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Burgemeester Janssen:
“DAT HET HIER NÓG
GEZELLIGER IS DAN
HET CARNAVAL BIJ
DE BUREN!”
Slechte nieuws: géén Sauwelen in 2019

SAUWELEN IN
2020!

Toeval

of niet… ?!

PRINS ROB D’N URSTE
‘GAOT ’R MAR AON STAON’
Bas Hessels:

Pieregeblèr Classic 1997:

“Ik zal volgend jaar
november mijn voorzitterschap
na 12,5 jaar neerleggen.”

Frank Bertens
Gin houwe an!

Het wordt steeds leuker in
Moergestel achter de bar.

Of is het nu ervoor? Enfin, zo stilletjes
aan zien we in de cafés van onze vier
carnavalsverenigingen vaker en vaker het
gezicht van de dochter van de kastelein stralen.

Ik loop in d’n optocht…
Het begon als een grap,
maar het smaakte naar meer.
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PRINS ROB D’N URSTE

We schrijven eind mei als ik op een
zonnige woensdagmiddag vanwege
het verjaardagsfeest van onze Lars bij
Duinoord in Helvoirt op het terras zit.
Hoe toevallig komt op een gegeven moment Arjan Donkers, lid van de hofhouding van C.V. De Pierewaaiers, bij me
zitten en we raken aan de praat.
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WAAR KIJK JE HET MEESTE
NAAR UIT DEZE CARNAVAL?

“Naar het ontbijt met de
Prinsen van Moergestel, Oisterwijk
en Heukelom. Altijd gezellig! Mijn
Carnaval is verder eigenlijk heel
relaxed, want ik ben de sleutel
natuurlijk kwijt!
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C.V. De Pierewaaiers

CORYFEE-INTERVIEW

IK LOOP IN D’N OPTOCHT…

70

C.V. De Springveren

COLOFON

Soms begin februari, soms begin
maart. Misschien vraag jij het jezelf
óók weleens af: “Hoe zit dat nu
eigenlijk? Wie of wat bepaalt de
datum van Carnaval in Nederland?”

De Pierewaaiers zijn zojuist of al even eerder aan uw deur geweest. Vol
trots presenteren wij u, inmiddels Gèssels erfgoed, de 56e editie van
’t Pierewaaiersblaoike, ook wel bekend als de carnavalskrant.
56 krantjes en nog steeds vernieuwend? De oplettende plaatjeskijker
heeft bijkans al gezien dat er een verandering is opgetreden binnen ons
team. Wij bedanken Maremca voor de gedane zaken en verwelkomen
Lindsey Burgers als nieuwe ‘aanjager’ van Team Pierewaaiersblaoike. Wij
zijn ambitieus en dit is het bewijs. Met een vrouw op de brug, keert elk
schip in veilige haven terug. Maar we hebben het geweten. Wij hebben
het schrijven onder de knie en zij ons onder de duim. Deegroller en pen
gaan hand in hand. Een redactie vol Pierewaaiers leiden. Gaot ’r maor
aon staon!
Wij zijn trots dat we in deze versie van de krant een paar mooie verhalen
kunnen presenteren. Moergestelse mensen, die we weer een beetje beter
hebben leren kennen. Zo duiken we samen met Ton van de Wouw weer
wat dieper in de ruime geschiedenis van C.V. De Pierewaaiers, leggen
wij voor de liefhebber nog even uit wat Carnaval precies is en komt de
vader van een dochter van een kastelein met een opmerkelijke uitspraak!
Dochter van de kastelein? Dat zijn er nogal wat in ’t Pierewaaiersrijk. Wij
hebben speciaal voor iedereen een kennismaking geregeld. Leuk, hè?
Wij, de redactie, hebben gevonden wat we zochten. Echte verhalen
van echte mensen. Optekeningen die we zo goed mogelijk hebben
neergepend. Wij hopen dat u het effect van pen, duim en deegroller kunt
lezen.
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En wij bedanken, omdat wij bedanken. Bijvoorbeeld iedereen die vrijwillig
en zonder enkele pressie aan dit blaoike heeft meegewerkt. En ook
iedereen voor ieder duppie dat in onze collectebus is getjopt, opdat wij
kunnen blijven schrijven. En wij bedanken onszelf, om daarom, omdat wij
bedanken.
Veel plezier met de krant. Hopelijk bent u na het lezen ervan helemaal
klaar voor Carnaval 2019. En mocht er toch iets instaan, waar u niet zo
vrolijk van wordt: laat het ons dan weten; wij hebben het echt niet zo
bedoeld, of wel, maar dan hadden we niet verwacht dat het zo over zou
komen.
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“Hier, kun je eens doorheen grasduinen.” Met
die woorden geeft Ton aan Laurens en mij een
stapeltje eigenhandig volgetypte stencils. Zijn
woordkeuze verraadt dat Ton zelf een goede
schrijver is. Een goeie voor de carnavalskrant?

EEN WOORDJE VAN DE REDACTIE

113
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VOORWOORD

PRINS ROB D’N URSTE

Toeval

We schrijven eind mei als ik op een zonnige woensdagmiddag
vanwege het verjaardagsfeest van onze Lars bij Duinoord in
Helvoirt op het terras zit. Hoe toevallig komt op een gegeven
moment Arjan Donkers, lid van de hofhouding van C.V. De
Pierewaaiers, bij me zitten en we raken aan de praat. Arjan
vertelt dat de eerste brainstormsessie van De Pierewaaiers
al is geweest, waarop ik zeg: “Dan zijn jullie er al weer vroeg
mee bezig.” Op dat moment allebei onwetend mijmeren we
samen ook nog over wie de nieuwe Stadsprins zou kunnen
worden. Het antwoord daarop komt voor mij sneller dan
verwacht… Toeval bestaat niet… ?!
Het is namelijk dezelfde woensdag als ’s avonds omstreeks tien
uur mijn telefoon gaat en Bas Hessels vraagt of hij even bij me
binnen mag komen. Ik kijk Lia aan en zeg: “De Pierewaaiers
staan voor de deur!” Het is bijna niet voor te stellen hoeveel
gedachten er in een paar seconden door je hoofd gaan en
voor ik het wist zat de keukentafel vol met zes doorgewinterde
Pierewaaiers… En toen was de vraag snel gesteld: “Wil jij de
nieuwe Prins van C.V. De Pierewaaiers worden?”

Samen
carnaval vieren

in het
Pierewaaiersrijk

Ik vind het nog steeds jammer dat ik de reacties op de gezichten
van de leden van de Prinsencommissie niet heb kunnen filmen,
toen ik direct mijn antwoord gaf: “Sorry mannen, jullie zijn
te laat… Ik heb vorige week mijn ja-woord aan een andere
carnavalsvereniging gegeven.” (Wat natuurlijk helemaal niet
waar was.)
Na overleg met Lia en na enkele weken bedenktijd stond voor ons
samen het besluit wel vast: we gaan het doen! Dit is een unieke
kans om het Carnaval dat we altijd al in het Pierewaaiersrijk
vieren op een geheel andere manier te beleven. Heel veel dingen

of niet… ?!

die gaan komen zijn natuurlijk onbekend, maar dat gaan we
allemaal wel ervaren.
De keuze voor de adjudant was voor mij snel gemaakt. Vanaf de
kleuterschool is Jeroen van Beers al mijn vriend en we hebben
samen zoveel meegemaakt. Daarnaast heeft hij al meerdere
jaren in de hofhouding gezeten en kent hij dus het reilen en zeilen
binnen de Pierewaaiers. Dus samen ‘gaon we er aon staon’.
Het geweldige ontvangst van carnavalsvierend Moergestel
tijdens mijn onthulling op het Prinsenbal heeft mijn stoutste
verwachtingen overtroffen. De positieve reacties die avond en
de weken erna bevestigen nogmaals mijn beeld dat Carnaval in
’t Pierewaaiersrijk echt leeft.
Ik ben dan ook vereerd dat ik als Stadsprins deze Carnaval
mag voorgaan, maar ik nodig jullie ook van harte uit om tijdens
deze dagen even te ontsnappen aan het drukke leven van elke
dag en om even te onthaasten. Ik weet zeker dat we samen
Carnaval tot een onvergetelijk feest kunnen maken. Dus duik in
de carnavalskast, zoek een leuk kostuum en ga op stap. Want
wie of wat je ook bent: je staat nooit alleen.
Ik wil iedereen in ’t Pierewaaiersrijk, mede namens Lia, de
kinderen en adjudant Jeroen en zijn gezin, een geweldige
Carnaval 2019 toewensen. Met vier nieuwe Prinsen kunnen we
niet anders dat er met z’n allen een fantastisch feest van maken
en ik hoop dat we elkaar ook ergens tegenkomen.
Alaaf, alaaf, alaaf!
Prins Rob d’n Urste

Feestelijk carnaval vieren
Vijf dagen per jaar wordt Moergestel omgetoverd tot het Pierewaaiersrijk. Wij dragen
dit mooie volksfeest een warm hart toe. Ook wensen wij onze collega en prins Rob
d'n Urste veel succes toe. Fijne carnaval!

http://rabo.nl/tilburg/meedoen
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PROCLAMATIE
APOTHEEK DE STROOM

Wij, Prins Rob d’n Urste, bij de gratie van geheel
carnavalsvierend Moergestel, op verzoek van De Pierewaaiers,
uit zeldzame ingrediënten traditioneel gebrouwen door
meesterbrouwer Bernard Smits, beproefd en goed bevonden
door De Dorstvlegels, De Durdraaiers en De Springveren op
de tiende van de elfde tweeduizendenachttien om elf over elf,
als negenentwintigste Stadsprins van ’t Pierewaaiersrijk zal
onder de naam van Prins Rob d’n Urste gaan regeren,
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,

gaot ‘r mar aon staon
de doen wij zeker, want:
uw dak is onze zorg!

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,
Ge, Harrie I, Peer I, Pier XXXXIV, Bas I, Mark I, John I, Joep I,
Marcus I, Frans I, Pier XXXXXV en Frans I,
verklaren uitermate vereerd te zijn en met een groot
enthousiasme ‘gaon we er aon staon’ om als dorstlustige
grootvorst samen met adjudant Jeroen van Beers, hofhouding
en alle carnavalsvierders in ’t Pierewaaiersrijk een spetterend
carnavalsseizoen te gaan beleven.
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DAT HET HIER NÓG
GEZELLIGER IS DAN HET
CARNAVAL BIJ DE BUREN!
Ja, ja, het is bijna zover! Nog even en dan barst Carnaval 2019 los! De gekste outfits liggen klaar, het bier ligt koud en de polonaise
wordt bijna ingezet. Ook deze Carnaval ‘gaon we ’r met z’n allen weer aon staon’! Dit jaar zwaait Stadsprins Rob d’n Urste voor het
eerst de scepter in Pierewaaiersrijk. Burgemeester Hans Janssen draagt met veel vertrouwen de sleutel van Moergestel aan hem
over. Voordat het zover is, zijn wij benieuwd hoe zij eigenlijk Carnaval vieren. Je leest het hieronder!
WAT IS ER ZO BIJZONDER AAN PIEREWAAIERSRIJK?
Prins Rob: “57 jaar Carnaval in het Pierewaaiersrijk
kun je al bijzonder noemen. Het leeft hier echt.
Moergestel is relatief klein, maar heeft maar liefst 4
carnavalsverenigingen! De échte Pierewaaiers houden
van gezelligheid, zijn ondernemend en gastvrij.”
Burgemeester Hans Janssen is het daarmee
volledig eens: “Iedereen doet hier mee. De verenigingen
werken prima samen en bieden iedereen de kans
het feest mee te maken. ‘Moergestelnaren’
zijn gemoedelijk en doen niet moeilijk. Ze werken
hard en doen veel voor het dorp.”
WAAR KIJK JE HET MEESTE NAAR UIT DEZE CARNAVAL?
Burgemeester Janssen: “Naar het ontbijt met de
Prinsen van Moergestel, Oisterwijk en Heukelom. Altijd
gezellig! Mijn Carnaval is verder eigenlijk heel relaxed,
want ik ben de sleutel natuurlijk kwijt! Ik ga naar de
‘opstoeten’, ik vat er hier en daar ene (geen twee, want
bij incidenten moet ik wel helder zijn), en ik kom weer
heel andere mensen tegen dan normaal.”
Prins Rob: “Naar het ontbijt kijk ik ook zeker uit! C.V. De
Pierewaaiers heeft daarnaast een overvol en gevarieerd
programma. In mijn eerste jaar als Stadsprins zal er veel
nieuw zijn, maar ik ga het samen met mijn gezin beleven
en van elk moment genieten!”

WAT WETEN VEEL MENSEN NOG NIET OVER
CARNAVAL IN PIEREWAAIERSRIJK?
Burgemeester Janssen: “Dat het hier nóg gezelliger is
dan het Carnaval bij de buren!”
Prins Rob: “Nieuw dit jaar is CarnaFissa, hét feest voor
de carnavallende jeugd. Mooi dat er ook voor hen wat
georganiseerd wordt! Daarnaast moet iedereen weten
dat maandag de ideale dag is om Pierewaaiers-Carnaval
te ontdekken: na ‘unne goeie bôjem’ met een kopje
soep en een uitsmijter, beleven we dan een geweldige
dweilmiddag.”
ALS WE HET TOCH OVER UITSMIJTERS HEBBEN…
WAT WIL JE NOG KWIJT?
Burgemeester Janssen: “Ik geef met vertrouwen
de sleutel weg aan Stadsprins Rob: Beste Rob,
gaot ’r mar aon staon. Wees jezelf én doe ook een
beetje gek. En alle Pierewaaiers wens ik veel
plezier en een geweldige Carnaval!”
Prins Rob: “Dat gaat wel lukken. Ik vind het een eer om
dit jaar voor te mogen gaan als Stadsprins van C.V. De
Pierewaaiers. Ik hoop dat alle carnavalsvierders een
onvergetelijke carnaval beleven. Als ik daar een klein
beetje aan bijgedragen heb, is dat al prachtig!”
ALAAF!

CARNAVAL VIEREN LUKT NIET ZONDER GOED TE ETEN.
WAT EET JIJ HET LIEFSTE MET CARNAVAL?
Burgemeester Janssen: “Brabants worstenbrood
natuurlijk. Om dat ene biertje te neutraliseren.”
Prins Rob: “Ze zeggen misschien wel dat 1 glas bier
gelijk staat aan 2 bruine boterhammen, maar ik denk
dat ik daar de Carnaval niet mee doorkom zal komen.
Gelukkig wordt het eten perfect geregeld en hebben we
elke dag een gevarieerd menu.”
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Voorwoord voorzitter
PIEREWAAIERSBLAOIKE
Daar is ie dan weer: de carnavalskrant! Inmiddels
voor de 9e keer als glossy magazine en de 56e editie
in de geschiedenis van ons Pierewaaiersrijk (de 1e in
1964 bestond uit veertien A2-pagina’s in zwart-wit).
Met dit jaar een prachtig interview met de allereerste
schrijver van ons blaoike: Ton van de Wouw, tevens de
allereerste secretaris van onze vereniging. Een man aan wie wij
dus veel dank verschuldigd zijn. Het goede fundament maakt dat
we dit jaar onze 57e verjaardag mogen vieren!

Nieuw dit jaar is de activiteit
‘Pierewaaiers spelen thuis!’

PRINS EN ADJUDANT
Jongstleden 10 november presenteerden we tijdens ons
Prinsenbal Prins Rob d’n Urste met zijn adjudant Jeroen. Een
ijzersterk duo, waar we komend jaar ongetwijfeld nog veel
van zullen genieten. Rob Beerens is de 29e Stadsprins van ’t
Pierewaaiersrijk in een illuster rijtje dat begint met Jan Boerboom
in 1962. Kijk voor een compleet overzicht eens op onze website
cvdepierewaaiers.nl. Ik wens onze huidige Prins en zijn adjudant
in vol vertrouwen veel succes en bovenal veel plezier!
LEDENMUTATIES
Helaas heeft Sam Horsten aangegeven om na 14 jaar te
stoppen als lid van de Raad van Elf en hebben John van Esch
(na 5 jaar) en Lenneke Ketelaars (na 3 jaar) hun bestuursfunctie
beëindigd. Alle drie hartelijk dank voor bewezen diensten en
alle gezelligheid! Met Jaap van den Hurk bestaat het bestuur
weer uit 7 personen en met Bart Hoefnagels, Luuk Beele en
Corné Fonken telt de hofhouding van onze Prins maar liefst
23 leden. C.V. De Pierewaaiers is dus op oorlogssterkte!
THUISWEDSTRIJD
Verderop in deze carnavalskrant staat precies aangegeven
wanneer we de komende Carnaval in onze residentie café De
Brouwer onze feestjes bouwen. Nieuw dit jaar is de activiteit
‘Pierewaaiers spelen thuis!’, op dinsdagmiddag van 16.00 tot
18.00 uur. Het programma is nog een verrassing, dat klinkt wat
vriendelijker dan dat het programma nog niet bekend zou zijn.
Het belooft in elk geval een grandioze middag te worden, zoals
dat van de Pierewaaiers mag worden verwacht. Slùit oe aon!
UNNE BÔJEM LÈGGE
Ook nieuw is dat er een artiest optreedt tijdens het 8e bôjem
lègge op maandagmiddag. Entertainer Benno van Vugt zal het
publiek op zijn eigen manier vermaken, terwijl de Pierewaaiers
alle aanwezigen trakteren op gratis soep en eieren met spek. Na
deze stevige lunch (of ontbijt wellicht) maken we ons samen op

voor de traditionele dweiltocht. Er is ook weer een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar voor het gezamenlijke diner (aanmelden
via ceremoniemeester@cvdepierewaaiers.nl).
PIEREGEBLÈR
De afterparty van de 24e editie van ons Pieregeblèr wordt
opgeluisterd door niemand minder dan Zanger Kafke.
Gegarandeerd dat de tent op z’n kop zal staan! Maar dat
gebeurt ongetwijfeld ook al bij de optredens van de (nieuwe)
deelnemers, die wederom strijden om de felbegeerde titel
‘Gèssels Carnavalslied 2019’ en de Cees van Esch-wisselbokaal
voor beste presentatie. Ben erbij op zaterdag 16 februari in Den
Boogaard en mis niets van de creatieve uitspattingen van onze
dorpsgenoten!
JEUGD
Voor de 7e keer organiseert het SMC in samenwerking met JWM
en Den Boogaard carnavalsdisco’s. Dit jaar zal op zaterdag- én
maandagavond de zolder van Den Boogaard zijn omgetoverd tot
’n heuse discotheek voor alle leerlingen van de groepen 5 t/m
8. Voor de jeugd van 12 t/m 17 jaar is er dit jaar iets nieuws:
CarnaFissa. In samenwerking met Karnaval Festival presenteert
het SMC een geweldige avond met dj’s en optredens in een
feesttent op het bekende festivalterrein bij ’t Draaiboompje!
OPENINGSMIDDAG
De SMC-openingsmiddag kent dit jaar een andere opzet,
waarbij live muziek centraal staat. Een week tevoren wordt
het boerenbruidspaar bekendgemaakt en losgeschoten,
gevolgd door een gezellige dweiltocht langs de residenties. Op
carnavalszaterdag worden bruid en bruidegom, onder muzikale
begeleiding van Blusswerruk, opgehaald. Na de diverse
plichtplegingen zal feestband ‘Double Wood’ de stemming tot
ongekende hoogte stuwen!
SAUWELEN
Helaas is er dit jaar geen Sauwelen, maar het SMC wil volgend
jaar graag een fantastische sauwelavond 2.0 neerzetten. In
november heeft de ‘oude organisatie’ zich teruggetrokken en het
stokje keurig overgedragen. Als SMC zullen we dat vertrouwen
9

niet beschamen, want onze sauwel-traditie moet zeker in ere
worden hersteld. Namens het SMC wil ik de ‘oude organisatie’
onder leiding van Martien Oerlemans en Ruud van de Ven
hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet!
NAWOORD
Welnu, in maart ben ik 11 jaar voorzitter. Nog steeds vind ik
het hartstikke leuk en nog steeds ben ik enorm trots op onze
vereniging, maar toch heb ik weloverwogen besloten dat dit
mijn laatste termijn is. Het is goed en ook gezond voor zowel
onze vereniging als het SMC dat er eens iemand anders aan
het spreekwoordelijke roer komt. Ik zal daarom volgend jaar
november mijn voorzitterschap na 12,5 jaar neerleggen. In
de volgende carnavalskrant van mij dus een nawoord als
voorwoord…
TEN SLOTTE
Vanaf deze plaats wil ik graag onze sponsors en andere
begunstigers bedanken! Dankzij hen kunnen we bijvoorbeeld

weer 2.500 Pierewaaiersblaoikes gratis huis-aan-huis
verspreiden, maar ook een evenement als het Pieregeblèr
blijven organiseren. Verder wens ik namens bestuur en
leden van C.V. De Pierewaaiers alle carnavalsvierders een
schitterend carnavalsfeest toe. Wij zijn er klaar voor, maar onze
zusterverenigingen beslist ook. Saome gaon we ’r aon staon, en
dat komt vast helemaal goed!
Geniet van de mooiste feestdagen van het jaar en tot ziens in onze
residentie café De Brouwer of elders in ons Pierewaaiersrijk!
Bas Hessels
voorzitter C.V. De Pierewaaiers
voorzitter Samenwerkend Moergestels Carnaval (SMC)
@Durdraaiers: we zien graag de uitnodiging voor jullie 50-jarig
jubileumfeest tegemoet…

Wanneer zijn de
Pierewaaiers in
residentie
café De Brouwer?
ZATERDAG 2 MAART
18.15 - 19.00 De Brouwer
23.30 - …
De Brouwer

inpetto
foto
grafisch

ZONDAG 3 MAART
16.00 - 18.00		 De Brouwer
20.45 - 21.30		 De Brouwer
24.15 - …		 De Brouwer

MAANDAG 4 MAART
11.30 - 13.15 De Brouwer
12.00
Unne bôjem lègge 		
(openbare gratis lunch)
12.30
Spectaculair optreden
Benno van Vugt
17.30 - 18.15 De Brouwer
20.45 - …		 De Brouwer

DINSDAG 5 MAART
12.30 - 14.00 De Brouwer
15.45 - 18.00 De Brouwer
16.00
‘Pierewaaiers spelen thuis!’
20.30 - …
De Brouwer
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Pierewaaiers brouwen zelf nieuwe Prins

Rob Beerens Stadsprins
Pierewaaiersrijk 2019
In een stampvolle zaal van residentie café De Brouwer
heeft C.V. De Pierewaaiers afgelopen zaterdag haar
nieuwe Prins onthuld. Rob Beerens zal als Stadsprins Rob
d’n Urste de scepter gaan zwaaien over ’t Pierewaaiersrijk
en Carnaval 2019.

Reynier van Bommel
9th generation shoemaker
since 1734
Pepijn van Bommel
9th generation shoemaker
since 1734

Floris van Bommel
9th generation shoemaker
since 1734

Waar de Prinsencommissie er voorgaande jaren voor koos de
spanning gedurende de avond middels verschillende filmpjes
en/of optredens op
te bouwen, ging
zij nu voor een
toch wat andere
invulling van de
avond. Niemand
minder dan feestdj Haico en partyzanger
Gabor
waren ingevlogen
om er tot elf over
elf voor te zorgen dat er een geweldige sfeer heerste. Tot aan
het moment suprême, het moment van de onthulling van de
nieuwe Stadsprins van ’t Pierewaaiersrijk…
Vele lokale carnavalsvierders, waaronder de drie
zusterverenigingen, werden ondergedompeld in de kolkende
massa die het Prinsenbal heet te zijn. Maar dan…

In 1734 star tte de familie Van Bommel met de produc tie
van handgemaakte kw aliteitsschoenen. Momenteel leiden
de broer s Reynier, Flor is en Pepijn van Bommel als
9e gener atie het familiebedr ijf. De van vader op zoon
over gedr agen kennis wordt tot op de dag van vandaag
toegepast bij de ver vaardiging van de Van Bommel sc hoen.

Tegen de klok van elf uur gingen in de zaal de lichten uit,
begon het filmpje van de Prinsencommissie en werd de
spanning in een mum van tijd tot een absoluut hoogtepunt
opgevoerd. In het filmpje bleek dat de Prinsencommissie er
dit keer voor had gekozen om zelf maar eens een Prins te
brouwen. Wellicht een creatieve ingeving, wellicht om een
lange zoektocht te vermijden. Over en weer debatterend,
kwam namelijk naar voren dat een goeie Prins verrassend
veel overeenkomsten heeft met een goed speciaalbier. De
Prinsencommissie wilde een smaakvolle Prins, die tevens
een beetje stout kan zijn, uitstraling heeft en bovenal karakter
toont. Om zo’n Prins te kunnen brouwen, ging de commissie
op audiëntie bij Bernard Smits, zelf bierbrouwer en natuurlijk
bij eenieder bekend van de Reuzenbieren. Uiteraard was
Bernard dolenthousiast en stond hij de commissie graag
bij. Echter, om zo’n Prins met zulke eigenschappen te

kunnen brouwen, diende de commissie nog wel even enkele
zeldzame ingrediënten bij elkaar te zoeken. Alsnog een lange
zoektocht dus… Via Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland keerde
de commissie terug bij Bernard. Na enkele weken al leek
Bernard de Prins gebrouwen te hebben, ware het niet dat de
eigenschap karakter nog elders toegevoegd diende te worden.
Het Trappistenklooster was daarom de volgende halte voor
de commissie, alwaar het nog ontbrekende karakter werd
toegevoegd. En nog mooier, de Prins zou thuis (lees: residentie
café De Brouwer) afgeleverd worden. Aldus geschiedde. Net
na elven kwamen twee broeders het vat binnenbrengen en
was de spanning in de zaal om te snijden. Maar dan is het
elf over elf en blijkt de nieuwe Stadsprins niet in het vat te
zitten… Nee, tot grote verrassing van de aanwezigen kwam
de nieuwe Prins achter uit de zaal tevoorschijn, traditioneel
onder begeleiding van het welbekende Pierewaaierslied,
nadat eerst zijn eigen lijflied door de speakers galmde.
Daar stond ie dan: Rob Beerens alias Prins Rob d’n Urste. Al
jaren een bekend gezicht bij C.V. De Pierewaaiers. Immers,
Rob heeft in zijn hoedanigheid als medewerker van café
De Brouwer zeker duizenden glazen volgetapt voor deze
dorstige vereniging. Daarnaast is Rob natuurlijk ook gewoon
al jarenlang een fervent carnavalsvierder en ook een echt
verenigingsmens, getuige zijn vele activiteiten voor SV
Audacia.
Na de gebruikelijke protocollaire plichtplegingen, mocht Rob
dan eindelijk zijn adjudant bekendmaken. Want hij staat en
gaat niet alleen, zoals ook de tekst van zijn eerdergenoemde
lijflied luidt. Jeroen van Beers, eveneens zo’n oude bekende
binnen C.V. De Pierewaaiers, zal de komende carnavalsperiode
de rechterhand en steun en toeverlaat zijn van Stadsprins
Rob d’n Urste en hem met raad en daad bijstaan, zodat ook
Carnaval 2019 voor ’t Pierewaaiersrijk weer een geweldig
feest zal worden.
Stadsprins Rob d’n Urste en adjudant Jeroen, namens bestuur,
hofhouding, eregarde en alle leden van C.V. De Pierewaaiers
een hartelijk proficiat! Heel veel succes, maar bovenal heel
veel plezier bij deze mooie vereniging. Geniet ervan!

w w w. v a n b o m m e l . c o m
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Sporten bij de beste sportschool van
Brabant?

“Gaot ‘r mar aon staon”

RAAD VAN ELF

Stokeind 11, 5066 XA Moergestel
www.ilcuore.nl

achterste rij van links naar rechts: Sjef Schilders, Frans Tekath, Maarten Linssen,
Corné Fonken, Jasper Kolen, Maik Daemen, Laurens van der Aa.
Middelste rij van links naar rechts: Jurgen van Ras, Koen Swinkels (Ceremoniemeester),
Stephan van der Aa, Sander Smits, Stef Habraken, Jaap van den Hurk, Johan Burgers,
Luuk Beele, Jasper van der Aa, Arjan Donkers, Ronald Klijsen, Rik Mallens.
Voorste rij van links naar rechts: Jeroen van Beers (Adjudant), Prins Rob d`n Urste.
Mark Janssen, Bart Hoefnagels en Roel Diepstraten ontbreken op de foto

info@cateringwolfs.nl • cateringwolfs.nl

Urste en
Prins Rob d`n
t)
ers (Adjudan
Jeroen van Be

bestuur
achterste rij van links naar rechts:
Bert van Ganzewinkel, Johan Burgers (Penningmeester)
voorste rij van links naar rechts:
Erik van Dam, Jaap van den Hurk, Mark Boogaers,
Frans van der Donk (Secretaris), Bas Hessels
(Voorzitter).
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Wij maoke dè saome wel,
of ut na goi om unne
trouwring of un schôôn oorbel.
Kees

DWEILEN MET
C.V. DE PIEREWAAIERS

Ketelaars
Verschiet jij ten tijde van Carnaval ook altijd in het
weekend al je kruit? Ben jij op maandagochtend ook
altijd zo gaar als worst? Tijd om mee te gaan dweilen! Hét
koningsnummer van ’t Pierewaaiersrijk tijdens Carnaval.

Braqeez • HIP • Clic! • Puma • Jochie • New Balance
Kanjers • ShoesMe • Gattino • Freaks • Develab
Rondinella • Mim Pi • Kipling • Converse Trackstyle
Pantofola D’Oro • Bunnies Jr. • Tamaris • Yellow Cab
Paul Green • Red Rag • Gabor • MJus • Twins Giga
SPM • Ecco • Australian • Braend • Caprice • Aqa • Munich
New Balance • Piedi Nudi • Red Rag • Little David
Braqeez • HIP • Clic! • Puma • Jochie • New Balance
Kanjers • ShoesMe • Gattino • Freaks • Develab
Rondinella • Mim Pi • Kipling • Converse Trackstyle
Pantofola D’Oro • Bunnies Jr. • Tamaris • Yellow Cab
Paul Green • Red Rag • Gabor • MJus • Twins Giga
SPM • Ecco • Australian • Braend • Caprice • Aqa • Munich
New Balance • Piedi Nudi • Red Rag • Little David
Braqeez • HIP • Clic! • Puma • Jochie • New Balance

schoenmaat
t/m

!

Wij van C.V. De Pierewaaiers beginnen dweil-maandag
niet met een lege maag en verzorgen daarom voor heel ’t
Pierewaaiersrijk een gratis ‘ontb-ei-tje’ in onze residentie
café De Brouwer.
Vanaf 12.00 uur gaat het gas weer onder de pannen en
kletsen wij zesduizend liter soep en honderd miljoen eieren in
de pan! Zin in een eitje en/of een bordje soep?
Om 13.15 uur schiet onze ceremoniemeester de kudde
los en vertrekken wij onder muzikale begeleiding van een
dweilorkest, of van onszelf, richting het eerste café.
Programma? Wat is daar nu belangrijk aan? Pierewaaiers,
slùit oe aon!
Onze dweiltocht eindigt rond 18.15 uur ter hoogte van Den
Boogaard, alwaar de Prins en zijn Raad van Elf zich voor zal
bereiden op het avondfeest. Natuurlijk stopt het dweilen dan

Raadhuisstraat 15 Moergestel
www.ligtvoetshoes.nl
Volg ons op:

niet en bent u als vanzelfsprekend en als altijd vrij om te gaan
en staan waar u wilt. Heb jij echter zin om gezellig mee te
eten? Dat kan ook!
Wil je mee-eten, meld je dan tijdig aan door je op te
geven bij onze ceremoniemeester via zijn e-mailadres
ceremoniemeester@cvdepierewaaiers.nl Voor het mee-eten
vragen we een bijdrage van € 15,- de neus. Er zijn in totaal
‘slechts’ 100 vrije plaatsen, dus meld je meteen aan, want
vol = vol.
FEEST IN CAFÉ DE BROUWER
Heb jij na een dag dweilen nog steeds niet genoeg? Vul dan
je maag met warm voedsel en meld je rond de klok van
20.30 uur gewoon weer lekker in café De Brouwer, waar wij,
met jou, nog maar een keer de pannen van het dak feesten.
Samen met onze zusterverenigingen sluiten wij het dweilen af
met een gewaagd dansje en een lekkere pint.
Tot maandag 4 maart 2019 om 12.00 uur bij de
Pierewaaiers-residentie café De Brouwer!

Benno van Vugt

BENNO VAN VUGT
Bij een ‘aaike’ hoort natuurlijk ook een lekker muziekske. En
C.V. De Pierewaaiers vliegt er tijdens ‘unne bôjem lègge’ in
met deze Tilburgse zanger uit Tilburg: Benno van Vugt!
Met hits als ‘Mooie nieuwe zonnebril’ én ‘Daar is niks mis mee
(Oleeee)’ is het oppassen dat het eigeel niet door de zaal van
café De Brouwer vliegt.

De Franse
Zet
Rob de Nijs:
r je
een kaas voo
t.
ch
a
raam vann

Eén keer trek
je de conclusie,
vriendschap kan
zonder ruzie.

Unne bôjem lègge op carnavalsmaandag
van 12.00 - 13.00 uur in café De Brouwer
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‘BUITEN HET SEIZOEN’ MET
C.V. DE PIEREWAAIERS
Het draait bij De Pierewaaiers en de andere carnavalsverenigingen natuurlijk vooral om Carnaval. Maar dat wil niet zeggen
dat we de rest van het jaar uit ons neus eten. Of anders gezegd: stiekem kunnen wij mekaar geen heel jaar missen. Daarom
organiseren we ‘buiten het seizoen’ nog een paar feestjes. We delen hiervan graag een zwik foto’s voor een impressie.

Hovenier & klussenbedrijf

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

Ontwerp & advies

Beplanting

Bestrating

Bouwkundige werken

Grondwerk

Vijvers

PIEREGEBROUWEL
Op 12 mei 2018 werd café De Brouwer omgedoopt tot een
waar festivalterrein. Een carnavalsfeest in de lente? Het
kan gewoon. De inmiddels vertrouwde Pieregebrouwelshow begon al om 15.00 uur. Met muziek van Ammie en
Von@del®ey (Dirk en Stephan). Vervolgens was het tijd
voor diner, verzorgd vanuit diverse foodtrucks. Het ‘kijkje in
de keuken’ werd daarna afgesloten met andere hilarische
acts en de beroemde Pieregebrouwel-film. De volgende
editie van het Pieregebrouwel is nog niet vastgelegd. Maar
misschien moeten we ons gewoon laten verrassen?!

PAK UITDRINKEN
“Als de Pierewaaiers geen reden hebben om te
feesten, dan creëren ze er wel eentje.” We horen het
u denken bij het zien van deze evenementnaam. Heel
simpel komt het erop neer dat er op kermiszaterdag
tijd is voor een barbecue en een echt Brouwerfeestje.
Goud, toch?!
19

‘BUITEN HET SEIZOEN’ MET
C.V. DE PIEREWAAIERS
GÈSSELS OKTOBERFEST
En dan zien we elkaar in oktober weer terug, vlak voor de
verschillende Prinsenbals. Onze smoking blijft nog in de kast, de
Lederhose en Dirndl komen eruit. Lange tafels, grote potten bier
en een band die muziek speelt die iedereen (vals en zuiver) kan
meezingen. Op 19 oktober 2018 was het weer raak. Drie weken
voor het Prinsenbal van De Pierewaaiers, dus. Een moment waarop
de geruchtenmolen sneller draait dan de vier windmolens richting
Spoordonk op een gure herfstdag. Prins in spe Rob zal even zijn
geschrokken toen hij als enige van alle bezoekers via de achterdeur
de zaal betrad en alle ogen op hem gericht kreeg. Ein Prosit Robbie!
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ALLE CARNAVALSDAGEN

OPEN TOT 21:00 UUR
(WOENSDAG 6 MAART GESLOTEN)

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

/BIJWOUT
WWW.BIJWOUT.NL
INFO@BIJWOUT.NL
/BIJWOUT

Slechte nieuws: géén Sauwelen in 2019

SAUWELEN IN 2020!
Laten we beginnen met het slechte nieuws: géén
Sauwelen in 2019. Maar het goede nieuws is dat er
volgend jaar wel weer ouderwets gesauweld zal worden.
De eerste voorbereidingen zijn al gestart om in 2020 met
een fris en nieuw programma voor de dag te komen. Nog
een jaartje geduld dus!
De afgelopen jaren was het steeds lastiger om Moergestelse
sauwelaars in de ton te krijgen. Daardoor is vorig jaar besloten
om een jaartje over te slaan. In de tussentijd heeft de ‘oude
organisatie’ aangegeven het stokje over te willen dragen.
Het SMC (Samenwerkend Moergestels Carnaval) heeft
aangegeven met veel plezier hierin een rol te willen vervullen.
Het Sauwelen is immers ook op en top een Moergestelse
carnavalsactiviteit.
Dat betekent dus dat vanaf nu het SMC aan de slag gaat met
de organisatie van het Sauwelen. Er is nog even overwogen
om dit jaar al een sauwelavond te organiseren, maar daarvoor
was de tijd gewoonweg te kort. Daarom is ervoor gekozen
om nu al aan de slag te gaan met de voorbereidingen voor
volgend jaar om dan echt goed voor de dag te kunnen komen.

Volgend jaar dus weer ouderwets Sauwelen over Gèssel,
uiteraard met medewerking van onze eigen (oude en nieuwe)
sauwelaars, maar dan wel in een nieuw jasje. Voordat we als
SMC daarmee volle bak aan de slag gaan, willen wij de vorige
organisatoren van harte bedanken voor hun jarenlange,
geweldige inzet voor het Sauwelen. Dankzij hen hebben we
de afgelopen tientallen jaren mogen genieten van allerlei
amusante verhalen vanuit de ton. Ruud van de Ven, Martien
Oerlemans, Martin en Corrie Laurenssen, namens de gehele
Moergestelse bevolking hartelijk dank voor al die mooie jaren.
En hierbij nodigen we jullie alvast van harte uit als eregasten
op de editie van 2020, zodat we jullie alsnog in het zonnetje
kunnen zetten. Want dat hebben jullie verdiend!
Houd onze website en Facebook-pagina in de gaten voor
nadere informatie over het Sauwelen in 2020!
Samenwerkend Moergestels Carnaval (SMC)
www.carnavalmoergestel.nl
www.facebook.com/smc.moergestel

ALS DE DAG VAN TON
MET NAAM EN FAAM

Op het tijdens de oprichtingsvergadering gedane verzoek een naam te bedenken voor de vereniging, werd in de week daarna
gereageerd door Rootvenner Tijn van Brunschot, die kwam aandragen met de naam ‘De Pierewaaiers’. Deze naam werd
zonder verder overleg met degenen die zich al als lid hadden aangemeld door het bestuur aangenomen als zijnde leuk en
origineel. Een jaar of wat later bleek dat al voor 1962 Bakel een carnavalsvereniging had onder die naam. ‘Plagiaat’, dus.
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Laat dat nu net zèn wè wij het liefst doen.
We staon voor jullie klaor aon ons fornuis vur
een heerlijk carnavalsmenuuke. En hedde
thuis mar net kunnen haolen,dan appte of
belde gewoon efkes, dan komen we het
gewoon bezorgen.
Met terras en een leuke speeltuin
met o.a. Trampolines, springkussen & voetbalveldje
Oisterwijkseweg 9 Moergestel
tel: 013 - 513 24 65
www.epi-cafetaria.nl

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

CORYFEEINTERVIEW

Café Cafetaria Epi

TON VAN DE WOUW

Vrienden voor het leven dankzij Carnaval,
daar ben ik dankbaar voor.
“Hier, kun je eens doorheen grasduinen.” Met die woorden
geeft Ton aan Laurens en mij een stapeltje eigenhandig
volgetypte stencils. Zijn woordkeuze verraadt dat Ton zelf
een goede schrijver is. Een goeie voor de carnavalskrant?
Het is zaterdag 8 december 2018. De dag van Maria’s onbevlekte
ontvangenis. Én de dag van het NK Tegenwindfietsen. Stephan
is net vanuit Zeeland naar Moergestel terug komen waaien en
buiten is het nog altijd flink onstuimig. Daar waar we voor het
interview met Arie Nooteboom een flinke verplaatsing moesten
doen naar Oud-Turnhout, houden we het dit jaar een stuk dichter
bij huis. Ton woont in De Hoefkens, dat wisten wij wel. Het
rondbrengen van een carnavalskrant brengt zulke kennis met
zich mee. Zaten we bij Arie nog op een zonnig terras, vandaag
zitten we cosy binnen in de met kerstversiering versierde
woonkamer.
Ton hoeft overigens helemaal niet meer te solliciteren bij ons. Hij
is namelijk de oprichter van de carnavalskrant, onze geestelijk
voorvader dus. In 1964 begon hij met wat wij nog steeds doen.
Moergestel belichten met een dikke knipoog. Omdat hij onze
voorganger is, wilden wij natuurlijk graag meer weten over het
ontstaan van het Pierewaaiersblaoike. Dus…Ton…
WAS ER EEN SPECIALE REDEN DAT JUIST JIJ DIE KRANT BEGON?
“Alle Pierewaaiers waren van het begin af aan al erg fanatiek.
Iedereen deed wat en ik kon wel leuk schrijven, dus was het
eigenlijk vrij logisch dat ik de krant deed.”
Hmm, niet echt het spannende antwoord waarop we zaten te
wachten. Maar het is ook nog vroeg. Zelfs eigenlijk nog tijd voor
koffie.
Ton: “Mijn vriendin Gré is onderweg. Die zou koffie komen
zetten.”
DAT BETEKENT ZO VEEL ALS: PECH JONGENS, GEEN KOFFIE
VOOR JULLIE. TON LIJKT HAAR DIE VOORNAME TAAK NIET TE
WILLEN ONTZEGGEN, MAAR DENKT DUIDELIJK IN OPLOSSINGEN.

“Maar we kunnen ook een pilske vatten?”
Wij hebben de ‘klassenfoto’ en het Prinsenbal van C.V. De
Durdraaiers die bewuste zaterdag nog voor de boeg en twijfelen.
Nu al aan het bier? We besluiten om nog even niks te drinken.
Zo onstuimig als het buiten is, zo clean is het binnen. De villa met
uitzicht op de natuur (Stephan: “Je kunt hier een ree afschieten
vanuit je luie stoel.”) is speciaal voor deze dag onbevlekt, zullen
we maar denken.
HET IS EEN MOOIE BRUG TERUG NAAR DE EERSTE
CARNAVALSKRANT. WANT TONS BLAZOEN BLEEK NA DE EERSTE
EDITIE ÁLLESBEHALVE ONBEVLEKT.
Ton: “Er waren op zijn zachtst gezegd ‘een paar klachtjes’
binnengekomen en dat sijpelde door naar de gemeenteraad. Die
waren toch wel redelijk gechoqueerd. Ik werd uiteindelijk door
twee agenten opgehaald bij ons thuis aan de Oisterwijkseweg.
Om ter verantwoording te komen bij de burgemeester.”
OPGEPAKT WORDEN VOOR DE CARNAVALSKRANT. DAT HEBBEN
ZELFS WIJ NOG NIET OP ONS PALMARES. WAT WAS ER DAN ZO
ERG AAN, TON?
“Ik had een verhaal geschreven over mensen uit Moergestel.
Meer precies over de bijnamen van die lui. Iedereen had een
bijnaam. Die naam werd niet genoemd als er mét je werd
gepraat, maar des te meer wanneer er óver je werd gesproken.
Het waren geen scheldnamen, maar bijnamen. Er werden toen
heel veel bijnamen gebruikt. Zeker voor de bekende mensen uit
de middenstand. Dien Spek, die verkocht vleeswaren, dat was
niet slecht bedoeld. Jullie kennen dat verhaal, toch?”
VERTEL TOCH MAAR, TON!
“Er waren een hoop bijnamen. Die bijnamen zijn gehusseld
en dat leverde grappige combinaties op. Maar niet iedereen
was daar blij mee, een understatement. Vooral de wethouders
waren heel boos en daarom mocht ik het komen uitleggen.
Burgemeester Poort kon er de humor wel van inzien. Hij was ook
een carnavalsliefhebber en kende de nuance.”
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UITERAARD ZIJN WIJ BENIEUWD NAAR DE BIJNAMEN! ;-)
“Een kapper stond ook bekend als Jan Lul. Omdat hij zo veel
kletste én omdat hij van alles verkocht tijdens het knippen.
Op een dag zag hij mij lopen en is hij op volle snelheid op me
ingereden. Ik kon nog net over een hekje springen. Met het
schuim op zijn bek stapte hij uit en zei: “Ik had je kapot moeten
rijden.” Het was overigens een heel aimabele man, maar gewoon
heel erg woest. Mensen hadden wel lange tenen, maar waren dit
ook niet gewend. Andere bijnamen waren De Rappe, Toon Stront,
De Klomp, Jan Tok en Harry’ke d’n Haos (die was wel rap met de
vrouwen). Ook de Snothapper laat weinig tot
de verbeelding over.”

2 februari jongstleden was het de 80e verjaardag van onze
coryfee. Ton was dus begin 20 toen hij aan zijn verhaal bij
De Pierewaaiers begon. Een stel jonge gasten met hart voor
hun dorp, dus. Want wat ons ook in de verhalen van Arie is
opgevallen… De Pierewaaiers waren in het begin niet degenen
die het Carnaval vierden, maar juist de mensen die het feest
organiseerden. Van vol opgaan in het feestgedruis zoals nu het
geval is, was toen geen sprake. Je houdt zo veel van Carnaval
dat je het zelf gaat regelen. En dat je het daardoor niet zelf
kunt vieren, is van ondergeschikt belang.
“Een kantelpunt in de geschiedenis van De
Pierewaaiers is en blijft de nacht van 18 op 19
januari 1966, dus vlak voor onze 4e Carnaval.
Breda’s Welvaren brandt af en Christ Timmermans
komt om in de vlammen. Dat was een enorme shock en, last
but not least, de Pierewaaiers waren hun residentie kwijt. De
legendarische vergadering bij Cor Friet (huidige Epi) is een
ijkpunt. Vooral Arie sloeg met de vuist op tafel. Iedereen wilde
elders Carnaval gaan vieren. Dus vroeg hij: “Als je Carnaval wilt
vieren, waarom dan niet hier?”

Ik ben altijd een
feestneus geweest.

Een arrestatie en een aanslag. De mensen
moesten iets zonder social media, zullen
we maar zeggen. Toch is Ton zijn houding tegenover zijn
‘aanslagpleger’ Jan Lul veelzeggend. Hij bekijkt het leven en de
mensen om zich heen met een positieve blik. Hij kan ook goed
relativeren.

NET ALS WIJ (“DOE ONS DAN TOCH MAAR EEN PILSJE.”)
PIEREWAAIERS, HÈ? HET BLIJFT GEWELDIG: PROOSTEN MET
IEMAND DIE RECHTSTREEKS MEDE VERANTWOORDELIJK IS
VOOR DE VERENGING WAAR WIJ ELK JAAR ZO VEEL PLEZIER AAN
BELEVEN. EN JUIST DAAROM BLIJVEN WIJ NIEUWSGIERIG NAAR
HET BEGIN, VOORAL DIE LEGENDARISCHE EERSTE VIJF JAAR.
1962-1967

06 1609 00 54

info@rijschoolmoergestel.nl

“De bakermat ligt op de Oisterwijkseweg bij de Vurhaai. Die
hielden al eens een gekostumeerd bal. Verschillende leden
van die buurtvereniging zaten in de harmonie (de Janssens,
Klaas Smits). Die jongens namen het initiatief tot een kapel
en door het spelen in Den Bosch en andere plaatsen werd het
carnavalsgevoel aangewakkerd. De dag nadat de kapel uit
Oeteldonk terugkeerde, gingen we al met een kar met biervaten
door het dorp. Dat was exact een week voor de oprichting van
De Pierewaaiers.”

“Een historische datum in de Pierewaaiersgeschiedenis is zondag
4 maart 1962 en de nacht die erop volgde. Het was Carnaval in
het zuiden, maar niet in Moergestel. Op die zondagmiddag was
zowat de halve bevolking van De Vurhaai met de boerenkapel
naar Oeteldonk getrokken, waar weer eens opgetreden moest
worden. Diep onder de indruk van het carnavalsspektakel in Den
Bosch, keerden ze na middernacht terug op De Vurhaai. En er
werd in het nachtelijk uur meteen een vergadering gehouden
in café De Hut van Joaneke van de Wouw, vooraan op de
Oisterwijkseweg, waarin spijkers met koppen geslagen werden
over de oprichting van een carnavalsvereniging in Moergestel.
De volgende dag, carnavalsmaandag 5 maart 1962, werd op
De Vurhaai door enkele van de Oeteldonkgangers huis-aan-huis
aangeklopt met het verzoek die dag in de vroege avond mee te
doen aan een carnavaleske optocht met muzikale begeleiding van
de boerenkapel, langs de kroegen van Moergestel als prelude op
de geboorte van een heuse carnavalsvereniging. Hiervoor hadden

UITERAARD KOMT DE ONTMOETING TUSSEN ARIE NOOTEBOOM
EN DE PIEREWAAIERS TER SPRAKE.
“Op een gegeven moment moesten wij fondsen hebben om alles
te organiseren. Toen kregen Wim Mertens en ik de opdracht van
Jos Janssen om het bungalowpark in te trekken. We belden aan
en er deed een grote man open. Die bleek al wat stappen in de
carnavalswereld te hebben gezet. Onze uitleg om Carnaval in
Moergestel uit de grond te stampen, kon dus wel op bijval rekenen.
Na ons relaas pakte Arie zijn portemonnee en gaf 25 gulden. Dat
was toen heel veel geld. Toen hij op carnavalsmaandag meeging,
was echter niet iedereen overtuigd van zijn goede bedoelingen.
Bij ’t Stokske werd hij in eerste instantie geweigerd aan de deur.
Dus gaf hij weer 25 gulden.”

de initiatiefnemers al toestemming gevraagd en gekregen van
burgemeester Poort. Zo trok men vanaf de Oisterwijkseweg
richting het Rootven, allemaal enigszins tot uitbundig verkleed, met
een opgetuigde platte kar, waarop een bierfust en volgehangen
met ballonnen en slingers. Op het Rootven sloten de bewoners
aldaar zich bij de groep aan en deze werd allengs groter en
groter, terwijl uit veel huizen ook alleen maar kijkers de straat
op kwamen. De cafés De Brouwer, ’t Centrum, De Korenmaaier,
’t Draaiboompje en ’t Stokske werden bezocht. De laatste kroeg
werd met een paar touringcars van Jan Bertens aangedaan, een
rit vanaf ’t Draaiboompje. Overal liep het bomvol en was het een
feest van jewelste. De bovenbedoelde kar was al bij café De
Brouwer, staande onder de veranda, volledig gesloopt door een
aantal kwajongens die achter de stoet waren aangegaan. Deze
eerste slag bleek gewonnen terrein en de definitieve aanzet tot
de oprichting van een carnavalsvereniging en de invoering van
openbaar Carnaval in Moergestel.”
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WETEN WAAR DAT ‘AKKEFIETJE’ TOE HEEFT GELEID. VAN om elk jaar een hartstikke leuk feest te organiseren. Eerst via
PROFITEUR NAAR PRINS IN 1 JAAR, DIE ARIE. EN ZORGEN VOOR De Pierewaaiers en later (1986) is daar de Boerenbruiloftclub
EEN MEGAGROOT FEEST IN DE TENT AAN HET ROOTVEN IN 1966. bijgekomen, eigenlijk ontstaan uit de Hanenclub.”
“We hebben toen een orgel gehuurd uit het Labrehuis in Eindhoven.
Stond er een draaiorgel in de tent ter hoogte
TON PRAAT MET TROTS OVER DE PIEREGEBLÈRvan de T-splitsing Rootven-Oisterwijkseweg.
Met het schuim op DEELNAME VAN DE BOERENBRUILOFTCLUB.
Op mijn advies is Arie toen gaan praten met de
“Ingezongen in een professionele studio in
zijn bek stapte hij Someren. Op het oude Pierewaaierslied heb ik
Trappisten. Daar hebben we een feesttent van
Dijk ZW DIAP.eps (zwarte ondergrond staat niet in het bestand afgebeeld)
in bruikleen gekregen en zo waren zij verzekerd uit en zei: “Ik had je overigens ook meegezongen. Otto Verschoof
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van bieromzet. De eerste jaren, en zeker dat
kapot moeten rijden.” zat in de raad en was van de Hilvaria Studio’s.
jaar, waren echt sensationeel. Het was nieuw
Dat was een handige combi.”
Het
was
overigens
een
en
spectaculair
opgezet.
Van
heinde
en
verre
Logo Dijk ZW DIAP.eps (zwarte ondergrond staat niet in het bestand afgebeeld)
kwamen mensen naar Moergestel. Natuurlijk heel aimabele man, MAAR IN 1986 DUS DE BOERENBRUILOFT?
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ook omdat Carnaval nog niet overal bestond.”
Ton van de Wouw, ikzelf dus, en Marga
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maar gewoon heel erg “Met
Nooteboom als bruidspaar. Het trok veel
TILBURG KRUIKENSTAD VIERT INDERDAAD DIT
Bij van dijk verhuur kunt u terecht voor alle
woest.
bekijks, maar ook van argusogen. Wij hebben
JAAR ‘PAS’ HAAR 55E VERJAARDAG. EEN FEIT
en hadden het stempel elitair.”
soorten/maten tenten en tevens vele partyWAAR MOERGESTEL GEPAST TROTS OP MAG
benodigheden
ZIJN.
Het is een eerlijke nuance die Ton aanbrengt. Misschien was het
“De Pierewaaiers pakten ook uit. Eerst in Breda’s Welvaren, daarna toeval, misschien logisch. Maar feit was dat De Pierewaaiers
in de tent en nog later in Den Boogaard. Er werden grote bands bestond uit mensen met geld. Bovendien waren er veel leden
Bekijk onze vernieuwde website;
vastgelegd. De Alpenecho’s uit Oosterhout, waar de Alpenjagers vanuit het bungalowpark. Dat werd toch een beetje gezien als
www.vandijkpartyverhuur.nl
schijnbaar een goed voorbeeld aan hebben genomen, en de buiten het dorp én daar woonde de ‘import’. We filosoferen zonder
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geweldig, op een gegeven moment hadden we 20.000 gulden dat Moergestel een leuk, maar toch ook een eigenaardig dorp
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in kas. Terwijl we met 3.000 gulden voor de band al een niet is. Geneigd naar een (te) snel oordeel? Saamhorig, maar toch
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Gré is er nog altijd niet, dus wordt het tijd voor ons tweede biertje.
Een mooi moment om eens te vragen wat Carnaval betekent
URL Dijk ZW.eps
voor onze ouwe Pierewaaier.
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“Ik heb vrienden voor het leven dankzij Carnaval, daar ben
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en zo heb ik een aantal jaar in het bestuur gezeten. En dus de
krant voor mijn rekening genomen. Dat was mijn taak, net als
de statuten en het reglement. Die moesten er bovendien snel
komen, want een aantal weken na de oprichting hadden we al
100 leden.”

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

toepasbaar voor drukker/copy shop/beletteraar

of Eurostyle - Bold Extended

svanroessel@gmail.com

Stylesheet t.b.v. huisstijl van Dijk Verhuur, bij vragen over huisstijl kunt u informeren naar Joris van Roessel 06 49 111 027 of jorisvanroessel@gmail.com

AEG

Liebherr

Het vertrouwde adres voor:
• Audio apparatuur
• Video apparatuur
• Witgoed
• Elektrotechnische installaties
• Domotica
• Beveiliging
• Telecom

AEG

Liebherr

www.fransvanvelthoven.nl

SERVICE • KWALITEIT • FLEXIBILITEIT

52870075

Liebherr

AEG

AEG Liebherr

Liebherr

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

Liebherr

Gaot ‘r mar
AEG aon staon!
Nie doen! Meej gang ons bellen!

AUDIO VIDEO
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WAT IS DE WAARDE VAN CARNAVAL?
“Het heeft een rijke historie, een cultuurverbintenis. Er is enorme
saamhorigheid, een grote, gezellige mensenmassa en iedereen
is een vriend van elkaar. We hadden ook
bevriende verenigingen zoals De Drumknauwers Mijn drijfveer was om
“Zijn wij in Moergestel met zo veel C.V.’s omdat
uit Gemert, De Peejenstekers uit Dongen en nog
we het niet goed genoeg met elkaar kunnen
elk jaar een
eentje uit Eindhoven, weet even niet meer hoe
AEG die heet. Maar je hoeft echt niet uit Brabant te hartstikke leuk feest vinden? Carnaval draait om saamhorigheid en
het feest met en voor elkaar willen vieren. In
komen om Carnaval te kunnen vieren. Jan van
te
organiseren.
1986 hebben we geprobeerd andere groepen
der Made en Bert Outmayer waren rasechte
Liebherr
AEG
te betrekken, maar dat viel nog niet mee.
Amsterdammers.
Toch gingen ze er voor de
Moergestel
was
(is?)
echt heel gesloten. De houding tegenover
volle 100% mee in.
Oisterwijk is hiervan nog een levendig voorbeeld. Er was een
Ik ben zelf ook altijd een feestneus geweest. Mijn drijfveer was tijd dat vanuit de parochie werd afgeraden om in Oisterwijk te
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gaan stappen. Want dan stond je tussen de fabrieksarbeiders.
Dat heeft nogal impact, want de kerk was een autoriteit. En Van
Rijckevorsel zei in de jaren 40: “De weg naar Oisterwijk, is de
weg naar de hel.” In de jaren 50 waren er filmavonden in het
huidige Physique. Voor mannen en vrouwen apart. Om maar wat
voorbeelden te noemen.”

TON VERTELT HET MET EEN LACH. HET ZIJN DINGEN DIE
GEBEUREN IN HET MOMENT. EN JE KRIJGT VAN HEM DE INDRUK
DAT HIJ ALLES EEN GOEDE PLAATS WEET TE GEVEN.
“Alles heeft zijn reden en ook uit de slechtste dingen kan iets
goeds ontstaan. Toen ik bij burgemeester Poort ‘op audiëntie’
moest komen ter verantwoording van mijn carnavalskrant,
bijvoorbeeld. Hij wist dat ik op zoek was naar een plek om een
huis te bouwen. Tijdens dat gesprek heeft hij mij gewezen op
een lap grond in de Pastoor van Doorenstraat. Zo boos was hij
nu ook weer niet, haha.”

TON LAAT EEN FOTO VAN DE BRUILOFT ZIEN EN EEN
AFFICHE VOOR HET 25-JARIG JUBILEUM VAN DIE DAG IN
2011. EEN DAG DIE ER OM EEN TRIESTE REDEN HEEL ANDERS
UIT KWAM TE ZIEN.
“Alles was geregeld, vraag maar aan Marc
Ik zet Carnaval op
(Rijnen, red.), die had de koffietafel klaarstaan.
hetzelfde niveau als de
Daarna zouden we gaan dweilen zoals toen. Met
50 paren, dus een mooie club bij mekaar. Maar gilde. Statuten door
in de nacht ervoor overleed Rob Haarselhorst. de eeuwen heen, het is
We waren pertinent, op zo’n moment kun je
mooi om daaraan vast
geen feest vieren.”

WE BABBELEN WAT VOORT OVER TONS LEVEN
EN KOMEN UIT OP ZIJN WERK.
“Ik heb gewerkt als directie-secretaris en hoofd
communicatie bij AbInbev, van Dommelsch en
Stella Artois. Dat familiebedrijf wilde uitbreiden.
Ze hebben toen Dommelsch, de Trappisten, een
Hengelose brouwerij en daarna Oranjeboom
te houden
overgenomen. Zo heb ik in Leuven, Dommelen
HEEY, KIJK EENS WIE WE DAAR HEBBEN. GRÉ!
en Breda gewerkt. Ik deed bijvoorbeeld het
WIJ HEBBEN ECHT GEEN ZIN MEER IN KOFFIE. MAAR JA, OM ZE personeelsblad. Reclameteksten en slogans was ook mijn werk.”
NU HET GEVOEL TE GEVEN DAT ZE VOOR JAN, NEE, NIET JAN
LUL, MET DE KORTE ACHTERNAAM IS KOMEN OPDRAVEN… Tijdens zijn werk kreeg Ton veelvuldig verzoeken voor
WE DOEN EEN KORTE FOTOSESSIE IN DE TUIN VAN TON EN
advertenties. Zo ook voor reclame in een carnavalskrant uit
BUURTEN DAN NOG EVEN VERDER. GELUKKIG IS GRÉ ER OOK
Veldhoven. Er vallen ineens een hoop kwartjes bij de koffie
VOORAL VOOR DE GEZELLIGHEID!
weghakkelende Pierewaaiers. Het bier voor Carnaval was dus
TON IS WEDUWNAAR EN GETROUWD GEWEEST MET WIES VAN zo geregeld.
DER SANDE.
“Ik heb haar met oudjaar ontmoet. Een boerenmeid, zij ging met EN HEY TON, ZO’N TOEVAL IS HET DUS HELEMÁÁL NIET DAT JIJ
Carnaval tussendoor naar huis om de koeien te melken. Twee HET PIEREWAAIERSBLAOIKE BENT BEGONNEN?
“Zo is wel het idee ontstaan. Die mannen legden mij het idee
keer omkleden en dan weer terug naar De Brouwer.”
uit: een krant vol gein en satire. Dat idee heb ik opgepikt en
in mijn eentje ben ik begonnen. Zonder ooit een carnavalskrant
te hebben gezien. Dan zat ik tot diep in de nacht beneden te
schrijven (ik woonde toen nog thuis op de Oisterwijkseweg). Nou
ja schrijven, typen. Ik had een koffermachientje Olympia en zat
daarop te tikken. Tot ons moeder zei: “Houd er nou eens mee op,
meej da getik.” Haha.”
ZO WILD ALS IN DE JAREN 60, 80 EN ALLES DAAROMHEEN
MAAKT ONZE CORYFEE HET NIET MEER. TON GENIET VAN
WANDELEN, TUINIEREN, VAKANTIE IN OOSTENRIJK, MAAR OOK
IN DE REST VAN EUROPA. TOEN DE KINDEREN GROTER WAREN,
GINGEN DIE REIZEN OVERIGENS ZELFS HELEMAAL NAAR NEPAL,
INDONESIË EN CANADA.
“Pas geleden zijn we nog met de Boerenbruiloftclub naar
Oostenrijk geweest. Allemaal gevolgen van die eerste periode
Carnaval. Vrienden van het eerste uur.”
HET ZOU DIT JAAR BIJ DE PRINS VAN DE DURDRAAIERS
ZOWAAR NIET ANDERS KUNNEN ZIJN.
“Tijdens Carnaval vroeg ze een keer of ik mee naar huis ging.
Ik zei: “Je bent hier alleen gekomen, je kunt ook zelf naar huis.”
Dat viel niet helemaal lekker bij haar. Jaoneke vond twee weken
later nog een armband die ik haar had gegeven en die ze uit
woede had afgegooid.”
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DE VRIENDSCHAP ZIT DIEP GEWORTELD EN TON GENIET
ZICHTBAAR ALS HET OVER ZIJN VRIENDEN GAAT. HOE EEN
KLEINE MAAR HEFTIGE PERIODE VAN VIJF JAAR EEN LEVEN KAN
BEPALEN. EEN VOORBEELD VOOR KAMERAADSCHAP EN EEN
INSPIRATIEBRON VOOR ONS ALS PIEREWAAIERS. HET MAAKT
ONS ALS VANZELFSPREKEND OOK NIEUWSGIERIG NAAR HET
BEELD DAT HIJ BIJ DE HUIDIGE GENERATIE HEEFT.
“Wij wilden allemaal heel graag ons steentje bijdragen aan het

feest. Dat hoefde niet te worden gevraagd. Ik weet niet of dat
tegenwoordig nog wel zo is. Wat ik soms mis, is een bepaalde
vorm van discipline. Als vroeger de Prins binnenkwam, dan
ontstond er een soort chemie. Hij kwam als een koning binnen.
Het leek wel een adoratie. De Prins was echt iemand in die jaren,
iemand met autoriteit. Nu is de romantiek er een beetje vanaf.
Wij waren destijds ook hartstikke blij dat het gelukt was, we
staken wel onze nek uit. Het was nieuw en niemand had om
Carnaval gevraagd. Dat het is gelukt, is geen toeval of mazzel.”
Dat denken wij ook. De Pierewaaiers zijn in hun missie om
Moergestel met het carnavalsvirus te besmetten geslaagd door
toewijding, vriendschap en een heel sterke wil.
WE KRIJGEN TOCH NOG EEN BAKJE KOFFIE, VERMOEDELIJK
OM HET AF TE LEREN. LAURENS’ TELEURGESTELDE GEZICHT
SPREEKT BOEKDELEN EN TON KOMT NOG MAAR EENS MET
EEN MOOI WOORD OP DE PROPPEN ALS GRÉ KOFFIE VOOR HEM
NEERZET EN HEM WAARSCHUWT.
“Ik heb de neiging om nogal heftig te sticuleren. Praten met mijn
handen.”
ALS TON TER AFSLUITINGH ENDE UITSMEIJTER EEN VAN
ZIJN FAVORIETE ANEKDOTES VERTELT, MEPT IE BIJNA DE
KERSTVERSIERING OMVER. DE MET LICHTJES GEVULDE GLAZEN
SCHAAL OVERLEEFT HET TERNAUWERNOOD. ENTHOUSIASME
ONDER STOELEN OF BANKEN STEKEN, IS HEM DUIDELIJK
VREEMD.
“Een mooi verhaal is eigenlijk een uitspraak van Jos Janssen,
destijds voorzitter. De Prins van de Uivers (zo heet die club uit
Eindhoven dus, red.), een heel chique vereniging uit Eindhoven,
deed een preek bij ons in Breda’s Welvaren. Een hoop gewauwel
en geneuzel over leven na de dood. Maar tijdens zijn speech naait

ie van het podium af. Voor een volle zaal zo groot als drie keer
De Brouwer. Burgemeester Poort: “Nauwelijks heeft ie het over
het hiernamaals gehad en hij flikkert onmiddellijk.” Vervolgens
pakt Jos de microfoon: “En nou naaien we ’r tegenaon.” En dat
gebeurde ook, op een gruwelijke manier.”
Hoe de kortste toespraak ooit van een voorzitter van De
Pierewaaiers een van de meest legendarische werd. Er waren
op die avond weinig woorden nodig, maar het belangrijkste dat
Ton via deze anekdote wil vertellen. is volgens ons zijn eigen
motto: ‘Jezelf niet te belangrijk vinden.’ Het zijn juist de mensen
die elkaar vonden dankzij De Pierewaaiers, die dat goed moeten
hebben gesnapt. Je kunt je nog zo geteisterd voelen door de
wind van voren. Als je je omdraait, zit ie in je rug.
Als ook de laatste slok zwart goud zijn weg heeft gevonden
naar het in de lever reeds aanwezige bier, is het tijd om af te
sluiten. We hebben Ton van de Wouw leren kennen als een
heel aimabele man. Wat ons betreft hoef je daarvoor niet eerst
met volle snelheid op een redacteur van de carnavalskrant af
te sjezen. Maar Ton is vooral een Pierewaaier pur sang, een
carnavalsvierder in hart en nieren en iemand die het leven snapt.
Iemand die zijn keuzes niet baseert op principes, maar handelt
uit overtuiging. Laurens zijn hoofd zit onder de glitters van Tons
kerstversieringen, dat onbevlekte kan hij dus wel schudden. Uit
de stencils, bijgenaamd de ‘Grasduinen van Ton’, hebben we een
paar mooie verhalen geselecteerd en een plekje gegeven in ons
blaoike. Zo hebben we de archivaris van De Pierewaaiers van het
eerste uur toch maar mooi laten meeschrijven. En heeft hij iets
gecreëerd zonder zich daarvan bewust te zijn. Over onbevlekt
ontvangen gesproken.

ALS DE DAG VAN TON

HET EERSTE PRINSENBAL EN AANKLEDING VAN DE RAAD VAN ELF
Op zondag 11 november 1962 (de elfde van de elfde) vond
het allereerste elf-elf-bal plaats in zaal Breda’s Welvaren,
de eerste residentie van C.V. De Pierewaaiers. Later werd
de naam veranderd in Prinsenbal. Hoewel alles nog in
de kinderschoenen stond, zat de vaart er toch al meteen
in. De zaal liep tjokvol, er waren zelfs veel bezoekers van
buiten Moergestel. Jan Boerboom, bewoner van de Van
Rijckevorsellaan (bungalowpark), trad op als de eerste Prins
onder de naam Pier I. Hij was letterlijk op het uur U, namelijk
op vrijdagavond 9 november, door Ton van de Wouw en Wim
Mertens aangezocht en bereid gevonden om als Prins op te
treden. In een haastig georganiseerde installatie-ceremonie
in de keuken van Breda’s Welvaren, terwijl de zaal al volliep,
werd hij luttele uren voor het openbaringstijdstip ‘elf
minuten over elf’ op de elfde van de elfde 1962 tot Prins
der Pierewaaiers benoemd. Hij had zo’n haast moeten

maken dat hij tevoorschijn kwam in een gehuurde outfit,
die weinig voornaamheid uitstraalde. De eerste Raad
van Elf liep in de kijker met eveneens gehuurde kledij die
op kabouterpakken leek. In de twee jaren daarna liep de
Raad van Elf achtereenvolgens in een zwart fluwelen cape
met steek en in de wollendeken vesten van textielfabriek
Pessers-Van Zuylen uit Tilburg. De wollen stof was geleverd
door fabrikantenzoon Jan Pessers, lid van de Raad van Elf. De
dames van de leden van de Raad van Elf deden het naaiwerk
in de woonkamer van de familie Janssen, dat daardoor soms
op een naaiatelier leek. Toen Arie Nooteboom als Prins Pier
III aantrad (1966) (na Wil Simons als Pier II (1964-1965)),
kon de Raad van Elf op chic gaan. Want Arie schonk ieder
raadslid een complete smoking, waarmee het jaren achtereen
voor den dag kon komen. Zo werd het een deftig uitziend
gezelschap.
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Pieregeblèr 2019: gaot ’r mar aon staon!
weten zij u en de rest van het publiek weer te verrassen met een
leuke act en een tof liedje. Tijd voor de Gangmaokers om de stap
richting het podium te maken en misschien wel meer?

Op zaterdag 16 februari om klokslag 20.00 uur vindt in dorpshuis
Den Boogaard het Pieregeblèr plaats. Het leukste liedjesfestijn
van Moergestel, voor de 24e keer georganiseerd door C.V. De
Pierewaaiers. Diverse Gèsselse vriendengroepen zullen deze avond
strijden om de beker, maar vooral om de eer.
Ten tijde van schrijven is de organisatie druk doende om u wederom
een fantastische avond ‘om de hoek’ te bezorgen. Even druk zijn de
bevestigde deelnemers met het verzinnen van een weergaloos leuk
lied en/of een spannende act. Lukt dit of lukt dit niet?
Het Pieregeblèr in ’t Pierewaaiersrijk is inmiddels uitgegroeid tot
heuse ‘classic’. We kennen allemaal kroegtijgers als ‘De Koelkast’
én ‘Toverbal’ en als je weet dat de eerstgenoemde al 22 jaar door
de Moergestelse cafés schalt, kan er dit jaar zomaar weer een hit
van deze proporties worden aangeleverd. En er zit nog zoveel meer
tussen.
DE DEELNEMERS
Het onderlinge duel tussen C.V. De Pierewaaiers en C.V. De
Durdraaiers zou met recht een titanenstrijd genoemd kunnen
worden. Ondanks dat C.V. De Pierewaaiers nog niet zo’n lange
geschiedenis bij het Piergeblèr heeft, is het de competitie tussen
beide verenigingen die het spannend maakt.
Nee, qua historie is het de vriendengroep de Brugzeikers die enigszins
kan aanhaken bij C.V. De Durdraaiers. Enigszins inderdaad, want er
zitten nog heel wat jaartjes tussen. De mannen van ’t Draaiboompje
overtuigen ieder jaar weer met een spectaculaire act en opzwepende
muziek. En haar naaste belager, C.V. De Pierewaaiers, wist vorig jaar
de beker voor beste lied binnen te harken.
Maar niet alleen het beste lied ging naar De Pierewaaiers, ook bij de
uitreiking van de Cees van Esch-wisselbokaal voor beste act hadden
de Brugzeikers het nakijken. Niet voor het eerst werd deze groep,
ondanks een zinderende act, tweede. Want even daarvoor werd het
eveneens tweede bij de titel om het beste carnavalslied van 2018.
Komen deze jongens deze slag te boven en keren zij terug op het
podium?
Wie daar ook altijd tegenaan hikt, zijn de Gangmaokers. Ieder jaar

De commissie van het Pieregebrouwel doet dit jaar ook weer netjes
mee. Het gaat dan toch een beetje de andere kant op met de
Brouwelaers en dat is ook zo leuk aan deze heren. Waar de meesten
links gaan, gewoon lekker rechts gaan. Wederom verrassend en het
zijn gewoon ook nog eens knappe gasten.
Doen er dan helemaal geen vrouwen mee? Ja, natuurlijk wel! Wij
zijn &$#@$%! blij met de dames van Incognito én Pittig Gekwèèk!
Die laatste, bekerwinnaar in 2015, keert na het laatste optreden in
2017 terug op het podium. Helemaal zeker weten doen we het niet,
maar volgens ons deed Incognito wél mee vorig jaar. En altijd weer
verrassend. En als we het dan toch over zangkwaliteit hebben, dan
is het maar goed dat Pittig Gekwèèk én Ingocnito weer meedoen!
ZANGER KAFKE
Zanger Kafke wilde wel optreden, maar liefst niet meedoen om
de punten. Dat beschrijft kort het niveau van het Pieregeblèr. Of
omschrijft dit kort het niveau van Zanger Kafke?
Hoe dan ook, het verhaal is hi-la-risch en staat garant voor een
super dikke afterparty! Een uit de hand gelopen grap van een
vriendengroep, mondt nu uit in één van de grootste carnavalskrakers
van deze tijd. Eerst denk je, wie? En toch ken jij het liedje ‘Springen’
van Zanger Kafke.
Met een portfolio van optredens op onder andere Intents, Rebirth én
een zomertour langs de Spaanse Costa’s, is Zanger Kafke voor het
Pieregeblèr een heuse topact!
Dit en al het muzikale geweld van eigen bodem, aangevoerd door
onze eigen wereldberoemde feest-dj Tommy Santo, staat garant
voor een spectaculaire avond.
Jij komt toch ook?
KAARTJE KOPEN?
In de voorverkoop verkrijgbaar voor € 7,50 bij de volgende adressen:
Jumbo, café De Brouwer, Den Boogaard en Novy Van Wezel.
Speciale dank
De organisatie van het Pieregeblèr bedankt op voorhand al haar
sponsors én vrijwilligers voor het mede mogelijk maken van dit
geweldige evenement in Den Boogaard in Moergestel.
VGA (VEEL GEVRAAGDE ANTWOORDEN)
Pieregeblèr, Zaterdag 16 februari 2019, Aanvang 20.00 uur, Den
Boogaard, Gèssels trots, Zanger Kafke, dj Tommy Santo
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DE PIEREWAAIERS
SPELEN THUIS!
Carnaval is een feest dat in elk café gevierd wordt. Hierbij kan
men een onderscheid maken in uit- en thuiswedstrijden. Stel
dat bijvoorbeeld de Springveren naar ’t Draaiboompje gaan
of de Dorstvlegels gaan naar De Brouwer. dan spelen die
betreffende verenigingen ‘uit’. Vergelijkbaar met het voetbal,
zeg maar. Ook daar speelt men uit en thuis. Algemeen wordt
aangenomen dat de thuis spelende club in het voordeel is. Ze
zijn in hun eigen omgeving en er zijn meer eigen supporters
dan van de tegenstander; vandaar de benaming ‘twaalfde
man’. Vanwaar eigenlijk deze uitleg? Nou, heel simpel…
Op dinsdagmiddag met Carnaval spelen de Pierewaaiers
thuis! In hun eigen residentie café De Brouwer. Van
16.00 uur tot 18.00 uur gaat het dak eraf! Tegen wie er dan
wordt gestreden hoor ik u vragen. Wel, tegen niemand. Want
waar onderling niet gestreden wordt, zijn er alleen maar

winnaars! We gaan deze middag ‘op ons eigen veld’ er een
lekker potje van maken. De exacte invulling van dit feest zal
te zijner tijd nog worden bekendgemaakt via onze Facebookpagina. Maar één ding staat al wel vast: het dak moet en zal
eraf!
Dus pak je smartphone, zet dit nieuwe evenement in je agenda
en zorg dat de synchronisatie juist staat ingesteld. Dan is er
geen enkele reden meer om dit feest te missen!
5 maart, carnavalsdinsdag van 16.00 uur tot 18.00 uur in café
De Brouwer.

DE PIEREWAAIERS SPELEN THUIS!

Gaot ‘r vur en meej
iedereen aon
staon !
Rootven 41
5066 AV Moergestel

013-513 6036
www.vandampartners.nl
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Verzekeren …
… gaot ‘r mar aon staon!
Kwinten assurantiën neemt u de zorgen van uw complete verzekeringsmaken van een vrijblijvende afspraak. Ons team staat voor u klaar,

09.30
11.45
12.45
13.00
15.00
15.30
18.00
18.15
18.30
20.15

u bent van harte welkom!

ZATERDAG 2 MAART

Wij wensen iedereen hele fijne dagen toe!

013 - 513 22 18
info@kwinten.com
www.kwinten.com

10.45
11.00
11.30
12.45
13.00
13.15
13.30
14.30

assurantiën

16.00
17.00
17.30
18.15
19.00
21.00
22.30
23.30

Bezoek Stanislaus door Prins en adjudant
Samenkomst bij De Brouwer
SMC-brunch bij C.V. De Durdraaiers
Vertrek naar St.-Jansplein
Verzamelen op plein, muziek Blusswerruk
Gezamenlijk ophalen bruidegom bij De Brouwer
Gezamenlijk ophalen bruid bij ’t Centrum
Openingsmiddag in Den Boogaard
Receptie Boerenbruiloft, aanvang bruiloftsfeest
Live muziek door feestband Double Wood
Sleuteloverdracht door burgemeester Janssen
Ontbinding uit de onecht
Vertrek naar en bezoek aan HierNeffe
Vertrek naar en bezoek aan De Brouwer
Diner bij De Brouwer
Vertrek naar ’t Centrum en
bezoek aan C.V. De Dorstvlegels
Vertrek naar en bezoek aan De Klaore
Vertrek naar De Brouwer

11.00
11.00
12.00
12.30

Samenkomst bij De Brouwer
Unne bôjem lègge (openbare gratis lunch)
Spectaculair optreden Benno van Vugt
Vertrek naar en bezoek aan Epi (met dweilorkest)
Vertrek naar en bezoek aan ’t Centrum
Vertrek naar en bezoek aan De Klaore
Vertrek naar en bezoek aan De Veerkes
Vertrek naar en bezoek aan De Steeg
Vertrek naar en bezoek aan De Brouwer
Vertrek naar Den Boogaard
Diner bij Den Boogaard (zaal)
Bezoek aan carnavalsdisco Den Boogaard (zolder)
Vertrek naar residentie De Brouwer
Bezoek van C.V. De Dorstvlegels
Bezoek van C.V. De Springveren
Bezoek van C.V. De Durdraaiers

DINSDAG 5 MAART

10.30 Samenkomst bij De Brouwer
10.50 Vertrek naar Den Boogaard
11.00 Ontbijt met burgemeester Janssen,
samen met Prins Nilles I
12.30 Einde samenzijn ‘groot Oisterwijk’ en
vertrek naar De Brouwer
13.00 Prinsverkiezing De Borrelaers
14.00 Vertrek naar en bezoek aan Stanislaus
14.15 Bezoek seniorenbingo & loterij
14.35 Vertrek naar De Veerkes en bezoek aan
C.V. De Springveren
15.45 Vertrek naar en bezoek aan De Brouwer
16.00 ‘Pierewaaiers spelen thuis!’
18.00 Vertrek naar Bij Wout
18.15 Diner bij Bij Wout
20.30 Vertrek naar en bezoek aan De Brouwer
23.50 Vertrek naar St.-Jansplein
24.00 Pierrotverbranding op St.-Jansplein
24.15 Bekendmaking motto 2020

WOENSDAG 6 MAART

20.00 - 22.00 Haringhappen bij De Brouwer (besloten)

Ik heb
je
stiekem met
oop
gedanst, ik h
uk
dat je het le
.
vond

PIEREWAAIERS

12.45
13.30
15.00
16.00
17.00
18.00
18.15
20.30
21.30
21.40
22.00
24.00

Samenkomst voor wagencommissie
MTV radio-interview (Prins en adjudant), De Brouwer
Samenkomst bij De Brouwer
Vertrek o.l.v. optochtcommissie en straatorkest
Prinses Juliana naar Pastoor Janssenstraat
Vertrek van optocht door het Pierewaaiersrijk
Officieel ontvangst op St.-Jansplein
Prijsuitreiking optocht kinderen in Den Boogaard
Vertrek naar De Brouwer
Prijsuitreiking optocht volwassenen
Vertrek naar Boshuys Hermitage (BUS)
Diner bij Boshuys Hermitage
Vertrek naar en bezoek aan De Brouwer (BUS)
Vertrek naar ’t Draaiboompje (BUS)
Bezoek aan C.V. De Durdraaiers
Uitreiking wisselbeker prinsenwagens door Stadsprins
Vertrek naar De Brouwer (BUS)

11.30
12.00
12.30
13.15
14.15
15.15
16.00
16.45
17.30
18.15
18.30
20.15
20.45
21.15
22.00
22.00

NOTITIES

ZONDAG 3 MAART

MAANDAG 4 MAART

DWEILEN

Kloosterlaan 2b
Postbus 2
5066 ZG Moergestel

Ziekenbezoek Prins en adjudant, ziekenhuizen
Besloten lunch verzorgd door de Prins bij hem thuis
Vertrek naar Den Boogaard
Scholencarnaval in Den Boogaard
Gezamenlijk opruimen
Borrelen bij ’t Draaiboompje
Samenkomst bij De Brouwer (in kiel en met sjaal)
Vertrek naar Epi
Diner bij Epi
Start dweiltocht
SMC & Karnaval Festival: CarnaFissa (12 t/m 17 jaar)

NOG TE DOEN...

pakket uit handen. Interesse? Bel of mail ons, of loop binnen voor het

VRIJDAG 1 MAART

CARNAVAL AGENDA

PROGRAMMA 2019

De Franse Guus
Meeuwis:
Drink rode wijn.
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Centurions

C.V. De Pierewaaiers

2019

WIST U DAT...

Manon en Thijn

Jan en Nicole
Jur-Luc-Jasper

Noah en Herman

O.B.C. Horsten

Ralf de Wit

M.W. Twente

Fam. Aarts

Fam.
A. Nooteboom

Bas Hessels

Brugzeikers

Mark Wolfs

Amber en Ymke

Maaike en Robin

Janna, Ad,
Leon, Gijs

Lars van Gijzen

Fam.
Van de Wouw-Goris

Bente en Thijme
van Helvert

Sam, Anouk,
Melle, Dex

Cas Horsten

Fam.
Frans van Riel

Ex-Prins
John d’n Urste

Jan en Lia

Jet

Bert-Jan van Gestel

Fam.
P. van Opbergen

Lian

Martin op ‘t Hoog

Peter en Toos
Swinkels

Fam.
A. Koster

Maik Daemen

Gerard en Gerrie

Koen Swinkels

Eke en Rimke
op ‘t Hoog

Thijn, Siem en Pien

H. Nooteboom

Arjan Donkers

Frans en Jurgen

Lars van Amelsfort

Johan en Lindsey
Burgers

Rik, Cindy en Jim

Tafkaz

Jorn en Meike

Stef - Lars - Isa

Jaap en Joyce

Sander Nooteboom

Anko en Laura

• we weer een aantal nieuwe Pierewaaiers
hebben mogen verwelkomen?
• vooral Corné hier lang naar uit heeft
gekeken?
• Bart nog voor zijn officiële aantreden zijn
toevlucht heeft gezocht op Curaçao?
• dat eiland samen met o.a. Aruba en
Bonaire de Benedenwindse Eilanden
worden genoemd?
• de meeste Pierewaaiers ook
benedenwinds zijn?
• voorzitter Bas op staatsbezoek is geweest
bij Bart?
• hij binnen niet al te lange tijd afscheid
zal nemen als voorzitter van De
Pierewaaiers?
• er dan een frisse wind zal gaan waaien?
• Bas zijn pijlen heeft gericht op het
politieke pluche?
• wij hopen dat loeren naar wethouders
hem niet vattaal wordt?
• Johan weer terug in Moergestel is
komen wonen?
• hij samen met Erik en Sander in een
heus hofje is gaan wonen?
• Erik het bordje ‘Pierewaaiershof’ van
Maaike moest afbestellen?
• Bert ook zo dicht mogelijk bij Johan in de
buurt is gaan wonen?
• dat Rik eveneens terug in Moergestel is
gaan wonen?
• dat Jaap wat dichter bij Rik is gaan
wonen?
• hij dus wat verder van Bas is gaan
wonen?
• dit misschien het gevolg is van zijn
toetreding tot het bestuur?
• er een hofhoudingslid een zeldzame stam
heeft bezocht waar ze nog nooit een blanke
man hadden gezien?
• Roel nachtenlang in de bosjes heeft liggen
wachten op een stelletje wasberen?

• hij dit deed in zijn rol van natuurfilmer voor
het NPO-programma ‘Vroege Vogels’?
• hij bijna het moment suprême miste?
• hij bijna als excuus moest gebruiken dat
hij was beren?
• Jasper I onderweg naar de top van Alpe
d’Huez veel beren op de weg zag?
• hij afgelopen jaar desondanks vijf keer de
top heeft bereikt?
• hij ook nog eens vijf keer Alpe d’Huez is
opgefietst?
• Stephan maar liefst 8 keer de Alpe d’Huez
beklom?
• dit alles in het kader van een goed doel was?
• de Pierewaaiers sowieso erg sportief waren
deze zomer?
• dat het halve deelnemersveld van de Tough
Ten Miles uit Pierewaaiers bestond?
• wij dit wel een klein beetje aandikken?
• Frans, John, Erik en Laurens zelfs
de gehele Tilburg Ten Miles hebben
gelopen?
• zij aan het eind alle vier zo moe waren
dat ze dachten dat Willem van de Pas
in de berm lag?
• Willem van de Pas niet heeft
uitgelopen?
• de deelname van Frans, John, Erik en
Laurens ook voor het goede doel was?
• Audacia wel raad weet met twee goede
doelen?
• zij samen met C.V. De Pierewaaiers de
nieuwjaarsborrel in café De Brouwer mee
verzorgden?
• Prins Rob d’n Urste jarenlang laatste man is
geweest bij Audacia 4?
• hij ook in de derde helft vaak de laatste man
was?
• adjudant Jeroen meer van het ploeteren door
de modder is?
• hij ook dol is op veldrijden?
• dit vooral is vanwege zijn zoon Jorn?
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WIST U DAT...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hij voor elke wedstrijd zijn vingers crosst?
Prins Rob d’n Urste van over d’n bult komt?
wij goed moeten onthouden welke bult?
Prins Rob d’n Urste van Oktoberfesten houdt?
wij daar ook helemaal niet vies van zijn?
wij in oktober een aardige eigen versie
hiervan hadden?
dit opmerkelijk is, aangezien het
Oktoberfest eigenlijk in september is?
wij afscheid moesten nemen van raadslid
Sam?
wij dit echt veel erg jammer vinden?
wij nu zeker onze ‘carnavalswaoge’
moeten kopen?
dit ons geheimpje blijft?
er iemand binnen de hofhouding is die zijn
vriendin ten huwelijk heeft gevraagd?
zijn naam begint met een hoofdletter en
eindigt met een achternaam?
zijn broer graag de wind van voren krijgt?
zijn andere broer dat liever niet heeft?
de andere Jappie dit jaar trotse oom is
geworden?
zijn neefje nog lang niet Jari(g) is?
we dankzij ex-Prins Frans een paar meense
van d’n overkant in de raad hebben?
ze reeds meerdere jaren door de APK zijn
weten te komen?
Jaap heeft bekend dit blaoike eigenlijk
nooit te lezen?
wij u daar niet van kunnen betichten?
trouwens al onze steken een partner
hebben?
onze partners niet allemaal een Erik
hebben?
wij bij De Durdraaiers-uit op een gegeven
moment 2minuut45seconden zonder bier
stonden?

Bart Wolfs
agen
er
ov het verl er (of
ht
ac
r
oe
vl
van de
“Ge kèkt
voor) de bar: n schap
ee
toch liever in n stel
ee
n
ge
te
n
da
neusharen.”

• Frans T. hierover de verantwoordelijkheid had?
• hij ook wel werd herkend als klein manneke
schreeuwend om bier?
• wij heus wel enkele tellen langer op onze pils
kunnen wachten?
• dit echter niet uit de hand mag lopen?
• Prins Rob d’n Urste hierover zal waken?
• de staatsiefoto’s zijn geschoten voor de
ketels van de schoonvader van een van
onze leden?
• Maarten?
• vroeger gewoon een van de leden van De
Pierewaaiers een eigen bierbrouwerij had?
• wij niet meer weten wie ook alweer
precies?
• er wel een Pierewaaier is met een
garaaazzzieee?
• Arjan erg toegewijd is?
• hij voor het Oktoberfest zelfs een
reserve band had geregeld?
• Jurgen altijd zijn ogen dicht doet bij
een liedje dat hem blieft?
• hij dit ook graag op Lowlands doet?
• Pierewaaiers sowieso graag naar
Lowlands gaan?
• er zowat alleen maar Pierewaaiers
op Lowlands waren?
• wij dit wel een klein beetje aandikken?
• er namelijk ook nog een paar artiesten
waren?
• er binnen De Pierewaaiers ook een hoop
artiesten schuilt?
• ze zich wel opvallend goed verstoppen?
• wij hier nu ook mee stoppen?

Ton van de
Wouw: “Ik heb
vrienden voor het
leven dankzij
Carnaval.”

Het leven is
als een frikan
del.
Je moet het ze
lf
speciaal mak
en.
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DE DOCHTER(S) VAN DE KASTELEIN DEEL 1

DESIREE
VAN DE VEERKES
Het wordt steeds leuker in Moergestel achter de bar. Of is
het nu ervoor? Enfin, zo stilletjes aan zien we in de cafés van
onze vier carnavalsverenigingen vaker en vaker het gezicht
van de dochter van de kastelein stralen. Tijd om eens kennis
te maken met… de dochter van Marc.
Het is zondag 23 december en al donker. We hebben alle
interviews erop zitten… op één na. Tijd om net te doen alsof
we niet twee uur lang bier hebben zitten drinken met Ymke en
co. Tijd voor een leuk gesprek met een pittig en vlot ogende,
maar vooral vrolijke kasteleinsdochter, die met trots werkt in
een café waar ze ook nog eens graag zelf komt. “Ik zit ook
graag aan de andere kant van de bar voor een speciaalbiertje.”
Wat doe je voor studie en werk? “Ik werk natuurlijk in De
Veerkes. Ik sta achter de bar, maar houd voor Marc ook alle
socials bij. Ik studeer commerciële economie, dus dat kan ik
vanuit school mooi toepassen. Facebook is heel belangrijk en
Instagram een beetje. Al hebben wij vaak misschien een wat
ouder publiek voor die laatste.”
Het is een rol die Desiree goed past. Bovendien is het fijn
voor de afwisseling. “Ik werk hier al een jaar of zes en die
feesten hier zijn op zich allemaal hetzelfde. Dan werk ik liever
een paar keer overdag en doe wat dingen eromheen.”
Over de speciale band tussen de kastelein en de dochter
van: “Als ik het over mijn vader heb, heb ik het wel over Marc,
ook al is ie dan officieel mijn stiefvader. Zo voelt het niet. Toen
ik aan het puberen was, was Marc echt een vader/opvoeder.
Maar nu zijn we wel echt maatjes. Ik ken Marc ook al van
kleins af aan. Toen ik vroeger uit school kwam, werkte ons
mam ook nog vaak in De Veerkes. Dan mocht ik hiernaartoe
komen en bijvoorbeeld viltjes op de bar leggen. En toen ze
(Marc en Daniëlle, red.) net verkering hadden, mocht ik bij De
Veerkes boven logeren. Dat vond ik geweldig.”

dezelfde vragen. Wat er op mijn arm staat, of ik de kroeg
overneem. Ik ga dit trouwens absoluut later niet zelf doen. Als
ik klaar ben met mijn studie, ben ik ook klaar met werken hier.
Ik werk hier vooral om Marc te helpen.”
Hoe werk jij met Marc samen? “Wij werken vaker apart van
elkaar dan samen. Als ik aan het werk ben, kan hij ook voor
zijn gevoel makkelijker thuisblijven bij mama of misschien
zelf naar een feestje. Als we wel samen werken, vullen we
elkaar goed aan, meer dan dat we elkaar in de weg lopen.”
Valt jou wel eens iets bijzonders op vanachter de bar? “Als
jullie na zes Karmeliet aan het filosoferen zijn, dan luister ik
wel graag mee, ja.”
Werk je met Carnaval? “Ik heb de afgelopen jaren eigenlijk
elke dag gewerkt. Met uitzondering van een jaar of twee
geleden. Omdat ik het ook een keer wilde meemaken.
Maar dat was eenmalig. Wat ik al zei, ik ben ook niet zo’n
avondmens, dus ik denk dat ik komende Carnaval gewoon vijf
dagen overdag ga werken.”
Hoe ziet zo’n carnavalsdag voor jou eruit? “Dat is altijd
best wel heftig, net als met de kermis. Dan draai ik sowieso
vijf dagen en soms ook extra lange diensten. We hebben dan
natuurlijk met De Veerkes en HierNeffe twee kroegen open
en op die drukke dagen blijf ik ook vrij voor vragen. Dan heb
ik bijna meer een managementfunctie. Marc heeft zo zijn
handen vrij om de issues op te vangen.”
Hoe ziet Carnaval eruit van achter de bar? “Fantastisch.
Met die podia erin staat je hele kroeg vol met allemaal
verklede, zatte mensen.”

Laurens en Stephan maken tijdens het interview in
speciaalbiercafé De Veerkes even mooi misbruik van de
situatie. De Brugzeikers zoeken voor het Pieregeblèr namelijk
al jaren naar een samenwerking met de Jan van Brusselband.
En Marc is een vriend van de bandleden, hahaaa.
Terwijl hij een ter plekke geïmproviseerde videoboodschap
doorstuurt, vertelt Desiree over haar eerste ervaring met de
band: “Ik mocht als klein meisje optreden met de Jan van
Brusselband, tijdens een optreden hier in De Veerkes. Stonden
we daar te kijken en toen zeiden ze in een keer: “We hebben
hier iemand, die met ons graag een liedje wil komen zingen.”
Ik dus. Mama had me wel een speciale jurk aangedaan, maar
ik wist natuurlijk van niks. Las Palmas was het liedje. Ik heb
toen ik 8 was een cd gehad van jou (ze wijst naar Marc) en dat
liedje kende ik helemaal uit mijn hoofd.”
Sta je het liefst voor of achter de bar en wat is voor en
wat is achter de bar? “Dus... sta ik liever te werken of te
drinken? (Ja, zo kan het ook, red.) Dat vind ik lastig. Dat ligt
een beetje aan de situatie. Mijn vriend vindt het ook heel
leuk om hiernaartoe te gaan. Dus gaan we bijvoorbeeld
op woensdagavond of zondagmiddag hierheen om een
speciaalbiertje te drinken. En dan vind ik het ook heel leuk
om te kletsen met mensen die ik normaal alleen spreek als ik
achter de bar sta. Op rustige momenten.”
We vragen natuurlijk ook naar haar favoriete dier, net als
bij de andere dochters van. “Katten. Ik heb een kat gehad,
maar toen ik met mijn vriend ging samenwonen in Tilburg
bleek die allergisch en heb ik hem weg moeten doen.”
Desiree bedoelt dat ze haar kat heeft moeten wegdoen.
Maar jullie hadden thuis toch ook altijd zo’n rare, blinde
en dove hond? “Die teckel? Ja, ja. Die was alleen blind. Niet
doof, nee, hij kon juist heel goed horen. Dus heel de buurt had
super veel last van die hond. Er liepen daar in de Kriekenakker
heel veel mensen en door zijn goede oren was die hond alleen
maar aan het blaffen, want die zag natuurlijk niks. En die hond
had op een gegeven moment zo veel rondjes gerend in de
tuin, dat er een dusdanig diep gat was ontstaan en hij er niet
meer uit kon, haha. Die heette Rebel. Wij hadden trouwens
ook een dikke, vette kater met diabetes: Willem. Bij Marc likte
die altijd de gel uit zijn haren, waarmee die kat zichzelf kon
poetsen.”

Okééé. Dus een kat met diabetes, een fetish en een
persoonlijkheidsstoornis en Marc komt niet eens ‘Cut’ roepen.
Wat zegt jullie pap altijd? “Hij noemt mij altijd Assepoester.
Wij zijn wel vader en dochter en dat wil ie best zo zeggen,
maar soms ook liever niet. Omdat hij dan bang is dat mensen
denken ‘o jeetje, wat is hij jong vader geworden’. Dus dan
maakt ie altijd maar het grapje van dat is mijn stiefdochter
Assepoester, die slaapt hier in de kelder. Dat grapje maakt ie
wel regelmatig.”
Een gezellig uur is verstreken en we kletsen nog over
herhaalde grappen, muziek en werken in de horeca met
al zijn voor- en nadelen. En natuurlijk nog heel even over
De Pierewaaiers. Want Desiree, wat vind jij eigenlijk van De
Pierewaaiers?
“Ik vind dat wel een leuke club. En wat ook extra leuk is:
omdat ik hier al lang werk, weet ik zo 20 nummers waar jullie
helemaal op losgaan. En Marc waarschijnlijk nog drie keer
zoveel. Ik ken ook veel van de Pierewaaiers heel goed, dus
dat is gezellig. En het is de beste smoes om ‘De Koelkast’
(Brouwer Junior, red.) te draaien.”

FACTS:
Naam: Desiree van Nunen
Geboortejaar: 1996
Lievelingsdier: Kat
Muzieksmaak: Ik heb niet echt
favoriete muziek, maar met Marc
naar U2 en bijvoorbeeld Kendrick
Lamar. (“Toen ik jong was, kreeg
ik één keer in de week muziekles
van Marc. Ging ie allemaal The
Wall laten zien en zo.”)

We ontdekken bij dit laatste interview de rode draad van
de ‘bemoeienis van de ouders’. Allemaal goed bedoeld, dat
zeker, maar ook een voor een op geheel eigen (wijze) manier.
Zo duwt Marc af en toe de klapdeuren naar het zaaltje open
om kut te roepen. Kut met een C trouwens.
Word je ooit de cafébazin en ben je die vraag al beu? “Ik
ben die vraag zeker niet beu. Mensen kunnen niet weten dat
iemand anders die vraag ook al heeft gesteld. Ze stellen vaker
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ZÖRG ÔÔK MEEJ
CARNAVAL GOED VUR
OEW BISTE!

‘EEN SPANNENDE BIJEENKOMST’
Het is ergens in mei 2018. De Prinsencommissie van C.V. De
Pierewaaiers komt voor de eerste keer bijeen. De zoektocht
naar een nieuwe Stadsprins voor ’t Pierewaaiersrijk is
begonnen. Alvorens de welbekende lijstjes op tafel worden
gegooid, worden er eerst enkele flessen gerstenat
geopend. Toch altijd weer een spannende bijeenkomst
en met wat alcohol in de aderen wordt die spanning
al snel gebroken. Maik is als nieuw commissielid
het meest nerveus en in die nervositeit wordt hij
ook wat loslippig. Voor het vierde weekend op
rij heeft Maik bijna seks gehad. Groot applaus
volgt en het respect voor Maik is bij de andere
commissieleden van de gezichten af te lezen.

BROEDERS
Fouragehandel en Loonwerkbedrijf VOF

Berkel-Enschot - 013 580 2828 - www.broedersfourage.nl
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GAOT ’R MAR AON STAON…
PROBEER ’NS…!

Belgiëstraat 1
5061 KG Oisterwijk
(013) 528 54 22
info@htrepro.nl
www.htrepro.nl

/htreprooisterwijk

‘PRO BEERENS’
De lijstjes dus… Eens in de zoveel jaar gebeurt het binnen
de commissie. Dat op alle lijstjes 1 naam bovenaan
staat te pronken: in dit geval Rob Beerens. Niet echt een
verrassing, want tussen neus en lippen en ook buiten het
carnavalsseizoen om fluisteren de commissieleden elkaar
regelmatig wat namen van kandidaten door. En deze naam
is best al eens genoemd. De commissie was dus unaniem
‘pro Beerens’! Een uitspraak die ook anders uit valt te leggen,
maar daar werd toen nog niet bij stilgestaan. Net zo min als
dat er toen al het besef was dat deze uitspraak maanden later
binnen ’t Pierewaaiersrijk een heel andere lading zou krijgen.
Wellicht zelfs dat deze uitspraak over pakweg 20 jaar net zo’n
historische waarde zal krijgen als ‘I had a dream!’, ‘Yes, we
can!’, ‘Wir schaffen das!’ en ‘Ich bin ein Berliner!’, al zal deze
laatste oneliner sinds de komst van Prins Martinus bij C.V. De
Dors(t)vlegels misschien een andere dimensie krijgen?!
‘PRO-BEER ’NS IETS DIEPER IN DIT MOTTO TE DUIKEN’
Pro-Beer ’ns! Ons motto ‘Gaot ’r mar aon staon’ kan mogelijk
een negatieve ondertoon hebben. Zo van: poeh, poeh, we
zien er met zijn allen tegenop… Er staat ons iets zwaars of
moeilijks te wachten. Pro-Beer ’ns iets dieper in dit motto
te duiken, mensen. ‘Gaot ’r mar aon staon’ kan ook als een
oproep aan het collectief klinken. Met zijn allen de schouders
eronder. Of met zijn allen een uitdaging aangaan en eens niet
de geijkte paden bewandelen. Op globaal niveau zou je dan
kunnen denken aan het aanpakken van het opwarmen van de
aarde en andere milieuproblemen, al moet gezegd dat er te

discussiëren valt over de menselijke invloed daarop, maar dat
is een ander verhaal. Op nationaal niveau denk ik bij ‘Gaot ’r
mar aon staon’ meteen aan Ronald Koeman. Die moet dit toch
ook gedacht hebben, toen hij een selectie van vergane glorie,
talentloze praatjesmakers en pseudo-vedettes in de schoot
kreeg geworpen. Toch wist Koeman er een positieve draai aan
te geven, ging met jonge talenten de uitdaging aan en zie, we
tellen weer een beetje mee op voetbalgebied. Naast Carnaval
toch de belangrijkste bijzaak in het leven.
Pro-Beer ’ns klinkt ook al heel anders dan ‘Ge moet…’ We
moeten al zo veel in het leven. We moeten allemaal om een
uur of 7 opstaan om naar school of naar het werk te gaan.
Dan moeten we ook nog allemaal een leuk sociaal leven
hebben, drankje doen hier, hapje eten daar. Op Facebook,
Twitter en Instagram moeten we natuurlijk ook aanwezig
zijn en mogen we zeker niks missen. Dan moeten we ook
nog allemaal een beetje sporten en er altijd maar op en
top uitzien. Strak lichaam, haartjes mooi gecoiffeerd. Ere
wie ere toekomt, maar in dit laatste zijn ze bij
C.V. De Pierewaaiers, op Rik Mallens en Frans
Tekath na, wel degelijk geslaagd. Wat zien
die gasten er altijd gelikt
uit zeg. Hun vrouwen ook
trouwens… Die overigens ook
allemaal en altijd goedgemutst
zijn, maar dat terzijde… Nee, op dat
gebied laten de Pierewaaiers zeker geen
steken vallen.
‘SO WHAT’
We moeten ook ineens overal iets van vinden met zijn allen.
De nieuwe leider van D66 heeft geen goede performance, hij
komt zogenaamd niet over. So what, is hij dan inhoudelijk
ineens geen goed politicus? Los van het feit dat de inhoud van
het programma van deze partij natuurlijk sterk te betwisten
valt, maar dat is dan weer persoonlijk. Neem die gekozen
burgemeester van ze. Hans Janssen is ons toegewezen,
andere zullen wellicht spreken van door de strot geduwd.
Maar als ik nu mocht kiezen, koos ik ook voor Hans. Waarom?
Omdat ie goed kan dirigeren. Als je een harmonie met een
Sjef Schilders, een Bas Hessels en de Van der Aa’tjes op
1 lijn krijgt en ze ook nog eens redelijk laat samenspelen,
dan heb je heel wat in je mars en is het politiek leiderschap
over een gemeente als de onze natuurlijk appeltje-eitje. Pro-

@htrepro
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Beer ’ns om hem dat na te doen. Overigens was het ook hier
dat een Ketelaars boven kwam drijven en met de eer ging
strijken. En dat is knap, daar er geen viool te bekennen was
die avond. Zo gauw het september is en de eerste pepernoten
alweer in de schappen liggen, begint ook dat gezeik weer. De
zwartepietendiscussie. Heel links Nederland op de barricade.
Ze zijn links, mensen! Laat ze dan ook links liggen! Nee, we
moeten er met zijn allen weer iets van vinden. Degenen die
er niks van vinden, zijn diegenen waarvoor het hele feest
bedoeld is. Zij vinden namelijk helemaal niks, behalve af en
toe een chocoladeletter in hun schoen, maar daar blijft het
dan ook bij. Pro-Beer ’ns met zijn allen weer kind te zijn en
geniet gewoon van onze eigen folklore.

Kèk dees schôn
aonrecht, Gaot’r
mar aon staon!
Prinses Irenestraat 9
5066 BD Moergestel
T 013-5130648
F 013-513 06 49
info@thijsvandewouwkeukens.nl
www.thijsvandewouwkeukens.nl

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

En dan Johan Derksen. De oud-voetballer, oud-scheidsrechter
en oud-journalist, die in een tv-programma vol kantinepraat
wat dingen roept en heel de natie staat op zijn kop. Door
al die reacties wordt Johan nog serieus genomen ook en
als een soort nationale dominee op het kansel geplaatst.
We maken hem zelf groot met zijn allen. En wat zei hij nu
helemaal? Dat je als homo in de voetbalwereld niet
moet schromen uit de kast te komen. Daar heeft
ie gelijk in. Want is dat nou echt veel zwaarder
dan er in ’t Pierewaaiersrijk voor uitkomen dat
je eigenlijk een Durdraaier, Dorstvlegel of
Springveer bent? Lijkt me niet. En dat
doen er toch jaarlijks ook minimaal zo’n
stuk of elf per vereniging. Pro-Beer ’ns
niet zo opgefokt te reageren met zijn
allen en niet overal een probleem van
te maken.
De Dorstvlegels hadden het dit jaar als
eerste goed begrepen. Zij bewandelden in
hun zoektocht naar een nieuwe Prins eens niet
de geijkte paden en gingen een uitdaging aan.
Eens niet vanuit de eigen gelederen met een Prins
komen, maar eentje van buitenaf. Hoezo vlees noch vis bij
De Dorstvlegels? Niks daarvan, vlees dus! En Prins Martinus
maakte meteen gehakt van alle vooroordelen die er over de
Dorstvlegels bestaan. Of zou hij alleen maar gekozen zijn
om de kas te spekken…? Dat is de hamvraag… Overigens
is het wel verontrustend te zien hoe in de loop der jaren
de familie Ketelaars zich in het carnavalsverenigingsleven
heeft geïnfiltreerd. Alleen de Springveren hebben de dans
tot nu toe kunnen ontspringen, maar die zijn dan ook bijna
allemaal vegetarisch en dus commercieel niet interessant.
Maar we moeten er wel voor blijven waken dat Carnaval in ’t
Pierewaaiersrijk geen schlagerfestival wordt.

gedacht hebben: ‘Ik Pro-Beer ’ns een jaar wat minder in de
belangstelling te staan… Zo’n succes was het toch al niet…’
Wellicht dat ie dit jaar echt gaat luisteren…
Terugkomend op Prins Harrie… Natuurlijk
is het om met Harrie zijn woorden te
spreken: ‘Een kutzooi, kutzooi, kutzooi
om Prins van De Durdraaiers te
worden, want: goat ’r mar aon staon…
Hoe houde in hemelsnaam dit zooitje
enthousiaste jonge honden overeind?’ Maar
zal dit voor Harrie toch echt geen probleem
worden? Het is wel te hopen dat C.V. De Durdraaiers het
nu al zeer succesvolle Prinsschap van Harrie niet jarenlang
probeert uit te melken…
Over probleem gesproken… De Springveren hebben de
problemen over henzelf afgeroepen. De geschiedenis leert dat
een Hof(f)mans dicht op het royale vuur voor grote problemen
kan zorgen. Waar Greet ruim 60 jaar geleden Koningin Juliana
en Prins Bernard slechts deed wankelen, stoot Lars doodleuk
Prins Ivo van zijn troon. Laten we met zijn allen hopen dat
dit niet leidt tot een grote crisis binnen deze mooie, jonge
vereniging.
Maar we zouden niet in problemen denken, toch? Prins Lars,
gaot ’r mar aon staon, bij dat stelletje enthousiastelingen. ProBeer ’ns ze in toom te houden… Een hele uitdaging, lijkt me!
‘EN WE DAGEN UIT…’
Wat dat aangaande wil ik dit podium graag ge- of misbruiken,
het is maar hoe je het ziet, om een paar mensen voor het
komende jaar nog even uit te dagen…
--

-------

Nou ja, moeten? Als we naar de nieuwe Prins van De Durdraaiers
kijken en luisteren, dan moeten we ‘himmel niks’… Ondanks
dat dit heerschap normaliter zo’n 50 luid loeiende dames bezig
moet houden, is zijn prinsschap natuurlijk in woord en vooral
gebaar niet uit de lucht gegrepen… Carlo van Esch zal ook

---

Ruud van Eeten: Pro-Beer ’ns iemand te vinden die langer
dan een jaar de leiding over Den Boogaard wil voeren,
zodat onze ooit zo geliefde Den Boogaard niet langer het
theatrale lachertje van Midden-Brabant blijft.
Ruud van de Ven: Pro-Beer ’ns een jaar niet na te trappen
naar de volgende generatie politici. Jouw tijd is geweest.
Politiek Oisterwijk: Pro-Beer ’ns niet alleen in woord,
maar ook in daad te luisteren naar je kiezers!
Peer Swinkels: Pro-Beer ’ns een jaar geen relikwie van
C.V. De Pierewaaiers te jatten om het vervolgens in je hut
te hangen.
Maik Daemen: Pro-Beer ’ns bijna ieder weekend seks te
hebben in plaats van ieder weekend bijna.
Jan-Hein de Brouwer: Pro-Beer ’ns op sommige
momenten wat meer rust te nemen…
Frank Bertens: Pro-Beer ’ns een keer een zin af te
maken…
Maarten Linssen: Pro-Beer ’ns slechts 1 keer per dag te
douchen…
Iris van Oort: Pro-Beer ’ns om ons eens een jaar geen hak
te zetten…
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De Zeeuwse Vishandel
Ook dit jaar weer uw vertrouwde vishandel.

--

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

----

Zeeuwse Vishandel

Johan van Wezel: Pro-Beer ’ns die kelder van je op te
ruimen...
Bas Hessels: Pro-Beer ’ns je discussiemomenten
met overheidsmedewerkers (lees: politieagenten)
te verminderen…
Prins Harrie: Pro-Beer ’ns in je MTV-interviews
wat minder reclame te maken voor vleeswaren…
Stijn de Laat: Pro-Beer ’ns wat minder Pro-actief
waardebepalingen te slijten in je vrije tijd…

‘ONZIN, SATIRE… OF TOCH NIET…?’
Bovenstaande is natuurlijk een hoop onzin en satire of
hoe je het ook maar wil noemen. Toch denk ik dat we in
deze tijd te negatief denken. We zien vooral problemen en
geen uitdagingen. Er wordt een hoop gemopperd en gezeurd.
Draai het nu eens om: laten we er in ’t Pierewaaiersrijk met
zijn allen aon gaon staon. Laten we er onder leiding van
Stadsprins Rob d’n Urste met alle verenigingen en individuele
carnavalsvierders weer een grandioos en weergaloos feest
van maken. Ik zou zeggen: Pro-Beer ’ns!

Ambachtsweg 6
4691 SC Tholen
Tel. 0166-604084 / 06-14494400
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Rob Beerens
broodjes smeren,
oh het was een
wooonder.

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

De kracht

!
e
i
t
a
n
i
b
van de com
49

KÈNDERKRAANT
Moppen
Trommel

“Gaot ‘r mar aon staon”
Schoolstraat 3, Moergestel 013-513 36 12
www.bloemengroenstyling.nl

Carnaval, Optocht, Dweilen, Feesten,
Pierewaaiers, Polonaise

Joep loopt met zijn vrienden
een café binnen en roept
direct: “Rondje van de ikke!”
Zegt zijn vriendje Nick:
“Nee, het is rondje van mij!”
Joep: “Oké Nick, dat mag
ook!”
-Jantje klimt na een dag
Carnaval vieren in zijn bed.
“Mag ik nog wat lezen, mam?”
vraagt ie aan zijn moeder.
Moeder: “Ja, maar geen
minuut langer!”
-Het is groen en erg moe?
(Een krop slaap)
-Prins Rob krijgt een
bekeuring voor te hard
rijden. “U reed 170 km per
uur,” zegt de agent.
“Dat kan niet,” zegt Prins
Rob. “Ik heb deze auto pas
een halfuur.”
-Er zitten twee vliegen op een
mesthoop, zegt de een tegen
de ander: “Ik ken een mop.”
Zegt die andere vlieg: “Als
het maar geen vieze is, want
ik zit te eten!”
-De ene Belg vraagt aan
een andere Belg: “Weet jij
misschien hoe zout de zee
is?”

“Nee,” zegt die andere Belg.
“Geeft niets, dan vraag
ik het wel aan een andere
kwal!”
-Mark Janssen rijdt op
de Oisterwijkseweg als
plotseling een kaboutertje
oversteekt. Met kunst en
vliegwerk weet Mark het
kaboutertje te ontwijken.
Geschrokken maar
opgelucht stapt Mark uit.
“Duizendmaal excuses,” zegt
het kaboutertje. “Dankzij
uw stuurkunsten leef ik nu
nog en daarom mag u twee
wensen doen. Alles wat u
wilt wensen, kan ik laten
uitkomen, dus zegt u het
maar.”
“Nou,” zegt Mark. “Ik zou
dan wel een ﬂesje bier willen
dat nooit op gaat.” En ﬂits
paf poem** Mark heeft een
ﬂesje in zijn hand. Hij zet het
aan zijn mond en verhip, het
gaat maar niet leeg.
“En wat is uw tweede wens?”
vraagt het kaboutertje.
“Nou,” zegt Mark. “Dit is zo
handig, doet u er nog maar
één!”

Horizontaal
1 Lange rij feestende mensen
3 Zo heet Moergestel tijdens Carnaval
5 Gaot ’r mar aon staon
6 Hoofddeksel van een raadslid
Verticaal
1 Rob d’n Urste
2 Ôk gij hurt in d’n …
4 ...woensdag
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KÈNDERKRAANT
Café de Klaore presenteert:
5 daogen volle bak ambiance
Vrijdag INBLAOSAVOND

Weer vele kapellekes uit heel het land ut land komen het
podium van de Klaore betreden.

Zaterdag RONDJE Gèssel
Met de afterparty in de KLAORE

Zondag D’n Opstoet

Met daarna feest voor jong en oud in feestcafé de KL

Maandag DWEILEN

s’middags dweilen en s’avonds volle bak feest voor de
volhouwers

Dinsdag

Gaot ‘r nog mar ene dag aon staon
Voor de diehards nog ene dag vol gas en den is ut wir
gedaon

VEUL LEUT EN MAOK ER IETS MOOIS VAN
CAFE DE KLAORE

Kleurplaat
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GÈSSELS HART

IN ONS

PIET MOORMAN
Een echt dorpsmens met hart voor deze plaats. Op
zijn scooter met een shekske in zijn mondhoek, de
richtingaanwijzer altijd aan en petje op z’n hoofd.

Op 8 oktober 2018 overleed de markante Dorstvlegel Piet
Moorman. Een man die zijn steentje op magistrale wijze heeft
bijgedragen aan deze Moergestelse carnavalsvereniging. Al was
het maar omdat er een resem nakomelingen van hem in de
vereniging zetelen. In de Raad van Elf, in het bestuur.

Piet was ook een knutselaar. Veel carnavalswagens hebben zijn
handen zien passeren. Maar we herinneren hem toch vooral als
de markante Gèsselnaar, een echt dorpsmens met hart voor
deze plaats. Op zijn scooter met een shekske in zijn mondhoek,
de richtingaanwijzer altijd aan en petje op z’n hoofd.

Piet was een rasechte verenigingsman. De enige maanden dat hij
niets heeft meegemaakt van De Dorstvlegels, waren de laatste
vier; sinds zijn heengaan dus. Want Piet is een Dorstvlegel van
het eerste uur. Bovendien was hij 40 jaar lid van Gilde St.-Joris.

Op 26 februari 1934 geboren en helaas niet meer onder ons deze
Carnaval. Veel te vroeg gegaan, maar nog lang niet vergeten.
Voor altijd in ons Gèssels hart.
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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.
'k wou da 'k
kon wa Maricon

Allemaal super bedankt !!!

ALS DE DAG VAN TON
DE BOERENBRUILOFT

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

De eerste Boerenbruiloft (in een reeks van vier opeenvolgende)
vond plaats op carnavalsdinsdag 1986. Initiatiefnemer was
de latere Prins Carnaval Gé Simons, die behoorde tot een
grote groep vrienden die al jarenlang samen Carnaval vierde.
Het besluit werd genomen door deze vriendenclub in een
vergadering in herberg De Schouw. Marga Nooteboom werd
aangewezen als bruid en Ton van de Wouw als bruidegom.

Het werd een daverend succes, dat heel veel belangstelling
kreeg van de Moergestelse bevolking. Er was o.a. een optocht
door het dorp met bruid en bruidegom op een boerenkar
met paard, een trouwerij op de toen nog bestaande kiosk
op het huidige St.-Ermelinispleintje. Een receptie bij café De
Brouwer, waar Hans toen nog de scepter zwaaide, en een
feestavond in De Veerkes.
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SABEH

gaot ‘r mar aon staon

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.

4 daoge open
zaterdag vanaf 16.00 uur
zondag vanaf 12.00 uur
maandag: dweilen
vanaf 12.00 uur
dinsdag vanaf 12.00 uur

TOURS

Rhijnkant 10
5056 JH Berkel-Enschot
Tel: 013 5331020

Fax: 013 5339268

E-mail: info@sabehtours.nl

meer weten? hou facebook in de gaten

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

kijk op onze site of facebook
L a g e re
nte
Goed a
dvies

www.sabehtours.nl

INBLAOSAVOND

2019

Pierewaaiers en pierewaaierinnekes,
Eind september was het weer zover. DE brief moest de
deur uit. Tientallen blaoskapellen, bandjes, dweilorkestjes
etc. werden aangeschreven. En daarna lijkt het wel op
de laatste dagen voor Sinterklaas. Schrijft dat ene leuke
kapelleke met die oude carnavalskrakers weer in? Zou
die klarinet nog net zo vals zijn als vorig jaar? Bestaat
dat bandje nog of zouden ze gestopt zijn? Wie heeft
de nieuwste carnavals(s)hit het best ingestudeerd?
Enzovoorts. De verlanglijst is duidelijk, maar wat je krijgt
moet je nog maar afwachten…
Uiteindelijk:
• veel te veel inschrijvingen; wie het eerst komt, wie het
eerst maalt;
• een overvol programma; zou dat komen door de gratis
worst en drank voor de deelnemers? Of is het ons super
mooie dorpje dat dé grote publiekstrekker is?
• genoeg drank; uiteindelijk hoor je ook die valse klarinet
niet meer;
• maar bovenal een enthousiast publiek.
Kortom: alle ingrediënten om de muzikaalste start van
Carnaval weer tot een daverend succes te maken!

hand aan het leggen aan de voorbereidingen. Ge wit ut wel,
oefenen op de bewegingen of juist zo stil mogelijk staan,
kleren maken of vermaken, de bierspier trainen en last but
not least de nootjes. Ja… Gaot ‘r mar aon staon!
Net als in voorgaande jaren zullen de muzikanten hun klanken
ten gehore gaan brengen in 3 cafés op 4 podia. Dit zijn:
Café De Brouwer
Zaal De Brouwer
Café De Klaore
Café ’t Centrum
Rond 20.00 uur trapt de eerste kapel af en we gaan door tot
ongeveer 01.00 uur.
Zet jezelf op aanwezig op FB, via onze pagina Inblaosavond
Moergestel. De eerste 5 ‘aanwezigen’ krijgen een pilsje van
ons! Op te halen tijdens de Inblaosavond bij Karin óf Marieke,
de winnaars worden vooraf bekendgemaakt op FB. Op onze
FB-pagina zullen ook de schema’s voor de Inblaosavond
gepost worden, zodat je alvast je route kunt plannen. ;-)
Wij hopen jullie allemaal te zien op vrijdag 1 maart vanaf
20.00 in een van de (of meerdere) deelnemende cafés.
Tot dan!

Wanneer u dit stukje leest, is het programma voor deze avond
al weer (zo goed als) rond en zijn alle kapellen de laatste

Maak een afspraak met Wim Wolfs.

Karin en Marieke

ALS DE DAG VAN TON
GEBAKKEN LEVER EN DE HUT VOLSPAUWEN

Besterdring 221, Tilburg
(013) 581 18 66
tilburgbesterdring@hypotheekvisie.nl

In de beginjaren werd een enkele keer tijdens een vergadering
van het bestuur met de Raad van Elf gebakken varkenslever
geserveerd, aangeboden door Tijn Graafmans, slager in Tilburg
en lid van onze Raad van Elf. De lever werd gebakken door
Wies, de vrouw van Joaneke van de Wouw, de uitbater van

café De Hut. Tijdens die vergaderingen werd er behoorlijk
gedronken en met volle biermaag en daarbovenop grote
hoeveelheden gebakken lever, werden enkele bestuursleden
en leden van de Raad zo ziek, dat ze in het café moesten
kotsen. Ton van de Wouw was een van de (on)gelukkigen.
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DE FONTIJN
VOORWOORD

Wat drie jaar geleden begon met een rubriek in de carnavalskrant, is
inmiddels een blog die minstens wekelijks 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
of 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). Of je nu een
blokkeerfries, een treitervlogger, een Italiaanse wethouder in Oisterwijk,
voor afschaffing van de Stint, tegen het Marrakach-pact of gewoon slecht
op de hoogte bent? Scan gewoon effe die QR-code dan.

KROMOWIDJOJO
WERELDKAMPIOENE
100 M TEGENSLAG
Tegenvallende taferelen afgelopen december
in het Chinese Hangzhou. Door een enorme
opeenstapeling van pech, fouten en ongelukjes
kroonde Ranomi Kromowidjojo zich als
wereldkampioene korte baan op de 100 meter
tegenslag.

Ranomi: “Het ging meteen al fout. Toen ik het
water indook schoot mijn bikinibroekje af. Moet
je eerst een uur gaan liggen sjorren. Vervolgens
kreeg ik een slok water naar binnen, liep
mijn duikbril vol en schopte Femke me in
mijn gezicht. Ik ben nog drie keer met mijn
kop tegen de muur gekomen bij het keren en
mijn oorbellen liggen nu op de bodem van het
zwembad. Die zie ik dus nooit meer terug.”
Uiteindelijk tikte Kromo als 8e aan, goed voor de
wereldtitel. Wij vroegen of ze niet ontzettend blij
was met haar gouden plak: “Nou, die medaille
heb ik meteen na het Franse volkslied in mijn
handdoek gedaan en op de verwarming gelegd.
Maar het bleek er eentje van chocolade. Kun
jij raden welke grappen er vanavond worden
gemaakt bij het avondeten.”

CAFETARIA EPI SCOORT
ONVERWACHTSE ‘LIKE’
MET BERICHT OVER
TIJDELIJKE SLUITING

Frappante taferelen op 21 september 2018 in het
Brabantse Moergestel. Cafetaria Epi besluit vanwege
een personeelsuitje op zaterdag zijn deuren gesloten
te houden. Een afname van de frietcapaciteit in het
dorp van 50% zou normaal gesproken niet bepaald
enthousiast worden ontvangen. Toch weet Epi een
like te scoren.
Epi: “Opvallend, ik had louter negatieve reacties
verwacht. Maar in plaats van uitgemaakt te worden
voor bamibal, frikandel of zak patat, krijg ik gewoon
een like. En van niemand minder dan Wout, van Bij
Wout. Niet bepaald een frikandel op culinair gebied.”
Wout: “Ik vind het gewoon leuk dat het personeel van
Epi een uitje krijgt. Ik heb mijn mensen afgelopen
week ook mee uitgenomen. Gingen we zelf bier
brouwen, super leuk. Mout Bij Wout, door echte
amateurbrouwers, zo’n uitje is natuurlijk in ieders
vrije tijd.”
Laurens: “Jammer, ik had net zin om een gehaktstaaf
naar binnen te schuiven. En daarna iets te eten
natuurlijk. Maar nu blijf ik op mijn honger zitten.”
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DE FONTIJN
“OISTERWIJKERS KLAGEN OVER GELUIDSOVERLAST INSIGHT”

Marslander InSight zette op maandag 26 november rond negen uur ’s avonds (Aarde-tijd) ‘voet’ aan
land op -hoe kan het ook anders- Mars. NASA sprak direct van een probleemloze zachte landing, maar
dat was buiten een klein plaatsje in Nederland gerekend. In Oisterwijk, beter bekend van het Brabantse
Moergestel, klaagden enkele inwoners over geluidsoverlast.

grond- weg- en sloopprojecten

vandijckmoergestel.nl

Joris uit O.: “Het was weer raak hoor. Wat een klere herrie! Kunnen ze niet ergens anders een feestje
vieren? Waarom landt ie uitgerekend op Mars? Waarom niet op Jupiter? Zou al iets hebben gescheeld.
En waarom op maandag, for God sake? Ik vraag me af of InSight hiervoor een vergunning heeft.”
Karel uit de Spoorlaan klaagde over trillingen en voelde naar eigen zeggen rond negen uur de grond
trillen: “Ik voelde rond negen uur de grond trillen.”
NASA: “Tja, de InSight moest voor zijn landing binnen zesenhalve minuut afremmen van 20.000
kilometer per uur naar 0. Dat kan natuurlijk niet zachtjes. Maar ik heb begrepen dat Oisterwijkers zeer
gevoelige zintuigen hebben. Waarom hebben ze anders zo veel dure restaurantjes, haha?”

UIENRADAR GEEFT CODE
GEEL VOOR MOERGESTEL
Pittige taferelen op 6 september 2018 in het Brabantse
Moergestel. Een vrachtwagenchauffeur pleurt een
hoop juin in zijn trailer, de boel gaat schuiven en goh,
alles rolt de openbare weg op! Een ongeluk? Uienradar
had er nochtans voor gewaarschuwd, zo blijkt uit
beelden.
Ooggetuigen spreken van een ui-tzonderlijke situatie.
Maik: “Zo veel juin heb ik nog nooit gezien. Ik heb
meteen ons moeder gebeld, die zeurt al jaren om een
uitje. Twee vliegen in één klap, haha.”
Jan-Hein: “Ik was geen ooggetuige, ik was
boodschappen doen in de Jumbo. Maar het doet me
denken aan een boerenovertrek die op zaterdagavond
na een lange dag bij mijn café de Brouwer komt
aanwaaien. De achterklep van de kar gaat open, alles
rolt eruit en binnen no-time is het janken geblazen.”
Bart van cafetaria ’t Centrum: “Zo’n berg ui is niet zo
bijzonder, het is de frikandel die het speciaal maakt.”
Johan maakte gebruik van de gelegenheid om nog één
keer het verhaal van de ui te vertellen. Johan: “Ui”

AZIATISCH RESTAURANT KOMT MET EERBETOON
AAN OVERLEDEN OUD-PREMIER WIM KOK

Is het een stunt? Is het pure liefde of is het een grap? Wat het ook is, er was eind
oktober sprake van hartverwarmende taferelen dichtbij het Brabantse Moergestel.
Speciaal voor de onlangs overleden oud-premier Kok had een Aziatisch wokrestaurant haar naam omgedoopt tot jawel… Kim Wok.
Kim: “Het is erg triest dat Wim is overleden. Hij was onze baas 8 jaar lang. De
baas van Nederland die zo veel van ons de kans heeft gegeven een restaurant te
beginnen waar we dingen verkopen die we in China helemaal niet kennen maar
hier ook niet en daarom noemen we het Aziatisch en het maakt niet uit want
Nederlanders hebben toch geen smaak. Hij is ook hier geweest om te eten. Vroeg
ik ‘wilt u menu?’, zei hij ‘nee eerst lekker eten, haha.”
K. Wok: “Wie weet wordt het nu wel heel druk in ons restaurant. Maar gelukkig
word ik geholpen door mijn drie broers, anders sta ik hier straks in mijn eendje.
Als de Pierewaaiers langskomen wordt het helemaal een lange avond. Want die
blijven langer hangen dan de wallen van Wim Kok.”
Josette: “Alsof zijn dood nog niet erg genoeg was, gooien ze hier om de hoek ook
nog effe olie op het vuur. Een wok-paleis past trouwens wel bij de ziel van Wim
Kok. Net zo lang compromissen sluiten totdat iedereen het lust, maar wel alles
hetzelfde smaakt.”

Update 23:20 uur: Er zijn wonder boven wonder nog
11 uien levend onder het puin vandaan gehaald.
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bevestigd. Wel vinden we nog een paar leuke anekdotes.

DE DOCHTER(S) VAN DE KASTELEIN DEEL 2

YMKE (EN MAAIKE)
VAN ’T CENTRUM
Het wordt steeds leuker in Moergestel achter de bar. Of is
het nu ervoor? Enfin, zo stilletjes aan zien we in de cafés van
onze vier carnavalsverenigingen steeds vaker het gezicht van
de dochter van de kastelein stralen. Tijd om eens kennis te
maken met… de dochter van de kastelein.
Je hebt stroeve gesprekken, maar ook makkelijke en
super soepele gesprekken. Dat met Ymke (26 jaar) is de
overtreffende trap van die laatste. Het is als rijden op een
elektrische fiets. Bijna zonder moeite gaat het vooruit. Met dit
verschil dat Ymke haar accu veel langer meegaat.
“Ik werk het liefste hard en op drukke dagen. Dan gaat
alles als vanzelf. Ik moet wel heel eerlijk zeggen: echt met
Carnaval werk ik wel minder, omdat ik dan met mijn eigen
carnavalsgroep weg ben. Ik ben zelf ook gewoon op zuip,
haha. We hebben altijd een stampwagen gehad. Toen konden
we hem verkopen en dachten: jo, weg ermee. Maar nu hebben
ze toch een heel ouderwetse boodschappenbus gekocht. Het
is VG Jot met vooral Oisterwijk, Udenhout, Berkel.”
“Ik werk wel op vrijdagavond, zondagochtend en dinsdagnacht.
Maar zondagochtend en dinsdagnacht is vooral poetsen.
Op dinsdag zit ik er toch doorheen, maar als je je daarop
voorbereidt… Tot ’s ochtends 6, 7 uur. Als je je daarop instelt,
lukt dat wel. Wij hebben altijd een aantal verse krachten en ik
kom daar half zat binnenvallen.”
Carnaval is uiteraard met de paplepel ingegoten: “Vroeger
was het al kindercarnaval, optocht kijken, hierboven uit het
raam hangen.”
Ymke is bezig met sociale studies in Eindhoven. Bij het
drukken van deze krant is ze God zege de breuk van haar
stage af en kan ze richting afstuderen. En daarna? “Ik leef
van dag tot dag, zeg ik altijd. Of van week tot week, of maand
tot maand, haha.”
Dat van dag tot dag leven is iets van jullie pa? “Privé wel,
zakelijk is dat natuurlijk anders. Andere mensen laten praten,
luisteren en als het moet wel een keer wat zeggen. Dat is wel
een kwaliteit die ik van ons pap heb.”
’t Centrum is veel open en thuis is dat dus ook nooit huisje
boompje beestje geweest. Bart “We proberen woensdag
samen te eten, maar dat mislukt vaker dan dat het lukt.”
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Over hoe vrolijk Maaike ’s ochtends is en het averechtse
effect daarvan op Ymke. “Met een orkest ernaast krèdde
men er nog nie uit.”
Ook gaat het over het zicht van achter (of ervoor) de bar.
“Je ziet soms mensen in slaap vallen. En soms zie je dingen
gebeuren waarbij je aan anderen moet vragen: heb ik dat nou
goed gezien?”

Welke dagen vind je het leukst? “Drukke dagen, laat mij
maar gewoon sjouwen. Kermis, jaarmarkt, Bockspringen. Dan
maakt het niet uit of ik 12, 14 of 16 uur moet werken. Als ik
maar niet ga zitten. Als ik eenmaal zit, dan kom ik niet meer
overeind.”

Er volgt een relaas met dagen die gaan van ’s ochtends
op de fiets naar Heukelom, aan het bier, muziek aan,
rondje rijden, nasi, frikandellen of stamppot eten. En dat
vier dagen na elkaar. En na die lange dagen dus ook nog
dinsdagnacht werken in het café van pa. “Dat gaat altijd
goed, op één keer na. Ik was 16 jaar, denk ik. Op een gegeven
moment stond ik zo met mijn bezem, hing ik zo op mijn bezem
dat ons pap zei: ga maar naar huis. Maar doorgaans kan ik
dan door op de flow.”
Hoe is de verhouding tussen jullie pa en jou? “We doen
het gewoon helemaal samen. Soms gaat het wel anders dan
normaal en moeten we wat tegen elkaar zeggen. Maar de
verhouding werkgever werknemer is wel vager dan normaal.”

Geen idee of het spontane plan om Bo met kerst tussen de
soep en aardappelen door uit te strooien is uitgevoerd, maar
het verhaal en vooral het gesprek weerspiegelt de goede
sfeer aan de grote stamtafel in café ’t Centrum.
Toch maar de laatste vraag? Want het is zo gezellig dat we
door al die biertjes vrezen voor onze scherpte bij het laatste
interview. Wat vinden jullie van de Pierewaaiers, je weet wel
die jongens die altijd, maar dan ook altijd bij jullie aan de
kleine bar staan? Ymke: “Ik heb daar vrij weinig mening over
eigenlijk.” Zeg jij het dan maar Maaike. “Ik sta altijd bij de
kleine bar en daar is het altijd wel gezellig.”

Wanneer begonnen met werken in café ’t Centrum?
“Maaike en ik zijn een keer met haringhappen of zo begonnen
met werken. Een avond dat niemand hoefde te betalen. Wij
kregen toen niet betaald, maar wel veel fooi.”

Hoe ziet een carnavalsdag voor jou eruit (feest in Ymkes
geval)? “Ik kan heel de week wel benoemen.”

er een foto van wilt. Hij is wel niet meer zo heel levendig.”
Maaike: “Meer een beetje stoffig.” Ymke: “Hij is gecremeerd,
dus even aaien wordt lastig. Hij zit gewoon in zo’n blik. Het
was een goedzak en nou zit ie in een keukenkastje. Een
beetje jammer.”

FACTS:
De o zo slimme, ijsbrekende vragen die Laurens en
Stephan van tevoren hadden bedacht, bewijzen in café ’t
Centrum eindelijk hun waarde als we Ymke vragen naar
haar favoriete dier.
“Een paard voor buiten en een hond voor in huis.” Stephan:
“Of een hond voor in het café?” Ymke: “Wij hebben altijd een
hond in het café gehad, hè.” Maaike: “Die zat op wacht bij de
deur, bij het drempeltje.” De hond hield inderdaad de wacht.
De labrador werd meegenomen, want zou anders maar de
hele dag thuis zijn. “Maar hij luisterde zo goed, dat hij met elk
frietje naar de tafel kon worden gelokt.”
Stephan: “Hoe heette jullie hond? Dat is goed voor het verhaal.”
Ymke: “Bo, met B O. Hij staat nog in het keukenkastje als je

Naam: Ymke en Maaike Wolfs
Geboortejaar: 1992 en 1990
Hobby’s: paardrijden, sporten en
ergens nog een sociaal leven.
Lievelingsdier: caféhond Bo (al
een paar jaar dood) en een paard
natuurlijk
Lievelingseten: Hollands!

Wie loopt er het meest in de weg? “Soms denk ik ook,
ga toch aan de kant, ge lôpt in de weg. Ik kan het fijnste
samenwerken met papa, maar hij is ook degene die het
vaakste in de weg staat. Ik kan denken: die loopt wel om me
heen, maar die loopt me dan gewoon letterlijk omver.”
Het hoort bij de drukke dagen in een café dat zes dagen per
week open is. Ymke helpt graag mee door daar te werken
(zo hard ze baalde toen ze die bewuste Carnaval naar huis
‘moest’), maar: “Het blijft wel hun café, zij bepalen de avonden
en de setting.”
Na een dik kwartier zeilt Maaike het café binnen. “Maaike
weet totaal niet wat er aan de hand is.” Eigenlijk gewoon
om even gebruik te maken van de keuken. Maar ze ontkomt
er natuurlijk niet aan om er even bij te komen. De stijl van
werken en de verhoudingen binnen de kroeg/familie worden
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IK LOOP IN D’N OPTOCHT…
Hallo Gèsselse dorpsgenoten,
Afgelopen jaar zat ik op m’n gemak het Pierewaaiersblaoike
te lezen en kwam bij het mooie artikel van Mieke Habraken
uit. Een leuk verhaal over ‘Ik loop in d’n optocht’, en dat
sprak mij natuurlijk wel aan. Maar bij de laatste zin moest
ik toch wel even slikken, want ze gaf de pen door aan haar
concurrent/collega uit de optocht Johanneke op ’t Hoog, aan
mij dus. Nou… dacht ik, daar ben ik mooi klaar mee. Temeer
omdat ik niet echt een schrijver ben, ik ben meer een prater.
Vandaar dat ik me wel in het motto van dit jaar kan vinden:
‘Gaot ‘r mar aon staon’. Dus ben ik er maar eens goed voor
gaan staan/zitten. ‘Waar zal ik beginnen?’ ging door mijn
hoofd. Laat ik me eerst maar even voorstellen voor degenen
die me nog niet kennen (lijkt me sterk): Ik ben Johan op ’t
Hoog, 50 jaar, geboren en getogen in Gèssel. Ik ben al bijna
25 jaar getrouwd met Monique en we hebben drie kinderen,
te weten: Ymke (19), Janneke (17) en Lars (15). We wonen
in de mooiste wijk van het Pierewaaiersrijk, namelijk De
Heivelden.
Carnaval zit bij mij in het bloed, simpelweg omdat het met
de paplepel is ingegeven. Vooral ons pa was vrij fanatiek met
de optocht, maar dan zeker als het om wagens bouwen ging.
Hij werkte namelijk bij de Trappisten (Koningshoeve) en daar
bouwden ze ieder jaar een heel grote, mooie wagen. Ik mocht
als klein manneke geregeld mee gaan kijken hoe ze deze
bouwden. Zo ben ik in aanraking met de carnavalsoptocht
gekomen. Zeker toen we met een paar vrienden zelf in de
optocht mee zijn gaan doen. Het begon als een grap, maar
het smaakte naar meer. Ik merkte dat de interactie met het
publiek me erg aansprak en kreeg hier zowaar een kick van
(dat heb ik nu nog steeds). Dus besloot ik om als individu
mee te doen in de optocht. Zeker ook omdat twee mooie
voorbeelden van eenlingen mij erg aanspraken. Te weten
Cees van Esch en Cor van Dijk, twee toppers op dit gebied
(helaas allebei veel te vroeg overleden). Zo vind ik het dan
ook heerlijk om iets simpels, bijvoorbeeld een spreekwoord
of een gezegde, letterlijk uit te beelden en hier het publiek bij
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te betrekken. Als voorbeeld geef ik mijn creatie van ‘Ladder
zat’ (zie foto) waar ik in 1999 de 1e prijs mee haalde. Zo ook
de creatie ‘Meej Carnaval wals ik meej men schôônmoeder
rond’ (zie foto). Op een zeker moment kreeg ik de keuze om
met de buurt mee te lopen in de optocht, maar ik wilde toch
liever als individu in de optocht paraderen. Zo kregen we wel
wat gezonde strijd thuis, want de rest van het gezin deed
met de buurt mee. We gingen na afloop van de prijsuitreiking
altijd bij ’t Stokske eten en voor mij was er dan een tafeltje
apart gedekt. Door de rest van de buurt werd dan gezegd:
“Met de optocht apart, dan met het eten ook.” De inspiratie
bij de buurtgenoten werd op een gegeven moment wat
minder, maar bij de kinderen bleef er wel de wil om mee
te lopen in de optocht. Ze hebben zelfs drie keer achter
elkaar de 1e prijs gewonnen. Wat waren ze trots dat ze de
wisselbeker mochten houden. Maar ja, de kids worden ook
ouder en dan houdt de kinderoptocht ook op. Mijn oudste
dochter vroeg op een gegeven moment: “Mag ik met jou
meedoen, papa?” Ik dacht dat ze een grapje maakte, maar
ze meende het echt. Zodoende loopt ze nu al voor het zesde
jaar met mij bij de individuelen. Voor mij is het trouwens dit
jaar een jubileumjaar, want sinds 1997 loop ik als individu
mee in de optocht van ’t Pierewaaiersrijk (22 jaar). In al die
jaren valt het wel op dat het publiek ieder jaar minder wordt.
Dat is heel jammer, want als deelnemer doe je het toch voor
het publiek om ze te vermaken. Daarom wil ik dan ook alle
Gèsselse dorpsgenoten uitnodigen om toch zeker naar de
optocht in ons mooie Pierewaaiersrijk te komen kijken. Wij
hopen jullie dan ook allemaal te zien op carnavalszondag 3
maart ergens langs de route. Ik sluit af met jullie allemaal
een leuke en vooral gezellige Carnaval toe te wensen! Maar
ik weet zeker dat als we er saomen aon gaon staon dit wel
moet lukken. ALAAF!
De pen geef ik door aan een heel fanatieke deelnemer in de
optocht, met het Rootven welteverstaan. De malle pietje van
Gèssel. Mijn naamgenoot: Johan (van Wezel).
Met carnavalsgroet, Johanneke op ’t Hoog

69

Carnavalogie
Een studie voor het leven
Soms begin februari, soms begin maart. Misschien vraag jij het jezelf óók
weleens af: “Hoe zit dat nu eigenlijk? Wie of wat bepaalt de datum van
Carnaval in Nederland?”

Dit en allerlei andere wetenswaardigheidjes doen wij uit de doeken in ons
nieuwe item: carnavalogie!

WAT IS CARNAVAL?

Feesten? Dansen? Zingen? Hossen? Lallen? En dat vier dagen lang?
Ja, dat ook. Maar wat is Carnaval nu eigenlijk en waarom vieren wij dit?
Carnaval is vanuit zijn oorsprong een ‘gekerstend’ feest. Dat wil zeggen dat het een RoomsKatholiek feest is. In zijn oorsprong valt het carnavalsfeest binnen de christelijke traditie op
zondag, maandag en dinsdag direct voorafgaand aan de vastentijd van 40 dagen tot aan Pasen.

RIJNLAND OF BOURGONDISCH?

Volgens ‘de geleerden’ worden in Nederland voorafgaand aan de vastenperiode twee soorten Carnaval
gevierd: het Rijnlands en het Bourgondisch Carnaval.
Het Rijnlands Carnaval wordt vooral gevierd in Limburg en in het oostelijke gedeelte van Brabant. De stijl is
deels overgenomen van de grote Duitse steden in de aangrenzende provincie Noordrijn-Westfalen.
In de week voorafgaand aan het Rijnlands Carnaval vinden de Oude Wijven-avonden plaats. Wij vierden
dat vroeger als ‘het hengstenbal’. Tijdens ‘Oude Wijven’ zijn de kroegen en de straten bevolkt door verklede
vrouwen. Mannen die op straat lopen of zich in de cafés naar binnen wagen, lopen het gevaar vernederd en
weggejaagd te worden.
Rijnlandse carnavalsfeesten worden gedomineerd door carnavalsverenigingen. Het Bourgondisch Carnaval
daarentegen is dan weer in handen van een stichting. Deze manier van Carnaval vieren komt vooral in Brabant
voor. Het feest vindt zijn oorsprong als een gekostumeerd eetfestijn, waarbij men elkaar belachelijk maakte.
Vanaf de bloeitijd van de Gouden Eeuw tot en met de Tweede Wereldoorlog heerste er armoede in Brabant,
waardoor het feest gekenmerkt werd door ogenschijnlijk eenvoudige kledij, waarvan de blauwe boerenkiel met
zakdoek het meest iconisch is.

Soms vieren we Carnaval al begin februari en soms pas begin maart.
Wie of wat bepaalt de datum van Carnaval?

Carnaval is van oorsprong een katholiek feest en dus hangt het samen met de ‘kerkelijke
kalender’ die vanuit Eerste Paasdag berekend wordt. Paaszondag is volgens deze kalender op
de eerste zondag ná de eerste volle maan sinds het begin van de lente (21 maart).
De vastentijd begint 40 dagen vóór Eerste Paasdag, waarbij zondagen niet meetellen. De eerste
carnavalsdag valt dan zeven weken voor Eerste Paasdag.
Carnaval begint officieel op zondag.
Pasen wordt op zijn vroegst op 22 maart en op zijn laatst op 25 april gevierd. Hierdoor kan
Carnaval nooit eerder dan op 1 februari en nooit later dan op 9 maart vallen.

DE ELFDE VAN DE ELFDE OM
ELF OVER ELF
Op deze gekke datum en op dit gekke tijdstip begint in veel
carnavalsvierende gemeenten het carnavalsseizoen. Traditiegetrouw
met het kiezen van een Prins Carnaval en zijn adjudant.

Waarom dan die elf?
Vroeger hadden veel getallen een symbolische betekenis. Het getal
11 noemen we het gekkengetal, omdat het alleen te delen is door
zichzelf en omdat 11 staat tussen 10 (het volmaakte getal) en 12 (het
heilige getal). Het getal 11 is zowel een ongeluksgetal (het overtreedt
het volmaakte getal 10) als een geluksgetal (het is twee keer 1: het
symbool van eendracht). Daarom is het een ‘gek’ getal.

WAAROM HEET MOERGESTEL ’T
PIEREWAAIERSRIJK?

Een carnavalsstad houdt er in de periode van Carnaval een andere naam op na. Zo heet
bijvoorbeeld ’s-Hertogenbosch Oeteldonk en Tilburg Kruikenstad. Vaak zijn deze namen
ontstaan aan de hand van een stadseigenschap of een gebeurtenis uit het verleden. Zo
dankt Eindhoven zijn naam aan de Philips gloeilampen, want deze stad het met Carnaval
Lampegat.
Tilburg stond vroeger bekend om zijn textielindustrie. Om het textiel schoon te maken,
gebruikte men urine. En daarom urineerde men collectief in kruiken. Vandaar dat iemand uit
Tilburg ook wel een Kruikenzeiker wordt genoemd.

Het Bourgondisch Carnaval verandert zijn stadsnaam en draagt gedurende de periode een motto, terwijl het
Rijnlands Carnaval dat niet kent. Het Rijnlands Carnaval heeft 3 officiële kleuren die overal terugkomen, te
weten: rood, geel en groen.

’t Pierewaaiersrijk dankt zijn naam aan de eerste echte Raad van Elf van ons dorp: De
Pierewaaiers. Die vereniging werd in 1962 opgericht. Het begrip Pierewaaien staat volgens
het woordenboek voor: aan de zwier gaan, brassen, een liederlijk leven leiden, flierefluiten,
slampampen, stappen, uitgaan, zwierbollen.

Met deze informatie zou je derhalve kunnen stellen dat Carnaval in ’t Pierewaaiersrijk het beste van beide
kanten heeft.

Voor hetzelfde geld hadden wij in Moergestel dus het Zwierbollenrijk geheten!

WAAROM HEET HET CARNAVAL?

De meest waarschijnlijke oorsprong van het woord Carnaval ligt in het Italiaanse carne levare, dat zoiets
betekent als: ‘wegnemen van het vlees’. In het jaar 965 na Christus werd deze term al gebruikt. In ons
Nederland werd in 1673 voor het eerst kennisgenomen van deze term, dan wel in het Nederlands
opschreven: Carnaval.
Carnaval is de algemene term, maar in diverse regio’s in Nederland gaat Carnaval door onder de
noemer Vastelaovend. Onder andere in het Nederlands en Belgisch Limburg wordt het zo genoemd.
Waarmee het verwijst naar Vastenavond of Vastenavend.
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WIE BEPAALT DE DATUM VAN CARNAVAL?

CARNAVAL BUITEN ’T PIEREWAAIERSRIJK

Vooral in Brabant en in Limburg is Carnaval enorm populair. Hoe verder je ‘boven de rivieren’ gaat, hoe
minder het wordt. Toch wordt het op veel verschillende plaatsen gevierd en heeft men in de eigen stad ook
eigen tradities.
Het veranderen van stadsnamen komt voornamelijk voor in Brabant. In Limburg wordt dat bijna niet gedaan.
In andere delen van het land echter dan weer wel. Bijvoorbeeld Zwolle heet tijdens Carnaval Sassendonk.
In Maastricht is Carnaval immens populair. Jaarlijks trekt de Bónte Störm en het straatcarnaval met tientallen
zate hermeniekes een groot aantal bezoekers. Maastricht heet tijdens Carnaval ‘gewoon’ Mestreech.
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Gaot ‘r mar
aon staon

Wij wensen alle Moergestelnaren
een geweldig Carnaval 2019 toe!

WWW.DENBOOGAARD.NL
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DE FONTIJN

DE FONTIJN

MAROKKANEN VOELDEN ZICH BESTOLEN

PRO-LIJSTTREKKER SABOTEERT SELFIE
VAN BURGEMEESTER JANSSEN

Opvallende taferelen tijdens de verkiezingscampagne van PrO Oisterwijk.
De fusiepartij (GroenLinks, D66 en PvdA) haalde in aanloop naar
de gemeenteraadsverkiezingen alles uit de kast. Zo ook tijdens het
carnavalsontbijt op maandag 12 februari 2018 bij Mie Pieters.
Jan: “Wat is nu een betere reclamestunt dan op de foto gaan met de
Burgemeester van Oisterwijk? Alleen, dat durfde ik hem natuurlijk niet te
vragen. Meneer Hans heeft niet graag dat ik vragen stel, behalve als ik ze
een week van tevoren al naar hem mail. Maar hier had ik hem toch maar
mooi te pakken. Staat die gaoperd met zijn Pierewaaierssjaal net een selfie
te maken met Jeugdprinses Marit, spring ik er mooi effe voor. Haha, je ziet
heel die Marit niet meer. Mij wel.”
Critici noemden de ‘striptease’ een ongepaste stunt. Politici noemen het
een burgerinitiatief.

ALCOHOLVRIJE
FRISDANK MET
HOP EN GERST
STEEDS
POPULAIRDER
Er wordt nog steeds even weinig alcoholvrij
bier gedronken, zo blijkt uit onderzoek van
een onderzoeker. De consumptie steeg
het afgelopen jaar met minder dan 0,0%.
De organisatie Nederlandse Brouwers, die
de tien grootste Nederlandse brouwerijen
vertegenwoordigt, spreekt wel van een
enorme toename van de verkoop van
alcoholvrij bier. Critici vinden echter dat hij
moet spreken van hop- en gersthoudende
frisdranken zonder alcohol.
Eentje van CV Meej Zun Twee: “Het aantal
alcoholvrije dranken dat zich een biersoort
noemt, stijgt elk jaar verder. Dat verklaart
de cijfers van de Nederlandse Brouwers.
Maar bijvoorbeeld Radler is natuurlijk geen
bier. Het doet me een beetje denken aan
alcoholvrije BaCo. Dat noem je toch ook
geen cocktail? Dat is gewoon cola.”
De ander of dezelfde van CV Meej Zun
Twee: “Bah, bah, bah, dat vind ik. Bier
zonder alcohol blijft zoals een Tour zonder
Joop, Oranje zonder Frenkie de Jong,
Barbie zonder siliconen of een café zonder
Pierewaaier. Het beste is eruit.”
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Verbazingwekkende taferelen op 10 juni 2018 in het
Russische Moskou. Marokko verloor van Portugal. De
Noord-Afrikanen konden Cristiano Ronaldo slechts heel
even laten schrikken. Dat was bovendien niet eens met
voetballen, maar met een vogeltje. Lees hier de reacties
van Karim, Nordin en Mbark. De vierde Marokkaanse Nederlander Hakim wilde wel reageren, maar niks
zeggen.
Karim na de 1-0 nederlaag tegen Portugal en de
uitschakeling op het WK: “Ik voel me zeker bestolen.
Ongelooflijk, we hebben bijna de hele wedstrijd
gedomineerd en dan sta je toch met lege handen.”
Aan de 1-0 van Cristiano Ronaldo zou een overtreding van
Pepe vooraf zijn gegaan.
Nordin: “Die scheids was ongelooflijk. Is ie op zijn hoofd
gevallen of zo? Ik heb gehoord dat hij in de rust om
het shirt van Pepe heeft gevraagd. Waar heb je het dan
over? Het is een WK, het is toch geen Sesamstraat hier?!
Jammer, want we hebben er volgens mij alles aan gedaan.
Maar zelfs het vogeltje van Piqué mocht niet baten.”

Zijn partijgenote Myrte was echter lovend: “Je ziet dat Jan echt een jasje uit
heeft gedaan in aanloop naar de verkiezingen. In zijn witte PrOlo, haha. En
dan ook nog met een Pierewaaier op de foto.”

De regen
middag
verpest een inste dat
nm
in maart, techt. Maar ik
had ze geda broek nog
heb in mijn bewaard,
wat bonnende laatste
dus ik ben t.
die nach

MAARTEN VAN DER WEIJDEN ZAKT
DOOR HET IJS BIJ ELFSTEDENTOCHT
Eén keer trek
je de conclusie,
vriendschap kan
zonder ruzie.

Hakim maakt wat gebaren: “…..”
Mbark: “Echt onvoorstelbaar dat die scheids gewoon het
shirt van Pepe durft te vragen. Je pakt dat toch gewoon
uit de kleedkamer! En dan dat van Ronaldo natuurlijk, zijn
tranga is veel meer waard. Maar goed, over de wedstrijd.
Wij kregen na rust vijf à zes grote kansen. Zij hebben alleen
verdedigd en helemaal niets gecreëerd. En dat terwijl ze
1-0 voorstonden! We hadden echt meer verdiend.”
Marokko rest nu nog één duel en een terugreis. Inzet van
de wedstrijd met Spanje is een vluchtelingenkamp aan de
Middellandse Zee.

Je loog over
mij, alsof ik
as.
een wind w

OISTERWIJK LACHT OM
LANGVERWACHTE FIETSPAD
KONINGSHOEVEN
Sinds het najaar van 2018 worden Tilburg en Moergestel niet
door één maar door twee fietspaden met elkaar verbonden. De
pikzwarte vrij liggende strook moet dronkenlappen veilig van en
naar het Trappistenklooster loodsen. Maar vanuit Oisterwijk klinkt
ook een kritische noot.

Hans: “Haha, knap hoor even een fietspadje aanleggen. Weet je hoe
lang ons fietspad tot en met het viaduct er al ligt? Jarenlang hield
dat mooie pad plots op ter hoogte van de ambtswoning van Prins
Rob d’n Urste. Dat had lekker veel zin zo’n fietsstrook die plots
eindigt op een racebaan.”

Trots overheerste in de hoofden van alle Nederlanders
na de immense zwemtocht van Maarten van der Weijden
afgelopen zomer. Niet op de laatste plaats in Maartens
hoofd zelf. Na 55 uur en 163 kilometer klom hij acht
kilometer voor het Friese Dokkum uit het water.
Maarten: “Goed, ik ben een beetje door het ijs gezakt.
Het moest eigenlijk 200 kilometer worden, maar
het moet natuurlijk ook wel een beetje leuk blijven.
Uiteindelijk ben ik al blij dat ik überhaupt heb kunnen
zwemmen. Voor hetzelfde geld is het hele traject
dichtgevroren en wat dan? Onder water zwemmen,
haha?”
Aan de voorbereiding heeft het volgens Maarten zeker
niet gelegen: “Nee, wat denk je? Ik spring natuurlijk niet
in zeven sloten tegelijk. Daisy spartelde nog wel tegen
toen ik het plan bekendmaakte, maar ik ging natuurlijk
niet over één nacht ijs. Al heb ik nu wel mijn buik vol van
de Elfstedentocht, en van water haha.”

De Franse
André Hazes: Ik
heb hier een brie,
voor m’n moeder.
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Fotografie:
© ‘Moergestel-Nieuws’
S.M.C. Fotografie

Onder het motto “Gaot ‘r mar aon staon” 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 27 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 3 maart tussen 10.30 uur
en 11.30 uur te worden afgehaald bij Café de Brouwer aan
het Rootven te Moergestel.
- De optocht wordt vanaf 12.00 uur opgesteld nabij het
kruispunt van de Schoolstraat met de Scheerman en de
Burgemeester Bardoelstraat.
- De route is als volgt: Schoolstraat, Burg. Bardoelstraat,
Past. Janssenstraat, Prinses Margrietstraat, Prinses
Beatrixstraat, Krijtestraat, Rootven, Raadhuisstraat
en tot slot het Sint Jansplein.
- De prijsuitreiking voor de kinderoptocht is om 15.30 uur
in Den Boogaard aan het St. Jansplein te Moergestel.
- De prijsuitreiking voor de volwassenenoptocht begint
om 17.00 uur in Café de Brouwer.

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,-

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
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Een terugblik op de rijke historie van het Pieregeblèr

Pieregeblèr Classic
1997: Frank Bertens
Gin houwe an!

inpetto
foto
grafisch

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...

Wij gaon ‘r aon staon!

Speciaal gemaakte pakken, elektronische snufjes, hippe
dansjes en liederen die uit de diepste krochten van de ‘Tiroler
Schlagermusik’ zijn gedolven. Tegenwoordig is met minder
een beetje podium van het Pieregeblèr niet denkbaar. Dat het
tegenovergestelde net zo veel succes kan hebben, blijkt uit
het verhaal van de winnaar van het Pieregeblèr 1997: Frank
Bertens.

Is het de werkwijze van een vakman die dusdanig met zijn
werk bezig is dat hij de verrichte handelingen opschrijft als
studie voor later? Een snelle aantekening of een lijstje met te
bestellen onderdelen? Nee, niets van dat!

In het coryfee-interview vertelt Ton van de
Wouw over bijnamen in Moergestel. En in de
jaren 90 had het halve dorp er een handje
naar om Frank Bertens steevast ‘uit te
schelden’ voor Guus Meeuwis.

Zonnepanelen

“Daar hèdde Guus Meeuwis!”
Laadstations

Energie opslag

LED verlichting

Besparings advies

013 536 80 55
www.vanoersmakelaardij.nl

studentenband Vagant uit Tilburg. Via ‘Het is een Nacht’
was Guus inmiddels aardig bezig om zijn zachte G groots te
maken. Met zijn tweede single ‘Per Spoor’ (Kedeng! Kedeng!)
voegde hij daar nog wat klasse aan toe. 1e klasse.

Het is 1997 en Henk Angenent heeft zojuist de voorlopig
laatste Elfstedentocht op zijn naam geschreven. In een
hoekje van het ‘Bikse’ Bols en Kooijman Revisie staat op dat
moment ene Frank te stoeien met één of ander zesdehands
Japannertje. Voor de goede orde: we hebben het over een
auto. Met de hand onder zijn kin kijkt hij naar boven, pakt
vervolgens een pen en schrijft iets op een met olie doordrenkt
papiertje.

“Ik stond achter in een hoekje, ver weggestopt van de rest.
Een ideale plek om tussen het werken door
stiekem aan de tekst te schrijven.”
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Smart home

“Ik stond achter in een hoekje, ver weggestopt van de rest.
Een ideale plek om tussen het werken door stiekem aan de
tekst te schrijven.”

Niet onterecht. Want met
zijn golvende, donkere
haar en eenzelfde soort
ziekenfondsbrilletje als d’n
Guus, had hij aardig wat
weg van de zanger van

De puzzelstukjes vielen op zijn plaats en het kwartje dat werd
gevormd viel bij de jonge Pierewaaier.
“Eureka, ik doe mee met het Pieregeblèr!”
Het bleek een kolfje naar de hand van Frank. En
meeliftend op het succes van de Frank Bertens look-alike uit Tilburg verzon hij in het diepste geheim en
met uiterste precisie de tekst voor zijn, op Kedeng
Kedeng ingezongen, ‘Gin houwe an!’.
Gekleed in spijkerbroek en ‘optreed-trui’,
gewapend met slechts een gitaar en nerveus
tot in zijn kleine teennagel, betreedt hij het
podium van de oude Den Boogaard. De rest is
geschiedenis.
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TANKSTATION VAN ESCH
AKKERWEG 2
MOERGESTEL
CARWASH, AANHANGERVERHUUR, DHZ WASBOXEN

TELEFOON: 013-5131346
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het café, maar met zicht op het interview. Het is tijd voor de
laatste vraag en niet de minst belangrijke.

DE DOCHTER(S) VAN DE KASTELEIN DEEL 3

MANON
VAN DE BROUWER
Het wordt steeds leuker in Moergestel achter de bar. Of is het
nu voor de bar? Enfin, zo stilletjes aan zien we in de cafés van
onze vier carnavalsverenigingen almaar vaker het gezicht van
de dochter van de kastelein stralen. Tijd om eens kennis te
maken met… de dochter van Jan-Hein.
Het gelijknamige liedje van Stef Ekkel zou zo uit de boxen van
café De Brouwer kunnen schallen. Maar wat ons betreft is
alleen de eerste zin op ons van toepassing tijdens Carnaval
in De Brouwer (‘Ik lig op mijn rug naar het plafond te staren.’)
Op een grijze zaterdagmiddag hebben we afgesproken met
Manon de Brouwer, de dochter van Jan-Hein. We leren haar
kennen als open, leuk, eerlijk en trots op haar pa.
“Ik ben wel een beetje papa’s kindje.” Misschien wel de
meest treffende uitspraak van Manon over het werken in
het café van haar vader: “Mijn invloed is denk ik ook best
wel groot. Als ik iets adviseer, neemt ie dat wel snel aan. Het
maakt het werk ook chiller. Alleen maar dingen opvolgen, zou
ik ook niet zo leuk vinden.”
Manon is 21 jaar en tweedejaars studente psychologie
op Tilburg University. “Als ik hier aan de bar tegen iemand
zeg dat ik Psychologie studeer, dan vragen ze mij of ik hun
gedachten kan lezen, haha. Dat is natuurlijk flauwekul. Het
is nog een brede en vrij theoretische studie, ik heb dit jaar
gekozen voor klinische psychologie.”
Ondanks haar studie en werk in café De Brouwer blijft
er toch nog wat vrije tijd over. “Ik doe veel leuke dingen
met vriendinnen en met Luc (Swinkels, haar vriend). Tot de
middelbare school maakte ik nog muziek bij de harmonie,
maar nu is het vooral studie, café en vrienden. Mijn vrije tijd
is nu ook wat minder, omdat we met de kantine van Audacia
extra werk hebben.”
Naast vader en werkgever blijkt Jan-Hein tijdens het gesprek
ook nog eens de mental coach van Manon. Jan-Hein: “Laot
oew eigen geen dingen in de mond leggen, hè.”
Ze redt zichzelf prima, kunnen wij beamen. Zeg Manon,
hoe ziet jouw Carnaval er eigenlijk uit?
“Carnaval is wel een paar dagen knallen. Dat is vaak van drie
tot elf en meestal ga ik ook nog twee dagen zelf carnavallen.
Al word ik wel wat achter de hand gehouden voor de
personeelsplanning, beetje back-up. Als ik Carnaval vier, is
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dat op de wagen. Bijvoorbeeld op zondag met de optocht en
daarna Karnaval Festival. Dat is rond een uur of twaalf wel
gedaan. Dan is het niet erg om naar bed te gaan, zeker niet als
je de dag erna moet werken. De maandag werk ik helemaal.
Vanaf dat iedereen ’s ochtends komt ontbijten (Unne bôjem
lègge, red.), later weer terugkomt en dan helemaal tot het
einde. Best wel zwaar, maar daar moet je gewoon even niet
bij nadenken.”
Zit je liever achter de bar of voor de bar? “Het hangt er
van af. Gisteren was hier bijvoorbeeld een bierpongtoernooi
en dan vind ik het leuk om daaraan mee te doen. Ook praat
ik dan graag links en rechts met wat mensen. Maar aan de
andere kant: als ik werk, verdien ik geld.”
Wat zegt jullie pap het aller vaakst tegen jou? “Het gaat
serieus altijd wel goed tussen ons, hoor. Maar als hij een grap
voor de zesde keer vertelt, denk ik weleens: ben toch eens
wat creatiever.”
Schuilt er in jou net zo’n moppentapper als je vader? “Als
café-artiest schuift Manon haar broer Thijn naar voren. Ik hou
me liever wat meer op de achtergrond, maar zeker als Thijn
wat gedronken heeft wil hij weleens zijn gitaar pakken.”

Wat vind jij van De Pierewaaiers? “Ik vind De Pierewaaiers
heel gezellig. Ik zou het raar vinden als hier een andere club
zou komen en jullie maar af en toe. Ik vind het oprecht gezellig
en er is nooit gedoe.”

FACTS:
Naam: Manon de Brouwer
Geboortejaar: 1997
Lievelingsdier: hond of zo
(“Ik zou eigenlijk nog wel een keer
een hond willen, maar ja, papa is
allergisch. En het zou sowieso een
grote moeten zijn, want een klein
hondje vindt ie voor lul.”)
Muzieksmaak: “Ons pap noemt
het negermuziek.”
Mijn idolen: Hans en Ricky de
Brouwer (opa en oma natuurlijk)

UIT DE
OUDE DOOS

Het hele gezin is inmiddels betrokken bij het café en alles
wat er rond het familiebedrijf gebeurt (zoals dit interview,
bijvoorbeeld). Als ik (Stephan) op derde kerstdag langs De
Brouwer loop, zijn mama Monique en dochter Manon buiten
de kerstzooi aan het opruimen. Ze vragen natuurlijk of het al
af is. Ik zeg natuurlijk van niet, want ik mag niet liegen. “Ook
ons mam werkt zeker hard voor de kroeg, dat mag je best
opschrijven.”
Word je ooit de cafébazin? “Ik hoor die vraag echt zó vaak,
niet echt een creatieve, haha. Maar ik denk daar nu niet
over na. Niet voor niets ben ik nu serieus met mijn studie
Psychologie bezig.”
Onder de mensen zijn blijkt wel Manon haar drijfveer voor
zowel studie als werk. “Je werkt samen met en ook samen
voor mensen.”
Toch heeft haar studie wel enige invloed. “Ik denk dat ik wel
meer let op gedrag van mensen, al is het enkel observeren.
Ik doe daar verder niks mee, maar het valt me wat meer op.”
Laurens ziet hoe Jan-Hein zich tactisch positioneert. Wel in
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Ervaren specialisten met innovatieve oplossingen

HALLO CARNAVALSMINNEND MOERGESTEL,
Carnaval 2019 staat voor de deur, en wat of samen als kleine loopgroep: iedereen heeft
hebben we er zin in! De Dors(T)vlegels zij er plezier en dat is iets wat je tegenwoordig moet
weer helemaal klaar voor.
koesteren.
Op ons Prinsenbal zaterdag 3 november jl. hebben
we tijdens een zeer drukbezocht Prinsenbal onze
Prins bekendgemaakt. Onze Prinsencommissie
is bij diverse kandidaten aan de deur geweest,
maar telkens was er een mysterieus persoon die
de kandidaat Prins liet verdwijnen. Dan maar via
internet een Prins zoeken. In een grote kist kwam
Ronaldo weer terug. Althans, dat dacht iedereen.
Maar het bleek een afleidingsmanoeuvre te zijn.
Als grote verrassing voor iedereen kwam onze
nieuwe Prins, Prins Martinus, in het dagelijks
leven bekend als Martijn Ketelaars, uit de kist
tevoorschijn! Hij zal samen met adjudant Ron
onze club voorgaan in het feestgedruis! Een
super team samen. En ik wens hen dan ook heel
veel succes de komende tijd.

Voor al uw fiscale zaken in binnen- en buitenland
Al vele jaren actief in de fiscale begeleiding bij ondernemen in het buitenland
Optimus advies
Kantsingel 16t
5349 AJ Oss
T: 0412-622005
M: info@optimus-advies.nl
W: www.optimus-advies.nl

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, die alle een nieuwe
Prins hebben, zal het een mooie Carnaval gaan
worden. Ook jullie wens ik heel veel plezier en
een heel mooie Carnaval. Geniet ervan!
Want zoals het motto dit jaar luidt: Gaot ’r mar
aon staon!

Hiermee kunnen we ons weer klaar gaan maken Met carnavaleske groet.
voor de Carnaval. Of je nou muziek maakt, een
wagen bouwt of meedoet als loopgroep, alleen Ad Bakkers, voorzitter C.V. De Dors(T)vlegels

BESTE CARNAVALSVIERDERS,
Wat kan er in een jaar veel veranderen!
Afgelopen jaar gingen we met De Dors(T)
vlegels dweilen om eens te ervaren hoe
de club werkelijk is. Toenmalig Prins
Ronaldo probeerde mij immers al langer
te paaien om lid te worden. En na vele
jaren van een afstand gekeken te hebben
werd het eens tijd om eens mee te gaan.
Sommigen kende ik al heel goed, anderen
alleen van gezicht, maar na een middagje
dweilen voelden wij ons helemaal thuis.
Dus we werden lid. En het gezegde luidt:
je geeft een vinger en … Dus behalve lid
worden, kwam ik ook in de raad.

conclusie: ik doe het! Dus die ene vinger
werd heel mijn hand! En daarom mag
je als Prins een rechterhand benoemen.
In mijn geval koos ik voor Ron(aldo),
vanwege zijn opgedane expertise van de
afgelopen jaren en hij kan mij bijstaan
en namen in mijn oor fluisteren voor het
geval dat we de dorpsgrenzen overgaan.
En dan wordt het 3 november, mijn komuit-de-kist-moment. Ik weet bijna zeker
dat de verrassing bij velen groot was, en
dat was ook de bedoeling. Nu kan ik wel
zeggen: Prins zijn is leuk, een eer, een
aanrader, niet altijd makkelijk, maar zeker
leuk! Dat zullen Prins Rob d’n Urste,
Prins Lars d’n Urste en Prins Harrie d’n
Urste zeker beamen. We staon er immers
saomen aon! En samen met Ron en de
rest van mijn raad staan wij paraat. De
kleuren wit en blauw, dat is waar ik van
hou. Ik ben zo trots om Dors(T)vlegel te
zijn!

En toen kwam de vraag of Prins zijn iets
voor mij zou zijn? Dus ik dacht: Gaot ’r
mar aon staon! Wil ik het? Kan ik het? Nu
had ik al langer een zwak voor De Dors(T)
vlegels; een mooie, actieve club, leuke
mensen en een fijne residentie waar wij
graag vertoeven en waar de koffie heet en
het bier lekker is. En juist die club wilde
mij als Prins!
Nu kun je zonder keeper niet voetballen Alaaf!
en een C.V. kan niet zonder Prins. En na
goed wikken en wegen kwam ik tot de Prins Martinus

PRINS SJAAK D’N URSTE
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Staand van links naar rechts
Stefan Moorman, Robbie Eijkemans, Leon Donkers, Ritchie de Laat, Wim van Dijk,
Prins Martinus, Robert van den Aker, Adjudant Ron, Patrick van de Plas,
Hennie de Wit, Jan Moorman en Dré Mallens
Niet op de foto
Edwin Spaninks, Twan v/d Bruggen, Jan Beekmans, Rob Kogels en Cees Hamelink

Edwin Spaninks,
Wim van Dijk (afgetreden),
Ad Bakkers,
Toon Moorman en
Twan v/d Bruggen

Prins Martinus en adjudant Ron

Niet op de foto:
Helmut Habraken

weer
Dames ook at
a
aktief par

De hele bubs naar
de Boerenbruiloft

Ontmoeting met
CV de Zotte Mulders
tijdens dweilen
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KOP

Rave, alsof
het je laatste
dag is.

tekst

Jij liet me
vallen, zacht in
de puree.

Uitrustend na zwoegen
wagenbouw

Weer
e
wagen en mooie
gebou
wd

Prins en adjudant
afhalen 2018

Voorzitter
33 jaar lid

Programma Carnaval 2019
Vrijdag 1 maart

PROEF DE SMAAK VAN CROY!

13.00 uur Bezoek aan kindercarnaval
Na afloop naborrelen met de andere
carnavalsclubs in café ’t Draaiboompje
20.00 uur Verzamelen in residentie ’t Centrum
Afhalen prins Martinus en dweilen in Moergestel
Met bezoek aan C.V. De Springveren in
café De Veerkes

Zaterdag 2 maart

RESTAURANT CROY ’T STOKSKE
Croy ‘t Stokske, waar GENIETEN met hoofdletters geschreven wordt.

10.45
10.45
11.15
11.30
13.00

uur
uur
uur
uur
uur

17.30
18.00
20.00
20.30

uur
uur
uur
uur

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.

Wij maoke dè saome wel!

RESTAURANT CROY ‘T STOKSKE
ZANDSTRAAT 1 | MOERGESTEL
RESERVEREN: 013 - 513 1385

22.30 uur
22.30 uur
24.00 uur

Bezoek Prinsen en adjudanten aan Park Stanislaus
Verzamelen Raad van Elf in residentie ’t Centrum
Einde bezoek Park Stanislaus
Gezamenlijke brunch in café ’t Draaiboompje
Aanvang programma Boerenbruiloft
Met sleuteloverdracht in Den Boogaard
Einde Boerenbruiloft
Eten bij Bij Wout
Verzamelen Raad van Elf
Bezoek van C.V. De Durdraaiers,
C.V. De Pierewaaiers en C.V. De Springveren
Einde bezoeken
Bezoek aan C.V. De Springveren
Ontbinding Raad van Elf

Zondag 3 maart
12.00
15.30
16.00
18.00
20.00
21.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Verzamelen Raad van Elf voor deelname aan de optocht
Einde optocht
Aanvang kindermiddag in residentie ’t Centrum
Eten bij Bij Wout
Verzamelen Raad van Elf
Bezoek aan C.V. De Durdraaiers
Met prijsuitreiking wisselbokaal prinsenwagens
23.00 uur Terug naar residentie ’t Centrum
24.00 uur Ontbinding Raad van Elf

Maandag 4 maart
12.45
12.45
13.15
14.00
14.30
16.00
16.30
17.15
17.45
18.00
20.00
20.30
21.15
22.15
24.00

uur Verzamelen Raad van Elf
uur Dweilen bij De Veerkes
uur Dweilen bij ’t Draaiboompje
uur Dweilen bij Epi
uur Dweilen bij de Bierschaope
uur Dweilen bij Den Boogaard
uur Dweilen bij De Brouwer
uur Dweilen bij De Steeg
uur Terug naar ’t Centrum
uur Eten bij La Moer
uur Verzamelen Raad van Elf
uur Bezoek aan café De Klaore
uur Bezoek aan C.V. De Pierewaaiers
uur Terug naar residentie ’t Centrum
uur Ontbinding Raad van Elf

Dinsdag 5 maart

12.00 uur Verzamelen Raad van Elf
13.00 uur Bezoek aan prinsverkiezing GV De Borrelaers
14.00 uur Vertrek voor bezoek bingo senioren op
Park Stanislaus
14.35 uur Terug naar residentie ’t Centrum
15.00 uur Carnavalsmiddag in onze residentie met
bevriende carnavalsverenigingen
18.00 uur Einde carnavalsmiddag
18.30 uur Eten Raad van Elf
20.00 uur Verzamelen Raad van Elf
20.30 uur Bezoek van de Bierschaope en C.V. De Springveren
23.45 uur Pierrotverbranding en bekendmaking motto 2020
00.30 uur Afsluiting carnaval 2019 in residentie ’t Centrum en
ontbinding Raad van Elf

WWW.DESMAAKVANCROY.NL
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SMC DWEILPROGRAMMA 4 MAART 2019

Hedde iets nodig,
komde iets te kort?
Gaot ‘r mar aon staon!

Dierenhotel

Uw dier is
óók graa
g
tussen soo
rtgenoten!

Iedere dag dierenpolonaises!
Voor meer informatie ga naar hetdierenhotel.nl

11.45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15

DURDRAAIERS

PIEREWAAIERS
De Brouwer
Unne bôjem lègge
Unne bôjem lègge
Unne bôjem lègge
Unne bôjem lègge
Unne bôjem lègge
Vertrek naar Epi
Epi
Epi
Epi
Vertrek naar ‘t Centrum
‘t Centrum
‘t Centrum
‘t Centrum
De Klaore
De Klaore
De Klaore
De Veerkes
De Veerkes
De Veerkes
De Steeg
De Steeg
De Steeg
De Brouwer
De Brouwer
De Brouwer
Vertrek naar Den Boogaard

12:00		
12:15
‘t Draaiboompje
12:30
‘t Draaiboompje
12:45
Vertrek naar Epi
13:00
Epi
13:15
Epi
13:30
Vertrek naar Den Boogaard
13:45
Den Boogaard
14:00
Den Boogaard
14:15
Hierneffe
14:30
Hierneffe
14:45
De Veerkes
15:00
De Veerkes
15:15
‘t Centrum
15:30
‘t Centrum
15:45
‘t Centrum
16:00
De Steeg
16:15
De Steeg
16:30
De Steeg
16:45
De Klaore
17:00
De Klaore
17:15
De Klaore
17:30
De Brouwer
17:45
De Brouwer
18:00
De Brouwer
18:15
Vertrek naar De Gerrithoeve

DORSTVLEGELS
‘t Centrum
‘t Centrum
‘t Centrum
De Veerkes
De Veerkes
‘t Draaiboompje
‘t Draaiboompje
‘t Draaiboompje
Vertrek naar Epi
Epi
Epi
Vertrek naar De Bierschaope
De Bierschaope
De Bierschaope
De Bierschaope
Vertrek naar Den Boogaard
Den Boogaard
Den Boogaard
De Brouwer
De Brouwer
De Brouwer
De Steeg
De Steeg
‘t Centrum
Vertrek naar Brasserie La Moer

SPRINGVEREN
Epi
Epi
Epi
Epi
Vertrek naar De Klaore
De Klaore
De Klaore
De Klaore
De Steeg
De Steeg
De Steeg
De Steeg
De Brouwer
De Brouwer
De Brouwer
De Brouwer
‘t Centrum
‘t Centrum
‘t Centrum
‘t Centrum
‘t Draaiboompje
‘t Draaiboompje
‘t Draaiboompje
‘t Draaiboompje
Vertrek naar Croy ‘t Stokske
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DE FONTIJN

Carnaval vierde meej oe moaten

VERRASSENDE
LOTING PSV IN
CHAMPIONS LEAGUE

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

Opvallende taferelen op 30 augustus 2018
in het Monegaskische Monaco. Bij de
loting voor de UEFA Champions League
werd PSV per ongeluk ingedeeld in Groep
Hashtag. En alsof dat nog niet genoeg was
werden de Eindhovenaren ook nog eens
gekoppeld aan Ierland, Engeland en Wales.
Philip Cocu reageerde verbaasd: “Ik ben
helemaal geen trainer meer van PSV,
waarom vraag je me dit? Wat mij betreft
had Erdogan de loting moeten doen, dan
had Fenerbahçe alsnog meegedaan.”
Mark van Bommel: “Hoe kan dit nou
weer? Verheug je je drie maanden op
Barcelona, Internazionale en Tottenham,
krijg je dit. Horen Engeland en Wales
binnenkort überhaupt nog wel tot
Europa?”
De Britse premier Theresa May reageerde
verheugd op de loting: “Wijjjjjj gaaaaaan
Euuuuuuuuuu-ropa iiiiiiiiin, wij gaan
Europa iiiiiiiiin.”

JOHAN EN LAURENS
KONDEN HUN BORST
NAT MAKEN BIJ
TOUGH TEN MILES
OISTERWIJK
Op zaterdag 30 juni 2018 vond in
Oisterwijk, beter bekend van het
Brabantse Moergestel, de Farmers Fun
plaats. Lokale deelnemers deden een greep naar eeuwige roem. Maar of het zo makkelijk
zou gaan worden, viel nog te bezien. Laurens en Johan van C.V. De Pierewaaiers waren bij
de deelnemers en onthulden exclusief voor De Fontijn hun tactiek.
Johan had een minimale training achter de rug, maar dat is naar eigen zeggen bewust: “Je
moet nooit meer trainen dan de afstand die je daadwerkelijk gaat afleggen. Dan ben je een
dief van je eigen conditie. Loop je je eigen wekenlang uit de naad en wat krijg je? Ben je
kapot op de dag dat het moet gebeuren.
Ja, ik denk wel dat ik het zwaar ga krijgen. Hopelijk kan ik mijn hoofd boven water houden,
maar zeker is dat ik mijn borst nat kan maken. Vooral bij de hindernissen bij Boer Johan
en Boerin Susanne, waar toch een flinke bak modder op ons ligt te wachten. Het zou wel
grappig zijn als mijn vrouw kijkt wanneer ik op mijn kont glijd, dan ziet ze me eindelijk
weer een keer zitten, haha.”
Laurens had er wat meer kilometers op zitten, maar bleek ook een specifieke techniek te
hebben bijgespijkerd: “Mijn tactiek? Ik ben de afgelopen maanden lekker vaak doorgezakt
in het café. Op die manier heb ik opnieuw leren kruipen zeg maar, naar huis en naar de
plee, haha. Dat gaat me bij deze mud-run zeker helpen. Hopelijk kruip ik door het oog van
de naald.
Maar mijn vriendin en haar zus lopen ook mee, dus die ga ik lekker volgen. En het mooie
is, die twee hebben altijd gelijk. Hun meningen zijn zeg maar feiten. Dus loop ik morgen
lekker de hele dag achter de feiten aan, haha.”

BELGISCHE REGERING STEMT PER ONGELUK VOOR AFSCHAFFING BLESSURETIJD

Een simpel debat in het Belgische parlement heeft mogelijk
verstrekkende gevolgen. De regering zou vandaag stemmen voor het
afschaffen van de zomer- of wintertijd. Maar in plaats daarvan werd per
ongeluk de blessuretijd afgeschaft.
Michel: “Foutje, dat moet kunnen. Het belangrijkste is dat de volledige
coalitie mij blijft steunen. Goed, we moeten nu naar de FIFA om dit besluit
er koste wat kost doorheen te drukken, maar dat is lang niet zo erg dan
onze beslissing herzien. Als Theresa en ik de wereld dit jaar iets hebben
meegegeven is dat je voet bij stuk moet houden. Hoe kut de beslissing
die je moet verdedigen ook is.”
Filip: “Ik dacht dat we helemaal geen regering meer hadden. Krijg je dit,
hebben we ook geen blessuretijd meer. Ironisch, want de politiek is juist
zo goed in tijdrekken.”
Joachim Löw: “Hoe moet Duitsland zonder blessuretijd nu nog ooit
Wereldkampioen worden?”
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Carnaval 2019 wordt bij `t Draaiboompje:

S
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Donderdag 13 december, 19.45 uur

Vrijdag 1 maart: De

Kreezie Draaidee
met DJ Izzy en De Dorini`s
Zaterdag 2 maart:

Faute avont met 70`s- 80-`s en jodely`s
discoshow met DJ Wim

Ik zit net Moergestel-TV te kijken met de mooie
reportage over mijn prinsverkiezing bij De
Durdraaiers. Wat een uitbundige stemming. Druk,
vrolijk, ruig, gezellig; alles wat een Prinsenbal tot
een geslaagde avond maakt.
De Prinsencommissie, de ex-Prinsen, de raden
van de andere verenigingen en het vele publiek
(gelukkig ook veel jong publiek) hadden er al snel
een goeie ambiance in zitten. Ook de aanwezigheid
van de familie Flodder heeft daaraan bijgedragen.
Ik weet zeker dat iedereen een geweldige avond
heeft gehad.
Ik heb het voorrecht om de nieuwe Prins te mogen
zijn van deze club. Wie ik ben? Ik ben Harrie van
Gorkum, 54 jaar jong, vrijgezel, koeienboer te
Moerenburg (Tilburg).

Zondag 3 maart: Vanaf 15.00 uur

TE
Waarom heb ik in Moergestel toch zo’n goeie welkom in onze residentie ’t Draaiboompje. Tijdens
aard? Moergestel en Moerenburg: de grondslag Carnaval is deze omgedoopt tot ‘HARRIES INN’.
en het soort volk zijn hetzelfde, dat ligt me wel. En
ons moeder is er een van Mutsaers van ’t Stokske. Jan, Harriette, Sjaan en het gehele personeel wil ik
alvast bij voorbaat bedanken voor de goede zorgen
Goat ’r mar aon staon meej Carnaval, dat kan een tijdens Carnaval. Ik hoop iedereen met Carnaval te
Prins niet alleen. Gelukkig heb ik een hele goeie zien. Goat ’r mar aon staon, want alleen gaoi ’t nie!
adjudant (munne maot) Frank de Cort aan mijn
zijde. Na jaren samen in de raad gaan we nu de Met carnavaleske groet,
kar trekken. Samen met de Raad van Elf gaan we
Prins Harrie d’n Urste
er weer een mooie Carnaval van maken.
Dat kunnen we niet alleen als Durdraaiers.
Maar gelukkig zijn onze zusterverenigingen De
Pierewaaiers, De Dorstvlegels en De Springveren
met hun Prinsen, adjudanten en raden ook weer
van de partij, waarmee we er weer ‘unne schône
Carnaval van gaon maoken’.
Ik hoop dat we meer jeugd bij Carnaval kunnen
verwelkomen. En dat er meer evenementen door
en voor hen worden georganiseerd. Want zonder
de jeugd is er geen toekomst!
Ik heet iedereen tijdens Carnaval van harte

Mini playback show

‘U T BEST U U
R’

Voor én door onze kids!
`s Avonds:

Prijsuitreiking van de
prinsenwagens
Met DJ Arnold!

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

BESTE CARNAVALSVRIENDEN,

Maandag 4 maart:

Gaot ’r maor aon staon! Dat doen wij als
Durdraaiers uiteraard ook weer. Want zonder
Durdraaiers geen Carnaval in Moergestel!

komend jaar samen met zijn adjudant Frank de
Cort proberen om de Raad van Elf in toom te
houden (of juist niet?).

staon!’

én de GCP!

Wel een paar wisselingen van de wacht dit
jaar. Naast mijzelf zijn Twan Vugts en Geert
Claassen na 5 en maar liefst 20 jaar (!) gestopt
als raadslid. Maar ze blijven gelukkig betrokken
bij onze club.

Als Durdraaiers zijn we er dus helemaal klaar
voor om er samen met onze zusterverenigingen
en hun nieuwe Prinsen weer een geweldige
Carnaval van te maken in d’n Draai en verre
omstreken. Als voorzitter wens ik onze
nieuwe Prins, de Raad van Elf, de Voorraad,
de ex-Prinsen, de Durdraaierinnekes, het
bestuur, de Club van 50 en al onze andere
carnavalsvrienden heel veel leut toe tijdens
Carnaval 2019. Het jaar dat we ons 50-jarig
jubileum mogen vieren!

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

Dweilen

Kids party met
Clown Babsie en de
Brakke Prins verkiezing
met Johnny Purple
en DJ Arnold!

Dinsdag 5 maart: Vanaf 14.30 uur

Goat `r mar aon staon!

Daarvoor in de plek krijgen we er een paar
jonge honden bij: Willem van Haaren en Dirk
van Nunen. Het gat dat zij achterlaten bij
onze ‘voorraad’ wordt aangevuld met Graard
Ketelaars en Bas Kroon. En binnen het bestuur
heeft Marie Ketelaars het stokje overgenomen
van haar grote broertje Jan.
Maar de grootste wijziging is natuurlijk dat er bij
De Durdraaiers een nieuwe Prins is gekomen.
Na 3 zeer geslaagde jaren heeft Prins Jos d’n
Urste een waardige opvolger gevonden in de
persoon van Prins Harrie d’n Urste. Hij gaat

Wees gegroet!

Ik weet zeker dat onze kasteleins Jan en
Harriëtte met het voltallige personeel (en
natuurlijk niet te vergeten Sjaan) er weer voor
zorgen dat het kei vet wordt in onze residentie.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Kom dus
gerust een keer aanwaaien bij ’t Draaiboompje
(over de stroom). ‘Dan gaon we er saome aon
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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.
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Graard Ketelaars: Graard is 29 jaar en hij woont aan
de Schoolstraat (Moers Midden) in Moergestel. Zoon van
Jan en Jeanne Ketelaars (aan de Heikant). Van beroep is
Graard verhuurmedewerker bij ‘123 Machineverhuur’ en
zijn vrije tijd is gevuld met hobbyen.

Tuin aanleggen?
Gaot ‘r mar aon staon
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Ralph van Loon:
Zet alles op
zunne kop

Dirk van Nuenen:
Vieren wa ge
kunt vieren
Arjan Timmer:
Veel leut en er een
mooi fisje van maken

Paul van der Sanden:
Ik het bier voel
lopen en de muziek
hoor klinken.

Frank de Cort:
Maok saome plezier,
dè dan wir wel!

vandevenkunstgras.nl

Patrick Witlox:
Leef nu, rollater

Gijs Claassen:
Begin de dag op tijd,
het is zo voorbij

Willem Moorman:
Voetjes van de vloer

Tijs van der Zanden:
Gas erop!

hoveniersbedrijfvandeven.nl

Freek op ’t Hoog:
We zèn toch gvd#
Durdraaiers,
of nie dan?!

Dirk van Velthoven:
Draai lekker dur

Jan Ketelaars:
Denk nergens aon
meej Carnaval

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

Heuvelstraat 25
Moergestel
013 - 513 05 53

D

Geert Claassen:
Draai lekker dur

Frank Timmermans:
Genieten met een
hoofdletter G

Willem van Haaren:
Neem je vrienden
bij de hand, dat
voorkomt trammelant

Ralph van Loon:
De Durdaaiers
natuurlijk

Gertjan Dhondt:
Op woensdag
vrij nemen

Joost Swinkels:
Zorg dat er veul
ambiance is overal
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in Gèssel. Zoon van Willem en Nettie van Haaren-van Hoof.
Broertje van Lia, beter bekend als Lia Haarstijl. Zijn beroep
is internationaal accountmanager bij MS Schippers.
Hobby’s zijn vrienden, fitness en natuurlijk Feest van
de Lange Nacht.
Dirk van Nuenen: Dirk is 26 jaar en is woonachtig
aan het Rootven 30 in Moergestel. Zoon van Jan en
Petra van Nuenen. Beroep is allround constructie
bankmedewerker/lasser en in zijn vrije tijd is
hij bezig met klussen aan het nieuwe huis en
tussendoor soms nog hardlopen.

VRIJDAG 1 MAART
13.00 uur Scholencarnaval in Den Boogaard
15.30 uur Borrelen in HARRIES INN
21.00 uur KREEZIE DRAAIDEE met DJ IZZY
en De Dorini’s
23.11 uur Officiële opening / startschot van
Carnaval 2019 door Jan Rijnen en
Prins Harrie d’n Urste

MAANDAG 4 MAART:
11.30 uur ‘Vurdraaien’ (stevig ontbijt voor
aanvang dweiltocht)
12.15 uur Aanvang dweiltocht in
HARRIES INN
13.00 uur Epi
13.30 uur Vertrek naar Den Boogaard
13.45 uur Den Boogaard
14.15 uur Hier Neffe
ZATERDAG 2 MAART:
14.45 uur De Veerkes
11.30 uur SMC-brunch in HARRIES INN
15.15 uur ’t Centrum
13.00 uur Ophalen boerenbruidspaar
16.00 uur De Steeg
13.30 uur Openingsmiddag/Boerenbruiloft in 16.45 uur De Klaore
Den Boogaard
17.30 uur De Brouwer
14.30 uur Aanvang bruiloftsfeest, live muziek 18.15 uur Vertrek naar de Gerrithoeve
feestband Double Wood
18.30 uur Aanvang diner bij de Gerrithoeve
18.15 uur Vertrek naar de Gerrithoeve
20.15 uur Terug naar HARRIES INN
18.30 uur Aanvang diner bij de Gerrithoeve
20.45 uur Bezoek aan C.V. De Springveren
20.00 uur Terug naar HARRIES INN
22.00 uur Bezoek aan C.V. De Pierewaaiers
20.20 uur Bezoek aan C.V. De Dors(t)vlegels 24.00 uur Terug naar HARRIES INN
21.45 uur Bezoek aan FOUTE AVONT MET
70’S-80’S EN JODELY’S met
Lime Light discoshow met DJ Wim DINSDAG 5 MAART:
in HARRIES INN
13.00 uur Prinsverkiezing G.V. De Borrelaers
14.15 uur Bezoek seniorenbingo & loterij
ZONDAG 3 MAART:
Stanislaus
12.45 uur Aanvang carnavalsoptocht
14.15 uur Dweilen in Moergestel met Brakke
14.45 uur Na de optocht terug naar HARRIES
Prins-verkiezing
INN
17.00 uur Terug naar HARRIES INN,
15.00 uur Aanvang Mini Playback Show
kindermiddag
18.00 uur Prins Harrie d’n Urste maakt de
19.15 uur Aanvang diner in HARRIES INN
winnaar(s) bekend
19.45 uur Vervolg Brakke Prins-verkiezing
18.30 uur Vertrek naar de Gerrithoeve
23.11 uur Sluiting van Carnaval 2019 door
18.45 uur Aanvang diner bij de Gerrithoeve
Prins Harrie d’n Urste
20.00 uur Terug naar HARRIES INN
24.00 uur Pierrotverbranding op
21.00 uur Bezoek van C.V. De Dors(t)vlegels
St.-Jansplein
21.15 uur Bezoek van C.V. De Springveren
24.15 uur Bekendmaking motto 2020
21.40 uur Bezoek van C.V. De Pierewaaiers
22.00 uur Uitreiking wisselbeker
prinsenwagens

PROGRAMMA 2019
PROGRAMMA 2019
PROGRAMMA 2019
PROGRAMMA 2019
PROGRAMMA 2019
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Willem van Haaren: Willem is 24 jaar, hij woont in ’t Broek

®

EX-PRINSEN:
Vlnr Jan van Esch, Pieter van Opbergen, Jos Hoefnagels, Ad Witlox, Paul
Timmermans, Pieter van Bijsterveldt, Rini op ’t Hoog, Eric Boogaers,
Adri Koster, Henri Hendrikx, Frank Kouwenberg, Hans Antonis

PRINSENBAL 2018
Ook voor projectstoffering
25 jaar ervaring
Specialist in leder
Van klassiek tot modern
Ook verkoop van diverse
materialen voor de doe-het-zelver..
Ook schuimrubber!

Zaterdag 8 december was het eindelijk zover. De avond Deze uitgesproken tv-familie beleefde doldwaze en
waar al weken over gepraat werd in onze residentie: komische avonturen in Moergestel. Opa Flodder dacht
HET PRINSENBAL VAN C.V. DE DURDRAAIRERS.
de Prins al snel gezien te hebben en reed pardoes de
Reusel in. Bij de plaatselijke slager werd de zoektocht
Na het galgenmaal van Prins Jos d’n Urste genuttigd te ook geen succes, want die was al elders Prins. Zanger
hebben, kwamen C.V. De Pierewaaiers, C.V. De Dors(t) Gino Valentino (berucht in de Zino) wilde geen Prins
vlegels en C.V. De Springeveren in onze residentie. worden, maar wel een optreden geven (wat hij ook
Deze werden van harte welkom geheten door de later op de avond deed). Op de tennisclub werd ook
presentatrice van de avond: Maartje van Diessen. De niemand geschikt gevonden en werden Kees en Johnny
vriendelijk doch dringend verzocht om het paviljoen te
avond kon beginnen.
verlaten. Nadat de vrouwelijke Kees de buurman had
Prins Jos d’n Urste werd op ludieke wijze (een ex- verleid (‘oh buurman, wat doet u nu?’), was er door de
Prinsen-quiz met ‘speciale gezichten’) voor de derde mannelijke Kees genoeg chantagemateriaal gemaakt
keer opgenomen in de raad van ex-Prinsen. De en werd de nieuwe Prins zo gedwongen om Prins te
worden.
zoektocht naar een nieuwe Prins kon beginnen.
De Prinsencommissie had er ook dit jaar weer veel tijd
en moeite in gestoken om er een waar spektakel van
te maken. Op zoek naar een nieuwe Prins werd dit jaar
de hulp ingeroepen van Sjakie en de familie Flodder.

Burg. Bardoelstraat 42
5066 VE Moergestel

nieuwe Prins ten tonele.
En de nieuwe prins van De Durdraaiers is geworden:

Prins Harrie d’n Urste
Zoals iedereen binnen carnavalsvierend Moergestel
weet, gaat het hier om Harrie van Gorkum, 54 jaar
jong en woonachtig aan de Broekstraat in Tilburg.
Zijn grootste hobby is skiën in het Oostenrijkse
Westendorf, waar hij net zo’n bekende verschijning
is als in Moergestel. Hierdoor zal onze residentie ‘t
Draaiboompje met Carnaval omgedoopt worden tot
Harries Inn.

Nu de nieuwe Prins gevonden was, kon hij eindelijk om Prins Harrie d’n Urste zal tijdens Carnaval en alle
23.11 uur (plus het Gèssels kwartierke) gepresenteerd andere officiële plichtplegingen bijgestaan worden door
worden. De lelijke eend van Sjakie kwam naar voren zijn adjudant Frank de Cort.
gereden en daaruit kwam als volkomen verrassing de

013 - 513 42 70
06 - 547 60 559
info@bouwbedrijfvandenmeijdenberg.nl

…als herstoffering perfect moet zijn!

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

www.johnsstof fering.nl
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Van de Rijt
Stijlstofferingen
Herstoffering van antiek en modern meubilair
Sinds 1957

- Klassieke velours en moderne design
- Vrijblijvende prijsopgave

E-mail: info@stijlstofferingen.nl

Rootven 33 Moergestel Tel: 013-5131508






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

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 Bestratingen B.V.
Broeders Fouragehandel &
Loonwerkbedrijf V.O.F.
Café ‘t Centrum
Café de Klaore
Injection Point
Feesterij ‘t Stokske
Wayne Mullens
Grondverzet & Dienstverlening
Gerrit & Anita Caspers
Ad & Piet
Van Erve Installatiebedrijf
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DE DOCHTER(S) VAN DE KASTELEIN DEEL 4

SANNE EN IMKE (EN JAN)
VAN ’T DRAAIBOOMPJE
Voor slechts

€3,95 p/m al uw bestanden veilig!

Weet u wat u allemaal verliest als uw laptop
gestolen wordt of als uw harde schijf kapot gaat?
Uw gehele administratie, bestanden, foto's en
filmpjes van de kinderen, noem maar op.
Doe er nu iets aan!
Voor informatie tel: 013 8501298 mail: info@uwkopie.nl Frans van der

Het wordt steeds leuker in Moergestel achter de bar. Of is
het nu ervoor? Enfin, zo stilletjes aan zien we in de cafés van
onze vier carnavalsverenigingen almaar vaker het gezicht van
de dochter van de kastelein stralen. Tijd om eens kennis te
maken met… de dochter van de kastelein.
“Ze kijken ernaar uit, maar willen jullie wel op tijd komen? Om
drie uur heb ik twee partijen.” Dat stuurde mama Harriëtte
een dag van tevoren. Om maar aan te geven dat er veel leven
is in de brouwerij van ’t Draaiboompje. Dan zijn vier extra
handen haast geen overbodige luxe. Of ze een keuze hadden
qua bijbaantje? We probeerden erachter te komen en kregen
vlotte, maar aan de andere kant ook veilige antwoorden. Heel
verstandig dames! Als je vader bij het interview zit, moet je
hem ook niet wijzer maken dan nodig.
Sanne (16) en Imke (14) zijn zoals elk weekend aan het werk.
Dankzij onze komst hebben ze even pauze. Goed, ze worden
regelmatig aangevuld door vader Jan. Het maakt ons niet uit,
hun lach verraadt dat ze zich goed voelen bij pa in het café.
Allebei zitten ze op Kempenhorst. Sanne al in haar examenjaar:
“Volgend jaar naar de Rooi Pannen, voor horeca-expert.”
Nu al werken ze dus elk weekend in het café van vader Jan
en moeder Harriëtte. “We hadden eigenlijk geen keuze, haha.
Maar het is leuk, achter de bar of in de zaal.” (Jan: “Ze mogen
alles doen. Ze mogen in de bediening, afwassen, tappen. Zelfs
ruziemaken onder elkaar. Maar niet met de baas.”) Imke:
“Maar ja, de baas, dat is ons mam.”
We leggen uit dat we eigenlijk wilden integreren in het
leven achter de bar. Laurens: “Wij doen altijd alsof we het
druk hebben met Carnaval. Maar er is natuurlijk niemand zo
druk als degenen die moeten werken. En ik wilde dan weleens
ervaren hoe dat bijvoorbeeld zou zijn bij het Prinsenbal van De
Durdraaiers. Het risico om geen bier te kunnen drinken was
iets te groot en dus besloten we andere ervaringsdeskundigen
te zoeken. In dit geval jullie, de dochters van.”
Hoe is een carnavalsdag achter de bar in café ’t
Draaiboompje? Sanne: “Nou, ik ga dit jaar zelf carnavallen. Ik
weet niet hoe het met jullie zit? Vorig jaar heb ik met Carnaval
alleen nog overdag gewerkt. Wel met het Prinsenbal. Dat is
leuk om te doen, wel een grote bende. Het begint om een uur
of zes en dan de hele avond. Om drie uur, half vier zijn we
dan klaar.”
De meningen over de personeelsindeling met Carnaval 2019
waren nog wat verdeeld, maar Imke maakt indruk op Laurens
met haar functie van afgelopen jaar. Imke: “Ik stond bij de

snoepkraam.”
Imke is twee jaar gaan carnavallen met de wagen van ‘de
Fistbisten’. Een vriendenclub met bijvoorbeeld Sam, Thijs,
Lisa, Teun, Roos, Guus, Jorn, Jente, Lynn, Dirkje en Tim.
Met ook enkele kleine Pierewaaiers. Daar werd geen bier
gedronken. “Dat weet ik niet meer in elk geval.”
Prins Harrie wordt tussendoor als leuk bestempeld.
Sanne: “Heel veel mensen zeiden wel: jullie pap wordt Prins!
Maar nee, toch niet.”
Nemen jullie ooit de zaak over? Sanne: “Ik doe dat wel
alleen.” Het is een manier om te zeggen dat ze dat wellicht
wel wil. Jan: “Maar eerst maar eens op stap.” Maar zowel
vader als dochters zijn het met elkaar eens dat het mooi zou
zijn als de zaak in de familie zou blijven.
Zit je liever aan de voor- of achterkant van de bar? Sanne: “Ik
tap liever.” Imke: “Ik tap liever.” En zie je dan wel eens rare
dingen vanuit je tappositie Imke? “Niet echt. Ik heb alleen
nog maar bij feestjes overdag hoeven werken.”
Wat zegt jullie pap het aller vaakst tegen jullie of waar
heeft ie altijd commentaar op? Imke: “Dat ik niet op mijn
telefoon moet zitten als ik aan het werk ben. Maar we kunnen
wel lachen met ons pap, vooral als ie gedronken heeft.”
De dochters van d’n Draai zijn nog jong, zeker als je in tapjaren
rekent. Maar we gaan ze zeker vaker zien en hopen dan ook
dat ze ons wat beter in de gaten krijgen (en houden!). Laatste
vraag. Wat vinden jullie van De Pierewaaiers? Sanne: “Ik
weet er eigenlijk nog niet zo veel van. Dat ze de Pierewaaiers
heten en van Henk Wijngaard houden.”

FACTS:
Naam: Sanne en Imke Rijnen
Geboortejaren: 2002 en 2004
Favoriete dier: hond (“Heb er
eigenlijk ook niet echt een.”)
Muzieksmaak: Top 40 (“Henk
Wijngaard, wat voor liedjes
hebben die dan?”)
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DE FONTIJN
FRANS’ GEZIN VALT TEN PROOI AAN HONGERIGE FOTOGRAAF OP PIEREGEBROUWEL
Op hét internet zijn verleden jaar beelden opgedoken van Prins Frans’
gezin dat het wel heel erg bont maakt tijdens het Pieregebrouwel in
Moergestel. Op de afbeelding is te zien hoe de gezinsleden een voor
een keukengerei beetpakken en uithalen naar de fotograaf.
Frans: “We waren café de Brouwer nog niet binnen of de cameraman
had ons al in het vizier. Ik dacht drèkt schiet ie. Er ontstond direct
een dreigende sfeer. Zoals je ziet krijg ik bovendien bijna het deksel
op mijn neus. Dan schiet je in de verdediging natuurlijk, puur dierlijk
instinct.”
Fotograaf Bart: “Er was gewoon heel veel goei vlees in de kuip.
Logisch dat je dan honger krijgt. Als fotograaf keek ik ook constant
naar Thijs’ keuken met die goedgevulde fruitmand, mmm.
Als Pierewaaier keek ik gewoon heel diep in mijn glaasje bier,
mmmmmm.”
Het Pieregebrouwel vond zaterdag 12 mei 2018 plaats in café de Brouwer (Moergestel) en werd georganiseerd door C.V. De Pierewaaiers.
Op het programma stond een keur aan zangers en zangeressen. Op het menu stond vlees. Op het witte doek verscheen een film met
gecastreerde paardenballen.
John: “We hebben onze bezoekers een écht kijkje in de keuken gegeven. Zo hebben we op het einde van de avond op film getoond waar de
hamburgers en saté van waren gemaakt.”

Fons ging voor Brons

Belgische taferelen op 10 juli jongstleden in het
Brabantse Moergestel. Dorpsicoon ‘Fons in het
Brons’, oftewel Fons d’n Bels, stond een dag lang
gehuld in het zwart-geel-rood van zijn voorouders.
Helaas verloor België met 1-0 van Frankrijk en
werd het veroordeeld tot de kleine finale waarin
het de bronzen plak zou veroveren ten koste van
Engeland.

PRINS HARRY HET POPULAIRST
Dat blijkt uit een referendum onder de Britse
bevolking. Opvallend genoeg kreeg Harry 100% van
de stemmen. Rob, Lars en Martinus moesten het doen
met niks.
Theresa: “Harry of course. Prince Rob, haha, what did
he steal? And Lars, isn’t that a viking? To but to keep
silent about someone who is a market in us.”
Alex: “Oh, went it about the Princes out the
Pierswaversrich? Yes, then! I thought that we musten
voten fort he nicest prince of Britain. Now, Charles
think I nothing, William is under hand King, Philip beeafter 100 years and George already dead and buried.
A typical Brittish referendum, they explain weather
half a tray where we up musten voten.”
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Fons: “Dat is toch mooi?! Brons is een super mooi
metaal. Misschien dat mensen dachten dat ik
België wel even naar de wereldtitel ging loodsen,
maar diegenen hebben echt een verkeerd beeld
van mij.”
Hij wou nog wel reageren op zijn bijzondere
actie om als rode duivel verkleed voor de kerk in
Moergestel te gaan staan.
Fons: “Of ik te ver ben gegaan? Nee, ik blijf altijd
binnen de perken. Of ik de vlag verkeerd om had?
Niet als je achter me zou staan. Of ik baal dat
België heeft verloren? Natuurlijk niet, ik ben een
standbeeld.”
Om af te sluiten met een grappige anekdote:
“Als mijn muts weg is, laat ik me weer op mijn
kop schijten. Dat is bij de meeste mannen in
Moergestel precies andersom, haha.”

DE FONTIJN
ERMELINDIS PAKT GOUD
OP REUZENSLALOM
Moergestels succes bij de Olympische Winterspelen in Pyeongchang
(Zuid-Korea). Ermelindis pakte vol overtuiging het goud op de
Reuzenslalom. Concurrenten Peer Paorel en Heukelomse Mie
degradeerde ze daarbij tot advocaat van Donald Trump.
Ermelindis: “Is dit echt waar? Is dit echt waar? Ik pak hier gewoon
goud, ik geloof het zelf nog niet. Fantastisch, dit is echt een
overwinning uit het boekje. Ik ben zo reuzeblij met deze zege. Hier
heb ik zo lang en reiakhalzend naar uitgekeken. En al mijn grootste
vrienden zijn hier. Vooral die van Sint Joris gilde het uit, haha.”
Zelf spreekt Ermelindis nog van een verrassing, maar coach Hennie
is een stuk lyrischer over de prestaties van haar pupil: “Ze stak met kop en schouders boven de rest uit. Soms kijkt ze nog wel eens de kat
uit de boom, maar ze steekt altijd haar nek uit voor de ploeg.”
Peer Paorel toont zich een slechte verliezer: “Matchfixing! Ze stuiterde gewoon naar beneden! Volgens mij zat Suzanne Schulting in dat pak
van Ermelindis.”

GEMEENTE OISTERWIJK VERWIJDERT PER
ONGELUK ALLE KLNKRS UIT DE HEIKANT
Letterlijke taferelen afgelopen voorjaar in de gemeente Oisterwijk, beter bekend van Moergestel. In het
buitengebied van het Brabantse dorp werd een begin gemaakt aan de herbestrating van de Heikant.
De stratenmaker ging echter iets te voortvarend te werk, met als gevolg dat alle klinkers uit de Heikant
werden verwijderd.
Bewoner Jan destijds: “Daar gaat onze geliefde Heikant met zijn ruige vacht. Dat hobbelen over scheve
stenen, kei-mooi was dat. Die klinkers zijn nu allemaal weg. Goed, ze leggen er misschien nieuwe terug
en een beetje rechter. Maar dan zijn we onze natuurlijke verkeersremmer ook kwijt. Krijgen we straks
drempels, daar kan mijn Pop-Up Café nooit overhene.”
Ad van de gemeente, ook destijds: “Er wordt momenteel hard aan de weg getimmerd door onze mensen.
Het zijn zeer vakbekwame lui die heus wel weten hoe wegwerkzaamheden plaats moeten vinden. Eerst
alle klinkers wegwerken en daarna leggen we ze netjes weer terug. Overigens komt er vanaf juli nog
maar één klinker in de Heikant te liggen. De rest zijn medeklinkers, hahaha.”

OISTERWIJK LACHT OM OUDERWETS FIETSPAD HAGHORST

Sinds de zomer van 2018 worden Haghorst en Moergestel niet door één maar door twee fietspaden met
elkaar verbonden. Waar de pikzwarte vrij liggende strook eindigt, beginnen de rode klinkers. Die moeten
scholieren, de postbode, Guus, Marijn, Bernard en Jos veilig van en naar de Reuzelhoeve loodsen. Maar
vanuit Oisterwijk klinkt ook een kritische noot.
Dion: “Leg je een hypermodern fietspad aan, glad, soms spekglad en mooi zwart asfalt. We hebben zelfs
nog wel expres een brug over het water aangelegd, zodat we niet langs de Reusel hoeve. Maar wat denk
je? Sluit ie aan op een aftands hobbelpad met rode klinkers. Komt vast en zeker uit Haghorst, nou dan
weet je het wel. Die stenen hebben de Romeinen uit een helikopter gegooid.”
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