR DE LAST POST!
Op zondag 22 oktober 2017 jl. heeft een inwoner 
van het Pierewaaiersrijk voor de tiende keer 
tijdens de herdenking van de bevrijding van 
Moergestel de Last Post gespeeld.

Het prominente harmonielid en de kapelmeester van 
het straatorkest verzorgde met zijn trompet voor de 
tiende maal de salut aan de bevrijders van ons dorp.

Een week ervoor speelde hij al de lastpost. Toen 
tijdens de feestavond van Quispel, waar hij met de 
eerste en tevens laatste prijs van dit seizoen aan de 
haal ging.
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Besterdring 221, T ilburg
(013) 581 18 66

tilburgbesterdring@hypotheekvisie.nl

Maak een afspraak met Wim Wolfs.

Lage renteGoed advies

 

 

De drie Carnavalswijsheden van Il Cuore: 
 

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! 
 

Diepstraten
Duurzaam in techniek

Zonnepanelen

Laadstations

Isolatie

Camerabeveiliging

Domotica

LED verlichting

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

Een koppel uit Moergestel, nabij 
het Pierewaaiersrijk, heeft op een 
zaterdagavond van een tijdje geleden op 
magistrale wijze een € 50 inzet weten om 
te zetten naar een duizelingwekkende  
€ 55.

Door een haperend begin leek het er lange 
tijd naar uit te zien dat de avond zou 
eindigen in een domper. Niet toevallig 
waren het drie ‘Arc de Triomphen’ die 
uitkomst boden. Na de helft van het 
bedrag te hebben verspeeld op het ‘Money 
Wheel’, was er de andere helft die soelaas 
bood op de fruitautomaat.

“We dachten dat onze kansen verspeeld 
waren, maar toen kwam deze majestueze 
comeback. Deze zege is voor onze 
familie en vrienden en dat tientje dat 
wij tussendoor nog even op een andere 
gokkast hebben vernaggeld kunnen wij 
hierdoor makkelijker vergeten,” aldus een 
blij stel.

Op de vraag of er dan niet juist € 5 verloren 
was, is het stel niet meer bereikbaar voor 
commentaar.

De Deense band Volbeat heeft 
openlijk zijn beklag gedaan wegens 

geluidsoverlast tijdens zijn optreden op 
het Eindhovense Strijp-S.

Zanger Poulsen klaagde gedurende het 
optreden over één specifieke bezoeker 
die niet kon stoppen met sauwelen. Zelfs 
door de gevoelige ballade ‘Heaven or 
Hell’ waren de moppen en langdradige 
verhalen tot in de wijde omtrek te horen.

De betreffende concertbezoeker was zich 
van geen kwaad bewust. “Nee ja, ik heb 
hier op school gezeten en toen ik daar op 
stap ging, … etc.” aldus andermaal het 
ellenlange commentaar.

PIEREWAAIER BESTELT GIN TONIC
In een café in het Brabantse dorpje 
Gèssel heeft een Pierewaaier in een 
beschonken bui gin tonic besteld. Een 
collega-raadslid wist dit foutje op het 
nippertje te voorkomen.

Slachtoffer: “Kijk, ik wilde eigenlijk 
gin tonic bestellen, maar gewoon een 
pils. Maar die moeial bemoeit zich er 
weer mee, allemaal moeilijk en zeer 
vermoeiend.” “Ik heb achteraf lekker toch 
gin tonic besteld, mwuhaha!” aldus een 
onverschillige Pierewaaier.

GOF-BEZOEKER LOOPT HOOFDPIJN OP

In de zondagochtend van 22 oktober is een 
plaatselijke bewoner van het pittoreske dorpje 
Moergestel wakker geworden met een enorme 
hoofdpijn.

Opmerkelijk is vooral dat de hoofdpijn ontstond bij 
het openen van zijn ogen.
Door een oplettende medebewoner werd middels 
een aspirine de schade tot een minimum beperkt.
“Niet dat er veel schade aan te richten viel, maar ben 
toch blij dat men zo goed oplet, want voor hetzelfde 
geld heb je er een hele dag last van,” aldus een 
verklaring van de man.

Uit onderzoek bleek dat de man op het Gèssels 
OktoberFest was geweest en daar al op zijn vingers 
had nageteld dat hij de volgende dag hoofdpijn zou 
hebben.

Naar aanleiding van dit incident is GroenLinks 
met een wetsvoorstel gekomen om naast alle  
AED-kasten in het dorp tevens een kast met 
aspirines op te hangen en een speciaal ‘hoofdpijn-
interventieteam’ samen te stellen dat in de toekomst 
adequaat kan optreden.

Pierewaaiers Courant
KLACHTEN WEGENS GELUIDSOVERLAST TIJDENS CONCERT VOLBEAT

STEL UIT MOERGESTEL WINT 5 EURO IN CASINO!

Marjanneke doet 
het met Piet 

Plezier, 
o wat zal ze daar 

gelukkig mee zijn.

Suzanne, 
ik word 
stapelgek 
van jou.
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SERVICE • KWALITEIT • FLEXIBILITEIT

Het vertrouwde adres voor:
 • Audio apparatuur
 • Video apparatuur
 • Witgoed
 • Elektrotechnische installaties
 • Domotica
 • Beveiliging
 • Telecom
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PIEREWAAIER VERBREEKT PR
Een raadslid van de hofhouding 
van C.V. De Pierewaaiers heeft op 
bijzondere wijze een persoonlijk record 
gevestigd. In een zinderende wedstrijd 
behaalde hij een percentage van 192%. 
Met een score van 17 in 31 brt was het 
0,548 dat de doorslag gaf.

Pierewaaiers Courant
MOERGESTEL FIETSDORP

Want wij houden van fietsen…

Afscheid nemen bestaat niet, het gaat wel weg, maar 
het verlaat je niet. 
En zo ook op die donderdag in september, waarvan 
ik ten tijde van schrijven ontdek dat het niet 
donderdag maar woensdag is. 

In het zonnetje te voet terug naar huis overpeins ik 
die zalige ‘laatste’ momenten met deze twee rakkers 
(*zie foto).
Twee oude fietsen waar ik het op mocht leren. 
Twee snelheidsduivels waar geen rem op zat. 

Levensgevaarlijk als je bedenkt dat je alleen richting 
buurdorp Spoordonk niet moet afrekenen met een 
afdaling van, in dit geval, de ‘buitencategorie’.

En dan dat moment, daar langs het spoor van 
Oisterwijk naar Tilburg, toen oma de ketting 
doorbrak. 
Op de pedalen in een nietsontziende maar vooral 
helemaal nietszeggende sprint,  maakte oma een 
eind aan de ‘ketting’ van ex-gebruikers door hem 
abrupt in tweeën te doen splijten.

Met een snelheid van minimaal 195 km p.u. 
(betekent per uur, maar het scheelt letters als je de 
afkorting gebruikt) knalde ik als laatste ruiter met 
mijn kinderbijslag op de stang…

Maar op een gegeven moment kwam slijtage aan het 
licht. 
En trok één van de twee eigenaren aan de bel…

Diagnose: onhandelbaar en geen handvat meer voor 
een gezonde toekomst.

En zo werd de standaardprocedure in werking 
gesteld en werden deze twee wielers bij 
de ‘ouw èèzer’-container van de manege bedankt 
voor de jarenlange band die we met elkaar hadden 
opgepompt. 
Zo doen we met het vullen van die container de 
manege ook een Fevior.

Vaarwel, of zoals de Belgen zeggen: Fahrrad Well…

(Advertorial)

De Donald Trumpet!

Vind jij het ook heerlijk om lekker hoog van de toren te blazen?
Ben jij soms ook na die ene toonladder zat?

En ben jij maar wat graag voor de middag toeter? 

Koop dan nu de Donald Trumpet, dé Trumpet waarmee je direct de toon zet. 
Koop dit weergaloze hoofddeksel nu en verberg je vet debiele carnavalskapsel.

Met dit geweldige instrument eindigt je dag altijd in mineur.

It’s fantastic, it’s great, you’ll love it!

Anne, als ik 
jou zie ben ik 
niet meer bij  

de buren.

Hé Suzy, 
je bui is over.

Breng die dozen 
naar Sandra.

Brabantse 

maandagen zijn 

lang.”
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WWW.BIJWOUT.NL
INFO@BIJWOUT.NL

  /BIJWOUT

SINT JANSPLEIN 7  
5066AR MOERGESTEL 
013 850 8300

ALLE CARNAVALSDAGEN
OPEN TOT 21:00 UUR
(WOENSDAG 14 FEBRUARI GESLOTEN)

KIJK VOOR DE CARNAVALSKAART OP WWW.BIJWOUT.NL OF       /BIJWOUT

Wij 
maoke

dè saome wel
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DE FONTIJN DE FONTIJN
‘Vrouwenstop bij Raad van Elf van  
C.V. De Pierewaaiers uit Moergestel’

Afgelopen zaterdag maakten Maartje, Laura en Janine zich op voor hun eerste avond in de hofhouding van hun carnavalsvereniging. Eind 
vorig jaar weerklonk vanuit de Tilburgse politiek een noodkreet over meer vrouwen aan de carnavalstop. De Pierewaaiers uit Moergestel 
voegden meteen de daad bij het woord en drie vrouwen toe aan de Raad van Elf. Die actie heeft zijn uitwerking duidelijk niet gemist. De 
vereniging gaat gebukt onder een stortvloed aan nieuwe aanmeldingen.

Voorzitter Bas: “Over een paar weken is het Carnaval en we willen tot die tijd 
geen enkele steek meer laten. Daar zijn vrouwen natuurlijk uitermate geschikt 
voor.
Maar hier moeten we toch echt een eind aan breien. We worden overspoeld door 
dames die nu ineens ook willen. Als ik niet beter zou weten zou ik spreken over 
pure jaloezie. Als ik wel beter zou weten trouwens ook. Het is pure jaloezie! Met 
nul vrouwen in de raad was er nog niks aan de hand. Nu wil de rest ook. Daarom 
kunnen we helaas niks anders dan een vrouwenstop invoeren.”

Via de hashtag #metoo laten vrouwen massaal weten ook in de Raad van Elf te 
willen. Iets dat Laura volledig kan rijmen: “Ik werd zaterdag ook overmand door 
emoties, zo gaaf was het.”

Carla uit Moergestel wil ook: “Ik wil ook ja! Maar nu mag het niet meer. Wat willen ze nou bij de Pierewaaiers? Eerst is het ja en dan weer 
nee. Zijn ze bang voor meisjes of zo? Bij de Zwarte Pieten zitten ook meisjes en jongens. Hoor je daar iemand over klagen?”

Alle mannen hebben 
leren pijpen in De Brouwer

De één drinkt pullen bier, de volgende een paar schnapps en weer een ander wisselt water af 
met chocomel. Maar één ding hebben alle mannen gemeen tijdens het Gèssels OktoberFest. 
Ze hebben allemaal leren pijpen.

Jasper: “Je kunt wel zien wie hier in Moergestel de broek aan heeft. De Lederhose hoort bij 
het OktoberFest als Elzas Lotharingen bij Duitsland, uhhhh bij Frankrijk.”

Maik: “Leren pijpen, heb ik altijd al gewild. Maar het kost me toch altijd wel moeite om op tijd de juiste kledingkeuze te maken. Ik heb een 
nieuwe inloopkast en ben er pas om vijf voor acht uitgekomen.”

Sjef: “De mijne komt tot net boven mijn knieën.”

De Gèsselse meiden die bij De Pierewaaiers aan het feest zijn, hebben zich dan weer massaal in de mooiste Dirndl’s gehuld.

Lenneke: “Ik noem het eigenlijk liever een cabrioletmantel, een jurk met open dak. Maar de mannen hier weten het: alles wat in de etalage 
staat, is niet te koop.”

Polsstokhoogspringer Renaud Lavillenie 
belandt net naast het podium

Opvallende taferelen tijdens het WK atletiek in Londen. Tijdens het polsstokhoogspringen eindigde de  
Franse schaduwfavoriet net naast het podium.

Lavillenie: “Gelukkig lagen er matten, anders had ik lelijk kunnen vallen.”

Dirk neemt zijn 
hooiwagen mee 
naar school 
voor dierendag
Ook dit jaar mogen weer duizenden 
kinderen op Werelddierendag hun favoriete 
dier mee naar school nemen. De 9-jarige 
Dirk uit Moergestel profiteert optimaal van 
de naïeve houding van zijn juf.

Dirk: “Ik vroeg in april al aan juffrouw 
Jaimy of ik een keer mijn hooiwagen 
mee naar school mocht nemen. Ze moest 
keihard lachen en zei ‘nou vooruit Dirk, met 
dierendag mag jij je hooiwagen meenemen’. 
Ze klonk niet bijster serieus, maar beloofd 
is beloofd. Ik snap alleen niet waarom het 
dan juist wel mag en anders nooit.”

Dirk fietst normaliter helemaal van het 
Moergestelse buitengebied naar school: 
“Nu kan ik lekker nog een keer snoozen. 
Met de tractor ben je toch een stuk sneller. 
En een parkeerplek vind ik ook wel. 
Desnoods zet ik hem voor Den Boogaard, 
daar is momenteel toch niks te doen.”

‘Mark slaat per ongeluk 
een bockbiertje over bij 

tennistoernooi in Moergestel’

Verbouwereerd waren ze, de toeschouwers 
bij het Bokkentoernooi van MTV Stokeind 
in het Brabantse Moergestel. Mark leek 
lange tijd de held van de dag te worden, 
maar aan dit feest kwam abrupt een 
eind toen hij per ongeluk een bockbiertje 
oversloeg.

Mark haalt zijn schouders op: “Jeh, wè 
moet ik hier nou mee? Het ging zo lekker. 
De scores volgden elkaar sneller op dan 
trainers van Ajax. Kijk, de wedstrijden 
verloren mijn partner en ik allemaal. Maar 
we hakten wel het ene na het andere 
biertje naar binnen. Sla ik er toch plots 
eentje over. Kijk, daar op die hangtafel 
staat ie, een beetje lauw te worden.”

Aan het begin van de herfst organiseert 
de Moergestelse tennisvereniging 
traditiegetrouw het Bokkentoernooi, een 
combinatie van tennissen en bierdrinken. 
Er wordt een beker uitgereikt, maar 
niemand weet waarvoor.

Overigens zijn vrouwen verboden tijdens 
dit evenement. Iets dat enkele leden tegen 
de borsten stuit. Lenneke: “Ik vind echt 
nergens op slaan. Als vrouwen in Saudi-
Arabië al mogen autorijden, waarom 
mogen vrouwen dan niet meedoen aan 
tennistoernooi voor mannen?”

Naar het schijnt mag na afloop van het 
Bokkentoernooi helemaal niemand meer 
rijden.
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Residentie CV de Dors(t)vlegels 

Wij maoke dè saome wel 

Carnaval 2018 staat voor de deur, maar het 
carnavalsseizoen ging gelukkig een paar 
maanden geleden al van start. De Dors(T)
vlegels kunnen nu eenmaal niet zo lang 
wachten op het feestgedruis.

Zij staan in het eerste weekend van november, 
in de tijd van somber weer en vallende blaadjes, 
alweer te springen om een feestje.

Daar wisten de Dors(T)vlegels wel wat op. Op 
ons feestje 4 november jl. hebben we tijdens 
een zeer druk bezocht prinsenbal onze Prins 
bekendgemaakt. Voor velen geen al te grote 
verrassing: Prins Ronaldo kwam weer terug. Na 
twee jaar trouwe dienst van Toon Moorman, werd 
dit jaar Wim van Dijk zijn rechterhand.

Het is ook dit jaar weer een goed team samen. 
En ik wens hun dan ook heel veel succes de 
komende tijd. Hiermee kunnen we ons weer gaan 
klaarmaken voor de Carnaval!

De carnavalsverenigingen en vriendengroepen zijn 
alweer maanden bezig om goed voor de dag te 
komen. Of je nou muziek maakt, een wagen bouwt 
of je meedoet als loopgroep, alleen of samen als 

kleine loopgroep. Iedereen heeft plezier en dat 
is iets wat je tegenwoordig moet koesteren!

Wij als Dors(T)vlegels zijn ook weer druk bezig 
met onze wagen. Dat belooft weer, zoals u 
van ons gewend bent, een mooie wagen 
te worden. Onze mannen zijn er alweer 
druk mee bezig en er wordt weer fanatiek 
geknutseld. Ik zou zeggen: komt allen kijken 
naar onze optocht!

Tot slot hoop ik velen van jullie tegen te 
komen in een van de cafés of gewoon op 
straat. Met onze zusterverenigingen gaat dat 
zeker goedkomen. Met de vele activiteiten 
die we samen bezoeken tijdens de Carnaval!

Want zoals het motto dit jaar luidt: WIJ MAOKE 
DÈ SAOME WEL! 

Met carnavaleske groet,

Ad Bakkers

voorzitter C.V. De Dors(T)vlegels

HALLO CARNAVALSMINNEND MOERGESTEL,

HALLO CARNAVALSMINNEND MOERGESTEL,

PRINS SJAAK D’N URSTE

de plaats maken (ik ben tenslotte ook 
geen 18 meer), maar ik voel me weer 
prima en heb er weer heel veel zin in 
om samen met de Pierewaaiers, de 
Durdraaiers, de Springveren en de 
Olivierders heel Moergestel weer eens 
op zijn kop te zetten onder het motto 
‘wij maoke dè saome wel’.

We zijn inmiddels alweer gestart met 
het wagenbouwen en ik zou tegen de 
Springveren willen zeggen: we gaan 
er het komende jaar weer voor om de 
beker terug te halen voor de mooiste 
Prinsenwagen, dus pas maar op! Ik 
wens iedereen die maar iets met 
Carnaval op heeft voor straks een hele 
prettige Carnaval en moge het motto 
van dit jaar ‘wij maoke dè saome wel’ 
eens echt uitgedragen worden. Alaaf! 

Prins Ronaldo,
Prins van De Dors(T)vlegels

Wat ben ik blij dat ik dit jaar mijn 
herkansing krijg voor een nieuwe 
ambtstermijn als Prins van De Dors(T)
vlegels. Ja, dat was wel even schrikken 
februari vorig jaar, toen de cardioloog 
tegen me zei: “Ik hou u hier, mijnheer 
Van der Sanden.” Terwijl ik nog zei: “Dat 
kan niet, want ik moet nog sauwelen en 
daarna Prins zijn.” Hij zei: “Van de drie 
hoofdaders die er rond uw hart zitten, 
zijn er twee voor 90 procent verstopt en 
de andere voor 75 procent.” Dan is het 
toch wel raadzaam om maar daar te 
blijven en alles te laten repareren. Want 
zoals ex-Prins Theo al aangaf tijdens 
ons Prinsenbal: “Wij gaan liever zo met 
jou op stap dan dat we je rond moeten 
dragen in een vaasje.”

Maar gelukkig is alles weer hersteld 
en kan ik weer volop meedraaien met 
het carnavalsgeweld. Natuurlijk moet 
ik af en toe eens een keertje pas op 
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Novy van Wezel
Rootven 10, Moergestel
Tel.: (13) 5131889

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

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








Hedde iets nodig, 
komde iets te kort?

De maoke wij saome wel

Staand van links naar rechts
Leon Donkers, Jan Beekmans, adjudant Wim van Dijk, 
Prins Ronaldo, opper Ritchie de Laat
Zittend van links naar rechts
Edwin Spaninks, Hennie de Wit, Twan v/d Bruggen, 
Jan Moorman, Robbie Eijkemans, Stefan Moorman en 
Dré Mallens
Niet op de foto
Rob Kogels

op bezoek bij Ronaldo

interim prins en adjudant 
Dorstvlegels

Eens unne sauwelaer,  

altèd unne sauwelaer

wagenPop verbranding en einde carnaval Dors(t)vlegels

Adjudant Wim en Prins Ronaldo

4 gelovige prinsen

Afhalen prins

Edwin Spaninks,  
Wim van Dijk,  
Ad Bakkers, 
Toon Moorman en  
Twan v/d Bruggen
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Einde Carnaval meej het  
nieuwe motto vur dees jaor

fietstocht Fietstocht

dames in de raad
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Programma Carnaval 2018
Vrijdag 9 februari
13.00 uur Bezoek aan scholencarnaval Den Boogaard 

Na afloop naborrelen met de andere 
carnavalsverenigingen in café De Brouwer

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

Zaterdag 10 februari
10.15 uur Bezoek aan Stanislaus door Prins en adjudant
12.00 uur  Aanvang programma Boerenbruiloft
14.00 uur  Bezoek aan gebedsdienst in de parochiekerk
15.00 uur  Bezoek aan ceremonie Boerenbruiloft en 

sleuteloverdracht in Den Boogaard
18.00 uur  Eten Bij Wout
20.30 uur  Bezoek van C.V. De Durdraaiers
21.15 uur  Bezoek van C.V. De Pierewaaiers 

Zondag 11 februari
12.00 uur Verzamelen voor deelname aan de optocht
16.00 uur Kindermiddag in ’t Centrum
18.00 uur Eten Bij Wout 
20.45 uur Bezoek aan C.V. De Durdraaiers
22.00 uur Prijsuitreiking wisselbokaal prinsenwagens
22.45 uur Terug naar ’t Centrum 

Maandag 12 februari
12.45 uur Dweilen bij De Veerkes
13.15 uur Dweilen bij ’t Draaiboompje
14.00 uur Dweilen bij Epi
14.45 uur Dweilen bij De Bierschaope
15.45 uur Dweilen bij Den Boogaard
16.30 uur Dweilen bij De Brouwer
17.15 uur Dweilen bij De Klaore
17.45 uur Dweilen bij De Steeg
18.15 uur Terug naar ’t Centrum
18.30 uur Eten bij Bregje
20.15 uur Terug naar ’t Centrum
21.15 uur Bezoek aan C.V. De Pierewaaiers
22.15 uur Terug naar ’t Centrum 

Dinsdag 13 februari
11.30 uur Brunch SMC bij De Veerkes
13.00 uur Bezoek aan prinsverkiezing GV De Borrelaers
14.15 uur Bezoek KBO 
14.45 uur Dweilen 
18.30 uur Eten Raad van Elf
20.00 uur Bezoek van De Bierschaope/Zotte Mulders
20.30 uur Bezoek van De Springveren 
23.45 uur Pierrotverbranding, bekendmaking motto en 

afsluiting Carnaval



Burg. Bardoelstraat 42

5066 VE Moergestel

013 - 513 42 70

06 - 547 60 559

info@bouwbedrijfvandenmeijdenberg.nl

“Wij maoke 
dè saome wel”

SMC DWEILPROGRAMMA 12 FEBRUARI 2018
 PIEREWAAIERS DORSTVLEGELS
12:00 De Brouwer ’t Centrum
12:15 Unne bôjem lègge ’t Centrum
12:30 Unne bôjem lègge ’t Centrum
12:45 Unne bôjem lègge De Veerkes
13:00 Unne bôjem lègge De Veerkes
13:15 Vertrek naar Epi ’t Draaiboompje
13:30 Epi ’t Draaiboompje
13:45 Epi ’t Draaiboompje
14:00 Epi Vertrek naar Epi
14:15 Vertrek naar ’t Centrum Epi
14:30 ’t Centrum Epi
14:45 ’t Centrum Vertrek naar De Bierschaope
15:00 ’t Centrum De Bierschaope
15:15 De Klaore De Bierschaope
15:30 De Klaore De Bierschaope
15:45 De Klaore Vertrek naar Den Boogaard
16:00 De Veerkes Den Boogaard
16:15 De Veerkes Den Boogaard
16:30 De Veerkes De Brouwer
16:45 De Steeg De Brouwer
17:00 De Steeg De Brouwer
17:15 De Steeg De Klaore
17:30 De Brouwer De Klaore
17:45 De Brouwer De Steeg
18:00 De Brouwer De Steeg
18:15 Vertrek naar Den Boogaard ’t Centrum
18:30  Vertrek naar Bregje (Oisterwijk) 

 DURDRAAIERS SPRINGVEREN
12:30 ’t Draaiboompje 
12:45 ’t Draaiboompje Vertrek naar ’t Centrum
13:00 Epi ’t Centrum
13:15 Epi ’t Centrum
13:30 Vertrek naar Den Boogaard ’t Centrum
13:45 Den Boogaard De Steeg
14:00 Den Boogaard De Steeg
14:15 Hierneffe De Klaore
14:30 Hierneffe De Klaore
14:45 De Veerkes De Klaore
15:00 De Veerkes Vertrek naar Epi
15:15 ’t Centrum Epi
15:30 ’t Centrum Epi
15:45 ’t Centrum Epi
16:00 De Steeg Vertrek naar De Brouwer
16:15 De Steeg De Brouwer
16:30 De Klaore De Brouwer
16:45 De Klaore De Brouwer
17:00 De Klaore Vertrek naar Hierneffe
17:15 De Brouwer Hierneffe
17:30 De Brouwer Hierneffe
17:45 De Brouwer Hierneffe
18:00 Vertrek naar De Gerrithoeve Hierneffe
18:15  Vertrek naar Croy ’t Stokske  

Annabel, 
het wordt friet 

zonder jou, Annabel.
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 CARNAVAL 2018                                                                  
                                       

                                

     Vrijdag:

                 DE KREEZIE DRAAIDEE
    met DJ IZZY en DUO KNOTSGEK
                                    

         Zaterdag: ZAAL: KARNAVAL FESTIVAL AFTER
 D-FENCE, DELETE, REQUIM EN  MAZZAH EN TBRM
             Kaarten voorverkoop: 10,00 
                   CAFÉ:  LARS EN BART =>
         D-DANCE    
                                        Zondagmiddag na de optocht: 

      MINI PLAYBACK SHOW
             En `s avonds:

             PRIJSUITREIKING PRINSENWAGENS
     Maandag:ZAAL :   GCP (Gèsselse Carnavals Party)                                            

    met FEESTNATION mede georganiseert door=>

     Dinsdag: KINDERMIDDAG 

           MET EEN LEUKE CLOWN 
 Aftrap vanaf 14.00 uur:           

 “ BRAKKE PRINSVERKIEZING”         

        Zoals vorig jaar weer zeer hilarisch maar dan nog leuker! 
    
  Tijdens carnaval nog veel meer verdraaid goeie dj`s!

PRINS JOS D’N URSTE

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

Beste carnavalsvrienden,

Het feest der feesten is weer in aantocht! 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.

Uiteraard hebben we vorig jaar als Durdraaiers weer 
meegedaan aan het Pieregeblèr. Met behulp van onze 
eigen ‘durgedraaide’ weerkabouters (waar hebben we 
die nog meer voorbij zien komen?) en niet te vergeten de 
enige echte Piet Paulusma (oat moarn!) ging het enorm 
waaien, namelijk ‘pierewaaien’. Een carnavaleske 
ode aan onze zustervereniging vanwege hun 55-jarig 
jubileum. Wederom een mooie prestatie waar we met 
zijn allen trots op mogen zijn. 

Waar we ook weer erg trots op mogen zijn is ’t Feest van 
de Lange Nacht eind oktober jl. Voor het tweede jaar op 
een rij een bomvolle tent. Dat kan vanzelfsprekend alleen 
maar met de geweldige inzet van de vele vrijwilligers 
die onze vereniging een warm hart toedragen. Hierbij 
nogmaals enorm bedankt voor jullie hulp!

Geen bestuurlijke wisselingen afgelopen jaar, maar wel 
binnen onze Raad van Elf.  Ruud Timmermans en Paul 
v/d Sanden hebben hun steek (figuurlijk) aan de wilgen 
gehangen. Zij hebben 7 en 5 jaren in onze Raad van Elf 
gezeten. Mannen, bedankt voor jullie jarenlange inzet 
voor onze club. 

Daarvoor in de plaats hebben we drie nieuwe leden 
gekregen: Gert-Jan Dhondt (vorig jaar al een beetje 
voorgeproefd), Joost Swinkels (jawel, de zoon van) 
en Willem Moorman (eindelijk, wij hebben ook 
een Moorman). Hiermee zijn wij weer volledig op 
oorlogssterkte voor de Carnaval. Zeker met onze nieuwe 
steken (met dank aan onze Club van 50)!

En wie zwaait dit jaar de scepter in het Durdraaiersrijk? 
Wederom Prins Jos d’n Urste, in het dagelijks leven 
ook wel bekend als Jos Hoefnagels. Zoals hij zelf 
al aangeeft, is driemaal scheepsrecht. En dan kan 
het ook niet anders dan 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 de teruggekeerde Prins Frans d’n 
Urste, De Dorstvlegels met de herrezen Prins Ronaldo 
en De Springveren met de zeebonk 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 
2018. 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 
‘saome maoke we dè wel’!

Wees gegroet!

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

CARNAVAL IS SAOME FEEST VIEREN!

HALLO MOERGESTEL,

Onkruid vergaat niet en alle goede dingen komen in 
drieën!

Met die gedachte in mijn achterhoofd heb ik ‘JA’ gezegd 
om weer als Prins voor te gaan bij De Durdraaiers. Een 
taak waar ik trots op ben, net zoals op ons clubke!

Het Prinsenbal was weer fenomenaal, wat een 
ambiance. Na mijn aftreden begon de speurtocht naar 
een nieuwe Prins door de ‘Durdwergen’, waarbij ze 
allerlei avonturen meemaakten. 

Van drie Prinsen die niet snapten wat hakken betekent, 
tot onze eigen Lange Jan die het overzicht behield en 
ons de weg naar het dorp wees. De Prins zoeken in het 
dorp viel niet mee; niemand kreeg Sneeuwwitje wakker. 
Gelukkig net op tijd vonden ze een Prins, waarna ik 
in d’n Draai als een herrezen feniks uit de glazen kist 
tevoorschijn kwam.

Ook deze avond hebben we geheel in stijl ‘saome 
gemaokt’. Ik wil daarom iedereen die hieraan 
meegewerkt heeft en alle aanwezigen bedanken voor 
de felicitaties, gezellige sfeer en onvergetelijke avond. 

Ook Jan, Harriette, Sjaan en het personeel van d’n Draai 
wil ik hartelijk danken voor deze avond en voor alle 
dagen die we nog in het verschiet hebben.

Wat moet een Prins zonder adjudant? Ik ben blij ook 
dit jaar Carlo van Esch weer als adjudant aan mijn zijde 
te hebben. Samen (daar heb je dat woord weer) met 
die knotsgekke, heerlijke Raad van Elf  van ons gaan 
we er de komende Carnaval weer een gezellig feest 
van maken. Gelukkig hebben we daarbij uitbreiding 
gekregen van wat jonge ‘honden’, namelijk: Gert-Jan 
Dhondt, Joost Swinkels en Willem Moorman. Heren, 
welkom bij de Raad!

Ook onze zusterverenigingen De Pierewaaiers, De Dors(t)
vlegels en De Springveren samen met hun Prinsen en 
adjudanten zijn weer klaar voor Carnaval 2018. En laten 
we de Olivierders niet vergeten; zonder hen is Carnaval 
in Moergestel geen Carnaval.

Want carnavallen doe je samen en zoals het motto is: 
‘Wij moake dè saome wel’!

Zo gaan we er ook weer tegenaan met Carnaval. ‘Saome 
maoke’ we er weer een heerlijks volksfeest van, voor en 
door iedereen.

Ik hoop jullie dan ook allemaal weer te zien in d’n Draai 
met Carnaval.

Met carnavaleske groet aan heel Moergestel,

Prins Jos d’n Urste

‘UT BESTUUR’
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       ZZN COMPUTERBORDUREN
                           BORDUREN - BEDRUKKEN - BELETTEREN

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

  PARTICULIEREN      -       BEDRIJVEN        -       VERENIGINGEN

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

                                       Open op afspraak 

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

Kees Kete laa rs
Uw dak onze zorg. 

Dè maoke wij saome wel!

53929444

Rootven 66        Moergestel      T: 013 - 513 14 35
www.vogelsfietssport.nl

Officieel dealer van Pinarello

Pinarello RAAD VAN 11

Geert Claassen: 
Als leste naor huis

Ralph van Loon: 
De Durdaaiers 

natuurlijk

Harrie van Gorkum: 
Gezelligheid met een 

pilsje in de hand

Frank de Cort: 
Heerlijk genieten met 

een glaasje bier

Willem Moorman: 
Saome het beleve

Joost Swinkels:
Mooie vrouwen!

Gert Jan d’Hondt:
Pluk de dag

Arjan Timmer: 
Voetjes van de vloer

Patrick Witlox:
Moergestels 

CarnavalJan Ketelaars: 
Vieren wat ge 
kunt vieren

Frank Timmermans: 
Bier drinken 
meej maoten

Freek op ’t Hoog: 
Saome plezier 

maoken

Gijs Claassen: 
Bier, bier en 
nog eens bier

Twan Vugts: 
Ambiance

Paul van der Sanden: 
Ik het bier voel 

lopen en de muziek 
hoor klinken.

Ruud Timmermans: 
We er met z’n 
allen één groot 

feest van maken.

Dirk van Velthoven: 
Veel leut hebben

Carlo van Esch: 
5 daoge lang meej 
ons mooi clubke

Tijs van der Zanden: 
Gas op de lollie

DE VOORRAAD

Van links naar rechts: Ralph van Loon, Frank Timmermans, Geert Claassen, Gijs Claassen, Arjan Timmer, Carlo van Esch,Willem Moorman, Prins Jos d’n Urste, Twan Vugts, Dirk van Velthoven, 
Harrie van Gorkum, Tijs van der Zanden, Patrick Witlox, Jan Ketelaars, Frank de Cort, Freek op ’t Hoog, Joost  Swinkels, GertJan  Dhondt.

Van links naar rechts: 
Dirk van Nuenen,  

Willem van Haaren.

BIJ FEEST DENK IK AAN:
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RESTAURANT CROY ’T STOKSKE

WWW.DESMAAKVANCROY.NL

Croy ‘t Stokske, waar GENIETEN met hoofdletters geschreven wordt.
 

Ons restaurant ligt in aan de rand van het natuurgebied Oisterwijkse 
Bossen en Vennen, bij Tilburg en heeft 2 schitterende terrassen en 
een grote speeltuin. (H)eerlijk Bourgondische eten, gastvrijheid en 

gezelligheid staan centraal. 

Kortom, beleef bij ons De Smaak van Croy!

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

Wij maoke dè saome wel!

“Wij maoke 
dè saome wel”

Carlo van Esch

Wij maoke trouwens aaltèd
alles saome, straks un paor
daoge lol en de rest van’t
jaor auto’s en scooters. 
Want Daor zèn we goed in...

www.vlassakvaniersel.nl

Wij verzorgen al uw:

Moergestel - Tel. 013 - 513 28 33

  Gas, Water, Sanitair en Tegelwerk
     Zink, Dak- en CVwerkzaamheden

EVEN VOORSTELLEN

Joost Swinkels: Joost is 26 jaar. Hij woont 
aan de Oisterwijkseweg 5. Zoon van Peter en 
Toos Swinkels. Is uitvoerder bij Allround Reiniging 
Moergestel. In zijn vrije tijd houdt hij van 
gezelligheid, motorcross en (water)skiën.

PRINSENBAL 2017

Zaterdag 9 december was het eindelijk zover: het 
Prinsenbal van De Durdraaiers. Komt Prins Jos d’n 
Urste terug of zou er een nieuwe Prins tevoorschijn 
komen?

Na het galgenmaal genuttigd te hebben in onze 
residentie, kwamen om 20.30 uur De Pierewaaiers, 
De Dors(t)vlegels en De Springveren naar de andere 
kant van de Reusel. Deze werden van harte welkom 
geheten door Maartje van Diessen, de presentatrice 
van de avond. 

Zoals gebruikelijk werd er eerst afscheid genomen van 
de Prins en werd hij opgenomen in het elitaire clubje 
van de ex-Prinsen. Net als voorgaande jaren gebeurde 
dit weer op een zeer ludieke wijze. 
 
Het was de Prinsencommissie dit jaar wederom gelukt 
om er een waar spektakel van te maken.

De moeder der Durdraaiers, Sjaan Rijnen, is ten einde 
raad en zit te huilen. Plotseling komt er een dwerg 
tevoorschijn en vraagt wat er aan de hand is. Sjaan 
heeft een brief van Prins Jos ontvangen en daarin staat 
dat hij stopt. Hoe nu verder? De dwerg weet wel raad 
en roept nog meer dwergen op. De dwergen gaan naar 
Sneeuwwitje, want zij weet overal een oplossing voor. 
Bij Sneeuwwitje aangekomen zien ze haar liggen met 
een grote appel op haar gezicht. Sneeuwwitje heeft 
van de appel gegeten en is niet wakker te krijgen. 
De dwergen moesten dus op zoek naar een Prins om 
Sneeuwwitje wakker te kussen. 

Al lopend door het bos, met Sneeuwwitje in een kist, 
zien de dwergen een waarzegger zitten met een glazen 
bol. Hij ziet dat er in Moergestel wel een geschikte 
kandidaat rondloopt. De dwergen gaan richting 
Moergestel en klampen verschillende mensen in het 
dorp aan om Sneeuwwitje wakker te kussen.

In heel het dorp werd echter geen geschikte Prins 
gevonden. Met de wanhoop nabij zien ze plots een man 
met een hondje lopen. Ook hij kust Sneeuwwitje en ze 
wordt tot ieders verbazing wakker. Vol enthousiasme 
gooien de dwergen de man in de kist en maken haast 
naar ’t Draaiboompje. Het is tenslotte bijna 23.11 uur. 
De dwergen komen in gestrekte draf met de kist binnen 
en gaan direct naar het podium. 

De nieuwe Prins komt uit de kist tevoorschijn:

Prins Jos d’n Urste
Jos gaat op voor zijn derde termijn als Prins van 
C.V. De Durdraaiers. Hij is inmiddels geen onbekende 
meer in carnavalminnend Moergestel. Prins Jos d’n 
Urste zal tijdens Carnaval en alle andere officiële 
plichtplegingen bijgestaan worden door zijn adjudant 
Carlo van Esch. Het Durdraaiersrijk is met dit 
enthousiaste duo wederom in uitstekende handen. 
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EX-
PRINSEN:

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.

PROGRAM
M
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VRIJDAG 9 FEBRUARI 2018:
13.00 uur Aanvang scholencarnaval in 

Den Boogaard  
15.30 uur Naborrelen in café De Brouwer
21.00 uur KREEZIE DRAAIDEE met DJ IZZY 

en Duo Knotsgek
23.11 uur  Of� ciële opening / startschot van 

Carnaval 2018 door Jan Rijnen en 
Prins Jos d’n Urste 

 
ZATERDAG 10 FEBRUARI 2018:
12.00 uur Aanvang Boerenbruiloft 
14.00 uur Gebedsdienst parochiekerk
15.00 uur Of� ciële opening in Den Boogaard 

en vervolg Boerenbruiloft
18.30 uur Aanvang diner bij de Gerrithoeve
20.00 uur Terug naar ’t Draaiboompje
20.20 uur Bezoek aan C.V. De Dors(t)vlegels
21.45 uur Bezoek aan C.V. De Springveren
22.45 uur Bezoek aan KARNAVAL FESTIVAL 

AFTER met D-Fence, Delete, 
Requim, Mazzah en TBRM en 
D-Dance

 
ZONDAG 11 FEBRUARI  2018:
12.45 uur Aanvang carnavalsoptocht 2018
14.45 uur Na de optocht terug naar 

’t Draaiboompje
15.30 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 C.V. De Dors(t)vlegels 

aan ’t Draaiboompje
21.15 uur Bezoek van C.V. De Springveren 

aan ’t Draaiboompje
21.25 uur Bezoek van C.V. De Pierewaaiers 

aan ’t Draaiboompje
22.00 uur Bekendmaking wisselbeker 

prinsenwagen

MAANDAG 12 FEBRUARI 2018:
12.30 uur Aanvang Dweiltocht 2018 in

’t Draaiboompje
13.00 uur Epi
13.30 uur Vertrek naar Den Boogaard
13.45 uur Den Boogaard  
14.15 uur  Hierneffe
14.45 uur   De Veerkes
15.15 uur    ’t Centrum
16.00 uur    De Steeg
16.30 uur    De Klaore
17.15 uur De Brouwer
18.00 uur Vertrek naar de Gerrithoeve
18.15 uur Aanvang diner bij de Gerrithoeve
20.30 uur Terug naar ’t Draaiboompje
21.45 uur Bezoek aan C.V. De Pierewaaiers  
23.45 uur Terug naar ’t Draaiboompje

DINSDAG 13 FEBRUARI 2018:
11.30 uur Aanvang brunch bij 

C.V. De Springveren
13.00 uur Bezoek prinsverkiezing 

GV De Borrelaers
14.15 uur Bezoek Den Boogaard 

seniorenmiddag (bingo)
14.30 uur    Dweilen in Moergestel met Brakke 

Prins verkiezing
17.00 uur Terug naar ’t Draaiboompje, 

kindermiddag
19.15 uur Aanvang diner in ’t Draaiboompje
19.45 uur Vervolg Brakke Prins verkiezing in 

’t Draaiboompje
22.30 uur Sluiting van Carnaval 2018 door 

Prins Jos d’n Urste 
24.00 uur Pierrotverbranding op 

St.-Jansplein en sluiting 
Carnaval 2018

00.15 uur Bekendmaking motto 2019
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013 536 80 55 
www.vanoersmakelaardij.nl 

Wij maoke(e len)  dè 
saome wel!  

info@daemen-bouwbedri j f .n l
+31 (0)6 533 271 21 (Marc)
 +31 (0)6 513 718 51 (Maik)

 

Kees & Neeltje
R. Donkers

Sebregts Groenmanagment 
Jan & Franka

Eetcafé ‘t Draaiboompje
Basiq Cleaning B.V.

Moergestel B.V.
Ketelaars trading

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

Partij Gemeente Belangen
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
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DE FONTIJN

Pierewaaiers hofleverancier van 
Oranje Leeuwinnen
Van de Donk, Van Es, Jansen, Jansen, Janssen. Je denkt aan De Pierewaaiers uit 
Moergestel, maar het zijn toch echt voetbalsters die voor Oranje het mooie weer 
maken tijdens het EK.

Frans: “Ik wist helemaal niet dat de Pierewaaiers konden voetballen, anders was 
ik daar wel trainer geworden. Maar dit is geen toeval meer natuurlijk.”

Andere Frans: “Echt frappant. En dan heb je ook nog Van de Sanden, doet me ook 
ergens aan denken. En Christ, van De Klaore natuurlijk.”

Lamme Frans: “Hik.”

ACHTERVOLGING NA 
PLOPKRAAK EINDIGT IN 
MOERGESTEL
Wilde taferelen gisteren op de snelweg nabij het Brabantse dorp 
Moergestel. Drie motoragenten van de Belgische federale politie 
achtervolgden tot diep in Nederland een auto met daarin de 

vermoedelijke daders van een Plopkraak in 
het Vlaamse De Panne.

Na het in gooien van een Colruyt, gingen de 
dieven ervandoor met de buit. Deze bestond 
uit een taart, vier flessen vruchtenmelk en 
een pak koekjes. De supermarkt heeft in een 
reactie laten weten voortaan tussen 23.00 en  
7.00 uur gesloten te zijn.

Op de achterbank werd een verdachte aangetroffen. 
Deze kon echter nog niet wakker worden gemaakt 
voor verhoor. Uiteindelijk moest de Rijkswacht 
haar plopjacht staken met de conclusie dat de 
kaboutertjes het hadden gedaan.

KOEN LOOPT PER ONGELUK EEN 
MARATHON TIJDENS NIJMEEGSE 
VIERDAAGSE
Opvallende taferelen vandaag 
tijdens de Nijmeegse 
Vierdaagse. Moergestelnaar 
Koen verbaasde vriend en 
vijand door per ongeluk een 
marathon te lopen.

Koen: “Ik loop helemaal niet mee, maar 
kom hier alleen maar om te zuipen. De 
Vierdaagsefeesten weet je wel! Zo vet. 
Door de vele retourtjes naar de bar, de 
wandelingetjes naar de plee en dat 
takkeneind van het hotel naar de kroeg 
stond mijn stappenteller terloops stil op 
exact 42.195 meter. Ik riep nog: Hee, 
jongens, een marathon. Fucking vet.”

Ondanks deze inspanning is Koen vol 
vertrouwen om nog een dag biertjes 
naar binnen te kunnen laten lopen: “Zo’n 
marathon hakt er natuurlijk wel in. Maar 
toch ga ik vrijdag vol voor het voltooien 
van zijn Vierdaagse. Mijn motto? De dood 
of de gladiolen.”

FEYENOORD BOOS 
OP TELETEKST
Augustus 2017 - In een open brief laat de 
Rotterdamse voetbalclub weten not amused te zijn 
door het plotselinge verdwijnen van de eindstand in 
de Eredivisie.

“Beste KNVB, NOS en Teletekst (in het bijzonder de beheerder van pagina 819),
Op 13 augustus 2017 begint Feyenoord met verdedigen van de landstitel. Tot die tijd zien wij 
geen reden om tt-pagina 819 weg te halen. Waarom? Dat de laatste wedstrijd is gespeeld, 
betekent toch niet dat het seizoen is afgelopen?

Het begon reeds met het weghalen van de karakteristieken op 828. Waarom mogen wij de 
hattrick van Dirk Kuijt niet meer zien?”

In een verklaring dreigt de club ermee om in het komend seizoen geen T-shirts meer te laten 
drukken met de teletekstpagina erop: “Dat kunnen ze vergeten. Vorig jaar lieten we ze na elke 
speelronde drukken. Komend jaar zullen we na 34 nog wel eens zien.”

ZONNEPANELENReiniging

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



PRINS IVO D’N URSTE WINT 
OPNIEUW VERKIEZINGEN 

Carnaval 2018                   -                   Editie 5                   -                   Adviesprijs:  € 0,11

VERKIEZINGEN MOGELIJK 
BEINVLOED DOOR BRITSE 
GEHEIME DIENST
LONDON - Er zijn signalen dat de britse geheime 
dienst MI6 zich mogelijk heeft ingemengd met de 
verkiezingen in Moergestel. Zo kwam de plaatselijke 
televisiezender Moergestel TV, afgelopen november al 
met een reportage over mogelijke betrokkenheid van 
een geheim agent en diens speurtocht naar een prins 
waar het Verenigd Koningkrijk zich in kon vinden. Op 
de sociale media circuleerden vervolgens meerdere 
uitgelekte video’s rond. Verder onderzoek loopt nog. 

MOERGESTEL - Met een grote meerderheid van de 
stemmen heeft Prins Ivo d’n Urste ook dit jaar weer 
de spannende eindstrijd als grote winnaar af weten 
te sluiten. Even leek het nog spannend te worden 
omdat hij aan de vooravond nog openlijk twijfel-
de over het voortzetten van zijn kandidaatschap, 
maar zijn spindokter Stijn de Laat liet weten dat dit 
allemaal tot zijn tactiek behoorde. “Het komende 
jaar kunnen we nu huidige de koers vast houden. 
Daar zijn we Moergestel bijzonder dankbaar voor” 
liet een voorvoerder van Prins Ivo weten. Wat zijn 
programmapunten nou eigenlijk waren is nooit echt 
duidelijk geworden, maar dit scheen ook niemand 
te interesseren. Het gerucht gaat dat hij onder meer 
een gigantische FEBO-muur tussen Oisterwijk en 
Moergestel wil bouwen.

Alweer 2 jaar geleden sinds de val van de Dirk-tatuur

Prins Ivo d’n Urste met zijn adjudant Stijn de Laat

Het weer:
Donder en bliksem met 

kans op meters bier
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Pepijn van Bommel
9th generation shoemaker
since 1734

Reynier van Bommel
 9th generation shoemaker

  since 1734

Floris van Bommel
 9th generation shoemaker

  since 1734

In  1734 star t te de fami l ie  Van Bommel met de product ie 
van handgemaakte kwal i te i t sschoenen . Momentee l  le iden 
de broer s  Reyn ier, F lor i s  en Pepi jn  van Bommel a l s 
9e gener at ie  het  fami l iebedr i j f . De van vader op zoon 
over gedr agen kenn is  wordt  tot  op de dag van vandaag 
toegepast  b i j  de ver vaard ig ing van de Van Bommel schoen .

www. v a n b omme l . c om
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2018

SCHRIJF JE NU IN: 

BEACHSOCCER TOERNOOI
ZATERDAG 23 JUNI

BEACHVOLLEY TOERNOOI
ZONDAG 24 JUNI

Dit evenement wordt georganiseerd door C.V. de Springveren

ST. JANSPLEIN MOERGESTEL 

2018

C.V. De springveren 2018

Zaterdag 26 januari: Pieregeblèr
Hier zullen we onze gouden keeltjes weer ten gehore 
brengen.
Zaterdag 2 februari: Sauwelen/Vurpruuve
Adjudant Stijn de Laat zal hier opnieuw van zich laten 
horen. Daarna gaan we vurpruuve in café De Veerkes.
Vrijdag 9 februari: Openingsbal
Op geheel eigen wijze zullen wij hier Carnaval 2017 
openen, aanvang 21:00 uur.
Zaterdag 10 februari
We beginnen met de boerenbruiloft en de carnavals-
mis om vervolgens de polonaise voort te zetten in de 
horeca van Moergestel en sluiten we ’s avonds af in 
onze residentie De Veerkes.
Zondag 11 februari
Eerst doen we mee aan d’n opstoet, daarna zijn we in 
de horeca van Moergestel te vinden.
Maandag 12 februari
Deze dag hoeven de kroegen in Moergestel de vloe-

DE GOEDE RAAD VAN DE SPRINGVEREN

PROGRAMMA IS 
WEER BEKEND

ren niet te boenen, want wij komen overdag dweilen. 
’s Avonds hebben de meiden van de Glitterveren een 
bijzondere avond in De Veerkes georganiseerd.
Dinsdag 13 februari: De springtour
Dit jaar zullen wij tijdens de Springtour aanleggen bij 
café’s buiten Moergestel. ‘S avonds zijn wij weer in 
de horeca van Moergestel te vinden.
23 & 24 juni: Gèssels Beach Event
Zaterdag organiseren we beach soccer en zondag beach 
volleybal. Vanwege het succes van de feesttent staat 
er ook dit jaar weer een feesttent op het St. Jansplein. 
Meer informatie volgt nog.

V.l.n. Adjudant Stijn de Laat, Prins Ivo d’n Urste, Luc Kruijssen, Niels op ’t Hoog, Sander Brans, Joris op ‘t 
Hoog, Dirk Wolfs, Alex Rosenberg Bjorn van de Langenberg, Lars Hoffmans, Mathijs Roozen, Willem op ‘t Hoog. 
Niet op de foto: Joep Hoffmans, Guido van Casteren en nog een andere Willem op ‘t Hoog.

Waar hangen ze in godsnaam uit?

Zustervereniging “De Glitterveren”
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C.V. De springveren 2018

GEZOCHT: Durdraaierinnekes. C.V. de Springveren

ZOEKERTJES 
TE KOOP: Zeer mooie racefiets, Z.g.a.n. Nog nooit 
gebruikt. Af te halen bij R. van de Zanden

GEVRAAGD: Houten planken. Voor het opknappen 
van een skihut. M. Rijnen 

VOOR DE VERZAMELAARS: Carnavalskrant 
van Moergestel, jaargang 2018. in zeer goede staat. 
L. van der Aa

TE KOOP: TE KOOP-borden. Allround makelaars. 

DE HELPENDE HAND VAN

TITELVERDEDIGER 
DOET WEER MEE 
MOERGESTEL - In d’n opstoet van 2018 zullen de 
Springveren hun welverdiende eerste prijs in de categorie 
prinsenwagens proberen te verdedigen. Na de winst van 
de Springveren in 2017, zag de concurrentie naar verluid 
groen en geel van jaloezie. Zij zullen er daarom ook op 
gebrand zijn de Springveren van de troon te stoten. De 
Springveren zullen dit niet zomaar laten gebeuren 
en zijn weer druk bezig met hun nieuwe project.  

cvde veren

5van 0Club 

Auto en Scooterbedrijf
Bijvelt van de Ven

Stijn de Laat
Makelaardij O.G.

Ligtvoet shoes 

AUTOBEDRIJF
Moorman

John's Stoffeerderij

Bij Wout

Oma van oort
DIESSEN

Cafe de Klaore

Cafe de Brouwer

Tankstation van Esch

CKCM

Feesterij 't Stokske

PVS Meubelen

Cafe 't Centrum

Cafetaria Epi

IVO ROSENBERG

Allround makelaardij

MAURICE EN COLETA

RMR

Arvo Tech

Restaurant Croy 't Stokske

Sportschool Physique

Jalmer Smits

Hypotheek Visie Tilburg
Besterdring

Bloem en groen Styling

Eten en Feesten
't Draaiboompje

HuuB ROSENBERG
VDK

Cafe de Veerkes

Een aantal niet te vergeten namen

GRATIS AF TE HALEN: Restpartij haarlak, 
kapperskwaliteit. J. Hoefnagels

CURSUS: blind tiepen. kursus start eind februwarie, 
20 euro per les. 

GROOTS OP ZIJN GÈSSELS: Gèssels Beach Event, 
24 & 25 juni 2018 – St. Jansplein, Moergestel

GEZOCHT: leesbril, geen idee waar hij ligt. 
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WIJ MAOKE DÈ SAOME WEL!WIJ MAOKE DÈ SAOME WEL!WIJ MAOKE DÈ SAOME WEL!

ZATERDAG 27 JANUARI
PIEREGEBLÈR AFTERPARTY
MET TOMMY SANTO

VRIJDAGG
INBLOASAVOND

ZATERDAG
RONRONDJE GÈSSELG
MET TOMMY SANTO

ZONDAGG
OPTOCHT ÉN PRIJSUITREIKING
MET DJ T-NO & DJ JHDB

MAANDAG VANAF 13.00U

DWEILEN MET DJ TBRM  & CARNAVALSBAL 
                                                                                        MET FEEST DJ DENNIS

DINSDAG
PRINSVERKIEZING GV DE BORRELAERS
MET DJ TOMMY SANTO EN GRANDIOOS OPTREDEN VAN:

TIM SCHALKX

/CAFÉ-DE-BROUWER

ZATERDAG 27 JANUARI
PIEREGEBLÈR AFTERPARTY
MET TOMMY SANTO

VRIJDAGG
INBLOASAVOND

ZATERDAG
RONRONDJE GÈSSELG
MET TOMMY SANTO

ZONDAGG
OPTOCHT ÉN PRIJSUITREIKING
MET DJ T-NO & DJ JHDB

MAANDAG VANAF 13.00U

DWEILEN MET DJ TBRM  & CARNAVALSBAL 
        MET FEEST DJ DENNIS 

DINSDAG
PRINSVERKIEZING GV DE BORRELAERS
MET DJ TOMMY SANTO EN GRANDIOOS OPTREDEN VAN:

TIM SCHALKX

Residentie C.V. De Pierewaaiers

“HET CARNAVALSCAFÉ 

VAN MOERGESTEL!”

CARNAVAL
2018

CARNAVAL
2018

CARNAVAL
2018


