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ÉÉN REDEN OM ‘JA’ TE ZEGGEN

Adjudant Jeroen had natuurlijk al vier
jaar ervaring als lid van de hofhouding,
maar ik was een ‘vreemde’ binnen
C.V. De Pierewaaiers, die dan zomaar
even Stadsprins werd. Maar vanaf het
moment dat ik met het Prinsenbal het
podium betrad, hoorde ik er volledig bij.
En ik kan je zeggen: dat wij-gevoel is
niet meer weggegaan!

9
DE LAATSTE…

Bijna 14 jaar geleden, in de lente van
2006, werd ik onverwachts benaderd
door verenigingsicoon Martin op
’t Hoog. Hij sprak me aan op een
doordeweekse vrijdagavond in café
De Brouwer. Of ik hem zou kunnen
helpen met een goeie blaoskapel. Al
gauw bleek het een dekmantel van
de Prinsencommissie te zijn.

15
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“Bende gij al een keer geïnterviewd?” Wim:
“Ja, maar de verhalen die ge hed meegemakt
die krijgen een andere lading als er meer jaren
overheen zijn gegaan.”
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IK LOOP IN D’N OPTOCHT…

INTERVIEW RAF BRABERS

Toegegeven. Toen we op carnavalsdinsdag 5 maart tijdens Robs
Prijzenpaleis dit interview weggaven,
hadden we weinig rekening gehouden
met dit scenario. Maar wat was
het supertof om de 5-jarige Raf te
interviewen.
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Wat fijn dat jullie dit blaoike weer in handen hebben! Dat we er dit jaar
extra hard aan hebben gewerkt lijkt een welbekend riedeltje, maar het is
echt zo. Onder aanvoering van voorzitter Lindsey zaten we in juni van het
afgelopen jaar al rond de tafel.
En dan krijg je een Pierewaaiersblaoike dat dus weer ramvol geklets,
gezever en gebral zit. Maar nu niet zomaar denken dat dit stapeltje
stenciltjes je niets te bieden heeft. Heb jij bijvoorbeeld het Prinsenbal
van C.V. De Pierewaaiers gemist? Heb je geen idee wie de Prins van
C.V. De Durdraaiers is geworden? Of ben jij benieuwd naar de avonturen
van een vaste Opstoet-deelnemer? Ben je benieuwd welke coryfee er dit
jaar is geïnterviewd? Of ben je op zoek naar de juiste informatie rondom
Carnaval? Dit magazine zal je helpen in de aanloop naar Carnaval.
En inderdaad, dan blijven er daarna nog genoeg grappige en leuke
hersenspinseltjes van de welbekende pennen over om die eenzame
momenten met jezelf door te komen.
Op het moment van schrijven organiseert radiozender 3FM, en dat is
voor de tweede keer op rij, The Lifeline. Een wandeltocht van Goes naar
Groningen, waarbij iedereen zo vrij is om zich achter de presenterende
dj’s aan te sluiten. De verbroedering die ontstaat, is te vergelijken
met die van ons gedurende de carnavalsperiode. Het lijflied van
C.V. De Pierewaaiers bezingt niet voor niets ‘slùit oe aon’.
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Wij, als schrijvende commissieleden, zijn ontzettend blij dat Lindsey
bij ons is aangesloten en dat wij zo een fijn krantje de wereld van het
Pierewaaiersrijk in kunnen sturen. We hebben gemaokt dè we het goed
hebben gemaokt. Heb jij echter op- en aanmerkingen óf zou jij ook willen
participeren binnen deze fijne krantencommissie? Schroom niet om ons
aan te spreken.
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VOORWOORD

PRINS ROB D’N URSTE

Één reden om ‘ja’ te zeggen
Het is zaterdagavond 25 mei als Lia en ik in restaurant SEC
van (inmiddels ex-)Prins Nilles d’n Urste van het Döllekesgat
aan het eten zijn. We hebben adjudant Jeroen en Nannette
uitgenodigd als dank voor hun geweldige ondersteuning
tijdens het afgelopen Carnaval.

Toen werd het (on)geduldig wachten op de Prinsencommissie…
Maar tijdens de gezellige BBQ was het toch zover. Ook de
Prinsencommissie wilde graag een tweede jaar met ons
door, waardoor we in 2020 samen nogmaals het Carnaval in
Pierewaaiersrijk als Stadsprins en adjudant gaan beleven.

Het Carnaval ligt dan alweer een paar maanden achter ons en
dus is dit een uitgelezen moment om eens rustig terug te kijken
op wat we allemaal hebben meegemaakt.

Als ons afgelopen ‘Eurovision’ Prinsenbal de voorbode van het
aankomende Carnaval was, belooft het dit jaar weer een gezellig
feest te worden. Het is daarbij mooi om te zien dat ook de jeugd
hierbij in groten getale aanwezig was en ze laten zien bij het
Carnaval in ons dorp te horen.

Adjudant Jeroen had natuurlijk al vier jaar ervaring als lid van
de hofhouding, maar ik was een ‘vreemde’ binnen C.V. De
Pierewaaiers, die dan zomaar even Stadsprins werd. Maar vanaf
het moment dat ik met het Prinsenbal het podium betrad, hoorde
ik er volledig bij. En ik kan je zeggen: dat wij-gevoel is niet meer
weggegaan!
Mensen vragen ook regelmatig of ik er lang over had moeten
nadenken om ‘ja’ te zeggen tegen de vraag om Stadsprins te
worden. Mijn antwoord luidt dan steevast: je hebt misschien wel
99 redenen om iets niet en maar 1 reden om iets wel te doen.
Achteraf kun je pas zeggen of het wel of niet bevallen is, maar dan
heb je het wel zélf ervaren. Dus mocht je ooit gevraagd worden
voor een bepaalde rol in het sociale leven van Moergestel… Je
hebt maar 1 reden nodig om ‘ja’ te zeggen!
Maar goed, ondertussen zaten we aan het toetje, en moest ik
natuurlijk wel weten of ik komend jaar weer op de steun van mijn
maat kon rekenen. De evaluatie met de Prinsencommissie was
toen weliswaar nog niet geweest, maar toch gooide ik de vraag
maar alvast op tafel. “Zeg Jeroen, als ze mij weer vragen, kan
ik dan ook weer op jou rekenen?” Eigenlijk wist ik het antwoord
op deze vraag al wel… En dus waren wij (en natuurlijk ook onze
dames) het er samen snel over eens.

Ondanks dat het Carnaval in het Pierewaaiersrijk weer
een mooi en divers programma heeft, kijk ikzelf met grote
belangstelling uit naar twee ‘nieuwe’ evenementen. Na enkele
jaren afwezigheid staan namelijk de traditionele carnavalsmis
en het Sauwelen weer op de agenda. Ondanks dat ook Carnaval
aan veranderingen onderhevig is – met onder andere de grote
festivals – is het goed te zien dat er behoefte blijft aan een
carnavalsmis en het Sauwelen.
Met het uitspreken van het motto ‘maokt dèggut goed maokt’
wens ik alle carnavalsvierders in het Pierewaaiersrijk, mede
namens adjudant Jeroen, weer een geweldige tijd toe. En of je je
nu alle dagen in het feestgedruis stort of maar een dag van de
partij bent: geniet ervan en laat de dagelijkse zaken even wat het
is. Wij gaan er in ieder geval weer vol enthousiasme en energie
tegenaan en hopen jullie ergens in ons dorp tegen te komen.

Alaaf, alaaf, alaaf!
Prins Rob d’n Urste
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We know what fits!

Giva Wheels B.V. - De Hemeltjes 18 - 5051 JR Goirle - The Netherlands
T: +31(0)13 513 00 43 W: +31(0)682072671 (Alleen Whatsapp)

www.givawheels.nl

PROCLAMATIE
Wij, Prins Rob d’n Urste, bij de gratie van geheel
carnavalsvierend Moergestel, op verzoek van De Pierewaaiers,
gepresenteerd vanuit het winnende Eurovision Songfestivalnummer en goed bevonden door De Dorstvlegels, De
Durdraaiers en De Springveren op de negende van de elfde
tweeduizendnegentien om elf over elf, als negentwintigste
Stadsprins van het 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,
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 en Pier XXXXXV,
verklaren uitermate vereerd te zijn en ‘maoken we
dèggut goed maokt’ om als dorstlustige grootvorst samen
met adjudant Jeroen van Beers, hofhouding en alle
carnavalsvierders uit ’t Pierewaaiersrijk een spetterend
carnavalsseizoen te gaan beleven.
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PRINS ROB EN BURGEMEESTER
JANSSEN MAOKEN ’T GOED EN
KIJKEN UIT NAAR CARNAVAL 2020
De jaren ’10 zijn nét voorbij en we zijn ondertussen de jaren ’20 ingerold. Het Pierewaaiersrijk ontwaakt en warmt zich sinds 11-11 op
voor het echte werk: Carnaval 2020! Zo kwamen burgemeester Hans Janssen en Prins Rob d’n Urste in november al samen om enkele
belangrijke zaken, zoals de sleuteloverdracht van het Pierewaaiersrijk, te bespreken. We voelden hen aan de tand over komende Carnaval.
De Pierewaaiers weten in ieder geval wat hen te doen staat: Moakt dèggut goed maokt!
MAAR WAT MAAKT DAN EEN ‘GOED’ FEEST?
Prins Rob weet het wel: “Je kijkt meestal al lang uit naar
Carnaval en je outfit ligt al maanden klaar. Een goed feest
is dát feest dat eigenlijk te kort duurt. Je gaat helemaal op
in de gezelligheid en hebt eigenlijk niet in de gaten dat het
laatste rondje al is geweest.”
Burgemeester Hans Janssen vult aan:
“Dat je in een vrolijke sfeer mensen tegenkomt, die je de
laatste tijd weinig gezien hebt. Even bijpraten en proosten
op het goede leven.”
PRINS OF BURGEMEESTER.
WAT MAAKT EEN ‘GOEDE’ BESTUURDER?
Prins Rob: “Een goede bestuurder moet niet (te veel) opvallen
en het team om zich heen vertrouwen geven, motiveren en
enthousiasmeren. Onze burgemeester vult dit prima in, waarbij zijn
open houding iedereen een betrokken gevoel geeft. Het feit dat de
burgemeester altijd goed ontvangen wordt in het Pierewaaiersrijk
geeft wel aan dat hij het zo slecht nog niet doet.“
Burgemeester Janssen weet op zijn beurt wat een goede
Prins maakt: met iedereen om weten te gaan, goed
uit je woorden komen, hoofd- van bijzaken weten te
onderscheiden en er de nodige humor in kunnen gooien.
Een goede Prins neemt zichzelf niet al te serieus. Net als
een goede burgemeester.”
HET PIEREWAAIERSRIJK KENT WEER EEN VOL
PROGRAMMA. WAAR KIJK JIJ DIT JAAR NAAR UIT?
Burgemeester Janssen: “Ik kijk altijd uit naar het
prinsenontbijt, maar ook naar de optocht. Moergestelnaren
zijn namelijk heel creatief en krijgen altijd weer de lachers
op hun hand. Afgelopen jaar heb ik erg moeten lachen om
Donald Trump die Moergestel bezocht.”
Voor Prins Rob is eigenlijk de gehele Carnaval bijzonder. Zo
is bijvoorbeeld het traditionele bezoek aan het ziekenhuis erg
speciaal. Prins Rob: “Het wordt wel steeds lastiger om een lijst met
mensen uit het Pierewaaiersrijk te krijgen. Dus ken je iemand die
een bezoek op prijs stelt? Laat het ons weten. Adjudant Jeroen en ik
komen graag langs om hen een hart onder de riem te steken.”

EEN PRINS KAN NIET ZONDER ZIJN ADJUDANT,
KLOPT DAT?
Prins Rob: “Een goede adjudant is echt onmisbaar om de rol van
Stadsprins van het Pierewaaiersrijk goed uit te kunnen voeren.
We hebben een bomvol programma, waarbij er soms maar amper
tijd is om even op adem te komen. Dan is het goed om te weten
dat je altijd terug kunt vallen op je adjudant. Daarnaast maken
we bijzondere dingen mee. Het is mooi dat je die momenten
samen met je beste vriend kunt delen.”
Burgemeester Hans Janssen vult aan: “Collegialiteit en
samenwerking zijn de kern van goed besturen en ook van
goed Carnaval vieren.”
WELKE WENSEN HEB JIJ NOG
VOOR HET PIEREWAAIERSRIJK?
In het verlengde van het motto ‘maokt dèggut goed
maokt’, wil Prins Rob de carnavalsvierders graag drie
zaken meegeven: “Vier de vriendschap, want Carnaval is
uitstekend geschikt om onbenullige ruzies bij te leggen.
Ontspan, want het is belangrijk om in de huidige drukke
tijden even simpelweg plezier te maken. Daarnaast wens ik
de Pierewaaiers creativiteit. Ik kan niet wachten om in de
optocht weer veel deelnemers te zien met gave ontwerpen.
Burgemeester Hans Janssen hoopt voor zowel Moergestel
als het Pierewaaiersrijk dat de grote gemeenschapszin in
stand blijft: “Dat helpt bij het organiseren van het Carnaval.
Dan kunnen er zo veel mogelijk mensen plezier aan
beleven.”
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‘Maokt dèggut goed maokt’

Voorwoord voorzitter
DE LAATSTE…
Bijna 14 jaar geleden, in de lente van 2006, werd ik
onverwachts benaderd door verenigingsicoon Martin
op ’t Hoog. Hij sprak me aan op een doordeweekse
vrijdagavond in café De Brouwer. Of ik hem zou kunnen
helpen met een goeie blaoskapel. Al gauw bleek het
een dekmantel van de Prinsencommissie te zijn.

Of ik hem zou kunnen helpen
met een goeie blaoskapel.

Ik was destijds bijna 22 jaar lid van muziekvereniging Prinses
Juliana, ruim een jaar in functie als vice-voorzitter en vanuit
mijn rol als muziekcommissaris druk met de organisatie van
een heus vuurwerkconcert op het St.-Jansplein. Ik speelde
reeds drie jaar bij muziekkapel Julia, na een decennium met
brassband Clapopp op stap te zijn geweest. Ik had toentertijd
al meer dan zeven jaar mijn eigen ICT-bedrijf (Eniact), was net
een periode actief geweest binnen de lokale politiek (VVD) en gaf
veel bijlessen wiskunde aan havo-/vwo-eindexamenkandidaten.
Maar in dezen nog belangrijker: ik liep inmiddels zo’n tien jaar
als tambour-maître voorop bij alle feestelijke gebeurtenissen in
ons dorp.
Dat die zichtbaarheid mij geen onbekende Moergestelnaar
maakte en het feit dat enkele ‘harmonie-mensen’ zich een
jaar eerder bij de Raad van Elf hadden aangesloten, gaf de
Prinsencommissie kennelijk genoeg aanleiding om deze stap te
zetten. Kort na het uitzonderlijke gesprekje met Martin zaten hij,
Hans op ’t Hoog, Jan Horsten en Sander Smits op een avond
bij mij thuis om enthousiast hun ‘geheime packagedeal’ te
presenteren: Stadsprins van het Pierewaaiersrijk en aansluitend
het voorzitterschap van de vereniging, zo luidde de aanbieding.
Hans op ’t Hoog en Peter Swinkels zouden tot die tijd het interimvoorzitterschap wel invullen.
Ik kreeg een hemelvaartsvakantie bedenktijd en heb die tijd
goed benut om wat afwegingen te maken. Uiteindelijk gaf mijn
persoonlijke credo de doorslag: beter spijt krijgen van dingen
die je gedaan hebt, dan van dingen die je niet gedaan hebt. Het
was immers ook wel een unieke kans en een enorme eer. En zo
werd ik anderhalve maand na mijn 30e verjaardag als Prins van
C.V. De Pierewaaiers gepresenteerd en zou ik zowel in 2007
als in 2008 het Gèssels Carnaval voorgaan. Wat ’n mooie,
onvergetelijke periode was dat!
In maart 2008, nauwelijks opgedroogd van Carnaval, werd een
Buitengewone Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen
met slechts een enkel agendapunt: mijn kandidatuur voor het

voorzitterschap. De uitkomst is bekend. En nu, tijdens de ALV
in november 2020, zal ik na ruim 12,5 jaar de voorzittershamer
overdragen aan mijn opvolger. Bestuurslid Fons Basten sorteert
zich erop voor, hoewel er formeel nog wat hordes te nemen zijn:
hij moet zich kandideren, het bestuur moet hem voordragen én
de ledenvergadering moet instemmen. Ik ben echter verheugd
en overtuigd dat onze vereniging met Fons straks een prima
nieuwe voorzitter zal krijgen!
Deze lange inleiding brengt me tot de clou: de laatste... Mijn
laatste voorwoord in een carnavalskrant, mijn laatste seizoen
als voorzitter van C.V. De Pierewaaiers. Mogelijk blijf ik nog
betrokken als algemeen bestuurslid, maar er staat sowieso wat
te veranderen. En dat is juist goed en ook de bedoeling. Ik ben
altijd met enorm veel plezier en dito inzet voorzitter geweest –
en ben het eigenlijk nog steeds niet beu. Maar ik vind het voor
(de toekomst van) de vereniging beter en verstandiger dat het
spreekwoordelijke stokje na 12,5 jaar toch wordt doorgegeven.
Mijn periode is geweest; we hebben samen mooie dingen bereikt
en beleefd en een uiterst harmonieuze vereniging gesmeed,
maar nu ontstaat er tijd en ruimte voor nieuwe inzichten, ideeën
en keuzes, in een grandioze opmaat naar het 66-jarig bestaan
in 2028!
Binnen het Samenwerkend Moergestels Carnaval (SMC) heb
ik afgelopen september al een stapje teruggedaan door mijn
voorzitterschap na ruim 11 jaar neer te leggen. Ik draai daar
dit seizoen voor het laatst nog mee in het bestuur. Het doet me
deugd te constateren dat het SMC in de afgelopen tien jaar een
steeds hechtere samenwerking vol respect is geworden, waarin
van de kennis en kunde van elke vereniging maximaal wordt
geprofiteerd. Ik wil daarvoor bij dezen graag alle betrokkenen van
De Dorstvlegels, De Durdraaiers, De Springveren en uiteraard De
Pierewaaiers bedanken!
Meestal zeg ik in mijn voorwoord ook altijd nog iets over dit
magazine, bijvoorbeeld dat het de 10e glossy in een reeks van
57 Gèsselse carnavalskranten is. Of wat over Pierewaaiersactiviteiten, zoals ‘Unne bôjem lègge’ (met optreden Benno
van Vugt), ‘Pierewaaiers Spelen Thuis’ (met een verrassend
programma) en ‘Pieregeblèr’ (met Stef Ekkel in de afterparty). Of
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over SMC-activiteiten, zoals een dweiltocht langs de residenties
als openingsmiddag, de vernieuwde carnavalsmis o.l.v. pastoor
Francis De Meyer en natuurlijk het Sauwelen 2.0. Maar dat doe
ik niet, ik verwijs graag naar de uitgebreide informatie in de rest
van deze aantrekkelijke ‘krant’.
Vanaf deze plaats wil ik zeker onze sponsors en andere
begunstigers nog hartelijk danken! Dankzij hen kunnen we
o.a. 2.500 Pierewaaiersblaoikes weer gratis huis-aan-huis
verspreiden; want hoewel gratis, de productie is uiteraard niet
kosteloos. Maar ook een prachtig evenement als het Pieregeblèr
heeft zonder sponsoring geen enkel bestaansrecht. Daarom
namens onze vereniging oprechte dank voor alle bijdragen

teneinde het Gèssels Carnaval betaalbaar en in stand te houden.
We weten ons gelukkig gesteund door een enthousiast publiek
en een gul bedrijfsleven. Top!
Verder wens ik namens bestuur en leden van C.V. De Pierewaaiers
alle carnavalsvierders een schitterend carnavalsfeest toe. Maokt
dèggut goed maokt! En voor de laatste keer: 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

Wanneer zijn de Pierewaaiers in
residentie café De Brouwer?
ZATERDAG 22 FEBRUARI
12.00 - 12.45
De Brouwer
17.00 - 21.00
De Brouwer
23.30 - …
De Brouwer

ZONDAG 23 FEBRUARI
16.00 - 18.00		 De Brouwer
20.30 - 21.15		 De Brouwer
24.00 - …		 De Brouwer

MAANDAG 24 FEBRUARI
11.30 - 13.15
De Brouwer
12.00
Unne bôjem lègge 			
(openbare gratis lunch)
12.30
Spectaculair optreden
Benno van Vugt
16.15-17.30
De Brouwer
21.00- …
De Brouwer

DINSDAG 25 FEBRUARI
11.15 - 14.00
De Brouwer
15.45 - 18.00
De Brouwer
16.00
‘Pierewaaiers Spelen Thuis’
20.30 - …
De Brouwer

DE FONTIJN

REDACTEUR PIEREWAAIERSBLAOIKE SCOORT ONVERWACHTSE LIKE
Opvallende taferelen rond 11 november 2019 in het Pierewaaiersrijk, beter bekend van Moergestel.
Een van de raadsleden ziet zijn prachtige foto op Facebook gewaardeerd met een huis duimpje
omhoog van…iemand met exáct dezelfde naam als hijzelf! Wetenschappers staan voor een raadsel.
Als ze dat hebben opgelost beginnen ze aan de ontrafeling van dit mysterie.
Sander: “Ik sta perplex. Dit is wel heel toevallig. Ik durf namelijk met een aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid te beweren dat ik zelf niet degene ben die de like heeft
uitgedeeld. Dan zou ik een catfish zijn en wellicht beter meedoen aan de komende
gemeenteraadsverkiezingen, haha. Enfin, het is zo te zien midden in de week gebeurd en
volgens mij ben ik gehackt. Woensdag gehacktdag. Dat is mijn oordeel, daar moeten jullie
het mee doen.”
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Prins Rob d’n Urste zwaait wederom de scepter

Prinsenbal
C.V. De Pierewaaiers 2019
Op zaterdag 9 november werd in een bomvolle en
stomende zaal van residentie café De Brouwer Rob
Beerens wederom onthuld als Prins van C.V. De
Pierewaaiers en Stadsprins van het Pierewaaiersrijk. Ook
in 2020 zal Prins Rob d’n Urste dus de scepter zwaaien
tijdens Carnaval!

Last but zeker not least nam Bucks Fizz bezit van het podium.
Onder de al wat oudere aanwezigen (lees: ere-garde) de
grote favoriet om de avond winnend af te sluiten. Making your
mind up, zoals hun nummer heet, was in 1981 immers al een
geweldige hit en de ere-garde ging dan ook helemaal los op
deze Britse klanken.

De Prinsencommissie had dit jaar gekozen voor een zeer
actueel thema: het songfestival. Een klein beetje meeliften op
het succes van Duncan Laurence kan geen kwaad, moet zij
gedacht hebben. De zaal van café De Brouwer werd voor deze
avond eenmalig omgebouwd tot een heuse Ahoy-achtige
arena.

Maar uiteindelijk en ook volgens de legendarische
Henny Huisman, kan er maar een de winnaar zijn. Na een
puntentelling, die werd gedaan door afgevaardigden uit
de verschillende wijken die ’t Pierewaaiersrijk rijk is, werd
bekend dat ook deze avond was gewonnen door Duncan
Laurence. En hiermee mocht hij ook in residentie café De
Brouwer zijn nummer nogmaals ten gehore brengen. Alleen
had Duncan speciaal voor deze gelegenheid een verrassing
in petto: hij bracht voor het aanwezige jongere publiek een
dance/house-versie van Arcade op de planken. En met deze
versie werd op sublieme manier toegewerkt naar en de
mensen warm gemaakt voor het moment van de onthulling
van de nieuwe Prins van C.V. De Pierewaaiers en Stadsprins
van ’t Pierewaaiersrijk. Op het moment suprême liep Duncans
hit perfect over in het nog veel populairdere Pierewaaierslied
en plotsklaps stond ie daar dan: Rob Beerens alias Stadsprins
Rob d’n Urste!

Nadat Prins Rob na zijn officiële aftreden ontmanteld door
de ere-garde van C.V. De Pierewaaiers in hun midden
was opgenomen en van het toneel was verdwenen,
kon de songfestivalavond beginnen. Uiteraard was de
Prinsencommissie
weer niet te flauw
geweest en waren
kosten
noch
moeite gespaard
om grote artiesten
te lokken naar het
Prinsenbal.
Het spits werd
afgebeten
door
niemand anders dan Duncan Laurence zelf, met zijn inmiddels
111.111.111.111.111.000 keer gestreamde winnende
inzending Arcade. Geloof het of niet, maar het klonk ditmaal
nog mooier dan destijds voor de buis. Het in groten getale
aanwezige publiek ging dan ook compleet uit zijn dak.
De tweede act van de avond kwam ook van eigen bodem.
Traditioneel op blote voeten betrad Frizzle Sizzle het podium
en nog steeds had alles een ritme bij deze inmiddels niet zo
jonge dames meer. Maar wat zagen ze er nog steeds goed
uit, deze voormalige Kinderen voor Kinderen-sterretjes.
Ook vocaal gezien hadden deze dames nog niks van hun
kwaliteiten ingeleverd.

De zaal barstte uit zijn voegen bij het zien van Rob. Niet enkel
zeer geliefd binnen de hofhouding van C.V. De Pierewaaiers,
maar aan de reacties te zien en te horen in heel het dorp.
Tevredenheid alom dus.
Traditiegetrouw volgden hierna de nodige protocollaire
plichtplegingen, waarna Rob weer in vol ornaat voor kon gaan
in het feestgedruis! En ook dit jaar gaat en staat hij niet alleen.
Ook zijn rechterhand en steun en toeverlaat Jeroen van Beers
plakt er nog een jaartje aan vast als zijn adjudant.
Rob en Jeroen, namens bestuur, hofhouding, ere-garde en alle
andere leden een welgemeend van harte gefeliciteerd. Heel
veel succes en geniet er enorm van! Dat doen wij namelijk
ook van jullie!
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PRINS EN HOFHOUDING

V.l.n.r.: Corné Fonken, Ronald Klijsen, Koen Swinkels (ceremoniemeester), Luuk Beele,
Bart Hoefnagels, Jaap van den Hurk, Jasper van der Aa, Prins Rob d’n Urste, Maik Daemen,
Jurgen van Ras, Jeroen van Beers (adjudant), Sander Smits, Maarten Linssen, Rob van de Wouw,
Laurens van der Aa, Arjan Donkers, Jasper Kolen, Rik Mallens, Stephan van der Aa, Johan Burgers
Niet op de foto: Roel Diepstraten, Stef Habraken, Mark Janssen

PRINS EN ADJUDANT
Prins Rob d’n Urste en Jeroen van Beers

BESTUUR

V.l.n.r. Fons Basten, Bert van Ganzewinkel, Jaap van den Hurk,
Frans van der Donk (secretaris), Johan Burgers (penningmeester),
Erik van Dam, Bas Hessels (voorzitter), Arjan Donkers
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Maandag dweildag

Unne bôjum lègge
Op carnavalsmaandag 24 februari is het dweilen geblazen in ’t Pierewaaiersrijk.
Met een korte ei (dweilen dan, hè; niet Pierewaaiersrijk). In het dweilschema
zie je waar en wanneer je welke carnavalsvereniging tegenkomt. Ga je met
de Pierewaaiers mee, dan kun je maar beter zorgen voor een goedgevuld buikje.
Dit hoef je naar goed gebruik niet zelf te regelen. Kom gewoon lekker om 12.00 uur
naar onze residentie (café De Brouwer). Daar hebben wij gratis en voor niets
het oud-Gèssels ‘bôjum lègge’. We hebben d’n Jumbo leeggetrokken en
serveren echt megaveel soep, keiveel broodjes en minstens zoveel eieren.
Dus: maandagmiddag, lekker een eitje naar binnen duwen, misschien nog wat
eten en dweilen met de kraan wagenwijd open!

Locatie:
Datum:
Tijd:
Entree:
Eten:

café De Brouwer Moergestel
24 februari 2020
12.00 uur
gratis
gratis en aangeboden door
C.V. De Pierewaaiers
Eieren: gebakken
Tips: voor de soep eerst blazen
12.30 uur optreden Benno van Vugt

(H)onder de(n) leden

Hofhoudingsleden, bestuursleden, eregarde, ex-Prinsen. Er zijn zowaar een hoop verschillende
soorten Pierewaaiers. Allemaal gelijk, maar geen een hetzelfde, zullen we maar zeggen. Maar
naast dit resem Pieren-rassen hebben we binnen de vereniging ook zeker een mooie plek voor
‘gewone’ leden. Carnavalsvierders pur sang. Zonder moeilijke benoeming, maar wel Pierewaaier.
Gewoon lid! We hebben al meer dan 130 leden, op wie we uiteraard apetrots zijn.
En gelukkig worden we nog elk jaar rijker als lidmaatschappij. Zeker ook in 2019, zie maar eens
de gezellige (zomerse) foto. Genomen tijdens de barbecue op zaterdag met de kermis. Zomaar
een gratis feestje waar alle leden (gewoon of met een vage functie) bij elkaar komen en lekker
pierewaaien. Een lidmaatschap zorgt voor een garantie op feest. Ook lid worden?!
Dat word je al voor € 20,- per jaar. En voor twee tientjes meer ben je ‘Vriend van De
Pierewaaiers’. Krèdde nog unne sjaal bij ôk.
Spreek een Pierewaaier aan of doe iets leuks met info@cvdepierewaaiers.nl
Een lidmaatschap zorgt ervoor dat je samen met de andere Pierewaaiers vele gezellige avonden
kunt beleven tot en na Carnaval. En daarbij wordt jouw Carnaval een groot feest, want waar de
Pierewaaiers zijn, daar is het feest!
Ook lid worden?
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WELKOM WELKOM WELKOM
BART HOEFNAGELS

Wat is er nu mooier dan om in je post-puberale tijdperk nog even lekker tegen
de schenen van je vader aan te schoppen? Zoiets moet Bart gedacht hebben
toen hij zo’n anderhalf jaar geleden wel erg gretig ‘ja’ zei op ons verzoek
om zich aan te sluiten bij de hofhouding van C.V. De Pierewaaiers. Waar
zijn vader zich immers op ontluikende wijze enkele jaren geleden ontpopte
als roerganger en strontschepper van agrarisch Moergestel, dacht Bart bij
zichzelf: ‘Ik ga bij een gezellige vereniging…!’ Bij het harmonie-gedeelte van
de hofhouding was al langer bekend dat Bart een enigszins prettig gestoord
karakter heeft, maar de rest van de Raad van Elf was hier ook binnen notime van op de hoogte. Wat een grappige uitspraken (al dan niet bewust)
schudt deze jongeman uit zijn mouw en wat een maffe moves spreidt hij
ten tonele. Het was af en toe alsof Frank Bertens teruggekeerd was in de
hofhouding, maar dan 2.0, hip gezegd. Alleen maakt Bart zijn zinnen wel af…
En karakter heeft hij ook (zal ie wel van zijn moeder hebben), want wie zat er
dinsdagochtend met Carnaval fris en fruitig in de collegezaal? Inderdaad! Niet
Bert van Ganzewinkel of Sander Smits, toch ook jongens die erom bekend
staan ’s ochtends nergens last van te hebben, in tegenstelling tot een Mark
Boogaers, maar dit terzijde. Nee, Bart Hoefnagels! Diep respect hiervoor, Bart!
Temeer daar je je ’s middags weer door niets of niemand liet tegenhouden om
tijdens ‘Pierewaaiers spelen thuis’ flink je stempel te drukken op de sfeer, om
het maar eens voorzichtig uit te drukken! Daarom, maar ook om je tomeloze
inzet voor C.V. De Pierewaaiers, zijn wij er als Pierewaaiers trots op om jou,
Bart Hoefnagels, binnen onze mooie club te hebben! Bart, welkom, je hebt nu
al aangetoond ‘unne echte’ te zijn!

LUUK BEELE

Als vriend van bovenstaand heerschap hebben wij
vorig jaar ook Luuk mogen verwelkomen. En dat
hebben we geweten… Wat begon als een ietwat
bleu menneke, eindigde dinsdagnacht als een op en
top Pierewaaier! Alle schroom van zich afgegooid,
begaf Luuk zich meer en meer op dan voor het
podium. Je zou zelfs kunnen stellen dat in Luuk
een ras-entertainer verloren is gegaan… Met zijn
studentikoze looks en VVD-achtergrond kon Luuk
uiteraard vanaf het begin van zijn Pierewaaiersschap
bij onze voorzitter in de spreekwoordelijke pap
schijten. En dat heeft hij dan ook bijna letterlijk
gedaan. Het was een genot om deze jongen zijn
vuurdoop te zien doorstaan én overleven. Zelden
hebben wij iemand gezien die zich zo snel thuis
voelde in de Pierewaaiersfamilie. En dat wil wat
zeggen in onze warme vereniging. Luuk is nu al een
jongen op wie we binnen De Pierewaaiers altijd een
beroep kunnen doen. Wij zijn er net zo trots op als
jouw ouders dat je een Pierewaaier pur sang bent
geworden! Daarom Luuk, onder het mom van beter
laat dan nooit, alsnog van harte welkom bij C.V. De
Pierewaaiers! Wij hopen nog lang van jou en jouw
virtuoos pianospel te mogen genieten!

FONS BASTEN

Ook nieuw binnen onze vereniging, maar dan als
bestuurslid, is Fons Basten. Nog niet zo bekend binnen
carnavalsvierend Moergestel, maar daar zal snel
verandering in komen. Fons was al wel lid van C.V. De
Pierewaaiers en was al bij enkele activiteiten aanwezig
geweest. Daar was het ook dat het oog van het bestuur
op hem viel in de zoektocht naar een nieuw bestuurslid.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd Fons unaniem
in ons midden gekozen. En in het daaropvolgende weekend
van ons Prinsenbal liet hij zich meteen op een geweldige
manier gelden. Fons brengt enorm veel gezelligheid, maar
ook bestuurskunde met zich mee. Wij zijn er dan ook van
overtuigd dat hij van grote waarde zal zijn in de toekomst
van C.V. De Pierewaaiers. Fons, hartelijk welkom! Mooi om
te zien dat jij slechts een weekend nodig had om een echte
Pierewaaiers te worden!
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ROB VAN DE WOUW

Er lopen stiekem meer Brugzeikers rond in Moergestel dan je denkt. Rob
is er ook zo eentje. Maar waar de meeste BZ’tjes de hele Carnaval met de
pieren mee waaien, was dat tot een paar jaar geleden met Rob wel anders.
We zagen Rob eigenlijk enkel op zondagmiddag in De Brouwer.
Optocht
Bij de prijsuitreiking van d’n Opstoet, dus. Met C.V. Zonder Joris liep hij
namelijk stad en platteland af en griste optocht na optocht de bokalen mee.
Een prijzenpakker dus, maar dat is niet de reden dat we Rob zo graag bij
De Pierewaaiers verwelkomen. Althans, niet de enige. ;-)
Randje van Gèssel
Rob is een creatieve, sociale, loyale en bovenal goudeerlijke kerel. Er
is geen steek in het Pierewaaiersrijk die de kop van Rob niet zou willen
sieren. Samen met de adorabele Josette woont hij op het randje van
Moergestel, letterlijk op een steenworp afstand van Biest-Houtakker. Hij
gooit echter geen stenen in het kanaal, maar werpt zijn blik liever op de
andere kant van de Vinkenberg.
Servennen
Zoon van Remy en Annie van de Wouw van de Servennenstraat. Een echte
boer, horen wij u denken. Dat klopt, maar wel een slimme. Deze fietst niet
helemaal door tot ’t Draaiboompje, maar sluit zich aan op het Rootven bij
C.V. De Pierewaaiers. Vers bloed voor de wagencommissie. Wij kijken nu al
uit naar de Prinsenwagen!
Rest alleen nog de vraag: loop jij deze Carnaval de polonaise voor Rob of
achter Rob?

CORNÉ FONKEN

Voor velen in ’t Pierewaaiersrijk was het schijn- of blijkbaar een grote
verrassing om Corné Fonken afgelopen jaar in pak en met steek in de
diverse horecagelegenheden te zien rondlopen. Voor ons als Pierewaaiers
echter niet. Jaren geleden werd ons al eens gevraagd of Corné toevallig
bij ons in het bestuur zat of iets dergelijks. Hij was immers altijd daar
waar wij waren, dat viel anderen meer op dan ons. Wij kenden Corné
en ook zijn vrouw Judith en zonen Thijn en Siem wel al jaren als fervent
carnavalsvierders en kwamen hen ook vaak tegen bij diverse activiteiten,
maar toen bovenstaande vraag ons bereikte, gingen wij eens even
nadenken en analyseren. Inderdaad, Corné was vaak te vinden waar de
Pierewaaiers hun feestjes bouwden. Maar waarschijnlijk vonden wij dat
de gewoonste zaak van de wereld, wij hebben immers altijd de gezelligste
mensen uit ’t Pierewaaiersrijk om ons heen hangen. Klaarblijkelijk
hadden wij Corné en Judith onbewust al in ons midden opgenomen. Maar
al nadenkend en analyserend kwamen wij tot de conclusie dat Corné
inmiddels al wel een echte Pierewaaier was geworden. En een Pierewaaier
zonder pak en steek is als sushi zonder vis, als Pietje Habraken zonder
luchtgitaar en als Maik Daemen zonder scharrels…
Conclusie? Corné moest in een pak gehesen worden en een steek op zunne
kop gezet worden. Zo gezegd, zo gedaan. Voor Corné zelf bleek dit een
gevalletje ‘niet of, maar wanneer’. Hij heeft zich in zijn eerste jaar dan ook
gelijk weten te onderscheiden, middels zijn geweldige solozang tijdens het
door C.V. De Pierewaaiers gewonnen Pieregeblèr. Mede daarom, Corné,
alsnog een hartelijk en gemeend welkom bij onze vereniging!

BEDANKT BEDANKT BEDANKT
SJEF SCHILDERS

Even slikken en weer doorgaan, schreef de legendarische John Ewbank
ooit voor zijn protegé Marco Borsato. En zo voelt het nu ook. Met tranen
in zijn ogen schrijft ondergetekende nu dit afscheidsartikeltje voor
Sjef Schilders. Hoewel afscheid nemen niet bestaat, volgens diezelfde
Ewbank.
Tijdens de heerschappij van Prins Bas d’n Urste (2007-2008), was
er sprake van een heuse revolutie binnen C.V. De Pierewaaiers. De
zogenoemde harmonie-revolutie, ook wel de Brugzeikers-revolutie
genoemd in sommige geschiedschriften (deze zijn dan waarschijnlijk wel
geschreven door Jos Denissen, die het wel vaker niet zo nauw neemt
met historisch feiten, maar dit terzijde). En waar je harmonie zegt, zeg
je Sjef Schilders. Of liever gezegd: Sjefke, zoals heel midden-Brabant
hem kent… Waar zijn vrienden van De Brouwer jr. een generatie eerder
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deel uitmaakten van de hofhouding, deed Sjef dit – typisch – geheel op
eigen wijze! Na jarenlang als dj de Pierewaaiers geobserveerd te hebben,
dacht Sjef in navolging van de rest van d’n drumband: ‘Daar moet ik ook
bij zijn!’ Daarna uitgroeiend tot een zeer respectabel en invloedrijk lid van
de hofhouding. Overal inzetbaar, overal voor te paaien, maar ook altijd
een kritische noot met zich meedragend, was Sjef van grote waarde voor

C.V. De Pierewaaiers. Pieregblèr, wagenbouw, eieren bakken, vrouwen
bij de billen pakken, Frans Tekath in toom houden… Overal
was Sjef wel goed in. Daarom, maar ook om zijn empathisch vermogen,
sociale karakter en gortdroge humor en ondanks zijn voorliefde voor een
bepaalde voetbalclub: Sjef, bedankt, bedankt, bedankt, we zullen je nooit
vergeten!

SAM HORSTEN

Sam Horsten dan, ook daar namen we helaas vorig jaar al afscheid van. Als
kameraad van Ralf de Wit bij de hofhouding gekomen, was hij meteen al
van grote waarde voor C.V. De Pierewaaiers. De stuwende kracht binnen de
wagenbouwcommissie, zo zou je Sam wel kunnen noemen. Niet lullen, maar
poetsen, zoals het een echte Horsten betaamt. Stille wateren, diepe gronden,
zo zullen we Sam binnen de raad wel blijven herinneren. Altijd stillekes aan de
zijkant aan het genieten, maar zeker en letterlijk ook met volle teugen. Gelukkig
bracht hij altijd hullie Anouk mee, wat de zaak geluidstechnisch gezien dan wel
weer compenseerde. Ook zorgde Sam al vroegtijdig voor een waardig opvolger
in de persoon van Maik Daemen. Jarenlang heeft Maik bij Sam stage mogen
lopen op het gebied van wagen- en podiumbouw om uiteindelijk het stokje over
te nemen. En met succes! Sam, namens C.V. De Pierewaaiers heel veel dank en
waardering voor jou voor alle mooie jaren! Het is tevens een fijn gevoel dat, mocht
de nood aan de man komen, wij nog altijd een beroep op jouw vakmanschap en
gezelligheid mogen doen. Sam, het ga je goed!

FRANS TEKATH

Ook Frans heeft gemeend te moeten stoppen met zijn lidmaatschap
van de hofhouding. Frans was inmiddels al bezig aan zijn tweede
termijn. In zijn periode als hoofdtrainer van die andere prachtige
vereniging in ’t Pierewaaiersrijk, had Frans het gevoel dit niet te kunnen
combineren. Om daarna echter weer volle bak terug te komen. Frans
heeft binnen C.V. De Pierewaaiers onder andere zijn sporen verdiend bij
de Blaoskapellencommissie, commissie Pak Uitdrinken en verder deed
Frans veel hand- en spanwerk, knip-, plak- en kopieerwerk. En uiteraard
bracht Frans een hoop gezelligheid met zich mee, maar ook hij wist
vaak met een kritische noot de zaak weer op scherp te zetten. Frans,
hartstikke bedankt voor al jouw inzet in al die jaren, maar jou kennende
zullen we je, zeker met Carnaval, nog geregeld tegenkomen. Frans, tot
weerziens dus!

MARK BOOGAERS

Soms wordt er gesproken over een einde van een tijdperk. In dit geval
gaat dat zeker op. Want ook Mark Boogaers heeft afscheid genomen van
C.V. De Pierewaaiers. Jarenlang hofhoudingslid, waaronder enkele jaren
ceremoniemeester, drie jaar Stadsprins en vijf jaar in het bestuur. Tel daar
zijn activiteiten voor het Pieregeblèr, scholenliederen, filmpjes en wat dies
meer zij voor diversen Prinsenbals, stukjes bij de zusterverenigingen en al
wat ik nu vergeet bij op en je kunt met recht spreken van een indrukwekkend
cv. We gaan Mark dan ook enorm missen. Niet alleen om bovenstaande
prestaties, maar vooral ook om zijn erg nadrukkelijke aanwezigheid, humor,
grappen en grollen, sociale inborst en zijn vermogen om een rustige middag
in een gigantisch bal te laten overgaan. Mark, heel, heel veel dank voor al die
mooie jaren dat jij onze vereniging hebt gediend. We weten dat we altijd een
beroep op je kunnen blijven doen en dat is een fijne gedachte. Het zal zeker
ooit eens nodig zijn. Nogmaals: gruwelijk bedankt, Mark!
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Coryfee-interview

Wim Boogaers
Lachen als een Prins, genieten als een Koning
Dit is een verhaal dat alleen maar kan beginnen met de
vrouw van de hoofdpersoon. Want als we koud onze kont in
de tuinstoelen van de familie Boogaers hebben geplant, is het
Netty die even ‘afscheid komt nemen’. Met haar hoofd tussen
het vliegengordijn kondigt ze aan zich niet met het interview te
zullen bemoeien. Dus bij dezen. Netty, bedankt voor de koffie.
Het is een zwoele zomeravond (verschrikkelijk cliché) als drie
Pierewaaiers op de stoep onder Moers Midden staan te overleggen
hoe we onze coryfee zullen begroeten. Zo luid dat we niet meer
aan hoeven te bellen. De deur zwaait open en het is tijd om plaats
te nemen in de hofstee van ras-Pierewaaier in hart en nieren: Wim
Boogaers.
Inderdaad trouwens, een zomeravond. Ruim vijf maanden voor de
deurmatdatum van deze krant hielden Bert, Laurens en Stephan ons
staatsbezoek.
PIEREWAAIERS EN VOETBAL
In zomerse kledij schuiven we aan op het balkon van onze Wim. Er
staan koekjes, chocolaatjes, Knoppers, Toffifees of iets dergelijks.
Eén ding is al meteen duidelijk: Wim houdt van lekker eten. Wij
ook, maar we passen een beetje op. Daags nadien staat voor ons
namelijk het penaltytoernooi van Audacia op het programma. Dan
moet je wel fit zijn.
En als het dan toch al over voetbal gaat, kan Wim ook wel even zijn
bal in het netje doen. (Netje! Geen Netty, dat zou niet netjes zijn.)
Wim was namelijk ooit keeper, van een niet te versmaden niveau.
Wim: “Zo moest ik eens een penalty nemen tegen een ex-Prins van
die andere vereniging, Hans Antonis. Nemen ja, als keeper! Dus ikke
met een lange aanloop helemaal naar de andere kant van het veld.
En hij ging er nie in natuurlijk, hè?!”

Wel bij Nevelo en Spoordonk. Kreeg ik nog een uitnodiging van.“
Bert zegt plots dat hij en Wim nog samen hebben gevoetbald:
“Buurtvoetbal. Toen stond Wim in de goal.”
Wim: “Ineens begint me weer wa te dagen van da voetbal Bertje.
Wedstrijd om de beste keeper van dat toernooi ging nog tussen
Jantje van Berkel en ikke.”
BLAOSKAPELLENFESTIVAL
Laurens en ik zitten ons af te vragen of bij buurtvoetbal nog iets
anders gebeurt dan ouwehoeren. Ineens gaat het vliegengordijn
opzij en komen er twee fotoboeken naar buiten, gevolgd door Netty
Boogaers. Een boek vol herinneringen aan Wim zijn prinsdom (2000
en 2001).
Wim: “Het begon allemaal bij Peer Swinkels op de Zelt. Peer zat
mee in de Blaoskapellencommissie. Da feest bij Peer was nie veel
aan en wij wilden gaan met de commissie. Om 12 uur komt Mark
Janssen naar me toe en die vraagt: ‘Wilde gij Prins worden bij De
Pierewaaiers? Nie dees jaor, want eerst is Jan (Zoontjes) nog een
jaar aan de beurt… en dan word ik jouw adjudant.’ Dus ik zeg tegen
Peer: ‘Zeg maar dat ’t in orde is.’
Dus de jassen gingen weer uit en wij zijn doorgegaan tot een uur
of vijf. Toen zijn we met 12 man in mijn auto gekropen en heb ik
iedereen naar huis gebracht.”
Mooi op tijd, want de dag erna was het Blaoskapellenfestival
met 36 orkesten.
“Komt ’s avonds Léon naar me toe en die zegt: ‘Vinde gij het erg
als ik jouw adjudant word?’ Bleek dat Lian (Janssen) zwanger was
en uitgerekend uitgerekend (haha, red.) was rond Carnaval. Léon is
daarna nog tot en met Prins Harry adjudant geweest.”

Voor welke ploeg hij dit kunstje flikte is ons niet helemaal bijgebleven,
maar het was zeker niet bij Audacia. “Nooit bij Audacia gevoetbald.
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DE PRINS Z’N BALLEN (OF DE PRINSENBALLEN?)
Drie minuten na het vliegengordijn lokt Stephan met een smoes
Netty naar buiten voor een mooie pose in de deuropening (zie de
charmante foto, red.). Nadat ze terug is gestrompeld naar haar
wipstoel in de woonkamer, kijken we verder in Wims prentenboek.
De eerste opkomst was schijnbaar met een sterrenregen, maar
Wim praat vooral over Prinsenbal nummer twee. (Hij heette niet
voor niks Prins Willem II.)
Wim: “De tweede keer kwam ik in De Brouwer op, dat was net
een Tirolerhut. Allemaal kerstversiering. Dat was niet helemaal
brandveilig (understatement), maar zo was dat toen. Ik kreeg
toen 1.000 gulden van mijn baas (Raad Karcher). Waren heel de
Pierewaaiers uitgenodigd voor een feest bij De Brouwer.”

het plakboek van Wims eerste prinsenjaar. Hij wijst naar een foto
met kerstmuts op: “Dees was bij Peer Swinkels thuis, de eerste
keer dat ik Prins was. Die muts was van Brammetje.”
Bert: “Peer was altijd heel streng voor Bram. Maar dan zeiden wij
tegen Bram: ‘Kom maar bij ons zitten.’ En dan gingen we hem op
zitten naaien. Sorry, Toos.”
BITTERZOET
Ondanks het bijna compleet tenietdoen van een welgemeende
opvoeding, spreekt Wim met veel waardering over Peer en Toos.
Niet op de laatste plaats omdat Wim en Netty de mooie tijden
van het Prins-zijn noodgedwongen moesten combineren met
donkere tijden.

Wim: “Mijn schoonvader is zaterdag de week voor Carnaval
Op de advertentie van zijn werkgever in de carnavalskrant stond:
overleden. We hebben kunnen bewerkstelligen dat woensdag
‘Feestje bouwen. Ook dat doet deze jongen met
de crematie was. Donderdag begon het al met
kennis van zaken.’
Feestje bouwen.
het carnavalsconcert in Den Boogaard. En dan
KANONNENVUUR
Ook dat doet deze zei Peer Swinkels: ‘Dan eet je tussen de middag
maar bij mij mee.’ Heel gastvrij en heel fijn,
Netty staat alweer buiten zodra de schrijver
jongen met
zeker in die bitterzoete week.”
voor het eerst in zijn leven een Knoppers eet
kennis van zaken.
DOORWERTH EN VARKENSBURG
en ze vraagt of hij geen servetje moet hebben.
Stephan: “Ik kruimel wel.” Waarop ze goedkeurend lacht. En
We vinden de proclamatie en wat prijkt er tussen de bijnamen
weer terug hinkelt naar binnen. Laurens bekijkt een raadsfoto uit
van Willem II…? “Drager van de gouden zaalvoetbalschoen.”
de tijd van Willem II en zegt: “Kanonnenvuur.”
Het gaat meteen weer over voetbal.
Wim: “We hadden wel een leuke groep toen. Marc Derksen, Eric
Wim: “Ohh, wij zijn nog unne keer wisten voetballen in… hoe
Denissen, Bert, Goris Janssen. Haha, Goris kocht een keer een
hiet da gereformeerde durp ôk weer? Dorwerth, daar hebben we
pup en ging naar de puppycursus op het St.-Jansplein. ‘Meneer,
ook gevoetbald. Tweede jaar zijn we naar Valkenburg geweest.
bent u niks vergeten?’ ‘Hoezo?’ ‘Het is toch een puppycursus?’
Daar moesten we de kroeg uit. Daar stond een negertje (niet al
Was ie zunne hond vergeten.”
te grote man met bovengemiddeld donkere huidskleur, red.) en
die wilde fooi. Wij hadden bij het hotel gevraagd: ‘Het kan wel
WIM OVER BERT
eens laat worden, kunnen wij dan nog een pilsje vatten?’ Maar
Wim lacht hard en scheutig als ie zijn anekdotes op tafel gooit.
om twee uur, half drie was het gesloten. Wij gewoon toch bier
Wim ten voeten uit. Lachen als een Prins, genieten als een
drinken, maar wel alles gewoon netjes genoteerd.”
Koning. Hij vertelt verder over zijn raad en komt uit bij redacteur
Bert: “Hij wilde nie luisteren ôk nie, hè?! De eerste keer komt “Maar ’s ochtends aan het ontbijt kregen we de rekening.
ie met een zwart pak, zwart jacket en witte sportsokken aan. We werden uit de eetzaal gehaald ’s mergens. Die vrouw zei:
‘Jullie lijken wel een stel varkens. En jullie hebben je ook nog
Ik zeg: ‘Da doen we nie, hè?!’ Sindsdien is het goed gekomen.”
misdragen.’ Toen zei Dirk (van Abeelen, red.): ‘Maar we zitten
Wim wijst naar een foto:
nou toch ook in Varkensburg?’”
“Dees was de schônste. Jackie van Gool. Die kwam dinsdag aan
MEER RAADSLEDEN ONDER WILLEM II
en riep keihard: ‘Smul kinderen, smul!’ En om vijf uur was ie
zo zat als een aap. Die had een medaille gemaakt voor Gé (die Wim stelt nog een paar van de toenmalige raadsleden voor.
het blijkbaar niet zo had op vijftien kilo metaal rond zijn nek,
“D’n droef (Marc Derksen, red.) dronk bier uit zunne schoen.
red.). Daar hadden we alle medailles in verwerkt, om zijn nek
Naaide ie met zijn hersens tegen de toffel aan. Klonk wel een
gehangen, op slot gedraaid en het sleuteltje weggegooid. Had ie
bietje hol, hahaha.”
toch zijn medailles bij zich, en hij kon er niet vanaf.”
Over biersjouwer Gré: “Die dronk lie-ters cola op unne dag.
Netty vanuit haar schommel op pootjes:
Mar die droeg drie blaojer op elkaar.”
“Toen kwam er een bladje water door.”
“Jan Horsten dronk twee flessen snevel. Had ie borreltjes tussen
Wim: “En da ging pfffft.” Terwijl hij een armbeweging over al zijn vingers. En ’s mergens ging ie hardlopen.”
zijn schouder maakt. Water was toen al voor bloemen bij De
Netty: “Nee, dat was Pietje Habraken, die was jarig (11-11).
Pierewaaiers.
Kwam ie ’s ochtends aan met rolmops en chocoladebollen.”
Ook het Pieregeblèr-programmaboekje van 2000 prijkt netjes in
Bert: “Hadden we allemaal petjes op met ‘We love Pietje
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Habraken’. Hadden de vrouwen de dag erna petjes op met ‘Who
the fuck is Pietje Habraken?’”

en duidelijk niet op te letten.)

Wim: “Dat was een of andere artiest, of een
Die had een spijkerbed bij en daor
Drager van de gouden goochelèèr.
moes ik op gaan staan. Ik zei nog: ‘Gij wit nie
Heeeey Netty, bende d’r weer?! De reden
zaalvoetbalschoen. wat ik weeg zeker, hè?!’ Maar hij stond erop
dat Netty niet al te veel heen-en-weer zou
dat ik erop moes gaan staan. Ik durfde niet te
lopen tussen het zomerse balkon en haar
springen, maar de putten stonden in zunne rug.”
schommelschuitje, zit hem in het feit dat ze net van twee
gloednieuwe heupen was voorzien. Schijnbaar ook nog nieuwe VIJF BORRELTJES
knieën, nieuw vilt tussen haar vingerkootjes en een e-bike. Maar
Netty komt met vijf kleine glaasjes (maar groot voor een
in elk geval reden genoeg om het rustig aan te doen. Ja ja,
borrelglaasje) en schenkt ze vol Schrobbelèr van het merk
makkelijk gezegd… maar o zo lastig als je nieuwsgierig bent,
Nooteboom. Nu het toch over borreltjes gaat.
hè Netty? ;-)
“Ronald (Klijsen, red.) stond meej op de wagen. Meej apferkorn.
Wim wijst in het fotoboek dat Laurens op schoot heeft: “Dat was
Binnen de kortste keren was ie hartstikke zat. Hebben ze ’m van
de 2e keer dat ik opkwam.”
de waoge afgehaald. Toos heeft hem van de waoge afgehaald.
Om meteen weer een volgend onderwerp te kiezen en de druk bij Had al heel zijn pak ondergekotst. En schoongemaakt. Wij
de redacteurs van het Pierewaaiersblaoike op te voeren. “Voor moesse daarna ’s avonds naar d’n Draai en wie zien we daar in
die tijd hadden wij een heel mooie krant, zeker vergeleken met de polonaise? Ronald.”
de omgeving.” Netty: “Ik zal eens kijken of ik die ook nog heb.”
Bert: “’s Middags had ie nog zijn moeder gebeld: ‘Ik gao kapot.’
Ze vindt ze, van alle twee de jaren! Goed naslagwerk. Wim: Maar op de wagen lag ie op de grond met een fles Apfelkorn aan
zijn mond. Want we mochten niet zichtbaar drinken.”
“Moet ze wel terug hebben.”
DAAR IS ZE WEER

CORYFEE WILLEM II X2
Hij vertelt over een eerder interview in de carnavalskrant.
Laurens verbolgen: “Bende gij al een keer geïnterviewd?” Wim:
“Ja, maar de verhalen die ge hed meegemakt die krijgen een
andere lading als er meer jaren overheen zijn gegaan.”
Dat weten we Wim, ze worden vooral sterker.

Netty (vanuit de kamer, wij op het balkon): “Bij De Veerkes tilde
ie mij op en sjouwde mij heel de kroeg door.”
PUDDING EN WIM
We gaan weer even terug naar het Prinsenbal, maar nu terwijl
Wim in de eregarde zit en met de ex-Prinsen gaat eten bij De
Schouw.

WIM PRINS VAN DE PIEREWAAIERS, HANS ANTONIS VAN
DE DURDRAAIERS

“Bij De Schouw gegeten en pudding op. Maar ik heb een
onhebbelijke drang, als ik pudding op heb. Dan moet ik… Dus
wij bij De Klaore en ik vuul het. Dus ik tegen Hein Smolders:
‘Maokt mun pak es los.’ Want ik zat helemaal ingesnoerd. Toen
ik daarna vroeg om het weer vast te maken, had ie heel de zaak
vastgesnoerd. Netty moest het naderhand verstellen, zo had ie ut
uitgerokken. En dan laagde die, Hein.”

Ondertussen keuvelt hij met Bert lustig door over hun
gezamenlijke tijd bij De Pierewaaiers.

Laurens ineens heel serieus (en heel natuurlijk na 0,4 seconde
ongemakkelijke stilte): “Hoe hebben ze jou gevraagd?”

Om 21.01 uur komt Wim met drie pilsjes aanzetten. Wim drinkt
water. (“Medicijnen, dus rustig aan.”) De verdeling is daarna
al snel duidelijk. Wij de pils, Wim de toastjes. “Ik wou eigenlijk
vanavond ook met een borreltje beginnen. Dus hier na dees
pilske vatten we urst een borreltje.”

“Naar het Prinsenbal van d’n Draai. Bij het foto maken werd al iets
gedronken. Dus toen de Pierewaaiers het café binnenkwamen
zei Hans Antonis: ‘Ze zijn al ergens geweest zo te zien.’ Toen het
volk eindelijk een beetje begon binnen te komen, ging de eerste
Pierewaaier al naar huis.”
BOOMSTAM
Wim:
“Hans
hadden
ze
meegenomen toen ie aftrad. Kreeg
ie een soort boomstam aan, zodat
ie zijn armen niet kon bewegen. En
dan maar borreltjes voeren. Werd
ie natuurlijk herkozen, haha. Die
moest ik nog rechthouden tijdens
de receptie.”

Wim: “Gewoon bij ’t feest bij Peer, tussen neus en lippen dur.
He’k toch al gezegd?”
“De presentatie moest zes tot zeven weken van tevoren in elkaar
gezet worden. Dus dan was het elke zondagavond bij Peer
(maakt weer een armbeweging, maar dit keer naar zijn mond)
‘oefenen’.”

Dus ikke met een
lange aanloop
helemaal naar de
andere kant van het
veld. En hij ging er nie
in natuurlijk, hè?!

Stephan: “Sorry Wim, wie ging er
op het spijkerbed liggen?” (Stephan zat even met Bert te buurten

“Toen waren die onthullingen veel leuker dan nu, vind ik. Nu
is het een filmpje. Toen werd er iets gedaan. Met groepen en
de hele week waren ze aan het bouwen.”
Wims 1e onthulling: Meteoriet (“Waar ik ut kwam”).
Wims 2e onthulling: Wintersport (“Of zoiets”).

“Toen zat ik in een sneeuwpop. Hadden ze een skibaan en
alles gecreëerd bij De Brouwer. Heel de Pierewaaiers waren
toen zaterdag aanwezig om mee te timmeren en heel De
Brouwer hing vol met spijkers”
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GEZEVER OVER DE BROODJES

OVER HET KOPEN VAN DE PRINSENKLEDIJ
“Wij moessen naar Eindhoven naar de winkel
(Allard) en dan werd afgesproken wanneer wij
dat pak konden komen halen. Doordeweeks,
want dat moes stiekem. Dus wij daar naartoe,
wie komt daar binnen: Sjaon van d’n Draai. Toen
ik moest opkomen en nog een masker op had,
kwam ze binnen. En ze wees rechtstreeks naar
mèn. Die wies het natuurlijk.”

Toen waren die
onthullingen veel
leuker dan nu,
vind ik.
Nu is het een filmpje

PAPA JAAP, OUDOOM WIM
Wim kijkt naar onze flesjes en in tegenstelling tot die van Bert
zijn die van Laurens en Stephan al leeg. “Da giete gullie zeker
niet over het balkon.” Waarna Wim netjes nieuwe gaat halen.
Het uitzicht vanaf het balkon is inmiddels donker geworden en
de neonreclame van Philips blijkt het zowaar nog te doen. De
temperatuur is goed, dus we blijven nog lekker buiten.

Zoals Wim werd gevraagd om Prins te
worden, zo gebeurt dat allang niet meer bij
De Pierewaaiers. Nu is er een commissie, een
longlist, een shortlist, et cetera, et cetera.

Wim: “Nou komen de Prinsen uit de raod
waarvan ik Prins was. Zo zie ik Léon ôk nog
wel unne keer Prins worre. Ik vond het wel een
eer om Prins te zijn, maar om nou te zeggen dat ik boven mezelf
uitstak…”
Over de uitwisseling bij wethouder Rakhorst: “Die had een hele
stapel brojkes klaarstaan, maar daar viet niemand iets van. Want
de trombonist van de Oisterwijkse blaoskapel stond ervoor en
liet de hele tijd zijn zever uit zijn instrument lopen (zijn trombone
wel te verstaan). Op de brojkes!”
FLESJE PLAT LEGGEN

Wim vertelt trots over zijn (dan nog) zwangere nichtje Joyce en
verklapt tussen neus en lippen door iets over huidige Pierewaaier
Jaap: “Unne zenuwpees. Die is bang dat ie iets verklapt, want
als hij en Joyce dan komen vertellen over dat ze zwanger zijn,
houdt ie de hele tijd zijn handen achter zijn rug. Bang om te
verklappen dat ie een speen vasthoudt, haha.”

Netty: “Haolt nog es een flesje.”

Wim: “Hedde gullie ’t fris? Want anders laat ik hem zakken.”

Het is de trend van de avond. Wim, een van de vurste van
de Hanenclub, is een ver bovengemiddeld gastvrije man.
Een levensgenieter pur sang en Pierewaaier in hart en
nieren. Zo getuigt ook keer op keer zijn aanwezigheid bij
de ledenvergadering van de vereniging, nog altijd. Voetbal,
Blaoskapellen, werken, vrienden, familie, Netty, (klein)kinderen.
Overal geeft Wim evenveel om. Waardoor hij één eigenschap
heel duidelijk gemeen heeft met zijn vrouw: ze kunnen allebei
niet stilzitten.

Godzijdank bedoelt hij het scherm dat van het balkon een serre
kan maken.
Laurens: “Neeee hoeft niet, laot mar hangen.” Hij blijkt het tegen
Paulien te hebben die op dat moment in Chicago het varken
uithangt, met pils op het strand om half drie ’s middags. Noemen
ze dan een studiereis.
Ons Netty, inmiddels dus oudtante van de kleine van Jaap en
Joyce, komt met warme balletjes het balkon op. Tot ons jolijt
heeft ze ook nog wat lekkers meegenomen om te eten. Wij
stellen een leuke vraag tussendoor.

Wim: “De afspraok was da sem plat zunne legge.”
Wij drinken gauw ons flesje leeg en leggen hem plat op de
glazen plaat bovenop de rieten tafel. Wim haalt drie nieuwe
‘slachtoffers’ en dit tafereel herhaalt zich nog luttele keren.

“Heb ik ook nog bij gezeten, bij d’n drumband.”

OOIT DRUGS OP WIM?

We bedoelen maar. Lachen als een Prins, genieten als een
Koning. Wim bedankt en over dat penaltytoernooi van ons…
allemaal op de lat.

Wim alsof hij water ziet branden: “Nee, dat was niet onze tijd.”

O ja, ook nog even over jouw vrouw…

Stephan herinnert hem eraan dat ie in de jaren 60 is opgegroeid.
Maar nee, geen drugs voor Wim, zelfs geen LSD.

Dit is een verhaal dat alleen maar kan eindigen met de vrouw van
de hoofdpersoon. Netty, bedankt voor de koffie en het lachen.

Wim: “Was dat drugs?” Volgens Netty wel.
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Stephan moest tijdens het interview met Wim een paar keer
meer pissen dan de rest. Maarrr… dat had ook zo zijn voordelen.
Tijd voor af en toe een gesprekje tussendoor met Netty, terwijl
ze netjes in d’r luie fauteuil zat. Het leverde zo waar een klein
portretje op (zie kader).
Stephan: Netty is een meisje uit Enschede. Stadse meid dus,
met een dorpsjongen uit Gèssel. “Had je dan geen heimwee,
Netty?” Netty: “Jazeker wel, maar nu niet meer. Maar ik was
15 toen ik met mijn ouders (pa werkte bij Samsonite (leren
tassen)) verhuisde. Zijn werkomgeving werd Brabant in plaats
van Twente. Dat vond ik echt niet leuk”
Netty moest al haar vriendinnen en haar school achterlaten
en stroomde op de helft van de HBS in op Willem II in Tilburg.
“Het was hier wel ontzettend bekrompen. Daar hadden we Bad
Boekelo, daar kon je zwemmen, heel leuk. Maar hier lag er in het
zwembad een mat om de jongens van de meisjes te scheiden.
Wat een bekrompenheid! Maar mijn ouders waren goed voor mij.

Ik mocht gewoon uitgaan in Enschede. Als 15-jarige alleen in de
trein naar daar, bij familie slapen en de dag erna terug.”
Maar in Brabant had ze het niet makkelijk. “Ik verstond niemand
en iedereen hoorde meteen dat ik hier niet vandaan kwam.”
Daarna kwam ze Wim tegen en werd ze toch gelukkig in
Moergestel/Brabant. Al ging dat niet meteen van een leien dakje:
“Op het begin hoefde ik met Wim niet mee naar feestjes en
recepties. Hij kende iedereen en ik niemand. Maar gelukkig is de
vriendenclub met Carnaval altijd meteen een voltreffer geweest.”
Stephan: Je merkt dat Netty opvallend open-minded is. Aan de
grappen waar ze om lacht, aan de films die ze kent. Een stadse
meid, waarvan je zou vergeten dat ze niet uit Moergestel komt.
Uiteindelijk woont Netty samen met Wim in Moergestel. 38 jaar
in De Hoefkens en de laatste jaren in Moers Midden. En heeft ze
een dochter (Esther) en drie kleinkinderen Sofie, Roy en Pieternel
(projectnaam op het moment van schrijven).

Voor het eerst in het Pierewaaiersrijk

Uniek strijkembleem Carnaval 2020
Dit jaar voor het eerst te koop in het Pierewaaiersrijk!
Een uniek strijkembleem exclusief ontworpen voor Carnaval 2020.
Gaaf voor op je kiel, sjaal of elke andere outfit en nu slechts te koop voor € 5,Tevens is het mogelijk om het eigen, officiële embleem van C.V. De Pierewaaiers te kopen.
Ook dit embleem is voor het beperkte bedrag van € 5,- aan te schaffen.
Beide emblemen zijn te koop bij residentie café De Brouwer!
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Uw specialist voor ontwerp en uitvoering op het gebied van:
- grond-, weg- en waterbouw
- sloopwerken
- natuurbouw
- cultuurtechniek
- asbestsanering
- bodemsanering
- tanksanering
- grondbank
Zandstraat 14a
Postbust 52
5066ZH Moergestel
T: 013-513 13 37
E: info@vanderzanden.nl
i

Dinsdag prijzenslag

Pierewaaiers Spelen Thuis
Inblaozen, opening, optocht, dweilen en dan is
Carnaval alweer een heel eindje. Maar nog zeker niet
voorbij. Carnaval duurt tot en met dinsdag en dan
kun je er maar beter met volle teugen van genieten.
Daarom organiseren wij in 2020 voor de tweede keer
‘Pierewaaiers Spelen Thuis’.
ROBS PRIJZENPALEIS
Vorig jaar op dinsdag met Carnaval speelden de Pierewaaiers voor het
eerst thuis. Een middagvullend programma in café De Brouwer zoals
alleen de Pierewaaiers dat kunnen. Met veel flauwekul, lol, goede
carnavalsmuziek en natuurlijk heel veel Piereblèr-krakers. Maar
daarnaast was het ook tijd voor Robs Prijzenpaleis. Ieder een lotje,
een rad van fortuin en bijzondere prijzen. Naast een Golden Ticket,
lekkere biertjes en echte Pierewaaiers-gadgets, hadden we nog iets
speciaals in de aanbieding: een interview in de carnavalskrant, dat
werd gewonnen door de enige echte Raf. Je leest het resultaat in
deze krant.

SCHORRE KELEN KARAOKE
Op dinsdag 25 februari is het tijd voor de tweede editie. Van
16 tot 18 uur in onze eigen residentie. Het Prijzenpaleis wordt
heropgebouwd en de microfoon
zal zeker weer rondgaan. Maar
de verdere invulling houden we
nog lekker even geheim. Waarom?
Zodat je uit nieuwsgierigheid komt
kijken natuurlijk. Niet nieuwsgierig?
Kom dan maar gewoon voor de
gezelligheid
naar
Pierewaaiers
Spelen Thuis op carnavalsdinsdag in
café De Brouwer.

Terugblik Pieregeblèr 2019

29

8 februari 2020
A
F
T
E
R
P
A
R
T
Y

25e
Edit
ie

LOCATIE: Den Boogaard AANVANG: 20.00 uur

VVK: Novy Van Wezel en café De Brouwer ENTREE: VVK €7,50 Kassa €10,00
VOLG ONS OP: WWW.FACEBOOK.COM/C.V.DEPIEREWAAIERS.MOERGESTEL

Pieregeblèr 2020:

Maokt dègget goed maokt!
Op zaterdag 8 februari om klokslag 20.00 uur vindt in Den Boogaard de 25
editie van het Pieregeblèr plaats. Het leukste liedjesfestijn van Moergestel,
georganiseerd door C.V. De Pierewaaiers. Diverse Gèsselse vriendengroepen
zullen deze avond strijden om de beker, maar vooral om de eer.
e

Op het moment dat dit stuk werd geschreven,
was er al een aantal inschrijvingen binnen.
Waaronder drie nieuwe groepen, waar we
onwijs blij mee zijn!
DEELNEMERS
Wat zou het Pieregeblèr zijn zonder haar
geweldige deelnemers?! Niks, nada noppes!
Aankomende editie zullen de Brugzeikers weer
een gooi doen naar de felbegeerde tweede plek.
Of was het toch de eerste plek die ze eigenlijk
liever zouden behalen? De Joop Zoetemelkjes
van het Pieregeblèr zijn er ook in 2020 weer bij!
Als eerste nieuwe deelnemer hebben we de
jonge mannen van De Vaksjaken voor jullie in
petto. Wie?! Ja, De Vaksjaken! Je weet wel,
van de Moergestelse Zanger Kafke! We hebben
gehoord dat ze al erg ver zijn met het schrijven
van hun eerste Gèsselse carnavalslied en
wij kunnen dan ook niet wachten tot wij het
nummer mogen horen!
De ‘oude’ commissie van het Pieregebrouwel
is helaas gestopt met het organiseren van
het Pieregebrouwel. Maar daardoor hebben
ze extra tijd gekregen en we zijn dan ook erg
benieuwd wat voor kneiter zij ons ten gehore
gaan brengen.

De tweede nieuwe deelnemers zijn de knappe
dames van FC derde helft kampioen.
We hebben een aantal jaren nodig gehad om ze
te overtuigen dat het onwijs leuk is om mee te
doen en dit jaar gaan ze er eindelijk voor! Een
ding weten we zeker: deze dames zullen menig
harten van de jongens veroveren!
C.V. De Pierewaaiers mag natuurlijk ook niet
ontbreken op de deelnemerslijst. Afgelopen
jaar zijn zij weer met de bokaal naar huis
gegaan. Ze zijn niet goed in het maken van een
Prinsenwagen, maar wel in het schrijven van
leuke, pakkende carnavalsnummers. Ze gaan
vast weer alles op alles zetten om iedereen
mee te krijgen met hun nieuwe hit.
Als derde nieuwe groep hebben we Franky
Santo. Een heerlijk triootje zal op het podium
verschijnen. Deze drie zijn geen onbekende van
het Pieregeblèr en vinden het dan ook erg leuk
dat ze dit jaar in deze samenstelling mee gaan
doen. Wij denken dat ze ons erg kunnen gaan
verrassen!
We hopen nog een aantal mooie groepen toe
te mogen voegen aan deze deelnemers die
zich al aangemeld hebben op het moment
van het schrijven. Zo kunnen wij ons geen
Pieregeblèr voorstellen zonder onze drie
zusterverenigingen.

VGA (Veel Gevraagde Antwoorden)
Pieregeblèr
Zaterdag 8 februari 2020
Aanvang 20.00 uur
Den Boogaard
Gèssels trots, Stef Ekkel, dj Tommy Santo
We zien elkaar graag tijdens een spetterend
Pieregeblèr op 8 februari in Den Boogaard!
AFTERPARTY
Na de grandioze afterparty vorig jaar van Zanger
Kafke is het natuurlijk erg moeilijk om een goede
opvolger te vinden. Wij als commissie denken
toch weer een erg leuke artiest gevonden te
hebben die de avond samen met Tommy Santo
komt afsluiten, namelijk Stef Ekkel!
Met een flinke portfolio van kneiters als Liever
te dik in de kist, Ik heb je sleutel weggesmeten
en De woonboot, heb je na deze avond
gegarandeerd geen stem meer over!
Kaartje kopen?
In de voorverkoop verkrijgbaar à € 7,50 bij café
De Brouwer en Novy Van Wezel. Aan de deur
kosten de kaartjes € 10,00 per stuk. Koop ze
dus in de voorverkoop, zodat je nog wat extra
drinkgeld overhoudt!
SPECIALE DANK
De organisatie van het Pieregeblèr bedankt op
voorhand al haar sponsors en vrijwilligers voor
het mede mogelijk maken van dit geweldige
evenement in Den Boogaard.
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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

IMPORT INTERVIEWS #1

ROB OSNABRUGGE
Het lijkt soms alsof heel Gèssel mee komt carnavallen in ons Pierewaaiersrijk. Toch is tussen de lokale menigte ook regelmatig een
‘buitenlander’ te vinden. Daar zijn wij natuurlijk hartstikke trots
op, op die import-carnavallers. Maar we zijn uiteraard ook heel
nieuwsgierig naar hoe zij het feest der feesten in ons dorp beleven.
Welkom bij de ‘Import Interviews’. Met Robs ultieme carnavalsmotto: ‘Gas erop, zet alles op zijn kop.’
1. Om te beginnen. Wat is jouw LGC (Leeftijd, Geboorteplaats
en Connectie met Moergestel)?
“Mijn leeftijd is 53, maar denk dat ik nog 23 ben, woon in Poppel
en ben geboren in Driebergen. Mijn connectie met Moergestel is
de Carnaval.”
2. Woon je nog steeds waar je geboren bent? Zo niet, waar
dan wel?
“Nee, ben over de grens naar België gegooid.”
3. Hoe ben je in het Pierewaaiersrijk verzeild geraakt?
“Ben lid geworden van De Dorstvlegels door mijn zwager Ton
Buys.”

Dat waren de eerste vragen. Tijd voor een break, dus… Even een
paar invulopdrachten tussendoor:
6.
A. Als een Pierewaaier mij wat te drinken aanbiedt, dan lust ik
wel “een meter bier, van profiteren dat ze wat weggeven, hè?! ;-)”
B. Als ik aan Carnaval denk, hoor ik het volgende liedje: “Jaja,
de ober is mijn allerbeste maatje.”
C. Mijn kater bestrijd ik met “paracetamol, seks en een pilske.
;-)”
Oké, nog een paar vragen, denk je nog aan een leuke foto?
7. Wat vind je van Prins Rob d’n Urste in maximaal vijf woorden?
“Dat is een moeilijke, ken hem nog niet zo, maar zal zeker een
goede Pierewaaier zijn (sorry, dat zijn meer dan vijf woorden).”
8. Wat zou er leuker kunnen aan Carnaval in het Pierewaaiersrijk?

4. Wat is volgens jou typisch aan een Pierewaaier?

“Ik vind het zo al leuk, super dat er meer eenheid is tussen de verschillende verenigingen (zelf ook wel beetje oorzaak van, denk ik).”

“Toffe gast, met veel dorst en zin in leut en hij moet beetje kunnen
rocken, hè?!”

9. Bij welke Moergestelnaren/Pierewaaiers kunnen we je aantreffen deze Carnaval?

5. Waar vierde je voorheen Carnaval? Of waar vier je het naast
Moergestel nog meer?

“Meest bij De Brouwer, maar ook even rondje maken langs de
andere.”

“Als iemand van boven de rivieren eerst nergens, maar nu altijd in
Moergestel en ook wel een avondje Tilburg.”

10. In welk pèkske bende te bewonderen?
“Heb geen vaste meer, dus nog even bekijken.”
11. Waarom geen GiraffenOnesie?
“Stuur even foto, dan zou dat best eens kunnen.”
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VRIJDAG 21 FEBRUARI

Ziekenbezoek Prins en adjudant, ziekenhuizen
Lunch verzorgd door de Prins bij hem thuis (niet openbaar)
Vertrek naar Den Boogaard
Scholencarnaval in Den Boogaard (niet openbaar)
Gezamenlijk opruimen en kerk versieren
SMC-borrel bij RooT
Samenkomst bij De Brouwer (in kiel en met sjaal)
Vertrek naar Epi
Diner bij Epi
Start dweiltocht

ZATERDAG 22 FEBRUARI

ZONDAG 23 FEBRUARI

12.45
13.30

DINSDAG 25 FEBRUARI
11.15
11.30
13.00
14.00
14.15
14.45
15.45
16.00
18.00
18.15
20.30
23.50
24.00
24.15

Samenkomst bij De Brouwer
SMC-brunch bij De Brouwer (niet openbaar)
Prinsverkiezing De Borrelaers
Vertrek naar en bezoek aan Stanislaus
Bezoek/ontvangst seniorenbingo & loterij
Vertrek naar en bezoek aan De Veerkes
Vertrek naar en bezoek aan De Brouwer
‘Pierewaaiers Spelen Thuis’
Vertrek naar Bij Wout
Diner bij Bij Wout (niet openbaar)
Vertrek naar en bezoek aan De Brouwer
Vertrek naar St.-Jansplein
Pierrotverbranding op St.-Jansplein
Bekendmaking motto 2021

WOENSDAG 26 FEBRUARI

20.00 - 22.00 Haringhappen bij De Brouwer (niet openbaar)

PIEREWAAIERS

15.00
16.00
17.00
18.00
18.15
20.30
21.15
21.30
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
Vertrek van optocht door het Pierewaaiersrijk
Officieel ontvangst op St.-Jansplein door
burgemeester Janssen
Prijsuitreiking optocht kinderen in RooT
Vertrek naar De Brouwer
Prijsuitreiking optocht volwassenen
Vertrek naar De Gerrithoeve (BUS)
Diner bij De Gerrithoeve (niet openbaar)
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)

Samenkomst bij De Brouwer
Unne bôjem lègge (openbare gratis lunch)
Spectaculair optreden Benno van Vugt
Vertrek naar en bezoek aan De Veerkes
Vertrek naar en bezoek aan RooT
Vertrek naar en bezoek aan Epi
Vertrek naar en bezoek aan De Brouwer
Vertrek naar en bezoek aan De Klaore
Vertrek naar Den Boogaard
Diner bij Den Boogaard (niet openbaar)
Bezoek Prins en adjudant aan
carnavalsdisco Den Boogaard (niet openbaar)
21.00 Vertrek naar residentie De Brouwer
21.30 Bezoek van C.V. De Dorstvlegels
22.00 Bezoek van C.V. De Durdraaiers

NOTITIES

11.00
11.00
12.00
12.30

11.30
12.00
12.30
13.15
14.15
15.15
16.15
17.30
18.30
18.45
20.30

DWEILEN

09.30 Samenkomst bij De Brouwer
09.45 Vertrek naar Oisterwijk (BUS)
10.00 Ontbijt met burgemeester & wethouders,
Oisterwijk en Heukelom (niet openbaar)
11.30 Vertrek naar De Brouwer (BUS)
12.00 Samenkomst bij De Brouwer (met eregarde en aanhang)
12.45 Vertrek naar de kerk
13.00 Carnavalsmis o.l.v. pastoor Francis De Meyer
14.00 Vertrek naar RooT
15.00 Vertrek naar De Veerkes
16.00 Vertrek naar ’t Draaiboompje (gratis huifkar)
17.00 Vertrek naar De Brouwer
17.30 Sleuteloverdracht door burgemeester Janssen
18.45 Diner bij De Brouwer (niet openbaar)
21.00 Vertrek naar RooT en bezoek aan C.V. De Dorstvlegels
22.30 Vertrek naar en bezoek aan De Klaore
23.30 Vertrek naar De Brouwer

MAANDAG 24 FEBRUARI

NOG TE DOEN...

09.00
11.15
12.15
12.30
14.30
15.15
18.00
18.15
18.30
20.15

CARNAVAL AGENDA

PROGRAMMA 2020
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Blijft het bij drie edities?

Geen Gèssels Oktoberfest in 2019.
Hoe nu verder?
Het had net zo’n feest moeten worden als voorgaande edities van
Moergestels Tiroler-feestje. Maar helaas kwam het niet zover.
Daags voor het feest (gepland op 19 oktober 2019) besloot de
commissie de boel af te blazen. De reden? Een verwachte lage
opkomst in combinatie met aanzienlijke kosten. Geen probleem
om te investeren in een feest, maar als het aan De Pierewaaiers
ligt het liefste niet voor een (half) lege zaal. Het was natuurlijk
koffiedik kijken, maar je kunt iets nu eenmaal niet naderhand
afgelasten.

EN NU?
Was het 3e Gèssels Oktoberfest in 2018 dan de laatste? Het zou goed
kunnen, maar een definitief besluit is daarover nog niet genomen.
Wat we wel weten? We willen heel graag gave feesten organiseren
voor, in en met Moergestel. Daarom vragen we iedereen om ideeën.
Wat voor feest past er wat jou betreft in het rijtje met Pieregeblèr,
Prinsenbal en uiteraard Carnaval? Het gaat om ideeën, dus hou je
vooral niet in. Laten we zeggen: hoe gekker, hoe beter? Mail je idee
naar info@carnavalmoergestel.nl of lever het in bij café De Brouwer
aan de bar. De beste ideeën krijgen iets leuks/lekkers van ons!
Creativiteit wordt gewaardeerd, flauwekul daarentegen amper.


PIEREWAAIERS IDEEËNBUS
Naam:
E-mail:
Dit zou echt een gaaf idee zijn voor De Pierewaaiers/Moergestel:

De Pierewaaiers mogen mij hier WEL/NIET* voor benaderen.
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3 voor de prijs van 1; GOF, hoe het was…

Gèssels Oktoberfest
2016-2018
Wat er ook gebeurt, gelukkig hebben we de foto’s nog. Terwijl we samen met jullie nadenken over de toekomst, blikken we graag nog
een keer terug op die ongelofelijk gezellige bende die het Gèssels Oktoberfest drie jaar is geweest. Zo was het in 2016, 2017 en 2018:

37

IMPORT INTERVIEWS #2

ANNE SMITS-VAN DE PAS
Het lijkt soms alsof heel Gèssel mee komt carnavallen in ons
Pierewaaiersrijk. Toch is tussen de lokale menigte ook regelmatig
een ‘buitenlander’ te vinden. Daar zijn wij natuurlijk hartstikke
trots op, op die import-carnavallers. Maar we zijn uiteraard ook
heel nieuwsgierig naar hoe zij het feest der feesten in ons dorp
beleven. Welkom bij de ‘Import Interviews’. Met Annes ultieme
carnavalsmotto: “Samen is niet alleen.”
1. Om te beginnen. Wat is jouw LGC (Leeftijd, Geboorteplaats
en Connectie met Moergestel)?
“Ik ben 33 jaar oud (prachtig carnavalesk getal overigens), geboren
in Heukelom (destijds gemeente Berkel-Enschot) en getrouwd met
Sander Smits (Pierewaaier in hart en nieren).”
2. Woon je nog steeds waar je geboren bent? Zo niet, waar
dan wel?
“Sinds 2008 woon ik in Moergestel. Van de Kerkstraat, naar de
Pastoor van den Boogaardstraat nummer 18. Sinds vorig jaar op
nummer 39 in diezelfde straat.”
3. Hoe ben je in het Pierewaaiersrijk verzeild geraakt?
“Mijn connectie met Moergestel gaat terug naar de middelbare
school. Op stap gaan in Den Boogaard, Feest van de Lange Nacht,
KPJ-feesten, wie kent het niet! Later liep ik in ‘De Brouwer’ Sander
tegen het lijf. Hiermee werd ik automatisch een Pierewaaier.”
4. Wat is volgens jou typisch aan een Pierewaaier?
“Een echte Pierewaaier is naar mijn idee betrokken en verbindend
voor de hele samenleving van Moergestel. Vooral Carnaval, maar
ook door het jaar heen komt dit steeds terug.”
5. Waar vierde je voorheen Carnaval? Of waar vier je het naast
Moergestel nog meer?
“Als kind deed ik mee met ‘Buurtschap Heukelom’ in de optochten
van Oisterwijk en Berkel-Enschot. Ook werd er dan op dinsdag
gedweild. Later ging ik met vriendinnen naar Den Boogaard en
De Druiventros. Maar eigenlijk vond ik het in Moergestel altijd
al het gezelligste. Tijdens Carnaval kom ik vijf dagen niet buiten
Moergestel.”

Dat waren de eerste vragen. Tijd voor een break, dus… Even een
paar invulopdrachten tussendoor:
6.
A. Als een Pierewaaier mij wat te drinken aanbiedt, dan lust ik
wel “een pilsje”.
B. Als ik aan Carnaval denk, hoor ik het volgende liedje: “‘En
nou die hendjes de lucht in’ gezongen door Van Alles Wè. Echte
carnavalsmuziek, heerlijk!”
C. Mijn kater bestrijd ik met “vette hap en toch maar weer
beginnen met pilsjes drinken.”
Oké, nog een paar vragen, denk je nog aan een leuke foto?
7. Wat vind je van Prins Rob d’n Urste in maximaal vijf
woorden?
“Verbindend, enthousiasmerend en goede voorganger.”
8. Wat zou er leuker kunnen aan Carnaval in het
Pierewaaiersrijk?
“Meer jeugd in de kroegen!”
9. Bij welke Moergestelnaren/Pierewaaiers kunnen we je
aantreffen deze Carnaval?
“Ik ben veel op stap met mijn eigen clubje ‘De Sanseveria’s’ en
sluit af en toe aan bij De Pierewaaiers. Óf ik ga het carnavallen bij
mijn eigen kindjes met de paplepel ingieten.”
10. In welk pèkske bende te bewonderen?
“Net wat ik tegenkom in de kist. Maar wel altijd een pruik, met
mijn haren er los onder uit.”
11. Waarom geen GiraffenOnesie?
“Dat is meer iets voor Lia Broeders toch? ;-)”
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Centurions

C.V. De Pierewaaiers

2020

Manon en Thijn

Brugzeikers

Mark Wolfs

Bert-Jan van Gestel

Bas Hessels

Janna, Ad,
Leon, Gijs

Lars van Gijzen

Peter en Toos
Swinkels

Bente en Thijme
van Helvert

Sam, Anouk,
Melle, Dex

Cas Horsten

Koen Swinkels

Denise en John

Jan en Lia

Jet

Jaap en Joyce

Fam.
P. van Opbergen

Lian

Gerard en Gerrie

Frans en Jurgen

Fam. A. Koster

Maik Daemen

H. Nooteboom

Lars van Amelsfort

Eke en Rimke
op ’t Hoog

Thijn, Siem en Pien

O.B.C. Horsten

Johan en Lindsey
Burgers

Jan en Nicole
Jur-Luc-Jasper

Noah en Herman

Fam. A. Nooteboom

Arjan Donkers

M.W. Twente

Fam. Aarts

Fam. Frans van Riel

Jorn en Meike

Anko en Laura

Tafkaz

Stef - Lars - Isa

WIST U DAT...
… de Durdraaiers zich de gebeten hond voelden in de langste
nacht van het jaar?
… dit inderdaad nog een erg lange nacht werd?
… zij ook niet erg Alert waren?
… Carlo van Esch eerst goed geluisterd heeft naar alle
betrokkenen alvorens een mening te ventileren?
… Erik Boogaers zijn militaire act beter op een ander moment
had kunnen opvoeren?
… Carlo wel weer het Brabants Dagblad heeft gehaald?
… hij nu Ruud van de Ven wel heel erg in de nek hijgt?
… Het feest van de Lange Nacht vanaf volgend jaar een andere
naam krijgt?
… dit de ‘Bier- en Lijn-feesten’ zijn?
… dit met een dieetschema van Judith
Fonken niks te maken heeft?
… dit festijn een bittere pil was voor
De Durdraaiers?
… wij op een Oktoberfest niet eens
beveiliging nodig hadden?
… dat dit feest aan eenieder
geruisloos voorbij is gegaan?
… het dus zo ook kan?
… wij onze broek er in ieder geval niet aan hebben gescheurd?
… Jurgen van Ras zelfs verkleed komt bij de
hofhoudingsvergadering?
… wij volgens hem ook niet voor niets een carnavalsvereniging
zijn?
... ansichtkaart van oorsprong een Duits woord is?
... het bestuur an sich geen bijval kreeg voor dit idee?
... ze wel naamval kregen?
… Bas tijdens deze vergadering aangaf geen kinderen te
hebben?
… hij hier heel snel aan toevoegde ‘tenminste niet in Europa…’?
… de Durdraaiers hun Prins eerst de veren geven en daarna pas
de steek?
… Rik Mallens voortaan bij de politie zit?
… je je dus maar beter kunt gedragen met Carnaval?
… Prins Rob d’n Urste uit de piano van Drunken Laurence
kwam?
… we nu geregeld met twee Drunken Laurences opgescheept
zitten?
… dat een van de twee zo nodig een potje moest trouwen in 2019?
… ze op de trouwlocatie in paniek waren omdat het bier bijna op
was?
… de Raad van Elf aanwezig was?
… Fons Batsen tot het bestuur is toegetreden?
… wij Fons Batsen op Huub Hangop vinden lijken?
… wij blij zijn dat Fons Batsen zo gek is dat ie voorzitter van
C.V. De Pierewaaiers wil worden?
… wij ook niet precies weten hoe Fons Batsen precies heet?
… we nóg een nieuw gezicht bij de club hebben?
… Rob van de Wouw ook verder niet veel aan dat gezicht kan
doen?

… er nu eindelijk van uitgegaan kan worden dat de prijs voor
mooiste carnavalswagen binnen is?
… we echter nog niet weten of we de bocht bij ’t Rootven weer
doorkomen?
… chauffeur Sjef spijtig genoeg de raad verlaat?
… dit rijmt?
… de twee beste chauffeurs van de raad nu bij de harmonie
lopen?
… we Maarten L. niet zijn vergeten?
… we Maarten Linkels willen vragen niet meer voor een
belangrijke ‘Kennismaking met de Prins’ zijn eigen trouwdag
te vieren?
… het sprookjeshuwelijk tussen Patrick Simons en Miranda
Koster alweer voorbij is?
… dat hij nu weer beschikbaar is voor Vele Volgende Dates?
… Prins Harrie ontzettend veel denkt te weten over tractors?
… wij op zijn Prinsenbal hebben vernomen dat hij daar ook een
zeer uitgesproken mening over heeft?
… voorzitter Bas thuis niets krijgt?
… de voormalige ceremoniemeester is toegetreden tot het
bestuur?
… hij voor Carnaval vader wordt?
… er sinds 2019 een heus Pierewaaiers-hofje is?
… vanuit daar de plannen voor deze krant zijn gesmeed?
… Jappie een nieuwe braadpan heeft?
… hij bij de bevrijding toch altijd weer die Last Post speelt?
… Luuk Beele verèkkes piano kan spelen?
... we hadden afgesproken enkel Wist u datjes in de app voor
Wist u datjes te zetten?
... dat nog niet altijd meevalt?
... er nog meer komt?
… wij blij zijn, dat er nog meer komen?
... Laurens en Paulien trotse bewoners aan het Torenpad zijn
geworden?
... de mensen van het Pierewaaiers-hofje zich onderweg naar huis
voortaan aan hun gevel kunnen vasthouden?
... Laurens hopelijk niet vergeet de voordeur dicht te doen?
… we dit jaar ook afscheid nemen van Frans Tekath?
… we dit erg jammer vinden?
… we niet graag langer dan twee minuten op bier wachten?
… een beetje coaching geen kwaad kan?
... Nieuwsklok voortaan geld vraagt voor het plaatsen van artikelen
over evenementen met een entreeprijs?
... wij denken dat ze werk willen maken van de categorie ‘wat de
krant niet gehaald heeft’?
... wij denken dat Moergestel Nieuws graag in het rijtje komt van
‘wat de kerst niet gehaald heeft’?
… de deadlines voor deze carnavalskrant ook ruim voor kerst aan
hun einde komen?
… de vrouwen van de Brugzeikers gewend zijn om streng op te
treden?
… Erik dat met zijn nieuwe werknemer (v) aan den lijve
ondervindt?
41

WIST U DAT...
… hij met Janneke wel eindelijk weer iemand heeft om mee te
‘sparren’?
… de Brugzeikers gewend zijn om lijp op te treden?
… Rik graag als politieagent wil optreden?
… wij daarom speciaal een Village People-act in het leven roepen?
… wij al een bouwvakker hebben gevonden?
… Mark dondersgoed weet dat ie de Sjaak is?
… hij ook bouwvakker is?
… we nog wel op zoek zijn naar een indiaan?
… we denken aan Lindsey?
… zij volgens ons heel mooi is met veren opper hoofd?
… ze graag streng optreedt?
… Lindsey goed in morse is?
… Lindsey ook goed in rooksignalen is?
… er relatief weinig Pierewaaiers roken?
… er relatief weinig Pierewaaiers te veel bier drinken?
… dit is afgezet tegen het aantal gelynchte tegenstander van
Erdogan?
… Laurens vindt dat Erdogan een geitenneuker is?
… bepaalde landen het niet zo nauw nemen met dierenwelzijn?
… er een Pierewaaiers is die graag zeldzame diersoorten schiet?
… Roel onlangs een Aethopyga Temminckii, New Holland
Honeyeater, twee Kingfishers en een koala heeft geschoten?
… wij hopen dat hij dit niet in opdracht van Prins Martinus heeft
gedaan?
… Roel die dieren godzijdank met een camera heeft geschoten?
… hij op vakantie ook veel aangeschoten wild heeft gezien?
… Maik op vakantie veel aangeschoten en wild is geweest?
… Koen zich volledig op zijn bloemenwinkel heeft gestort?
… hij schijnbaar zelfs geen Plant B heeft?
… Corné heeft staan draaien tijdens ons Prinsenbal?
… hij ook muziek heeft opgezet toen dj Tommy Santo er nog niet
was?
… Corné wat ons betreft met kop en schouders boven Tommy
uitstak?
… Fons inmiddels moet hebben begrepen dat hij deze Carnaval
een act moet opvoeren?
… dit niet Huub Hangop zal zijn?
… dit mogelijk wel Huub Hangover zal worden?
… Nederland wereldkampioen handbal is geworden?
… twee derde van het trio Koen, Jasper en Jaap ook handbalt?
… een derde van dat trio eerder handkart?
… Jaap voor een godsvermogen aan vuurwerk het Pierewaaiershofje heeft ingeknald?
… hij hiervoor eerst op zijn uurwerk heeft gekeken of het al 0.01
uur was?
… hij enorme korting heeft gekregen op zijn mega-knalpakket?
… de verkoper hemelklaar met vuurwerk stunt?
... hij als rund weinig kans lijkt te maken bij Erdogan?
… Jasper, Jurgen, Mark en Stephan naar de kraker FeyenoordRangers zijn geweest?
… Stephan net voor de 1-2 en de 2-2 het verkeerde vak in was
gelopen?

… dit erg genoeg het vak van de Rangers was?
… dit gelukkig de Rescue Rangers waren?
... Jasper de scheidsrechter heeft lopen uitfluiten?
... de scheidsrechter volgens Jasper zelf een uitfluiter was?
... Jurgen en Mark aan het flierefluiten waren?
… Laurens afgelopen zomer in Manchester tot zijn enkels in
de stront zakte?
… hij bovendien met zijn goede schoenen over een modderig
festivalterrein is gelopen?
… Sander voor het slapengaan altijd nog graag een reep
chocolade naar binnen duwt?
… wij ons afvragen of hij niet beter iets zou eten?
… hier een flauwe grap over een reep chocolade naar buiten
duwen had kunnen staan?
… dit de krant net niet heeft gehaald?
… Bart de krant net wel heeft gehaald?
… hij hiervoor wel helemaal naar café De Brouwer moest
lopen?
… er nog genoeg kranten liggen voor als u er geen in de
brievenbus heeft gehad?
… wij altijd blij zijn met uw bijdrage, maar dit niet verplicht is?
… als u een Pierewaaiersblaoike in huis haalt, u kunt lezen dat
Frans ook naar Manchester is geweest?
… hij net als Stephan, Laurens en Jasper heeft gezien dat Britse
vrouwen weinig om het lijf hebben op zaterdagmiddag?
… ze in elk geval niet hun schoenen hebben verneukt in de
modder?
… Rob W. wel raad weet met dat bruine goud?
… Rob W. stieren houdt?
… Prins Rob van stieren houdt?
… hij Lia in een GiraffenOneSie wil zien?
… Jeroen ook houdt van het bruine goud dat de naam modder
aanhoudt?
… het vooral zijn zoon is die met zijn fietske door het natte zand
ploegt?
… Jorn meedoet aan Alpe d’HuZes en wij willen dat jullie hem
allemaal steunen via www.opgevenisgeenoptie.nl?
… we Bert nog niet hebben genoemd?
… we Bert nu al twee keer hebben genoemd?
… Stef meer houdt van het zwarte goud?
… hij ook graag een licht gekleurd biertje drinkt?
… Arjan meer liefhebber is van iets donkers?
… Roel bovenop de Plompe Toren heeft liggen pitten?
… hij beweert dat ie daar de hele nacht scheten heeft liggen
laten?
… wij vinden dat hij daarmee wel wat hoog van de toren
blaast?
… Koen zijn kerststal veilig had opgesteld tegen vandalen?
… wij hetzelfde gaan doen als Koen?
… we deze flauwekul afsluiten met een hekkie?
#jeweettoch
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MAOKT DÈGGET
GOED MAOKT
Mooi motto… Maar met een vrij individualistische ondertoon.
Zo van ‘als eenieder voor zichzelf zorgt dat ie het goed
maakt, dan heeft iedereen het goed’. Zo werkt het helaas
niet in de praktijk. Het is immers niet de som der gemene
delers. Had het niet mooier geweest als het motto ‘Maokt
dègget ammòl goed maokt’ was? Waarschijnlijk is het velen
onder u niet eens opgevallen, in deze tijd van social media is
immers eenieder vooral met zichzelf bezig.

DORPSRAAD…

het raadsclubblaadje… Zeker vergeten
mogen we daarnaast ene heer Mulders
niet, afgestudeerd bestuurskundige aan
de Finse Universiteit en dat in de Zweedse
Letteren. Dat moet in dezen toch wel de
kers op de taart zijn, een beetje zoals
Fran Sol voorheen het smakelijke toetje
van het eerste elftal van Willem II was,
vergelijk het met Robèrt van Beckhoven
onder de patissiers.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Mensen die voor een ander
klaarstaan, die zichzelf wegcijferen voor de gemeenschap, niet
vooraan willen staan of met hun kop in de krant hoeven. Neem
nou een Ruud van de Ven… Voormalig autoverkoper, goed gebekt,
maar dan niet met de welbespraakte gladde praatjes van de
groen-linkse rakker Jesse Klaver, maar meer met de vocabulaire
vermogens van de uitermate populaire Hagenees Henk Bres. Het
links lullen, rechts vullen gaat derhalve voor Ruud dan ook zeker
niet op. Maar goed, Ruud van de Ven dus, mede-initiatiefnemer
van een nieuwe Dorpsaard. Ruud blijkt al heel
snel in de smiezen te hebben gehad dat
zijn politieke inbreng node wordt gemist
en dat er zeker draagvlak in Moergestel is
voor zijn politieke hersenspinsels. Zie ook
de geweldig positieve reacties die op
Facebook opdoemen zodra Ruud
weer eens zijn mening over al wat
belangrijk is in het Moergestelse
in het Brabants Dagblad heeft
geventileerd. U proeft enig cynisme? Kan kloppen! Ruud zijn
tijd is geweest, veel geprobeerd, weinig gelukt, maar met alle
respect: hij stond wel waar hij voor stond! Al moet gezegd dat
Ruuds waarschuwing aan de gemeente Haaren betreft het
fuseren met de gemeente Oisterwijk nog niet zo gek was. En als
wij de geruchten mogen geloven, heeft Ruud eigenhandig en met
blote handen het Mensink-pand gesloopt…

Mulders dus, die wel van wat geHannes houdt en die ongetwijfeld
uit jaloezie jegens zijn broer handelt. Aard van het beestje wellicht.
Maar het woord ‘raad’ zegt het al, dit woord is opgebouwd uit de
letters, juist: Aard. En dus is het volkomen logisch dat dit fenomeen
toegetreden is tot dit gezelschap. Het valt ons overigens wel op
dat Peer Swinkels zich (nog) niet heeft aangemeld. U weet wel,
Peter Swinkels, de duizendpoot van onze gemeenschap, de
moederkloek van ons warme, Gèsselse nest! Peter Swinkels, ook
wel de Border Collie van het Pierewaaiersrijk genoemd. Vergelijk
hem maar een beetje met Mufasa uit de Lion King, maar dan
in de Oostenrijkse bergen. Het
zou het eerste nieuwe bestuur
of comité zijn waar Peer zich
niet opdringt als voorzitter.
Waarschijnlijker is dat hij zich
wel heeft aangemeld, maar hij
geen prominente rol kreeg…
Exit Peer, dus.

Een nieuwe Dorpsaard dus… Verder bestaande uit Wil
Oerlemans (voor het raken van de juiste snaar en het praten
op de juiste toon. Een Slash en Freddy Mercury in een persoon,
een soort Eric Clapton zeg maar, dus…). Ook aanwezig: Tino
Smetsers, vroeger al zo volslagen idolaat van de Engelse
koningin dat hij alle vinylplaatjes van dit fenomeen verzamelde.
Tino zal vooral verantwoordelijk worden voor de tekeningen in

POLITIEK…

Poging twee dus om een iets
van echte Moergestelse politieke stroming te laten horen. Maar
zit Moergestel hier wel op te wachten? Het is ons nooit gevraagd,
maar ons antwoord zou negatief zijn. Alle goede bedoelingen van
de Dorpsraad ten spijt, ze zullen echt wel proberen het goed te
maoken, maar ons inziens kun je veel meer invloed uitoefenen
binnen de bestaande partijen.

Neem nou zo’n Carlo van Esch. Die luistert al jaren naar de
Moergestelse bevolking. En luistert en luistert. In het raadhuis
wordt hij naar verluidt dan ook vaak gekscherend ’t Vinkje
genoemd, maar dat terzijde… Kijk, dan heb je dus wat voor de
gemeenschap over. Of maokt ook Carlo vooral dèttie ut zelf goed
maokt?! Wij zagen hem laatst hardlopen in een tenue compleet
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gesponsord door Schoonenberg Hoorcomfort… Carlo
dus, stopperspil van Audacia 6. Zo makkelijk als
ze daar langs hem heen glippen, zo vastberaden
grijpt hij in in onze gemeentelijke politiek. Na eerst
de organisatie van De Durdraaiers op ongekend
peil gebracht te hebben, zocht hij daarnaast naar
een nieuwe uitdaging. Eerst bij de PGB een beetje
freewheelend meedraaien, om daarna de
absolute macht te grijpen. Ondanks zijn
studentikoze look à la Rob Jetten, geeft hij
juist niet op iedere vraag hetzelfde antwoord
en is hij wel oprecht geïnteresseerd in de medemens.
Of neem een Inge van Beers. Aletta Jacobs meets Margriet
van der Linden, zogezegd. Als relatief jong politica gaat zij voor
niemand Opzij en pakt gelijk de koe bij de hoorns. Rolt er ergens
een voetbal de straat op en dreigt die onder een auto te komen,
dan laat Inge er meteen een heg of hekje plaatsen. Inge, in haar
jonge jaren een van de eerste meisjes bij Audacia en toen zeker
geen onbegenadigd voetbalster, weet als geen ander hoe irritant
zo’n bal voor een automobilist is…
Een ander voorbeeld van een sociaal
bewogen persoon, die de politiek
aangrijpt om de gemeenschap te
dienen, is Bas Hessels. Overdag,
onder werktijd, zo sober en
correct als Kapelaan Odekerke
uit de tv-serie ‘Dagboek van een
Herdershond’, maar ’s avonds en
in de weekenden meer een Jules
Deelder als Nachtburgemeester van Rotterdam, zwalkend en
zwoegend het pad der ondeugd bewandelend. Naast het feit dat
Bas de afgelopen twaalf jaar C.V. De Pierewaaiers op Stalinistische
wijze naar een belachelijk hoog niveau heeft weten te dicteren,
bewijst Bas binnen de lokale VVD ook al jaren zijn waarde voor
Moergestel. Dit onechte kind van Ton
Elias is een echte VVD’er. Compleet
met een schandaaltje hier en daar.
Maar over die overnachting in een
Zwolse cel, gesjoemel met invalideparkeerkaarten en een poging tot
inbraak bij Boetiek Bonita zullen we
hier niet uitwijden… Als alle politici
zo waren als bovenstaande figuren,
zou een Stofkam-operatie nooit nodig zijn geweest.

PIEREWAAIERS…

Het zijn niet alleen politici die zich inzetten en pogen ervoor
te zorgen dat Gèssel het goed maokt. Vele anderen zijn actief
binnen of buiten het verenigingsleven met alle goede wil van de
wereld. Zo ook binnen C.V. De Pierewaaiers. Neem een Frans
van der Donk. Als ex-Prins nog steeds nauw betrokken bij en
inzetbaar voor de vereniging op allerlei fronten. En naast zijn vele
en mooie werk voor Stichting Semmy, zorgt Frans er ook al jaren
hoogstpersoonlijk voor dat Tinus en Christje drie keer per jaar van
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een riante en royale vakantie kunnen genieten. Vergelijk het maar
met de bij gefortuneerde vrijgezelle mannen populaire Sylvie
Meis, die talloze keren per jaar Saint-Tropez bezoekt op kosten
van haar legio exen. Het is wel zo dat deze vrouw ondertussen
haar naam behoorlijk te grabbel heeft gegooid, maar in feite doet
dat er in dit verhaal eigenlijk helemaal niet toe. En is het dus
totaal overbodig in deze alinea opgenomen. Excuses!
En Frans is niet de enige filantroop binnen C.V. De Pierewaaiers.
Zo is er ook Maik Daemen, die een kattenopvang is begonnen.
Deze jongeman staat erom bekend dat hij van poesjes houdt,
zoals alleen een zwangere West-Australische koala van haar nog
ongeboren jong houdt, of zoals Marco Borsato van beeldschone,
veelbelovende, net aan de weg timmerende pianistes houdt, of
zoals Evert van Benthem van ultrascherp geslepen stoere noren
houdt.
Ook Koen Swinkels mogen we niet vergeten. Een jongen
met een prettig, sociaal karakter. Een karakter dat normaal
gesproken alleen voorkomt als je een kruising fokt van een
Schiermonnikoogse Labrador met een Vinkeveense Golden
Retriever. Koen heeft ervoor gezorgd dat Anette van Loon
financieel onafhankelijk is, nooit meer hoeft te werken en
daardoor ieder weekend de bloemetjes buiten kan zetten.
Daarnaast stelt Jurgen van Ras niet alleen zijn lichaam dagelijks
ter beschikking aan hullie Noor, nee, ook bij De Rosep maakt hij
veel lekkers klaar. Jurgen, die bekendstaat om zijn zachte inborst,
is daarom allergisch voor Noord-Hollandse arrogante types zoals
de narcistische, luidkeels over zichzelf pratende Louis van Gaal
of de immer chagrijnige, betweterige, irritante Rob Geus. Nee,
Jurgen houdt meer van het ruwe bolster blanke pit-type met een
no-nonsense mentaliteit en dito persoonlijkheid. Jurgen loopt
weg met types als de altijd relativerende en humoristische Willem
van Hanegem en de eindeloos vriendelijke, prachtig zwierende
en in fabelhaft Hochdeutsch zingende Helene Fischer.
Daarnaast hebben we ook nog Bert van Ganzewinkel, onbezoldigd
van de partij bij iedere verhuizing of verbouwing van vrienden
en familie, zijn instabiele knie voor lief nemend. Al ziet het er
dan wel uit alsof een dronken koorddanser al het puin in een
verroeste kruiwagen met lekke band, op een afgelegen, schuin
aflopend, onverhard Roemeens landweggetje afvoert.
Maar het houdt nog niet op. Zo vertegenwoordigt Corné Fonken
geheel vrijblijvend hetero-Nederland in de musicalwereld. Corné
dus, de Voice van De Pierewaaiers, die wat betreft zangtalent
op eenzame ‘hoogte’ staat ten opzichte van de rest van deze
vereniging. Je kunt het het beste vergelijken als een Albino tussen
de Aboriginals, als een Kaapsviooltje tussen de Ganzentongen,
als een koekoeksklok tussen de slaapkamerwekkers, als een
bitterbal tussen de kipnuggets en ga zo maar door. Zijn nieuwe
bijnaam luidt dan ook niet voor niets ‘Westpoint’.
Afijn, ook Johan Burgers laat zich in dezen niet onbetuigd. Ten
eerste leent hij zijn vrouw uit aan elke vrijwilligerscommissie
zoals de openbare Tilburgse stadsbibliotheek haar boeken.
Runt hij in zijn vrije tijd een dierentuin in Arnhem, tevens leert

hij de Brugzeikers elk jaar weer leuke,
nieuwe dansmoves. Daar oefent hij dan
het gehele jaar voor. Als je Johan op zijn
stapavonden bezig ziet, begrijp je het
wel. Je neemt dan een kruising tussen
Barry Stevens, Kate Busch en Bruno
Mars waar. Wat zo goed als vergelijkbaar
is met de beweegtechnieken van een
1,5 jaar oude Somalische Struisvogel,
die verdomd veel last heeft van minuscule West-Indische
vrouwelijke zandvlooien. Ziet u het voor u? Verder kunnen we
volgens de geruchten uit de Pastoor van den Boogaardstraat
en omstreken dit jaar met het Pieregeblèr een heuse, op de
songfestivalavond gechoreografeerde buikschuiver – waar onze
agrarische vrienden van over de brug op carnavalsdinsdagavond
nog veel van kunnen leren – terugzien tijdens het optreden van
de Brugzeikers.
En neem dan de Stadsprins, onze Rob! Wat een heerschap is dat!
Dat hij jeugdtoernooien bij Audacia kon organiseren, dat wisten
we al. Maar een heel dorp entertainen was toch wel even een
brug verder. Hier kunnen de twee infantiele en overvrolijke tvlolbroeken Gordon Heuckeroth en Gerard Joling nog een puntje
aan zuigen… Maar Prins Rob dus, die maokt zeker dèttie ’t goed
maokt! Wat hebben wij van hem genoten en wat een ontbijtjes
kan hullie Lia voorschotelen, zeg! Misschien soms een tikkeltje
sceptisch geweest tegenover De Pierewaaiers, zoals de immer
sympathieke Johan Derksen dat was over de ik-ben-overaltegen Sylvana Simons. Maar eenmaal als Prins is ie niet meer
te stuiten of te stoppen. Dat ligt wellicht ook aan zijn adjudant!
Jeroen wist immers al van de hoed en de rand en dus ook van
de steek en de veren. Hierbij stelde hij zich gelukkig niet op
zoals Thierry Baudet, pronkend presenterend met zijn opgedane
‘kennis’, maar meer als een meelevende, raadgevende oom met
een luisterend oor, zo een die in bijna elke familie wel voorkomt.
Rob, wat zijn wij blij met jou als onze voorganger en Führer!

VERENIGINGEN MOERGESTEL…

Unitas Quattuor, zo zou de nieuwe ‘fusieclub’ aan het Stokeind
kunnen gaan heten. Wat ze in Oisterwijk met slechts drie
verenigingen kunnen, kan in het veel saamhoriger Moergestel
natuurlijk wel met vier clubs. Naast MTV Stokeind, Roef! en
SV Audacia, richt ook Gilde Sint-Sebastiaan en Barbara haar
pijlen op het nog te realiseren nieuwe sportcomplex op eerder
genoemde locatie. Slechts 1,5 miljoen denken de heren Kogels,
Van Knegsel, Marissen en De Rooij nodig te hebben voor creëren
van hét gastvrije en gezellige sportcentrum van Moergestel.
Da’s toch andere koek dan de 6 miljoen die nodig was om het

gedrocht Trinitas tot leven te roepen. Een vereniging waarvan
de leden nu al met elkaar overhoop liggen en velen gaan lopen.
Maar dan heb je het ook over Oisterwijk, dus zo gek is dat dan
ook weer niet. Lijkt me toch een mooi vooruitzicht. Mark Kogels,
van middelmatige voorstopper van Audacia 1 in de jaren ’90
naar de primus inter pares van sportend Moergestel in de jaren
’20! Neemt De Brouwer Junior dan naast de hele Moergestelse
horeca ook nog eens het halve verenigingsleven over?! Mocht
bovenstaande ervan komen en er daadwerkelijk een nieuw
sportcomplex aan het Stokeind verrijzen, laat dan vanuit de
politiek alleen Stefanie Vatta acte de présence geven. Bij de
opening van Den Donk, het nieuwe zwemparadijs in Oisterwijk,
meenden wethouders Dankers en Smit zich voor de gelegenheid
in een te duur pak te moeten hijsen. Iets met een aap en een
gouden ring…
Stefanie stal daar echter wel de show, zoals de onnavolgbare
luchtgitaarvirtuoos Pietje Habraken dat vroeger aan de toog van
café De Brouwer deed met zijn vertolking van het lied ‘Make
me smile’ van Steve Harley. Een wereldhit uit 1975. Of met zijn
weergaloze passeerbewegingen, in vroeger tijden op het Audaciaterrein aan de Molenstraat. Acrobatische passeerbewegingen,
waar Adriaan, de broer van de zich onvolwassen en uitermate
clownesk gedragende Bassie, ongelofelijk jaloers op zou zijn.
Weinige aanwezigen hadden nog oog voor de accommodatie.
Wat een benen heeft die vrouw, zeg! Behalve Stefanie, bleek
ook de frietkraam erg populair. Waarschijnlijk heeft zowat ieder
aanwezig gezin daar voor zo’n 35 euro aan gratis friet naar
binnen geschoven. Die OZB-verhoging kun je er maar vast uit
hebben, moeten zij gedacht hebben…
Die Peter Smit heeft
overigens wel goede
ideeën, dat moet gezegd.
Heel Moergestel moet
vanaf nu gruwelijk van bil.
Immers binnen afzienbare
tijd moet ons dorp de 8000
inwoners aantikken en we
willen natuurlijk niet dat dat
volk allemaal van buitenaf
komt. Dè maoke wij zelf
wel goed…
Oftewel: meense… zo slecht doen wij het saome in Gèssel nog
nie! Laten we saome genieten! Meej z’n allen! En saome die
8.000 maoken/haolen!
Rest ons nog een klein verzoekje aan enkele plattelandsjongeren
uit Oirschot: Maokt dè gullie ’t wir goed maokt meej De
Durdraaiers! Belt hullieje vurzitter mar, die kan goed luisteren…
Het gaat jullie allen goed! Fijne Carnaval 2020!
M.vr.gr.
Seb v.d. P.
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IMPORT INTERVIEWS #3

ANNEKE TIMMERMANS-KOKX
Het lijkt soms alsof heel Gèssel mee komt carnavallen in ons
Pierewaaiersrijk. Toch is tussen de lokale menigte ook regelmatig
een ‘buitenlander’ te vinden. Daar zijn wij natuurlijk hartstikke
trots op, op die import-carnavallers. Maar we zijn uiteraard ook
heel nieuwsgierig naar hoe zij het feest der feesten in ons dorp
beleven. Welkom bij de ‘Import Interviews’. Met Annekes ultieme
carnavalsmotto: “AMBIANCE!”
1. Om te beginnen. Wat is jouw LGC (Leeftijd, Geboorteplaats
en Connectie met Moergestel)?
“29, Reusel, man Paul Timmermans.”
2. Woon je nog steeds waar je geboren bent? Zo niet, waar
dan wel?
“Nee, ik woon sinds 2012 samen in Moergestel.”
3. Hoe ben je in het Pierewaaiersrijk verzeild geraakt?

Dat waren de eerste vragen. Tijd voor een break, dus… Even een
paar invulopdrachten tussendoor:
6.
A. Als een Pierewaaier mij wat te drinken aanbiedt, dan lust ik
wel “unne drêûge”.
B. Als ik aan Carnaval denk, hoor ik het volgende liedje: “Veul
Gère - Stripke veur”.
C. Mijn kater bestrijd ik met “paracetamol”.
Oké, nog een paar vragen, denk je nog aan een leuke foto?
7. Wat vind je van Prins Rob d’n Urste in maximaal vijf
woorden?
“Gewoon unne goeie meens, jonge.”

“Via ex-Prins Paul.”

8. Wat zou er leuker kunnen aan Carnaval in het
Pierewaaiersrijk?

4. Wat is volgens jou typisch aan een Pierewaaier?

“Het gao hier al zô schôn! Houwe zo!”

“Gezellige mensen! Sund dè ze altijd op tijd naar huis zèn. ;-)”

9. Bij welke Moergestelnaren/
Pierewaaiers kunnen we je
aantreffen deze Carnaval?

5. Waar vierde je voorheen Carnaval? Of waar vier je het naast
Moergestel nog meer?
“Nog één avondje in Reusel carnavallen, de rest tuurlijk in Gèssel.”

“De Durdraaiers.”
10. In welk pèkske bende te
bewonderen?
“Is nog een verrassing. :-D”
11. Waarom geen
GiraffenOnesie?
“Waarom wel? ;-)”

DE FONTIJN

“MOERGESTEL LAAT ZICH NATURALISEREN TOT CARIBISCH EILAND”
verklaringen en zo. We moeten nog wel
ergens een vliegveld neerleggen, haha
anders komen we nooit in Tokyo. Maar
dat kan wel op de Reedijk, die boeren
zullen toch weer protesteren tegen zulke
moderne plannen.”

Het Nederlands softbalteam is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de Olympische
Spelen. Maar via een omweg proberen de
toppers van Roef! dames 1 toch een reis
naar Tokyo 2020 af te dwingen. De club wil
zich met Moergestel laten naturaliseren tot
Caribisch eiland.
Wiesje: “Het zou geweldig zijn om op die
manier toch naar de Spelen te gaan.
Curaçao en Aruba kunnen ook als zelfstandige landen aan sporten meedoen,
waarom wij dan niet? En het enige wat
we moeten doen is een eiland in de Caribische Zee opspuiten en het hele dorp

daar naartoe verplaatsen. En dan nog
een OKT’tje winnen, maar goed, dat zijn
details, haha.”
Eva: “We hebben ook gedacht aan een
Waddeneiland, maar die hebben toch
meer moeite met onafhankelijkheids-

Naar verluidt Moergestel tussen Aruba
en Curaçao in komen te liggen, net ver
genoeg uit de kust van Venezuela. Hans:
“We laten het AZC in Oisterwijk achter,
dus liever geen Venezolanen over de
vloer. Die Maduro leert zich maar een
bietje gedragen.”
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INBLAOSAVOND

2020
Pierewaaiers en Pierewaaierinnekes,
Op 21 februari 2020 vindt alweer de 26e (!!) editie van
de inblaosavond plaats. Dit jaar onder het motto ‘maokt
dèggut goed maokt’; volgens ons is dat ook prima gelukt!
Het maoke begint bij de basis, het geraamte, ‘het recept’. In dit
geval unne vaaste avond (carnavalsvrijdag), kapellekes uit de
wijde omgeving, 1 tot 3x 20 minuten optreden. Zo simpel is het.
Natuurlijk zijn er door de jaren heen ook dingen veranderd,
denk aan:
ORGANISATIE; HET ‘STOKJE’ IS REGELMATIG
DOORGEGEVEN.
Locatie; van 5 naar 4 podia en dit jaar geen veranderde locatie,
maar een veranderde eigenaar en naam; café ’t Centrum is
RooT geworden. Bart en Monique, hartelijk bedankt voor alle
jaren dat onze deelnemers welkom waren bij jullie. Corné en
Anke, welkom, en fijn dat we welkom zijn om bij jullie onze
inblaosavond voort te zetten; we kijken uit naar nog vele
volgende edities!
Deelnemers; vruuger blaoskapellen met oude krakers en her
en der wat nieuwere carnavalsmuziek. Later een verschuiving
richting feestmuziek, de laatste carnavalskrakers, top 40 en
percussiegroepen en twee jaar geleden zelfs een live gezongen
optreden van onze Pierewaaiers Stephan en Stef. Ook dit jaar
zien we een verandering in deelnemers. Kapellen van vruuger
die het een keer op ’n ander gaan zoeken, maar ook een
aantal nieuwe kapellen. Zo mogen we dit jaar onder andere

Ge moet tegen een geintje kunnen, mar dè wilde toch nie missen?!

Blusswerruk uit Eindhoven verwelkomen. Zij bestaan al 30 jaar,
het is een groep van ca. 25 muzikanten en ze staan bekend om
hun dikke sound, die staat als een huis. De andere band die
we willen uitlichten is Heavy Hoempa. Hun genre is Massive
Brass Rock met een dikke knipoog naar hardrock en metal. Ze
hebben verrassende uitvoeringen van herkenbare gouwe ouwes
van o.a. Metallica, Motörhead, Guns ’n Roses, Iron Maiden en
AC/DC. Heavy Hoempa heeft een indrukwekkende reeks podia
op hun naam staan als Bospop, de Zwarte Cross, Appelpop, de
Melkweg etc. etc.
Kortom weer vernieuwing en een heel nieuw genre binnen onze
inblaosavond. Des te meer reden om dit jaar weer te komen
kijken en luisteren.
21 februari van 20.00 tot 01.00 uur bij
café De Brouwer, zaal De Brouwer, café De Klaore en RooT.
Wij hopen jullie dan allemaal te zien!
Karin Maton en Marieke Maton

!! GEZOCHT !! GEZOCHT !!

Waar vruuger foto’s in overschot werden gemaakt,
schiet het er de laatste jaren steeds bij in (of zijn de foto’s
wazig, omdat het veeeeel te gezellig was). Wij zoeken een
vrijwilliger die leuke foto’s wil maken tijdens de inblaosavond.
Ben jij diegene, meld je dan aan via
inblaosavondmoergestel@gmail.com of
via onze Facebook-pagina.

SMC Sauwelen 2.0

Aanstaande zaterdag 15 februari is het dan zover, terug van weggeweest: de sauwelavond in ’t Pierewaaiersrijk!
De sauwelaars zijn inmiddels bekend, de kaartverkoop is geweest en de sauwelaars hebben er gruwelijk
veel zin in. Na een absentie van enkele jaren is de sauwelavond dus terug. Op zaterdag 15 februari zullen de
sauwelaars het podium van Den Boogaard bestijgen en in de ton kruipen om voor een avond vol gegrinnik,
gelach en geschater te zorgen. Hilarische taferelen zullen besproken worden, lokale politici zullen in de luren
worden gelegd en bekende Gèsselse mensen op de korrel genomen.
Het SMC is ervan overtuigd dat het Sauwelen 2.0 een zeer geslaagde avond gaat worden en dat met
deze ‘doorstart’ een mooie traditie weer wordt opgepakt en voortgezet!
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IK LOOP IN D’N OPTOCHT…
Hallo Pierewaaiers,
Zoals jullie weten, is dit onderdeel in
het Pierewaaiersblaoike een doorgeefbijdrage. Ja, Johannneke op ’t Hoog,
bedankt!
Ik als Pezerik moet iets schrijven. Wij in
Beek typen gewoon efkes.
Oké, ik typ dat ik al 17 jaar in de optocht
heb meegelopen en -gedaan. Hoe kom
ik dan in de Gèsselse optocht? Nou,
gewoon om mee te doen met de eerste
optocht van buurtvereniging het Rootven.
We hebben wel wat gebouwd. Meestal
groot, groter, grootst en als het niet groot
is, dan was het wel spectaculair. Ski’s
van meer dan 10 meter. Kunnen we de
bochten wel maken? Thijs van de Wouw
zei: ‘Jullie moeten je niet druk maken,
het komt allemaal goed!’ Zo vonden we
als groep dat we de eerste prijs hadden
moeten krijgen. Ons antwoord: het
jaar erop hebben we onze eigen beker
gemaakt!
Na jaren werd de groep van de buurt
steeds kleiner. Dit kwam vaak door het
werk of omdat de kinderen niet meer
meededen. Ja, zo waren er vele goede
redenen, waardoor iedereen afviel. Nu
ben ik nog de enige die vanaf het begin
meedoet. Maar ik ben niet meer alleen.
Bij de buurt hebben wij er vrienden
bijgekregen. Daarom noemen wij onze
groep Rootven & Friends.

PRIJSVRAAG!

We hebben uitlopende bouwwerken
gemaakt van lange ski’, een beker, een
zwembad en zelfs een speelkasteel. En
nee, niet altijd ging het zoals we wilden
of bedachten. Zo hebben we een deel
van het kasteel moeten laten staan

aan de kant van de weg. Of stopte de
muziek onderweg. Het ergste dat ons is
overkomen, is dat er wielen afbraken.
Tegenwoordig hebben we daar reserve
voor bij ons. Ja, we hebben alle jaren de
eindstreep aan het eind van het Rootven
gehaald. En elk jaar keken we terug
naar een geslaagde dag. We waren het
niet altijd eens met de jury, wij vonden
natuurlijk altijd dat we de 1e plaats
verdienden. We keken altijd door de bril
van Rootven & Friends. Tóch hebben we
al vaak op de beker gestaan en hebben
we de beker ook al een keer mogen
houden.
Het ging niet vanzelf dat we de beker
wonnen. Veel avonden vergaderen, bier
drinken, schetsen, ons pijnigen over het
onderwerp. Maar dat was net zo gezellig
als de optocht. Bart Klijsen is al jaren
bezig met het maken van schetsen van
alle ideeën. En elk jaar komt het schrift
weer tevoorschijn bij de vergaderingen.
Op de avonden wordt besproken wat voor
geks we gaan doen. Zo kennen jullie de
borden of kasten aan de lantaarnpalen
en de borden bij de rotondes aan het
rand van het dorp. Een keer hebben we
letters in het dorp willen leggen, ze waren
1 x 1,5 meter groot. Het idee was super,
maar de uitvoering was een hele opgave.
We hebben mallen gemaakt en deze bij
Bruurs in de container gezet opdat ze
gevuld werden met beton. We hadden
namelijk een bedrijf gevonden dat ze
wilde vullen met beton. De container
beschermde het beton tegen de vorst. De
letters waren super geworden. Het idee
was om ze steeds ’s nachts om 3 uur te
leggen. Elke avond eentje, dan lagen ze
er na 1,5 week. De eerste steen werd
op de nacht zondag op maandag om 3

Vanaf maandag 3 februari hangen er in een aantal lantaarnpalen op de
route van de carnavalsoptocht 12 letters. Deze letters vormen samen
een woord. Ontdek jij de letters en weet jij het woord dat we zoeken?
Dan maak je kans op een mooie prijs!

uur gelegd. Deze kwam te liggen op de
kruising Rootven/Raadhuisstraat. En ja
hoor, op maandagmorgen om 9.30 uur
stond er een delegatie gemeentewerkers
bij de letter O te kijken. Waar komt die
vandaan? Wat moeten we ermee?
Allemaal vragen zonder antwoord.
‘Ik heb een idee,’ zei een van de
gemeentemedewerkers. ‘We laden het
op en brengen hem naar de gemeenteopslag.’ Ja, ze gingen erg zorgvuldig te
werk.
Nu hadden we een probleem. Want als de
gemeente de andere letters die we nog
moesten leggen ook zouden weghalen,
moesten we ze dan wel leggen? Bart
Klijsen zei: ‘Dat laten we niet gebeuren!
Ik neem morgenmiddag vrij om met
burgemeester Hans Janssen te gaan
praten.’ Die lag helemaal in een deuk.
Hij beloofde dat de letters bleven liggen
tot na Carnaval, alleen moesten we wel
beloven ze dan ook zelf op te ruimen.
Aldus geschiedde. Op woensdag werd de
letter O weer netjes teruggelegd, en we
hebben daarna ook de andere letters in
de nachtelijke uren gelegd.
Maar als Pezerik heb ik een belangrijke
taak te vervullen. Op het einde van de
zondag is het mijn taak om voor de hele
groep friet en snacks bakken. Ofwel, het
is makkelijk dat die Pezerik dat doet.
Maar na 17 jaar voel ik me meer een
Pierewaaier dan een Pezerik. Nu genoeg
over mijzelf, ik geef de pen graag door
aan Judith van Dal-Ketelaars.
Met vriendelijke carnavalsgroet,
Johan van Wezel

Je antwoord kun je tot vrijdag 21 februari 18.00 uur met naam,
e-mailadres en telefoonnummer bij Novy Moergestel inleveren in de
daarvoor bestemde box. De winnaar wordt zondag 23 februari, rond de
klok van 17.00 uur, bij café De Brouwer bekendgemaakt.
Succes!
Rootven & Friends
(Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.)
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IMPORT INTERVIEWS #4

LAURA, LOTTE EN STEFFEN
(DIE UIT LEIDEN)

Het lijkt soms alsof heel Gèssel mee komt carnavallen in ons
Pierewaaiersrijk. Toch is tussen de lokale menigte ook regelmatig
een ‘buitenlander’ te vinden. Daar zijn wij natuurlijk hartstikke
trots op, op die import-carnavallers. Maar we zijn uiteraard ook
heel nieuwsgierig naar hoe zij het feest der feesten in ons dorp
beleven. Welkom bij de ‘Import Interviews’. Met hun ultieme
carnavalsmotto: “Laten we volgend jaar als Tamagotchi gaan.”
1. Om te beginnen. Wat is jouw LGC (Leeftijd, Geboorteplaats
en Connectie met Moergestel)?
“Wij zijn Lotte, Steffen en Laura! Alle drie 30 jaar, en geboren
in Rosmalen, Zoetermeer en Nijmegen. Onze connectie met
Moergestel is Joyce Boogaers, studievriendinnetje van Lotte en
Laura.”
2. Woon je nog steeds waar je geboren bent? Zo niet, waar
dan wel?
“Laura en Steffen wonen samen in Rijnsburg vlakbij Leiden, het
Moergestel van Zuid-Holland (alleen dan zonder leuke kroegen,
Carnaval en gezellige mensen). Lotte woont in Oeteldonk, dus die
weet ook goed hoe er gecarnavald moet worden!”
3. Hoe ben je in het Pierewaaiersrijk verzeild geraakt?
“In 2008 studeerden Joyce en Laura in Leiden en haalde Joyce
Laura over om eens een kijkje te nemen in het Pierewaaiersrijk.
Laura had al eens ‘Carnaval’ gevierd in Nijmegen, maar volgens
Joyce was dat geen écht Carnaval, en dat bleek... Laura liet de
Randstad een weekendje achter om in het Pierewaaiersrijk op
ontdekking te gaan en wilde nooit meer weg! Sinds 2010 zijn
Steffen en Lotte er ook bij.”
4. Wat is volgens jou typisch aan een Pierewaaier?
“BOEM, tadaaaa! Naast deze kreet, zijn alle Pierewaaiers heel
hartelijk, gezellig, met z’n allen is mooier dan alleen, party animals
die niet vies zijn van (nog) een biertje. ;-)”
5. Waar vierde je voorheen Carnaval? Of waar vier je het naast
Moergestel nog meer?
“Laura vierde vroeger weleens Carnaval in Nijmegen, maar al
jaaaaren niet meer. Naast dat we ieder jaar in Moergestel te vinden
zijn, doen we ook Lottes geliefde Oeteldonk aan om een dagje te
carnavallen!”

Dat waren de eerste vragen. Tijd voor een break, dus… Even een
paar invulopdrachten tussendoor:
6.
A. Als een Pierewaaier mij wat te drinken aanbiedt, dan lust ik
wel “drie bier... En een beetje Jägermeister uit de heupflacon om
warm te blijven. ;-)”
B. Als ik aan Carnaval denk, hoor ik het volgende liedje:
“Pierewaaaaaaiers, wordt er nog gesprongen vandaag?’, ‘Onze
Priiiiins is Frans...’ en alle andere Pierewaaiers-hits natuurlijk!”
C. Mijn kater bestrijd ik met “worstenbroodjes, cola en
paprikachips. En alles wat huize Van den Hurk-Boogaers ons
voorschotelt bij het ontbijt”.
Oké, nog een paar vragen, denk je nog aan een leuke foto?
7. Wat vind je van Prins Rob d’n Urste in maximaal vijf
woorden?
“Nog steeds ongelofelijk heet!”
8. Wat zou er leuker kunnen aan Carnaval in het
Pierewaaiersrijk?
“Mogen we ook passen bij ’n vraag? Als ’t niet leuk genoeg was,
zouden we niet ieder jaar terugkomen.”
9. Bij welke Moergestelnaren/Pierewaaiers kunnen we je
aantreffen deze Carnaval?
“Bij Joyce en Jaap in de logeerkamer, en omdat we op zaterdag
mee op pad gaan met de Pierewaaiers, bij de Raad van 11 en de
rest. ;-) Van ex-Prinsen Wim, Frans en Mark tot de huidige Prins
Rob, de gebroeders Van der Aa, de Brugzeikersen en de Prullekes;
we kijken er nu alweer naar uit om iedereen te zien.”
10. In welk pèkske bende te bewonderen?
“Ons pèkske is vaak voor onszelf tot een week van tevoren ’n
verrassing...”
11. Waarom geen GiraffenOnesie?
“Een GiraffenOnesie is zooo 2010... Omdat we na al die jaren
Carnaval vieren bij De Pierewaaiers inmiddels weten dat een
GiraffenOnesie voor échte import is, en wij ons stiekem toch wel
een beetje thuis voelen in het Pierewaaiersrijk. Daarnaast spelen
we in het dagelijks leven al vaak giraf vanwege onze lengte, dus
die onesies kunnen achterwege gelaten worden.”
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De Grôte Carnavalspuzzel
Wie kans wil maken op een van onze mooie prijzen, moet over een goede speurneus beschikken. De carnavalspuzzel
bestaat uit 54 vakjes. In elk vakje staat een fragment uit een advertentie. Elders in deze editie van het Pierewaaiersblaoike
vindt u de advertentie afgedrukt, waaruit dit fragment afkomstig is. Aan u de taak om uit te zoeken uit welke advertenties
de 54 puzzelfragmenten in de vakjes afkomstig zijn en om de namen van onze sponsors te benoemen.

Vrijdag 21Voor
februari:
DE KREEZIE DRAAIDEE
een goede,

kunt uw oplossing tot woensdag 19 februari 12.00 uur sturen naar: pierewaaierskrant@gmail.com
fé deU Klaore
presenteert:
THE
MOOMAN & TOMAXX
EN WILBERT
“DE TOREADOR” PIGMAN
gebruikte
auto.
De prijswinnaar zal bekendgemaakt worden op carnavalsdinsdag tijdens ‘Pierewaaiers Spelen Thuis’ in café De Brouwer!
Ga je naar:
aogen volle
bak22ambiance
Zaterdag
februari:
1
2
3
5
DE4 FAUTE AVONT
MET DJ6 WIM

7
8
9
10
11
Vrijdag
INBLAOSAVOND
dèggut
goed maokt”
apellekes uit heel hetdiscoshow
land“Maokt
ut land komen
het

podium van de Klaore betreden.
13

14

Zondag 23

Jazeker,
dè doen
wij,
en
Sonman
36
16
17
anders maoke
Moergestelwij ‘t nie!
februari vanaf
15.00513
uur:
Tel.:(013)
37 45
15

Zaterdag RONDJE Gèssel

12

18

MINI PLAYBACK SHOW
VOOR ÉN DOOR DE KIDS!

24
Met de afterparty in de KLAORE
Jellinghausstraat
25, 5048 AZ Tilburg / Industrieweg 12, 5066
XJ Moergestel
Vanaf 20.30 uur:
PRIJSUITREIKING
VAN
DE PRINSENWA
www.kooyylburg.nl
/
TEL.
013
595
47
47
pecialist voor ontwerp en uitvoering op het gebied van:
MET DJ ARNOLD!
19

20

21

Zondag
D’n
Opstoet
25
26
27

22

23

28

29

30

na
feestwegvoorenjong
en oud in feestcafé de KL
rond-,
waterbouw
Maandag 24 februari:

loopwerken
DWEILEN35 ÉN DE
31
32 DWEILEN
33
34
atuurbouw
Maandag
ultuurtechniek
dweilen en s’avonds volle bak feest voor de
sbestsanering
volhouwers
Control,
37
38
41
-39 FATGUYS 40
odemsanering OUTSIDERS
& Advies STUDANCE SOUNDSYSTEM
anksaneringDinsdag
jaar
- IDaon
verplicht
Grondbank
aot43 ‘r nog mar4416
ene
dag
45 staon
46
47

iehards nog ene dag vol gas en den is ut wir
dstraat 14a gedaon
Dinsdag 25 februari vanaf 14.30 uur: KIDS

GCP!
36

42
DANSADO
& DE F
DOERAK - ZANG
Vanaf 20.00
48

Maokt dèggut saome goed maokt!
PARTY MET ZOTTE
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CAFE DE KLAORE

EN DE

DONKERS AUTOBEDRIJF MOERGESTEL
“Wij maoke dè goed!”

www.autodonkers.nl

Prinsen- en adjudantendag
Sinds enkele jaren wordt op zondag voor Carnaval iets unieks
georganiseerd bij ex-Prins Peer d’n Urste, tevens ex-Prins Pier XXXXIV.
Hier komen dan namelijk de huidige Prins en de ex-Prinsen van C.V. De
Pierewaaiers en al hun adjudanten samen in de welbekende Oostenrijkse
hut van Peer. Deze hut is echter nog Oostenrijkser dan de echte Almhutten in dat land zelf. Het schijnt zelfs dat Peer bij de gemeente heeft
aangevraagd om de Oisterwijkseweg om te dopen tot Oostenrijkseweg.
Op deze besloten, bourgondische middag, die tot ver in de avond
loopt, wordt niet enkel alvast warmgelopen en vooruitgekeken naar
het aanstaande feest der feesten. Nee, het is ook een moment van
terugkijken, herinneringen ophalen en grote verhalen en anekdotes nog
eens oprakelen, al dan niet gelogen…
De echt grote meneren uit het heden en verleden van C.V. De Pierewaaiers
beleven hier een voor velen uiterst geheimzinnige middag. Het is een Old
Boys Network, waar de Bilderberggroep, Opus Dei en de Priorij van Sion
jaloers op zullen zijn. Iedereen kan en mag hier, ver weg van het oog van
het kerkvolk, zichzelf zijn en is dat dan ook. Zo tonen Toos en Peter zich
in de rol van Gaswirtin und Gastwirt, hoe ze de aanwezige gasten zelfs
nog beter verzorgen dan Heidi und Peter hun geiten in de Oostenrijkse
bergen.

Hans de Brouwer op elk moment Arie in de genoemde rede mag vallen en
John van Esch plaatjes draaien. Dit laatste wordt door alle aanwezigen
luidkeels toegejuicht en gestimuleerd, mede door het feit dat de kans dat
ook John Arie steeds in de rede valt, hierdoor enorm wordt gereduceerd.
Bovendien loopt Mark van Daelen continu bakken te tappen, en Mark
Janssen bier. Verder gedragen Stephan van der Aa, Stef Habraken, Mark
Boogaers en Bert van Ganzewinkel zich als op een doldwaze Pieregeblèravond en waant Bas Hessels zich jaarlijks weer in een uitzending van
Toppop met Ad Visser, alwaar hij op niet mis te verstane wijze, net zo
onvervalst als onverstaanbaar, een voordracht doet van André van Duins
‘De Heidezangers’. Met het lied dat in de volksmond beter bekend staat
als… ‘Ik speel de bas.’
Zowaar dus een prachtige middag, waar voor eenieder maar weer eens
duidelijk wordt hoe het voelt om Pierewaaier te zijn. In hart en nieren!

Ook kan Hein Smolders (ex-Prins Heino) zich naar hartenlust misdragen
en maakt het niet uit dat Arie Nooteboom slechts 22 keer zeer fier en
koen het Pierewaaierslied aanheft, voorafgaand aan weer een mooie
rede. Mag Wim Boogaers gewoon drie uur aan een stuk schaterlachen,

“LAURENS LAAT ZICH DOOR IEDEREEN
VERSIEREN OP ZIJN VRIJGEZELLENFEEST”
Zin om een taart in iemands gezicht te gooien. Dat hadden de vrienden van
Laurens wel op zaterdagmiddag 30 maart in Moergestel. Recht voor zijn eigenste
stamcafé werd Bachelor Laurens de hele middag ‘versierd’ met slagroom en
taartbodem. Kreeg hij een koekje van eigen deeg? Of zat hij gebakken en werd
het piece of cake?
Laurens: “Alles is voor Laurens, dat is duidelijk. Het is net alsof je een natte plak
cake in je gezicht krijgt, dat zei ik gisteren ook nog tegen mijn vriendin, haha.”
Na een lik over zijn (eigen) bovenlip gaat de aanstaande bruidegom (26 april is
de dag) verder: “Een van mijn vrienden gooide net al flink raak. Nu lijk ik wel een
varken. En heb ik ook nog een stuk slagroomtaart in mijn gezicht, haha. Voor 5
euro mag je 3 keer mikken. Zo heb ik vanavond nog iets te drinken. Ons pa zei
net nog, het is geen gezicht. Ik zei nee pa, klopt, dat is mijn blote reet.”
“Vanavond hebben we nog een feestje bij de Veerkes. Dus wij blijven nog wel
even plekken, haha.”
DE FONTIJN
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Eau de toilet

Lieve Pier,

Eau jij toilet...
jij urinoir, jij closet
Als je wist hoe zeer ik naar je verlang,
vanaf nummer tien heb ik al drang
En nu sta ik hier, ergens in een hoek,
met twee anderen naast mij uit de broek
En verdomd, het is weer eens waar,
ik ben altijd als eerste klaar

Hij zei dat iedere schouder die mijn handen
ooit zouden aanraken, zou voelen als de zijne.
Daar moet ik hem helaas gelijk in geven.
Zelfs als ons moeder eens een keer iets
goed heeft gedaan en ik haar een liefdevol
schouderklopje geef, heb ik het zwaar. Het
voelt dan niet zoals het zou moeten zijn.

Oh wc, jij doos, oh plee, jij pot,
soms beter dan het winnende lot
Maar dan staat jouw oog op rood,
omdat je jouw dienst aan een ander bood
Voor mij dan geen probleem,
dan maar ergens anders heen
Met kans op ellende van het andere geslacht,
nood breekt wetten, is mijn eerste gedacht
Jij pispot, jij koer, jij put, jij bak,
zucht van lucht, als ik naar beneden afzak
Een koude pot, met een touwtje toe,
de trap weer omhoog, en ik ben al zo moe
Oh toilet, oh pot, jij plee, jij gat,
er is niemand die nooit denkt: als ik jou toch niet had
Opzoek naar de rust, naar verlossend geluk,
ben ik een vouwer of propper, bedenk ik terwijl ik buk
Zo direct ga ik terug in het feestend gedruis,
en denk ik met weemoed terug aan mijn eigen pot thuis
Maar het gezicht van diegene die na mij moet,
en de kreet van afschuw maken een hoop goed
Oh steeg, jij greppel, gij kerk, jij struik,
zwalkend naar huis begint het gerommel in mijn buik
En thuis ga ik op mijn knieën en knuffel ik je plat,
met tranen in mijn ogen en een brok in
mijn keel fluister ik in je oren:
Ik heb het wel gehad!

Elk jaar met haringhappen fluistert er
wel iemand in mijn oor: ‘Ik heb hetzelfde
meegemaakt als jij, maar zelfs mijn man weet
het niet.’ Dan springen de tranen in mijn ogen
en voel ik me eventjes niet alleen. Ik weet dat
ik deze last niet alleen kan dragen. Hoe begin
je in Piersnaam over dit onderwerp?
Nadat er veel in de media is gesproken over
#MeToo, heb ik de moed verzameld en alles
durven vertellen tegen ons Jehaan. Hoe ik me
voel en heb gevoeld. Dit heeft me erg goed
gedaan. Jehaan heeft me geleerd dat er
niets geks, stom of raars aan de hand is met
me en mezelf geen schuldgevoel aan hoef te
praten. Zelfs hij heeft weleens aan zijn drang
toegegeven.
Afgelopen november is mijn ‘dader’ weer
gekozen. Op aanraden van Jehaan heb ik
onlangs contact met hem gehad. We hebben
het vooral gehad over wat er toch steeds
gebeurt. Hij hoopt dat het snel weer goed
zal gaan met mij, maar ik ben bang dat het
daarvoor te laat is.
Deze Carnaval zal ik eraan werken om mijn
plekje achter de Prins weer veilig te stellen.
Ik hoop dat jullie mij hier allemaal mee gaan
helpen en achter me gaan staan.
Met carnavalske groet,
De Prins-polonaiser
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Carnavalogie
Een studie voor het leven
College nummero 2

INTRO
Het is weer tijd voor serieuze zaken. Luister even naar wat ik, Pierke, je
allemaal kan vertellen over Carnaval. Feitjes die jij misschien nog niet wist.
Weet jij alles al? Heb jij al een diploma waarmee je met een gerust hart kunt
gaan carnavallen? Test na het bestuderen van deze stof je kennis en vier met
een gerust hart Carnaval!

COLLEGE 2, ALGEMENE KENNIS

Tijdens het vorige studie-uur, die in de krant van vorig jaar staat, heb ik de verschillen uitgelegd
tussen het Bourgondisch Carnaval en het Rijnlands Carnaval. Kort gezegd: het zijn de twee
meest bekende vormen van Carnaval in onze regio. Bourgondisch Carnaval is zoals wij het in het
Pierewaaiersrijk vieren. Dat kun je weten doordat de naam van het dorp verandert, er in blauwe
kielen wordt rondgelopen en Carnaval veelal in cafés en zalen plaatsvindt.
Het Rijnlands Carnaval wordt gevierd in met name Limburg en over de grens in Duitsland en
wordt net even wat anders beleefd dan bij ons.

COLLEGE 2, PARAGRAAF A:
CARNAVAL IN DE REST VAN DE WERELD
BELGIE

Ook bij onze zuiderburen wordt Carnaval gevierd. In de regio Henegouwen, waar Mons de hoofdstad van is,
dateert de carnavalstraditie al minstens vanaf de 14e eeuw. Er zijn steden waar het niet of nauwelijks meer
bestaat, zoals in Brussel of in Gent.
De stad Aalst staat ook bekend om zijn uitbundige manier van Carnaval vieren. Met name de opstoet wordt
vaak door deelnemers gebruikt om een politiek statement te maken. De eerste ‘halfvastenstoet’ vond echter
plaats in Maaseik, in 1865. De eerste georganiseerde stoet in Aalst was er pas in 1923.
In sommige steden kan Prins Carnaval uitgroeien tot keizer. Hiervoor dient hij drie jaar de scepter te zwaaien.
Het Carnaval in Aalst staat sinds 2008 op de Unesco werelderfgoed lijst.

BRAZILIË

De meest befaamde Carnaval buiten onze regio is wellicht het Carnaval van Rio de Janeiro. Het grootste
straatcarnaval van de wereld vindt ook plaats in Brazilië, te weten in Salvador da Bahia, een andere grote
plaats in het Zuid-Amerikaanse land.
Met deze informatie zou je derhalve kunnen stellen dat Carnaval in ’t Pierewaaiersrijk het beste van beide
kanten heeft.

COLLEGE 2, PARAGRAAF B:
CARNAVAL IN DE GEMEENTE OISTERWIJK

Moergestel valt onder de gemeente Oisterwijk. Je zou dus kunnen zeggen dat
’t Pierewaaiersrijk ook onder de gemeente Oisterwijk valt. Toch zijn niet alle
dorpsgenoten en collega-piertjes het daarmee eens. Vraag maar aan je vader.
Moergestel verandert zoals je inmiddels weet in het Pierewaaiersrijk en
Oisterwijk noemt men tijdens Carnaval Döllekesgat. Heukelom noemt men
in deze periode Rommelpot. Vanaf 1 januari 2021 zal het dorp Haaren tot de
gemeente Oisterwijk toetreden; Haaren heet tijdens Carnaval Struivendurp.
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COLLEGE 2, PARAGRAAF C:
RAAD VAN ELF IN HET PIEREWAAIERSRIJK

In het Pierewaaiersrijk hebben we vier Raden van Elf. Niet van die elfen zoals je ze ziet
in bijvoorbeeld the Lord of the Rings. Maar elf heren die samen met hun Prins, Carnaval
vanaf hun eigen residentie in gang zetten. De oudste en eerste Raad van Elf is die van
C.V. De Pierewaaiers. Deze groep werd in 1962 opgericht en organiseerde jarenlang
Carnaval voor het hele dorp. Sinds 1970 huist C.V. De Pierewaaiers in haar residentie
café De Brouwer aan ’t Rootven.
Over de brug bij ’t Draaiboompje werd in 1969 C.V. De Durdraaiers opgericht. In 2019
vierde men dus het 50-jarig bestaan. Aan de geschiedenis op hun website wordt ‘nog
gewerkt’.
In 1971 richtte klanten van toenmalig café In den Korenmaaier de derde Raad van Elf
van het Pierewaaiersrijk op, te weten C.V. De Dors(t)vlegels. Later zal deze club haar
residentie verplaatsen naar café ’t Centrum (nu: RooT) aan het Rootven.
Na jarenlang met zijn drietjes voor feest te hebben gezorgd, komen daar in 2014 de
jongens van C.V. De Springveren bij. Onder aanvoering van het motto destijds (We staon
op springe!) en dankzij het feit dat deze groep in herberg De Veerkes ontstaat is een
rekensommetje voor de naam zo gemaakt:
Residentie De Veerkes + motto 2014 x (CV) = C.V. De Springveren

COLLEGE 2, PARAGRAAF D:
GRAPPIGE FEITJES EN HANDIGE WEETJES

Tijdens de openingsmiddag van Carnaval ontvangt de Stadsprins een heuse sleutel van ons dorp uit handen van
de burgemeester van de gemeente Oisterwijk: Hans Janssen. Vanaf dan is onze Stadsprins de baas. De Stadsprins
is verplicht een voorwoord en vooral proclamatie te schrijven in deze carnavalskrant. In deze proclamatie belooft
hij het dorp plechtig hetgeen hij het dorp belooft. Kijk maar eens voorin deze krant, daar vind je vast en zeker een
woord van onze Prins.
Volgens de katholieke traditie start na het carnavalsfeest het vasten. Deze vastenperiode duurt 40 dagen
exclusief zondagen en deze periode eindigt met het Paasfeest. Dus 40 dagen na Carnaval is het Pasen (je mag
de zondagen niet meetellen). Doe jij ook mee? Probeer maar eens 40 dagen niet te snoepen.
Paaszondag vindt plaats op de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente (21 maart). Pasen
kan dus op zijn vroegst op 22 maart zijn. Wanneer je vanaf daar zeven weken (want 40/6 dagen = 6,66) terugtelt,
dan kom je aan de start van Carnaval. Carnaval kan dus op zijn vroegst pas op 1 februari plaatsvinden.
In Limburg drinken ze net even wat meer biertjes dan in Noord-Brabant. Volgens een onderzoek van feestkleding365.
nl drinkt een Limburger gemiddeld 36 glazen bier terwijl een Brabander genoeg heeft aan 31 glazen bier per
Carnaval. Vraag je het aan iemand van de Raad van Elf en geeft hij hetzelfde antwoord? Dan jokt ie!
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IMPORT INTERVIEWS #5

ALBERT STUULEN
Het lijkt soms alsof heel Gèssel mee komt carnavallen in ons
Pierewaaiersrijk. Toch is tussen de lokale menigte ook regelmatig
een ‘buitenlander’ te vinden. Daar zijn wij natuurlijk hartstikke
trots op, op die import-carnavallers. Maar we zijn uiteraard ook
heel nieuwsgierig naar hoe zij het feest der feesten in ons dorp
beleven. Welkom bij de ‘Import Interviews’. Met Alberts ultieme
carnavalsmotto: “Meedoen is belangrijker dan winnen! Oh nee, dat
was voor wat anders, geloof ik.”
1. Om te beginnen. Wat is jouw LGC (Leeftijd, Geboorteplaats
en Connectie met Moergestel)?
“Ik ben 61 jaar en geboren in Terneuzen. Mijn ouders waren geen
Zeeuwen, dus eigenlijk heb ik niet zo veel met Zeeuws-Vlaanderen.
Mijn connectie met Moergestel is de familie Moorman. Mijn zus is
getrouwd met een Moorman, zodoende.”
2. Woon je nog steeds waar je geboren bent? Zo niet, waar
dan wel?
“In mijn jeugd verhuisden we vaak; op m’n derde verhuisden we
vanuit Terneuzen naar ‘Sprauwennest’ (Gendt bij Nijmegen). Als
kind maakte ik daar kennis met Carnaval. In 1977 kwamen we
in ‘Knollevretersgat’ (Berkel-Enschot) terecht en sindsdien vier ik
Carnaval. Na omzwervingen via Döllekesgat en Delft woon ik nu al
ruim dertig jaar in Fryslân.”
3. Hoe ben je in het Pierewaaiersrijk verzeild geraakt?
“Aanvankelijk vierde ik Carnaval in Döllekesgat en al snel vond
ik via mijn zus en zwager aansluiting bij de BBC van de familie
Moorman en zo kwam ik midden 90-er jaren terecht in het
Pierewaaiersrijk. Al snel werd ik lid van De Durdraaiers. En we
komen ook vaak bij De Dorstvlegels, want ook daar zitten weer
Moormannen en -vrouwen.”
4. Wat is volgens jou typisch aan een Pierewaaier?
“Ze staan open voor alles en iedereen. Mijn helaas in 2008
overleden vrouw had niets met Carnaval, dus zij ging nooit mee.
Intussen heb ik een nieuw lief, Jannet, gevonden en die vindt
Carnaval vanaf het begin super. Intussen gaat ook haar dochter
Karlijn met ons mee. En zie, dat maakt de Pierewaaiers niets uit.
Ik ben mijn zachte G allang kwijt en de beide dames hebben die
zelfs nooit gehad. En dat maakt De Pierewaaiers, De Dorstvlegels
en De Durdraaiers dus niets uit. (En De Springveren zeker en
vast ook niet.) En een paar biertjes verder blijkt iedereen elkaar
toch weer heel goed te kunnen verstaan, zachte G of niet. Ennuh,
heb nog nooit gemerkt dat ze ons weer terug over de Maas willen
schoppen...”
5. Waar vierde je voorheen Carnaval? Of waar vier je het naast
Moergestel nog meer?
“Eerst een paar jaar in Knollevretersgat met de Molenwaaiers,
toen een paar jaar in Döllekesgat en vanaf midden jaren 90 in het

Pierewaaiersrijk.”
Dat waren de eerste vragen. Tijd voor een break, dus… Even een
paar invulopdrachten tussendoor:
6.
A. Als een Pierewaaier mij wat te drinken aanbiedt, dan lust
ik wel “van alles, maar ja, de laatste jaren ben ik steeds de
BOB. We overnachten buiten Moergestel, dus er moet worden
teruggereden... en liever toch geen alcoholvrij 0.0. Heb het echt
geprobeerd, V R E S E L I J K. Dan maar frisdrank. En (mij=jij,
ik=jij) voor De Pierewaaiers, als het maar geel is en er zit schuim
op en wat later op de avond Schrobbelèr… We hebben eens
Berenburg voor ze meegenomen, maar dat lusten Pierewaaiers en
Durdraaiers niet. Het stond een jaar later nog in de kelder. Gelukkig
bederft dat niet, dus toen heb ik me maar daarover ontfermd.”
B. Als ik aan Carnaval denk, hoor ik het volgende liedje: “Ferry
van de Zaande & Veul Gère - De gròzzie van mèn Buurvrouw.”
C. Mijn kater bestrijd ik met “De laatste jaren ben ik de BOB, we
overnachten buiten Moergestel en er moet worden teruggereden.
Ik heb dus in tegenstelling tot de meesten aan het begin van
de avond de kater van het niet mogen drinken. Maar later ‘the
morning after’ heb ik dan weer nergens last van en hoef ik niets te
bestrijden.”
Oké, nog een paar vragen, denk je nog aan een leuke foto?
7. Wat vind je van Prins Rob d’n Urste in maximaal vijf
woorden?
“Uh... ken Prins Rob nog nie…”
8. Wat zou er leuker kunnen aan Carnaval in het
Pierewaaiersrijk?
“Het wordt steeds dunner in de optocht, hoop dat de jongere
generatie van de herriekèr toch overstapt op iets dat aansluit bij
het motto. Maar Carnaval verandert natuurlijk met de generaties
mee.”
9. Bij welke Moergestelnaren/Pierewaaiers kunnen we je
aantreffen deze Carnaval?
“Zoals vanouds bij C.V. De K.O.U.S. (Kan Ons Ut Schele / fam.
Moorman); het alternatief voor de S.O.K.”
10. In welk pèkske bende te bewonderen?
“In ieder geval met mijn Durdraaierssjaal en een sjaal “Ik bin fan
Fryslân”. De rest, da’s nog in ontwikkeling, maar je herkent me
wel aan mijn snor en natuurlijk aan de twee mooie ladies in mijn
kielzog.”
11. Waarom geen GiraffenOnesie?
“Zo lang duurt Carnaval nu ook weer niet.”
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Maokt
’ gut goed
deg
maokt
dèggut Meej
carnaval goed,
uw shirt,
posters, platen,
flyers, kaartjes
of stickers
laoten printen.

Belgiëstraat 1
5061 KG Oisterwijk
013-5285422
info@htrepro.nl



SMC DWEILPROGRAMMA 24 Februari 2020
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
18:30

DURDRAAIERS

12:00		
12:15
’t Draaiboompje
12:30
’t Draaiboompje
12:45
’t Draaiboompje
13:00
’t Draaiboompje
13:15
Vertrek naar Epi
13:30
Epi
13:45
Epi
14:00
Epi
14:15
Vertrek naar Hierneffe
14:30
Hierneffe
14:45
Hierneffe
15:00
Hierneffe
15:15
De Veerkes
15:30
De Veerkes
15:45
De Veerkes
16:00
RooT
16:15
RooT
16:30
RooT
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

PIEREWAAIERS

De Brouwer
Unne bôjem lègge
Unne bôjem lègge
Unne bôjem lègge
Unne bôjem lègge
Unne bôjem lègge
De Veerkes
De Veerkes
De Veerkes
De Veerkes
RooT
RooT
RooT
RooT
Vertrek naar Epi
Epi
Epi
Epi
Vertrek naar De Brouwer
De Brouwer
De Brouwer
De Brouwer
De Brouwer
De Klaore
De Klaore
De Klaore
De Klaore
Vertrek naar Den Boogaard

DORSTVLEGELS
RooT
RooT
De Veerkes
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
De Bierschaope
De Klaore
De Klaore
De Klaore
De Brouwer
De Brouwer
De Brouwer
RooT
RooT
Vertrek naar Brasserie La Moer

SPRINGVEREN

De Veerkes
De Veerkes
Hierneffe
Hierneffe
Hierneffe
Vertrek naar ’t Draaiboompje
’t Draaiboompje
’t Draaiboompje
’t Draaiboompje
Vertrek naar RooT
RooT
RooT
RooT
De Klaore
De Klaore
De Klaore
De Klaore
Vertrek naar Epi
Epi
Epi
Epi
Vertrek naar De Brouwer
De Brouwer
De Brouwer
De Brouwer
Vertrek naar Bij Wout
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TANKSTATION VAN ESCH
AKKERWEG 2
MOERGESTEL

CARWASH, AANHANGERVERHUUR, DHZWASBOXEN

TELEFOON: 013-5131346

IMPORT INTERVIEWS #6

AAD JONGKIND
Het lijkt soms alsof heel Gèssel mee komt carnavallen in ons
Pierewaaiersrijk. Toch is tussen de lokale menigte ook regelmatig
een ‘buitenlander’ te vinden. Daar zijn wij natuurlijk hartstikke
trots op, op die import-carnavallers. Maar we zijn uiteraard ook
heel nieuwsgierig naar hoe zij het feest der feesten in ons dorp
beleven. Welkom bij de ‘Import Interviews’. Met Alberts ultieme
carnavalsmotto: “”
1. Om te beginnen. Wat is jouw LGC (Leeftijd, Geboorteplaats
en Connectie met Moergestel)?
“50 jaar ervaring, Rotterdam en neef Nard.”
2. Woon je nog steeds waar je geboren bent? Zo niet, waar
dan wel?
“Nog steeds in de mooiste stinkstad die er is.”
3. Hoe ben je in het Pierewaaiersrijk verzeild geraakt?

Dat waren de eerste vragen. Tijd voor een break, dus… Even een
paar invulopdrachten tussendoor:
6.
A. Als een Pierewaaier mij wat te drinken aanbiedt, dan lust ik
wel “zal es tijd worden”.
B. Als ik aan Carnaval denk, hoor ik het volgende liedje: “Terug
over de Maas”.
C. Mijn kater bestrijd ik met “vroeger bier, nu met pillen”.
Oké, nog een paar vragen, denk je nog aan een leuke foto?
7. Wat vind je van Prins Rob d’n Urste in maximaal vijf
woorden?
“Robke zal het vast goed doen, maar ik ken hem niet, haha.”

“Al 50 jaar met neef Nard.”

8. Wat zou er leuker kunnen aan Carnaval in het
Pierewaaiersrijk?

4. Wat is volgens jou typisch aan een Pierewaaier?

“Meer mensen, meer stom gelul, meer bier.”

“Positieve bierdrinkers.”

9. Bij welke Moergestelnaren/Pierewaaiers kunnen we je
aantreffen deze Carnaval?

5. Waar vierde je voorheen Carnaval? Of waar vier je het naast
Moergestel nog meer?
“Nooit vreemdgegaan.”

10. In welk pèkske bende te bewonderen?
11. Waarom geen GiraffenOnesie?
Net als Aads ultieme carnavalsmotto, bleven ook enkele vragen
onbeantwoord. Een bewuste keuze? Paspauze? Wij zeggen: zoek
naar Aad in een GiraffenOnesie en vraag hem de kleren van het lijf.
:D

Hedde iets nodig,
komde iets te kort?
‘
Maokt deggut
goed maokt!
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Onder het motto “Maokt dèggut goed maokt” 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 19 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!

- Dit jaar zijn er geen aanpassingen gedaan in het
reglement. Lees het reglement te allen tijde goed door!
- Evenals afgelopen jaar start d’n opstoet om 12.45 uur.
- Bordjes dienen op zondag 23 februari tussen 10.30 uur
en 11.30 uur te worden afgehaald bij Café de Brouwer aan
het Rootven te Moergestel.
- De optocht wordt vanaf 12.00 uur opgesteld nabij het
kruispunt van de Schoolstraat met de Scheerman en de
Burgemeester Bardoelstraat.
- De route is als volgt: Schoolstraat, Burg. Bardoelstraat,
Past. Janssenstraat, Prinses Margrietstraat, Prinses
Beatrixstraat, Krijtestraat, Rootven, Raadhuisstraat
en tot slot het Sint Jansplein.
- De prijsuitreiking voor de kinderoptocht is om 15.30 uur
in Root (voormalig ‘t Centrum) aan het Rootven te
Moergestel
- De prijsuitreiking voor de volwassenenoptocht begint
om 17.00 uur in Café de Brouwer.

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

Fotografie:
© ‘Moergestel-Nieuws’
S.M.C. Fotografie

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 Root
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,-

www.carnavalmoergestel.nl
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Pierewaaiers Courant
FC CV DE PW MIST FINALE NA PENALTY’S
2STE JAARGANG 2020

GRATIS VIA PIEREWAAIERSBLAOIKE

Pakweg en gooi-uhm-weg 60 minuten later
vond wedstrijd 2 plaats tegen de directe
concurrent: team NAFTA. Een ruime zege leek
in de maak, maar twee ongelukkige pingels
van twee van drie gebroeders brachten keeper
Erik van Dam in de verlegenheid. Een ruime
voorsprong werd op gelijke hoogte gebracht.
Met zijn eerste treffer zorgde Jasper van der Aa
voor een voorsprong tijdens de laatste penalty
van team NAFTA. Erik van Dam werd de held
van de wedstrijd door deze strak gepunterde
pingel tegen de onderkant van de lat aan te
kijken. De eerste drie punten voor FC De
Pierewaaiers waren een feit.

BOETE VOOR FOUT PARKEREN

De politie heeft in Moergestel een fout geparkeerde
auto klemgereden. De dienders zagen de auto met
de neus richting de heg staan, terwijl dat volgens de
agenten niet de juiste manier is. ‘Uw auto dient met
de neus in de richting te staan welke die op gaat,
dan kunt u veel gemakkelijker uw weg vervolgen,’
aldus B. Snor.

BESTUURSLID PW LAAT WINDJE

Een bestuurslid van C.V. De Pierewaaiers heeft
onder de neus van twee genode gasten een windje
gelaten. ‘Het zat er al een paar minuutjes aan
te komen, die peeënstamp doet goed zijn werk.
Gniffel,’ aldus het bestuurslid.

TWEE BRILLEN VOOR DE PRIJS VAN ÉÉN
Zie hier deze geweldige aanbieding, waarmee
wij ons in de kijker spelen. Koopt u een bril,
dan krijgt u er zomaar een tweede bij. Dat hebt
u goed gezien. Super handig voor Carnaval,
want met deze bril hebt u sowieso al twee
glazen op.
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PIEREWAAIERSRIJK

FC De Pierewaaiers heeft afgelopen
zaterdag op zinderende wijze de finale
van hét Penalty Toernooi van Moergestel
gemist. Op het veld van voetbalvereniging
Audacia wist het team van aanvoerder Erik
van Dam ondanks grote overmacht de winst
niet naar zich toe te trekken.
PW trad in zijn sterkst mogelijke opstelling
aan met opeenvolgend Smittie, Van Dam
(C&K), de gebroeders Van der Aa en gastspeler
Janssen. Het was uitgerekend Janssen die in de
eerste wedstrijd FC De Pierewaaiers direct een
domper bezorgde. De druk zal waarschijnlijk
hoog zijn opgelopen nadat Janssen vlak
voor de wedstrijd te horen kreeg dat hij ter
vervanging van Jasper van der Aa in de basis
zou staan. Laatstgenoemde moest nog even de
pakken hagelslag bij vullen.
De schuiver van Smittie, langs de verkeerde
kant van de paal, kon nog beschouwd worden
als een incident, maar de missers van Janssen
kwamen de Pierewaaiers duur te staan. De
eerste keer werd de bal overtuigend tegen
het rechtopstaand houtwerk gepegeld en naar
de tweede bal wordt nog gezocht. Twee dure
missers zo zou blijken in het verloop van het
toernooi.

Dit bracht hoop voor de toekomst en tijdens
wedstrijd 3 leek de hoop impact te hebben op
het spel van FC De Pierewaaiers. Toch bleek
de druk van het ‘hoofdveld’ groot. Spelen voor
zó veel publiek en met al zó veel bier achter
de kiezen bracht de nodige nervositeit met
zich mee. De wedstrijd ging verloren maar
desondanks verliet het team onder luid applaus
de arena.
De gouden sportdrank die bij voetbalvereniging
Audacia werd geschonken, maakte het spel
er wel beter op maar het ontbrak ook in
wedstrijd 4 volledig aan geluk. Een polletje
hier, een klungelige trap daar. De drie punten
gingen ondanks een veld overgewicht naar de
tegenpartij.
Desondanks bleek er met een gelijkspel, een
zege én twee verliespartijen nog genoeg hoop
voor FC De Pierewaaiers om de finale te halen.
Vooral ook omdat de rest van de deelnemende
teams er helemaal niets van bakte. Die
hoop vervloog echter met de bal mee bij de
allerlaatste pingel van de allerlaatste wedstrijd.
De eerste echte goede bal van Laurens van der
Aa vloog overtuigend op de lat, waarmee niet
alleen de bal, maar ook de droom van iedere
Pierewaaier uiteenspatte.
De deceptie zal groot zijn geweest bij spelers
en staf (biersjouwer Frans). Een jaar lang hard
trainen en op de voeding letten bleek niet
afdoende tegen de ‘missers’ van gastspeler
Janssen. Echt zeker weten doen we het niet,
maar het schijnt dat FC CV DE PW op twee
gemiste penalty’s de titel misgreep.

Pierewaaiers Courant
PIEREWAAIERS VAN HET PAD

In het Noord-Hollandse IJmuiden is een onderzoek
ingesteld naar welke Pierewaaier precies verantwoordelijk
is voor het pad richting het strand. Een woordvoerder
van de gemeente laat weten dat het ongetwijfeld gaat
om een dronken Pierewaaier, die de originele naam van
het pad heeft uitgeveegd en er zijn eigen naam aan heeft
gehangen. Waarom dan nog onderzoeken?

MENS INK BEGAAT BESTELFOUTJE

Bij een bedrijfsongevalletje aan de Kerkstraat te
Moergestel is het dak van een kunsthandelaar naar
beneden gekomen. Volgens oningelichte en tevens mega
onbetrouwbare bronnen zou een medewerker van het
bedrijf, dat schilderkunst exploiteert, per ongeluk een
verkeerd product hebben besteld. ‘Ik moest eigenlijk
graffity hebben om die afzichtelijke muren hier en
rondom Moergestel te voorzien van rare, nietszeggende
woorden. Maar ik heb per ongeluk gravity besteld. Weet
ik veel,’ aldus de mega onbetrouwbare bron. ‘We hebben
direct maar gekozen voor het creëren van een geheel open
woon- en werk-concept. Zo komen tenminste de muren
niet op je af,’ aldus de eigenaar van het pand.

PLAN T31 DOORTREKKEN

Geruchten over het doortrekken van de rondweg van
Moergestel gaan rond. Het probleem met de alsmaar
drukker wordende dorpskern loopt de spuigaten uit.
Diverse dorpsbewoners klagen steen en been. Daarom
zoekt de gemeente Osterwèèk samen Stichting Rondweg
Moergestel naar een verlossing van dit probleem.
Volgens berichten op het altijd onbetrouwbare social
media punt NL lijkt het echter te gaan om een scheet in
een glas water en kunnen de meeste plannen gewoon linea
rectum door de plee gespoeld worden.

RUZIE IN DE KRUIDENIERSZAAK

Op de groente- en fruit-afdeling van de plaatselijke
kruidenierszaak aan ’t Rootven is een meningsverschil
compleet uit de klauwen geëscaleerd.
Twee jonge dames van middelbare leeftijd zouden ruzie
hebben gekregen over wie het eerste van de weegschaal
gebruik mocht maken. Hierna zou een van de jonge
dames van middelbare leeftijd een banaan tegen de
appel van de andere jonge dame van middelbare leeftijd
hebben gepeerd. Voor de aan-ge-sla-gen jongedame van
middelbare leeftijd was de tomaat vol en ze dreigde met
het in de hand nemen van een avocado.

VERSIERING HUIS VAN PRINS CARNAVAL LOOPT UIT DE HAND
De versiering van het huis van Prins Carnaval is tamelijk uit de hand gelopen. Het opfleuren van
de woning met posters bleek zo succesvol bij kunstliefhebbers, dat er hekken werden geplaatst.
Prins Carnaval bleef er nuchter onder: ‘Ik en mijn vrouw zijn niet mensenschuw, maar we
hebben toch even de ramen dichtgetimmerd. Dat dak, ja, dat was al,’ aldus de Prins.

Een supermarktmedewerker haalde de twee uit elkaar,
waarna men elkaar nog flink uitmaakte voor rotte vis.
‘Ik komkommer hier nooit meer!’ schreeuwde de ene
jongedame van middelbare leeftijd met rode kooltjes van
woede.
Een ooggetuige verklaarde exclusief aan deze krant:
‘Het was echt een enorme ravage. De schade was niet te
aubergine en dat zal wel een meloentje kosten. Waar die
rotte vis ineens vandaan komt weet ook niemand.’

Spreuk van de dag:
Alle goede ideeën
komen uit de
koelkast *hik*
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“Maokt dèggut goed maokt”
Jazeker, dè doen wij, en
anders maoke wij ‘t nie!

Fonken Control,
Coaching & Advies
Jellinghausstraat 25, 5048 AZ Tilburg / Industrieweg 12, 5066 XJ Moergestel
www.kooyylburg.nl / TEL. 013 595 47 47

Een terugblik op de rijke historie van het Pieregeblèr

Pieregebler Classic:
Will Habraken
Wederom terug in de rijke geschiedenis van het Pieregeblèr.
Inmiddels zelf dé klassieker onder de evenementen in de
aanloop naar Carnaval.
In het vervolg op Frank Bertens’ ‘Gin houwe an!’ geen
lied, maar een deelneemster die makkelijk doorgaat als
klassieker van het Pieregeblèr-podium.

Will: ‘De liedjes werden altijd hier opgenomen, in studio
Huijsackerstraat. Alles ging aan de kant en in het midden van
de woonkamer werd een microfoon geplaatst. Als de mannen
dan kwamen zingen, had ik van tevoren de tweede en derde
stem al ingezongen, dat maakte het een stuk makkelijker,
haha.’

Vanaf het moment dat het leukste liedjesevenement van
’t Pierewaaiersrijk het licht zag, zong Will 11 jaar lang een
gooi naar het beste lied. Natuurlijk blijven er dan de
welbekende lallers aan de strijkstok hangen.

DE MANNEN
Toch benadrukt Will de ondersteuning van de mannen,
zowel vocaal als op het podium. Haar mannen, met ieder
een rijk Pierewaaiers-leven achter de rug voor ze aan hun
zangcarrière begonnen.

Will: ‘Ge doet ’t mar meej wa ik heb’
Speciaal voor mij nog vlug even bij de plaatselijke supermarkt
een pak koeken uit het schap getrokken, ik ben aan de lijn.
Vervolgens excuseren en tegelijkertijd even benadrukken ‘da
ge ’t er maar meej het te doen’. #deschat #aandelijn

En zo kwamen er in de loop van tijd elf liedjes op cd, waarvan
de laatste vier originele muziek betrof, bedacht en gemaakt
door Robbert Snik. Bij deze vier liedjes zit ook ‘Agge me wilt’.

Voor de gelegenheid had de interviewer één vraag op een
kladblok gezet in de veronderstelling dat hiermee het gesprek
vanzelf in gang gezet zou worden.
Dat was ook zo.
HOE KWAM JE ER DESTIJDS EIGENLIJK BIJ OM MET
HET PGB MEE TE DOEN?
‘Vanaf de eerste keer dat het Piergeblèr plaatsvond, rolde ik
eigenlijk vanuit de ton zo het Pieregeblèr-podium op.’
In de jaren ervoor kroop Will steevast de sauwelton in. En
in 1996 kwam daar deelname aan het Pieregeblèr bij. Met
het nummer ‘Gift men mar Gèssel’ begon de bouw van
een Pieregeblèr-repertoire waar menig carnavalsvierder
nog daags na Carnaval mee in zijn hoofd zit. Met natuurlijk
uitschieters zoals ‘M’n gebit’ en ‘Agge me wilt’.
Die eerste keer ging niet zonder slag of stoot. Want wat je
absoluut niet wilt dat gebeurt, dat overkomt Will. Tekst kwijt.
Dienstdoende dj, wie anders dan dj Sjefke, wordt gesommeerd
opnieuw te beginnen. ‘Zaal lachen, natuurlijk.’ Niets aan de
hand, gewoon opnieuw.
De eerste twee keren gingen alleen en vanaf 1998 kwamen
daar de mannen bij. Een ‘clubke’ heren die graag onnodige
ondersteuning boden aan de ruim ervaren Will.

AGGE ME WILT (2003)
Het is even zoeken uit welk jaar dit lied komt. De stapel
Pieregeblèr-cd’s die voor mijn neus op tafel ligt, kan wel
helpen. Achterop elke cd prijken naam artiest en naam lied.
Echter staat op één cd alleen de naam van de uitvoerend
artiest: Piergeblèr 2003. De eerste 10 jaren worden uitgesloten
van het zijn van ‘Agge me wilt’ en uiteindelijk komen we dus
bij 2003 uit. Om het zeker te weten zet Will de cd gewoon
even op. We wachten tot track 4 voorbijkomt.
Na een half \uur Pieregeblèr te hebben geluisterd, hebben we
nog niets bekends gehoord en wat blijkt: hij staat op shuffle.
Nadat deze eerst alle andere nummers van de cd voor heeft
laten gaan, krijgen we verlossend antwoord: ‘Agge me wilt’ =
2003. #hopla
Een hit is het meteen, maar winnen doet Will er niet mee.
Die eer gaat naar De Brouwer Junior. ‘Echt wel een beetje
zuur, de reacties waren erg goed en er was een goede kans
op winst.’
Ervaring leert dat meedoen belangrijker is dan winnen, maar
zodra je in de buurt bent van deze eretitel voelt dat even niet
zo.
IK BEN M’N GEBIT KWIJT
Die andere kroegtijger van Will is natuurlijk ‘Ik ben m’n
gebit kwijt’. Op de klanken van La Bamba van Los Lobos
bezingt zij hetgeen haar jaren later overkomt. Door
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Pieregebler Classic:
Will Habraken
voor ons onbelangrijke omstandigheden belandt Will bij
de kaakchirurg.
Met een gezonde dosis zelfspot overhandigt ze vlak voor haar
behandeling de cd met de door haar ingezongen Pieregeblèr
Classic.
De cd staat de hele behandeling op. De Vlaamsche kaakchirurg
heeft nog nooit zo gezellig gewerkt en zit tot ver over de
Belgische grens met de tonen van La Bamba in d’r hoofd.
MOEZELTJE
Vlak voor een optreden is er paniek bij de mannen. ‘Het was
nog in de oude Den Boogaard. Paul Poort vraagt wat ik wil
drinken en ik fluister geacteerd neerslachtig: moezeltje. Ik hou
deze nep gemoedstoestand even aan. Bij de mannen slaat
de paniek op het hart bij een ogenschijnlijk acute aanval van
podiumangst. Wie moet er nu zingen? Hoe nu verder? Toen
heb ik toch maar met een normale stem tegen Paul gezegd:
een moezeltje zou wel lekker zijn. Haha, je had die koppen
moeten zien.’
ZINGEN VOOR DE HOBBY
Dat zingen haar hobby is, blijkt sowieso uit het feit dat ze het
goed kan. Binnen enkele weken na dit ‘bakkie koffie’ heeft
Will haar jaarlijkse optreden in café De Dijk in Rotterdam.
Ook laat ze me de demo zien die als sollicitatie diende voor

deelname aan The Voice of Holland Senior, gemaakt met
medewerking van MTV. Helaas blijkt John de Mol toondoof
en ontbeert het hem aan smaak.
LAATSTE VRAAG: HOE KIJK JE AAN TEGEN HET HUIDIGE
PIEREGEBLÈR?
‘Ik ben zelf niet jaarlijks meer te vinden bij het Pieregeblèr,
maar het zou het festival misschien goed doen als
de competitie voor het beste lied komt te vervallen. De
presentatieprijs kan dan de competitie vormen en wanneer
het lied een goed carnavalslied is, horen we dat vanzelf in
het café.
Ik pak toch nog vlug even een koekje, ik bedank Will voor
de gezelligheid en de tweede Pieregeblèr Classic is een feit.
#datrijmt
ZELF MEEDOEN MET HET PIEREGEBLÈR?
Heb je zelf zin om te shinen op het podium van Den
Boogaard? Of heb je gewoon zin in plezier met je
vrienden? Doe mee met het Pieregeblèr en vergaar
eeuwige roem. Hoe je meedoet? Trek gewoon een
Pierewaaier aan zijn mouw!
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Interview (gewonnen bij ‘Pierewaaiers Spelen Thuis’)

Raf Brabers
Toegegeven. Toen we op carnavalsdinsdag
5 maart tijdens Robs Prijzenpaleis dit interview
weggaven, hadden we weinig rekening
gehouden met dit scenario. Maar wat was het
supertof om de 5-jarige Raf te interviewen.
Daags voor Sinterklaas, dus gingen we o zo snel
met een cadeautje onder de arm naar hem toe.
Als een echte hulp-Sint. We troffen zichtbaar een
jongen in vorm. Raf liet het achterste van zijn
tong zien.
Raf is er klaar voor
Een paar tellen na aanbellen wordt de deur
geopend door een duo. Het zijn Raf en Dex. De
energie spat er vanaf. Dat belooft meteen al veel
goeds. Na een kleine cooling down zitten we aan
de eettafel klaar voor het grote vragenvuur. De
audiorecorder ligt klaar, de vragen ernaast; let’s
go! We beginnen met een beetje een rare vraag,
Raf.
1. Hoe heet je? “Raf Brabers.”
2. Hoe oud ben je? “5 jaar.”
3. In welke klas zit je? “Bij juffrouw Elly en
juffrouw Majella, dus da’s klas 2.”
4. Wat is je lievelingskleur? “Groen.”
(Nadat Stephan eerst ‘rrrooi’ had verstaan en
Raf dit vakkundig had verbeterd, een terecht
compliment voor een van de drie mooiste
kleuren die er zijn.)
5. En wat is je lievelingseten?
“Pannenkoekuhhhh. Het liefste met iets
erop en het allerliefst met álles erop.”
6. Wat vind je het leukst op school?
Raf: “De huishoeeeeek.”
Stephan: “De huishoek, wat is dat?”
Raf: “Een huis.”
Stephan: “Is dat een huis waarin je kunt
spelen?”;
Raf: “En dan komt er iedere keer een nieuw
thema en daar gaan we een opdracht mee
maken zeg maar. Dan blijft het er wel
als een huis uitzien, maar dan gaan we de

buschauffeur-spullen erin doen zeg maar
en halen we de andere spullen eruit.”
Dex knipt en plakt
De huishoek is op het moment van het interview
uiteraard helemaal in Sinterklaas-stijl. Toch gaan
wij door met een paar vragen over Carnaval.
Ondertussen knutselt Dex erop los en knipt ie
feilloos niet in zijn vingers. Het goed bewaarde
lotje van de ‘Pierewaaiers Spelen Thuis’loterij moet er helaas wel aan geloven. Onder
goedkeurend oog van de interviewer
Prins Alex
Raf, tijd voor een paar carnavalsvragen. Je
hebt afgelopen Carnaval bij de loterij van De
Pierewaaiers deze prijs gewonnen.
7. Weet je nog hoe dat ging?
Papa Nick en mama Maartje helpen een beetje
mee bij het beantwoorden van deze vraag,
want Raf kan zich er logischerwijs niet zo veel
meer van heugen. Ondanks de spanning van
de loterij, de spotlights en de onderscheiding van
Prins Rob.
8. Weet je nog hoe je verkleed was?
Ook dit is een moeilijke vraag, maar…:
“Piraat!”
9. Wat vind je van Carnaval?
“Leuk. En het leukste vind ik naar de
wagens kijken. En lekker dansen.”
10. Zou je later Prins willen worden?
Raf schudt duidelijk ‘nee’ en op de vraag
waarom niet: “Dat vind ik niet leuk.”
We vragen of hij weet wie er nu Prins is en
hij heeft zo waar het goede (althans, tja,
hmmm, enfin) antwoord paraat.
Raf: “ALEEEEX!”
Hahaha, heel goed Raf. Alex is Prins van
De Springveren. Ook de aangewezen interviewer
is geen Prins, maar wel Prins Rob d’n Urste. Bij
het horen van die naam gaat er echter totaal
geen belletje rinkelen, waardoor de volgende
vraag een beetje gênant wordt (voor ons).
11. Ben je fan van Prins Rob dn Urste?
Raf: “Prins Alex wel.”

Dinoooo’s
Ook geen andere idolen voor Raf, maar wel een
paar dingen die hij heel leuk vindt.
Raf: “Lego en dino’s. En Dex houdt echt van
alles.”
Stephan: “Heb je veel dino’s?”
Raf: “Zal ik het es even laten zien?”
Raf duikt even zijn speelhoek in en komt
even later terug met een schaalmodel van
een echte dinosaurus.
Stephan: “Welke is dat?”
Raf: “Die is uit het ei gekomen bij mij. Een
DieRex.”
Goed bezig Raf. We hebben nog een paar
laatste vraagjes en die gaan bijna allemaal over
Carnaval.
12. Wat is je lievelingsliedje met Carnaval?
“Pang-Pang-muziekje.”
Terwijl Raf met zijn hoofd begint te bonken legt
papa uit dat het hier om onvervalste hardstyle
gaat. De Pang-Pang-muziek wordt aangezet en
de jongens zijn nog maar amper te houden. Het
is mooi geweest, dit interview duurt natuurlijk al
lang genoeg. Tijd om af te ronden.
13. Ga je komend jaar weer carnaval vieren in
’t Pierewaaiersrijk? “Ja.”
En hoe ga je je verkleden? “Dinoooo.”
En wat wil je later worden? “Dinoooo, of
piraat.”
Broers onder mekaar
Na dit super strakke interview (vooral dankzij
Raf) was het tijd voor ons cadeautje. Daarbij
werd kleine broer Dex wel een klein beetje op
de proef gesteld, want
die moest wachten op
de echte Sinterklaas.
Maar broers zouden
geen broers zijn als ze
niet zouden delen. En
een Pierewaaierssjaal
(Raf: “Wow, die is echt
heel lang.”) is meer dan
groot genoeg om er
samen mee op de
foto te gaan. Raf
en Dex, jullie zijn
helden!
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Een verkoopplan op maat,
omdat ieder huis
speciaal is

AANKOOP
VERKOOP
VERHUUR
TAXATIES
Je thuis is de belangrijkste plek in je leven. En ook al heb je een nieuwe
woning gekocht, je oude vertrouwde huis wil je natuurlijk met zorg verkopen.
Een betrokken makelaar is dan ook essentieel in het verkoopproces.
Allround Makelaardij staat in de top 100 van beste woningmakelaars. Je
kunt de verkoop van je huis dus met een gerust hart aan hen overlaten.

EEN VERKOOPPLAN
OP MAAT VOOR JOUW
WONING OMDAT ELKE
WONING UNIEK IS!

Meer
weten?

WWW.ALLROUNDMAKELAARDIJ.NL

ALLROUND MAKELAARDIJ • KORVELPLEIN 212 • 5025 JX
TILBURG TEL. 013-592 00 80 • INFO@ALLROUNDMAKELAARDIJ.NL

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

IMPORT INTERVIEWS #7

STEF HABRAKEN
Het lijkt soms alsof heel Gèssel mee komt carnavallen in ons
Pierewaaiersrijk. Toch is tussen de lokale menigte ook regelmatig
een ‘buitenlander’ te vinden. Daar zijn wij natuurlijk hartstikke
trots op, op die import-carnavallers. Maar we zijn uiteraard ook
heel nieuwsgierig naar hoe zij het feest der feesten in ons dorp
beleven. Welkom bij de ‘Import Interviews’. Met Stefs ultieme
carnavalsmotto: “Carnaval is vûr groot en klèn en 5 daoge verrèkte
fèn!”
1. Om te beginnen. Wat is jouw LGC (Leeftijd, Geboorteplaats
en Connectie met Moergestel)?
“Ik ben 36 jaar, 30 december ga ik 37 worden. ;-) In Tilburg
geboren en dat komt alleen maar omdat ons moeder in het
ziekenhuis moest bevallen. Mijn connectie met Moergestel zijn
mijn vrienden, mijn vrienden van De Pierewaaiers en al het moois
dat Moergestel te bieden heeft.”
2. Woon je nog steeds waar je geboren bent? Zo niet, waar
dan wel?
“Ik woon nu in Oisterwijk. Ik ben opgegroeid in Berkel-Enschot
en vanaf mijn 14e verknocht aan Moergestel. Mijn vrouw komt uit
Heukelom, dus zijn we tussen Berkel-Enschot en Heukelom gaan
wonen en langs Moergestel, lekker centraal.”

Dat waren de eerste vragen. Tijd voor een break, dus… Even een
paar invulopdrachten tussendoor:
6.
A. Als een Pierewaaier mij wat te drinken aanbiedt, dan lust ik
wel “bier”.
B. Als ik aan Carnaval denk, hoor ik het volgende liedje: “Het
Pierewaaierslied, de vurleste, de Radlermars, Butterfly en het
Nauwdauwerslied. Krijg nu al zin om een cd’ke op te zetten!”
C. Mijn kater bestrijd ik met “doorzettingsvermogen”.
Oké, nog een paar vragen, denk je nog aan een leuke foto?
7. Wat vind je van Prins Rob d’n Urste in maximaal vijf
woorden?
“Geweldige Prins, goede spreker, GOUD.”
8. Wat zou er leuker kunnen aan Carnaval in het
Pierewaaiersrijk?
“Niets!”
9. Bij welke Moergestelnaren/Pierewaaiers kunnen we je
aantreffen deze Carnaval?

3. Hoe ben je in het Pierewaaiersrijk verzeild geraakt?

“De Raad van 11 van 22 man!”

“Lang geleden door een vriendin van mijn broer, waarna ik
bevriend ben geraakt met het broertje van haar.”

10. In welk pèkske bende te bewonderen?

4. Wat is volgens jou typisch aan een Pierewaaier?
“Het liefste dat een Pierewaaier doet is feest maken en dat doet ie
goed.”
5. Waar vierde je voorheen Carnaval? Of waar vier je het naast
Moergestel nog meer?

“In het geweldig mooie pak van De Pierewaaiers!”
11. Waarom geen GiraffenOnesie?
“Omdat het Pierewaaierspak toch wel verrekte goed zit en ik niets
met giraffen heb. Een CV Meej Zun Twee-pak zit trouwens ook goed!”

“Zoals al eerder aangegeven kom ik uit Berkel-Enschot,
Knollevretersgat. Mijn ouders hebben mij van kleins af aan altijd
meegenomen met het dweilorkest waarin ze muziek maakten.
De mensen uit Berkel-Enschot noemden de familie Habraken ook
weleens een zigeunerfamilie, ze nemen overal d’’r kènder mee
naartoe. Toen ik wat ouder werd, ben ik ook mee muziek gaan
maken. Eerst op de saxofoon, daarna gaan drummen. Ik kan nog
steeds echt genieten van een goei dweilorkest.”
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Maokt dèggut saome goed maokt!
Bekijk onze nieuwe website voor het volledige
carnavalsprogramma.
WWW.ROOTMOERGESTEL.NL

CARNAVALSVIEREND MOERGESTEL,
Op het moment dat dit Pierewaaiersblaoike altijd een leuke tijd bij hen gehad. Hiervoor wil
in de brievenbus ploft, is er geen ontkomen ik Bart en Monique op deze plaats dan ook
meer aan: Carnaval gaat bijna beginnen!
hartelijk bedanken!
Bij veel mensen zit er al verf onder de nagels
van het bouwen aan een mooie wagen of
een onderdeel van een act in de Opstoet, de
naaimachine heeft al vele overuren gedraaid om
de mooiste creaties te maken en de vrije dagen
zijn geregeld!
Als je met Carnaval rondkijkt, zie je dat ieder op
zijn eigen manier het feestviert. De een kom je
vier dagen lang tegen, de ander alleen met de
openingsmiddag en weer een ander alleen met
de Opstoet.
Hoe dan ook, iedereen viert Carnaval op zijn
of haar eigen manier. En dat is precies wat het
motto zegt: maokt dèggut goed maokt! Maak er
op jouw manier iets van! Maar… geniet er ook
van, want dat is het allerbelangrijkste.
Hierbij wil ik ook even stilstaan bij het feit dat
ons kasteleinsechtpaar, Bart en Monique Wolfs,
gestopt zijn met café ’t Centrum. We hebben

Terwijl ik dit stukje schrijf, weet ik alleen dat ’t
Centrum RooT gaat heten en dat Corné en Anke
ons nieuwe kasteleinsechtpaar gaan worden.
We hebben al een goed gesprek met Corné en
Anke gehad en we hebben er een goed gevoel
bij. Ik weet zeker dat we samen met hen een
fantastische Carnaval gaan beleven!
Verder wil ik uiteraard onze Prins Martinus en
zijn adjudant Stefan een geweldig Carnaval
toewensen, maar dat zal gezien het vorig jaar
vast goedkomen. Samen met de raad en de
dames gaan we er een leuk feest van maken.
Ik hoop een groot aantal mensen tegen te
komen in het dorp tijdens deze dagen en: Maokt
dèggut goed maokt!
Met carnavaleske groet,
Ad Bakkers
voorzitter C.V. De Dorst(T)vlegels

BESTE CARNAVALSVIERDERS,
Na een geweldige Carnaval in 2019
kwam de Prinsencommissie met de
vraag ‘Wil jij het volgend jaar weer doen?’
Daar had ik niet veel bedenktijd voor
nodig, natuurlijk doe ik het nog een keer!
Ik heb net alle klappen van de zweep
leren kennen, samen met mijn eveneens
nieuwe collega-Prinsen. En ook heb ik
veel nieuwe mensen en verenigingen
leren kennen.

Moniek en Bart (en Maaike & Imke!) als
uitbaters van ’t Centrum. Dat was toch
even een donderslag, die mededeling
dat ze ermee gingen stoppen. Ik heb er
toch menig keer aan gedacht zo van: wat
moet er nu met ons? We moeten toch als
club een residentie hebben en wat als…
Ik moet toegeven dat ik ook al eens aan
cafetaria Epi gedacht had als optie. Een
vetketel bij de residentie is dan wel geen
pre, maar wel mooi meegenomen! Maar
gelukkig waren Corné en Anke van plan
om van ’t Centrum iets RooTs te maken.
En dat niet alleen, maar ook samen met
ons! Dus ik zou zeggen: familie Zoontjes,
moakt dèggut goed maokt! En niet alleen
met ons, maar met iedereen die Carnaval
een warm hart toedraagt. Ik zou zeggen:
kijk in ons programma en kom naar de
kindermiddag of ga met ons dweilen. Lid
of geen lid, eenieder is welkom. Maar
wees gewaarschuwd: het blauw-witte
virus kan overslaan!

Dat het zo ontzettend gaaf is om tijdens
de optocht op zo’n hoge kar door het
dorp te worden getrokken, dat had ik
van tevoren niet kunnen bedenken. En
ik kan je vertellen: dat alles smaakt echt
wel naar meer! Ik hou er alleen niet van
als men zegt dat het dit jaar beter moet
dan vorig jaar. Hoezo beter? Alsof het
vorig jaar niet goed was! Het zal beslist
makkelijker gaan, omdat ik nu de weg
weet en deuren kan openen die ik vorig
jaar niet wist te zitten. En zo niet dan is
er altijd nog Stefan Moorman, ras-Dors(t)
vlegel pur sang en sinds 2 november Alaaf!
mijn adjudant. Verder hebben wij per
31 december afscheid genomen van Prins Martinus
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Wij moake dè wel

Van links naar rechts
Ad Bakkers, Helmut Habraken, Twan v.d. Brugge, Ritchie de Laat, Robbie Eijkemans, Prins Martinus, Ron v.d. Sanden,
Adjudant Stefan Moorman, Dré Mallens, Toon Moorman, Jan Moorman, Leon Donkers, Patrick v.d. Plas, Robert v.d. Aker en Hennie de Wit
Niet op de foto: Jan Beekmans

Toon Moorman,
Ron v.d. Sanden,
Helmut Habraken,
Twan v.d. Brugge en
Ad Bakkers

aaiers
De Pierew en.
n
komen bin

Beschuit met muisjes
van Prins Dorus.

Veilingassistenten
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Ex prinsen bij elkaar.

De da
m
ook w es doen
eer m
ee.

Moeder zoon liefde

Spoordonk was ook over
de grens gegaan.

Programma Carnaval 2020
Vrijdag 21 februari

13:00 uur Bezoek aan kindercarnaval
Na afloop na borrelen met de andere
carnavalsclubs in café RooT
20:00 uur Verzamelen in Residentie RooT
Afhalen prins Martinus en dweilen in Moergestel
Met bezoek aan C.V. De Springveren in café De Veerkes

Zaterdag 22 februari

12:15 uur Verzamelen Raad van Elf
13:00 uur Aanvang carnavalsmis
14:00 uur Aanvang openingsmiddag met sleuteloverdracht in
café De Brouwer
18:00 uur Einde openingsmiddag
18:30 uur Eten Raad van Elf
20:00 uur Verzamelen Raad van Elf
20:30 uur Bezoek van C.V. De Durdraaiers,
C.V. Pierewaaiers en C.V. De Springveren
22:30 uur Einde bezoeken
24:00 uur Ontbinding Raad van Elf

Zondag 23 februari
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 RooT
Eten Raad van Elf
Verzamelen Raad van Elf
Bezoek aan C.V. De Durdraaiers
Met prijsuitreiking wisselbokaal prinsenwagens
23:00 uur Terug naar residentie RooT
24:00 uur Ontbinding Raad van Elf

Maandag 24 februari
12:00
12:45
13:15
14:00
14:30
16:00
16:45
17:30
18:00
20:00
21:30
22:30
24:00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Verzamelen Raad van Elf voor dweilen
Dweilen bij De Veerkes
Dweilen bij ’t Draaiboompje
Dweilen bij Epi
Dweilen bij De Bierschaope
Dweilen bij De Klaore
Dweilen bij De Brouwer
Terug naar RooT
Eten Raad van Elf
Verzamelen Raad van Elf
Bezoek aan C.V. De Pierewaaiers
Terug naar residentie RooT
Ontbinding Raad van Elf

Dinsdag 25 februari

11:00 uur Verzamelen Raad van Elf
11:30 uur Brunch met de vier carnavalsverenigingen bij
café De Brouwer
13:00 uur Bezoek aan prinsverkiezing GV De Borrelaers
14:00 uur Vertrek voor bezoek bingo senioren op Park Stanislaus
14:45 uur Terug naar residentie RooT
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 C.V. De Zotte Mulders
23:45 uur Popverbranding en bekendmaking motto 2021
24:30 uur Afsluiting Carnaval 2020 in residentie RooT en
ontbinding Raad van Elf
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IMPORT INTERVIEWS #8

NINA CEELEN
Het lijkt soms alsof heel Gèssel mee komt carnavallen in ons
Pierewaaiersrijk. Toch is tussen de lokale menigte ook regelmatig
een ‘buitenlander’ te vinden. Daar zijn wij natuurlijk hartstikke
trots op, op die import-carnavallers. Maar we zijn uiteraard ook
heel nieuwsgierig naar hoe zij het feest der feesten in ons dorp
beleven. Welkom bij de ‘Import Interviews’. Met Nina’s ultieme
carnavalsmotto: “Door Tot Het Einde!”
1. Om te beginnen. Wat is jouw LGC (Leeftijd, Geboorteplaats
en Connectie met Moergestel)?
“Ik ben 24 jaar, kom uit Oijen en ben via Iris van Oort in Moergestel
beland.”
2. Woon je nog steeds waar je geboren bent? Zo niet, waar
dan wel?
“Ik woon nog steeds in Oijen.”

Dat waren de eerste vragen. Tijd voor een break, dus… Even een
paar invulopdrachten tussendoor:
6.
A. Als een Pierewaaier mij wat te drinken aanbiedt, dan lust ik
wel “bier”.
B. Als ik aan Carnaval denk, hoor ik het volgende liedje: “SoLo So-Lo Solooooh!”
C. Mijn kater bestrijd ik met “Mc Donald’s en cola”.
Oké, nog een paar vragen, denk je nog aan een leuke foto?
7. Wat vind je van Prins Rob d’n Urste in maximaal vijf
woorden?
“Ik ken er niks van maar wordt vast gezellig, jullie kennende.”

3. Hoe ben je in het Pierewaaiersrijk verzeild geraakt?

8. Wat zou er leuker kunnen aan Carnaval in het
Pierewaaiersrijk?

“Doordat Ivo Rosenberg Prins was bij De Springveren en Iris van
Oort mijn vriendin is, ben ik sindsdien één dag met Carnaval in
Moergestel.”

“Mooiere carnavalswagens. Bouwen
kunnen ze niet.”

4. Wat is volgens jou typisch aan een Pierewaaier?
“Vraag 4 denk ik nog even over na.”
5. Waar vierde je voorheen Carnaval? Of waar vier je het naast
Moergestel nog meer?
“Ik vier altijd in Oijen en omstreken Carnaval en alleen op zondag
ben ik altijd in Moergestel te vinden.”

9. Bij welke Moergestelnaren/
Pierewaaiers kunnen we je
aantreffen deze Carnaval?
“Iris van Oort en Ivo Rosenberg.”
10. In welk pèkske bende te
bewonderen?
“Da zie je vanzelf...”
11. Waarom geen GiraffenOnesie?
“Bij vraag 11 moet je me even
helpen.”
Even later…
“Sorry, maar snap 11 echt nie.”

DE FONTIJN

DORSTVLEGEL UITJE DRAAIT UIT OP
EEN APPELFLAP
Op 26 augustus 2018 was het tijd voor het enige echte Dorstvlegel uitje.
Hoe druk het was, waar ze heen zijn geweest, of het gezellig was en of
het laat is geworden? Joost mag het weten. Maar één ding is zeker: een
appelflap.
Wim: “Met koffie. En 16 likes, dat noem ik geen Pamela Anderson. Wij noemen
hier trouwens sowieso niemand Pamela Anderson, haha.
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Vrijdag 21 februari:

DE KREEZIE DRAAIDEE

THE MOOMAN & TOMAXX EN WILBERT “DE TOREADOR” PIGMANS
Zaterdag 22 februari:

DE FAUTE AVONT MET DJ WIM

discoshow
Zondag 23 februari vanaf 15.00 uur: MINI PLAYBACK SHOW
VOOR ÉN DOOR DE KIDS!
Vanaf 20.30 uur: PRIJSUITREIKING VAN DE
MET DJ ARNOLD!

PRINSENWAGENS

Maandag 24 februari:

DWEILEN

ÉN DE

OUTSIDERS - FATGUYS
STUDANCE SOUNDSYSTEM
16 jaar - ID verplicht

GCP!
DANSADO & DE FEESTNEGER
DOERAK - ZANGER JOEP
Vanaf 20.00 uur

Dinsdag 25 februari vanaf 14.30 uur: KIDS
EN DE

PARTY MET ZOTTE LOTTE
BRAKKE PRINS VERKIEZING!
MET DJ ARNOLD

MOAKT DÈGGUT GOED MAOKT!

PRINS HARRIE D’N URSTE AAN HET WOORD!
“Ja mensen, daar ben ik weer: Prins Harrie d’n
Urste. Wat was het weer een mooi Prinsenbal.
Het begon met het galgenmaal, met meer dan
70 Durdraaiers het carnavalsjaar afsluiten en
daarna het nieuwe jaar inluiden. De kurk knalde
er zo vanaf, waarna het Prinsenbal van start
ging. Blaffende honden bijten niet (of toch wel)
was een beetje de rode draad van de avond.

het voltallige personeel, heel erg bedankt voor
alle goede zorgen het afgelopen jaar.

We hebben wir een eigen wagen gebouwd,
samen met de raad. Die mannen timmeren
wat af. Ook de optredens tijdens Carnaval
en het Pieregeblèr waren weer als vanouds
met als hoogtepunt de presentatieprijs. De
saamhorigheid van De Durdraaiers vind ik
Wat was het weer een mooi feest, veul volk, geweldig. Als je goed kijkt, zijn wij eigenlijk al
jong volk, veul plezier en een geweldige jaren bezig met het nieuwe motto van dit jaar:
ambiance. De Prinsencommissie had het weer Moakt dèggut goed maokt!
mooi in elkaar gestoken.
Samen met onze zusterverenigingen
De presentatie was in goede handen van twee De Pierewaaiers, De Dorstvlegels en De
fanatieke aanhangers: Anneke en Heidi. Ik ben Springveren maken we al jaren samen een
vereerd om samen met munne adjudant Frank geweldig carnavalsfeest. Dat gaan we dit jaar
weer voorop te mogen gaan bij dit schôn clubke weer doen, dat beloof ik. Wij als Durdraaiers
van mooie mensen.
gaan er weer een onvergetelijke Carnaval van
maken. Ik hoop en reken op iedereen, jong en
We hebben een mooi jaar achter de rug met oud, om dit mogelijk te maken. Want saomen
veul hoogtepunten. Een jonge, fanatieke raad, maoken we dè we het goed maoken!”
die veul over hebben vur mekaar en saomen
veul oplossen. Ook d’n Draai (onze residentie) Alaaf,
heeft er veul werk van gemaakt en het
omgetoverd tot Harrie’s Inn; hoe schôn is dè?! Prins Harrie d’n Urste
Jan, Harriette, hun dochters Sanne en Imke en

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

BESTE CARNAVALSVRIENDEN,
‘Maokt dèggut goed maokt!’ Dat is natuurlijk
heel belangrijk, zeker ook met Carnaval. Dat
is ons inmiddels al 50 jaar gelukt. En daar
hopen wij als Durdraaiers ook dit jaar weer een
steentje aan bij te dragen.
Onder het motto ‘never change a winning
team’, zijn er weinig veranderingen bij onze
club te bespeuren. De Raad van Elf is nagenoeg
hetzelfde gebleven. Alleen Bas Kroon heeft de
overstap gemaakt vanuit de Voorraad. Het
bestuur is zelfs helemaal hetzelfde gebleven,
hoewel er een paar wel hebben aangegeven
na dit jaar te gaan stoppen. Maar daarover
volgend jaar meer.
En voor het tweede jaar in successie mag
Prins Harrie d’n Urste de scepter zwaaien bij
De Durdraaiers. Hij gaat komende Carnaval,

wederom geassisteerd door zijn trouwe
metgezel en tevens adjudant Frank de Cort,
proberen om de Raad van Elf in toom te houden
(of juist niet?).

het oergezellig wordt in onze residentie. Hoe
meer zielen, hoe meer vreugd! Kom dus gerust
een keer aanwaaien bij ’t Draaiboompje (over
de stroom).

Als Durdraaiers zijn we er dus helemaal klaar
voor om er samen met onze zusterverenigingen
en hun Prinsen weer een geweldige Carnaval
van te maken in D’n Draai en verre omstreken.
Als voorzitter wens ik onze 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 2020.

Wees gegroet!
De voorzitter van
C.V.
De Durdraaiers,
Carlo van Esch

Ik weet zeker dat onze kasteleins Jan en
Harriëtte met hun lieftallige dochters Sanne en
Imke en het voltallige personeel (en natuurlijk
niet te vergeten Sjaan) er weer voor zorgen dat
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Van links naar rechts: Patrick Witlox, Jan Ketelaars, Willem Moorman, Bas Kroon, Gert-Jan Dhondt, Arjan Timmer, Ralph van Loon, Frank de Cort,
Prins Harrie d’n Urste, Gijs Claassen, Dirk van Nuenen, Dirk van Velthoven, Freek op ’t Hoog, Willem van Haaren, Frank Timmermans, Joost Swinkels

DE V

VAN WIE BENDE GIJ D’R INNE?
Frank de Cort:
Harrie & Thea de Cort

OORR

AAD

Willem Moorman:
Chris & Gonnie Moorman

Jan Ketelaars:
Jan Ketelaars & Jeanne van de Ven
Arjan Timmer:
Simon & Corrie Timmer

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.

Dirk van Nuenen:
Jan & Petra van Nuenen

Freek op ’t Hoog:
Chris op ’t Hoog & Annie Witlox
Gijs Claassen:
Wim Claassen & Elly van der Aa

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

Ralph van Loon:
Willem & Marij van Loon

Dirk van Velthoven:
Mark van Velthoven & Ans Denissen

Patrick Witlox:
Jan & Wilma Witlox

Gertjan Dhondt:
Pieter Dhondt& Marian van Gestel

Bas de Kroon
Sjack & Marian Kroon

Willem van Haaren:
Wim van Haaren & Nellie van Hoof
Frank Timmermans:
Henk Timmermans & Liesbeth op ’t Hoog

Joost Swinkels:
Peter & Toos Swinkels
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PROGRAMMA 2020
PROGRAMMA 2020
PROGRAMMA 2020
PROGRAMMA 2020
PROGRAMMA 2020
PROGRAMMA 2020
PROGRAMMA 2020
VRIJDAG 21 FEBRUARI 2020
12.30 uur: Scholencarnaval in Den
Boogaard
15.30 uur: SMC-borrel bij RooT
21.00 uur: KREEZIE DRAAIDEE
met dj Tomaxx & The Mooman + Wilbert
‘Toreador’ Pigmans
23.11 uur: Officiële opening / startschot van
Carnaval 2020 door Jan Rijnen en
Prins Harrie d’n Urste

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

PRINSENBAL 2019

ZATERDAG 22 FEBRUARI 2020
13.00 uur: Carnavalsmis
14.00 uur: Deelname aan ‘Het eerste Rondje’
18.15 uur: Vertrek naar Bij Wout
18.30 uur: Aanvang diner Bij Wout
20.15 uur: Bezoek aan C.V. De Dors(t)vlegels
21.30 uur: Terug naar HARRIES INN
21.45 uur: Bezoek aan DE FOUTE AVONT met de
Lime Light discoshow

ZONDAG 23 FEBRUARI 2020
12.45 uur: Aanvang Carnavalsoptocht
14.45 uur: Na de optocht terug naar
HARRIES INN
15.00 uur: Aanvang Mini-Playback Show
18.00 uur: Prins Harrie d’n Urste maakt de winnaar(s)
bekend
18.30 uur: Vertrek naar De Gerrithoeve
18.45 uur: Aanvang diner bij De Gerrithoeve
20.00 uur: Terug naar HARRIES INN
21.00 uur: Bezoek van C.V. De Dors(t)vlegels
21.15 uur: Bezoek van C.V. De Springveren
21.30 uur: Bezoek van C.V. De Pierewaaiers
22.00 uur: Uitreiking wisselbeker prinsenwagen

gekozen voor een geheel eigen draai van
het televisieprogramma ‘Man bijt Hond’,
door de commissie omgedoopt tot ‘Hond bijt
Man’. Net zoals bij het originele programma
passeerden enkele bekende items de revue,
zoals “Op bezoek bij …..”, “De Babbelbox”
en “Uit de oude doos”. Tussendoor werden
Na het jaarlijkse galgenmaal kwamen enkele reclamefilmpjes afgespeeld.
om 20.30 uur onze zusterverenigingen
De Pierewaaiers, De Dors(t)vlegels en De Om ongeveer 23.11 uur was het eindelijk
Springveren in onze residentie. Zij werden zover. Twee politie-agenten komen met veel
van harte welkom geheten door de twee bombarie ’t Draaiboompje binnen met een
presentatrices van de avond: Anneke hond die ze gevangen hadden. Deze hond
Timmermans en Heidi de Cort. De avond kon werd begeleid tot op het podium. Iedereen
van start gaan. Prins Harrie d’n Urste werd dacht dat de nieuwe Prins in het hondenpak
voor de eerste keer opgenomen in de Raad verstopt zat, maar na het aftellen bleek dat de
van ex-Prinsen. De ex-Prinsen onthulden op nieuwe Prins gewoon van achter het gordijn
ludieke wijze hun schitterende ex-Prinsen tevoorschijn kwam.
jassen. Nadat Harrie opgenomen was in
het elitaire clubke van ex-Prinsen, kon de En de nieuwe Prins van De Durdraaiers is
feestavond beginnen. De Prinsencommissie geworden… Prins Harrie d’n Urste
had weer veel tijd en energie gestoken in
een avondvullend programma. Dit jaar was

MAANDAG 24 FEBRUARI 2020
11.30 uur: “Vurdraaien”
(stevig ontbijt voor aanvang dweiltocht)
12.15 uur: Aanvang Dweiltocht 2020 in HARRIES INN
13.15 uur: Vertrek naar Epi
13.30 uur: Epi
14.15 uur: Vertrek naar HierNeffe
14.30 uur: HierNeffe
15.15 uur: De Veerkes
16.00 uur: RooT
16.45 uur: De Klaore
17.30 uur: De Brouwer
18.15 uur: Vertrek naar De Gerrithoeve
18.30 uur: Aanvang diner bij De Gerrithoeve
20.15 uur: Terug naar HARRIES INN
21.45 uur: Bezoek aan C.V. De Pierewaaiers
00.00 uur: Terug naar HARRIES INN
DINSDAG 25 FEBRUARI 2020
11.30 uur: SMC-brunch bij C.V. De Pierewaaiers
13.00 uur: Prinsverkiezing G.V. De Borrelaers
14.00 uur: Bezoek seniorenbingo & loterij Stanislaus
14.15 uur: Dweilen in Moergestel met
Brakke Prins-verkiezing
17.00 uur: Terug naar HARRIES INN, kindermiddag
19.15 uur: Aanvang diner in HARRIES INN
19.45 uur: Vervolg Brakke Prins-verkiezing
23.11 uur: Sluiting van Carnaval 2020 door
Prins Harrie d’n Urste
00.00 uur: Pierrotverbranding op St.-Jansplein
00.15 uur: Bekendmaking motto 2021

Zaterdag 14 december was het eindelijk
zover. Zou Prins Harrie d’n Urste voor het
tweede jaar terugkomen in zijn residentie tot
’t Draaiboompje omgedoopte Harries Inn?
Of zou er toch een nieuwe Prins ten tonele
verschijnen?

Zoals iedereen binnen carnavalsvierend
Moergestel weet, gaat het hier om Harrie van
Gorkum, 55 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. Door zijn verkiezing zal onze
residentie ’t Draaiboompje met Carnaval
wederom omgedoopt worden tot Harries Inn.
Prins Harrie d’n Urste zal tijdens Carnaval
en alle andere officiële plichtplegingen
weer bijgestaan worden door zijn adjudant
Frank de Cort
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Voor een goede,
gebruikte auto.
Ga je naar:

Sonman 36
Moergestel
Tel.:(013) 513 37 45

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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IMPORT INTERVIEWS #9

CARLO RIJNEN
Het lijkt soms alsof heel Gèssel mee komt carnavallen in ons
Pierewaaiersrijk. Toch is tussen de lokale menigte ook regelmatig
een ‘buitenlander’ te vinden. Daar zijn wij natuurlijk hartstikke
trots op, op die import-carnavallers. Maar we zijn uiteraard ook
heel nieuwsgierig naar hoe zij het feest der feesten in ons dorp
beleven. Welkom bij de ‘Import Interviews’. Met Carlo’s ultieme
carnavalsmotto: “Hoe gekker, hoe liever dat ik het heb.”
1. Om te beginnen. Wat is jouw LGC (Leeftijd, Geboorteplaats
en Connectie met Moergestel)?
“Carlo Rijnen, 44 jaar, geboren in de Raadhuisstraat naast het
‘Rijnen-pèdje’, wat jullie gemeente per abuis het Simonnepaadje
heeft genoemd. Connectie: neef van Marc Rijnen, uitbater van café
De Veerkes en café Hierneffe, waar ik in de weekenden geregeld
achter de bar te vinden ben.”
2. Woon je nog steeds waar je geboren
bent? Zo niet, waar dan wel?
“Woonachtig in Oirschot.”
3. Hoe ben je in het Pierewaaiersrijk
verzeild geraakt?
“Zoals gezegd hier geboren en in mijn jeugd
veel tijd heb doorgebracht met familie.
Daarna op stap op zondag bij Den Boogaard
en nu dan geregeld bij De Veerkes/
Hierneffe...”
4. Wat is volgens jou typisch aan een
Pierewaaier?
“Altijd paraat en zelfs na 5 dagen nog
gruwelijk dorst.”
5. Waar vierde je voorheen Carnaval? Of waar vier je het naast
Moergestel nog meer?
“Altijd in Moergestel gebleven, omdat het een heel gezellig
carnavalsdorp is waar iedereen eraan meedoet. In Oirschot leeft
Carnaval niet echt zoals hier. Tot voor kort kwam er ieder jaar
op maandag een hele delegatie vanuit Oirschot in Moergestel
Carnaval vieren, dat zegt genoeg vind ik.”

Dat waren de eerste vragen. Tijd voor een break, dus… Even een
paar invulopdrachten tussendoor:
6.
A. Als een Pierewaaier mij wat te drinken aanbiedt, dan lust ik
wel “bier”.
B. Als ik aan Carnaval denk, hoor ik het volgende liedje: “Alles
van Veul Gère.”
C. Mijn kater bestrijd ik met “zolang mogelijk in bed blijven
liggen en omkomen in zelfmedelijden.”
Oké, nog een paar vragen, denk je nog aan een leuke foto?
7. Wat vind je van Prins Rob d’n Urste in maximaal vijf
woorden?
“In eerste instantie dacht ik: ‘Who the fuck is Rob?!’ Dat waren
precies vijf woorden, maar toen ik hem even gegoogeld had dacht
ik: hé, die ken ik inderdaad. Dus nu zijn het meer dan vijf woorden.
Verder: leuk, betrokken, spontaan, paraat, nooit vervelend. Sorry,
dat zijn er zes.”
8. Wat zou er leuker kunnen aan Carnaval in het
Pierewaaiersrijk?
“Buitentemperatuur +20 graden, net als met de kermis, mijn
andere favoriete evenement in Moergestel.”
9. Bij welke Moergestelnaren/Pierewaaiers kunnen we je
aantreffen deze Carnaval?
“De Veerkes/Hierneffe.”
10. In welk pèkske bende te bewonderen?
“Ik heb er verschillende, want aan het eind van een avond ben ik
meestal doordrenkt van vooral bier… Maar ik ga voor een Elvispak. Wit met veel glitters en pailletten.”
11. Waarom geen GiraffenOnesie?
“Veel te warm, maar dat geldt voor alle onesies omdat ik vooral
‘achter’ de bar te vinden ben. Het moet vooral makkelijk zitten
tijdens het tappen.”

DE FONTIJN

GRATIS ZAKELIJKE FOTOSHOOT BIJ GÈSSELS
BEACH EVENT
Het leek eerst gewoon een doodnormaal strandfeest met een voet- en volleybaltoernooi.
Maar niets lijkt minder waar nu er beelden zijn opgedoken van het Gèssels Beach Event
2019. Volgens insiders werden er stiekem zakelijke fotoshoots gedaan.
Dirk van de Springveren: “Dit kan echt niet. Wij willen gezelligheid uitstralen hier op het plein,

geen professionaliteit. Zatte foto’s, naaktfoto’s, selfies à la, maar dit!? Moet je hem nou zien met
zijn blik schuin omhoog. Alsof ie net drie flesjes Jupiler heeft ingeslikt. Wel een mooi shirt, haha.”
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Klein Locht 3
5066PH Moergestel
Tel: 013-5136767
www.vandijkpartyverhuur.nl
info@vandijkpartyverhuur.nl

Vrijdag 21 februari
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WAT DE KRANT NIET HEEFT GEHAALD
C.V. DE PIEREWAAIERS HAALT
ENORM GELDBEDRAG OP TIJDENS
JAARMARKTACTIE!
GÈSSELS OKTOBERFEST WEDEROM
DAVEREND SUCCES!
Zaterdag 19 oktober jongstleden werd voor de 4e keer het Gèssels
Oktoberfest gehouden. Vanwege de enorm druk bezochte vorige editie, was
er dit jaar voor gekozen om ’s middags al te beginnen. De gedachte bij de
organisatie heerste dat op deze manier de drukte een beetje verspreid kon
worden in de zaal van residentie café De Brouwer. Goed over nagedacht, zou
je zeggen. Echter kon niemand voorzien, dat het zeer enthousiaste publiek al
om 13.30 uur in rijen van drie voor janlul stond te wachten om toegelaten te
worden tot hét Oktoberfest van Midden-Brabant. Uiteindelijk zijn de deuren
al om 16.00 uur opengegaan en werd de binnenplaats van De Brouwer
omgedoopt tot een heuse Biergarten. Vanaf 16.15 uur heeft de tapkraan van
Jan-Hein niet meer dicht gestaan en werd pul op pul op pul gevuld.
Ook dit jaar wist Frans von der Donk, de grote Ruhrganger achter het
Oktoberfest, de welbekende Cantusband te strikken voor dit eendaagse
evenement en wederom bleek het een zeer succesvolle formule. Ze
kregen het publiek weer plat met hun welbekende klanken en de invloed
van eerder genoemde pullen zal hier hoogstwaarschijnlijk ook een rol in
hebben gespeeld. Hoogtepunt van de avond was echter een optreden van
Frans zelf, die halverwege zijn zeer persoonlijke en enigszins over the topversie van ‘Ich bin wie du!’ zijn lederhose los gespte, deze liet zakken en

Tijdens de door haar zustervereniging C.V. De Dors(t)vlegels georganiseerde
jaarmarkt op 5 mei waren uiteraard ook de Pierewaaiers aanwezig met hun
jaarlijkse ‘brood en spelen’- activiteit. Dit keer geen gehaktbalwerpen of
shoarma-sjoelen. Nee, dit jaar werd gekozen voor frikandellenbiljarttoernooi.
Voor de enkeling onder u die dit gemist heeft: het was een driebandtoernooi
in de Pierewaaiers-stand voor café De Brouwer. Eenieder kon meedoen en
spelen tegen de uitdagers Jurgen van Ras, een van de betere biljarters uit ’t
Pierewaaiersrijk, en Jan-Hein de Brouwer, de man die de carambole tot kust
heeft verheven en van piqueren, masseren en toucheren zijn tweede natuur
heeft gemaakt. Helaas voor Monique alleen op het biljart, maar dat terzijde. De
winnaar van het toernooi kreeg een jaar lang gratis frikandellen, aangeboden
door Sjef Schilders, die toevalligerwijs de week ervoor zijn vriezer had leegen schoongemaakt. Velen deden deze middag mee, nog meer sneuvelden
er. Na een bittere en lange eindstrijd, was het uiteindelijk Marc Derksen,
beter bekend als d’n Droef, die er met de toernooiwinst vandoor ging. In zijn
overwinningsspeech liet Marc weten niet van frikandellen te houden, maar
zeker een goede bestemming voor ze te hebben. Deze bestemming werd
voor iedereen duidelijk toen Marc zijn beroemde woorden sprak: “Ons Harr

NIEUWE ORGANISATIE PIEREGEBROUWEL
SLAAT PLANK VOLLEDIG MIS…
Op 30 april 2019 werd voor de tweede keer een voorjaarseditie van het
Pieregebrouwel gehouden. Vanaf vier uur ’s middags was er ruimte voor een
hapje, een drankje, een lach en een traan. Althans, dat was de bedoeling.
Per abuis had het nieuwe organisatiecomité, bestaande uit Bart Hoefnagels,
Luuk Beelen en Pietje Habraken, in al haar communicatie (lees: Facebook,
Instagram, Twitter, WhatsApp, Moergestel Nieuws en honderden posters) de
verkeerde datum genoemd. Dat is dan nog tot daaraan toe, maar om een
datum te pakken die niet eens bestaat, 31 april, is toch wel wat amateuristisch.
Gemiste kans dus, volgend jaar beter. Of zoals Pietje die avond al evaluerend
zei: “Niet elke penalty verdwijnt in de linkerbovenhoek… Volgend jaar
gaan we dit helemaal anders aanpakken. Om te beginnen met het

BRUGZEIKERS OVERWOGEN VAR IN
TE SCHAKELEN NA PUNTENTELLING
PIEREGEBLÈR…
Na de overwinning van De Pierewaaiers tijdens het laatste Pieregeblèr, hebben
de Brugzeikers overwogen om de VAR in te schakelen. De puntentelling kon
volgens Bram Schellen nooit kloppen. Een verschil van minimaal zes punten
leek deze Schellen wel heel erg onwaarschijnlijk. Ook de gebroeders Van
der Aa keken erg vreemd op na het horen van dit verschil. Volgens hen zou
de VAR, na het bezien van de puntentelling, zeker meer helderheid kunnen
verschaffen. Johan Burgers herriep echter de beslissing van zijn andere
makkers. Hij merkte op dat als later duidelijk zou worden dat dit verschil
in het echt nog veel groter was, dat dit absoluut niet goed zou zijn voor het
imago van de Brugzeikers. Hierop trokken de Brugzeikers zich gezamenlijk.
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DIE NAEMLOOSE SPEELERS IN GESPREK
MET BAS HESSELS OVER MUSICAL OVER
ZIJN PERIODE ALS VOORZITTER VAN C.V. DE
PIEREWAAIERS
Om de Moergestelnaar, die historisch gezien het meest waardevol geweest
is voor zijn dorp, te eren, zijn Die Naemloose Speelers zelf in gesprek gegaan
met dit onvergetelijke fenomeen. Ook Bas Hessels ziet deze ode wel zitten.
Het zou volgens hem prachtig zijn als de Moergestelse bevolking inzicht
krijgt in de wijze waarop hij diverse verenigingen op een bijna onmogelijk
en belachelijk hoog niveau heeft gebracht. Zelf vindt Bas, fervent toneelen muziekliefhebber, het ook prettig om op deze manier terug te kijken
op zijn foutloze carrière. Bang voor het zwarte gat, na deze majestueuze
tijd, is deze imposante verschijning echter niet. Volgens hem gaat hij echt
niet bij de pakken neerzitten en komt alles altijd weer op zijn pootjes ter
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TERUGKEER FRANK BERTENS IN
HOFHOUDING C.V. DE PIEREWAAIERS
UNANIEM TEGENGEHOUDEN
Op pijnlijke en redelijk gênante wijze werd in de laatste
hofhoudingsvergadering een comeback van jewelste tegengehouden.
Voormalig hofhoudingslid Frank Bertens flirtte onlangs met enkele
bestuursleden van C.V. De Pierewaaiers naar een terugkeer in dit
Moergestelse elitekorps. Het enthousiasme dat onder de bestuursleden
leefde, werd echter totaal niet gedeeld door de complete hofhouding, die
zoals gewoonlijk één front vormde. Via de gebruikelijke stemming tijdens
deze vergadering, die in dergelijke situaties altijd plaatsvindt, werd unaniem
gestemd voor een overduidelijk ‘nee’. Woordvoerder Laurens van der Aa
sprak van een catastrofe die nipt voorkomen werd. “Het enthousiasme dat
Frank gewoonlijk tijdens zijn aanwezigheid aan de dag legt, is onevenaarbaar.
Alle andere hofhoudingsleden lijken dan saaie piassen.” Ook Jasper van
der Aa deed nog een duit in het zakje. “Er is niemand zo uitbundig, joviaal
en mondfiat als Frank en hij kan verèkkes dansen ôk nog. Mijn act, die ik
uitvoer op elke statafel die ik tegenkom, valt dan helemaal in het niets.
Weg meej die gast verdomme, daarbij zie ik hem ook al op elke famili

SANSEVERIA’S KONDIGEN
PIEREGEBLÈR-DEELNAME 2021 AAN
Een enorme verrassing is hoorbaar in de wandelgangen van de Heukelomse/
Moergestelse/Beerse gemeenschap. De Sanseveria`s zouden hebben laten
doorschemeren om deel te nemen aan het Pieregeblèr van 2021. De leden van
de Sanseveria`s hebben bij monde van voorzitster Hanneke Habraken laten
doorschemeren dat de interesse hierin inmiddels niet meer gebagatelliseerd
hoeft te worden. Volgens H. Habraken is er op deze avond gewoon veel meer
behoefte aan een gezellig nummer met, in tegenstelling tot in het verleden,
eindelijk eens een goed onderbouwde songtekst. Ze verwijst als sprekend
voorbeeld naar het alleszeggende ‘Eén kopje koffie’ van VOF De Kunst.
Echter, diezelfde wandelgangen spreken ook nog dat niet alle stengels van de
Sanseveria`s dezelfde kant op buigen. Naar verluidt is er een uiterst kleine 5e
colonne die deze deelname zal gaan tegenwerken. Deze 5e colonne, bestaande ui

TEGELVLOER SNEUVELT NA BUIKSCHUIVER
JOHAN BURGERS
STEPHAN VAN DER AA WINT LEKKENDE
PEN-LITERATUURPRIJS VOOR DE FONTIJN
Onder groot gejuich is op 11 november jl. in Barneveld Stephan van der Aa
gehuldigd als winnaar van de Lekkende pen-literatuurprijs. Zijn verhalen
in De Fontijn, welke immer voorzien zijn van smeuïge inktvlekken, werden
door de jury als onnavolgbaar en uiterst wazig betiteld. Geen enkele van
de andere genomineerden wist ook maar enigszins in de buurt te komen
van ‘onze’ Moergestelse penvriend. “Ik hoef tenminste niet met modder te
gooien om de mensen in het verhaal te bevuilen,” stelde hij zelfgenoegzaam.
Tevens merkte Stephan terecht en trots op dat het de eerste literatuurprijs
is die ooit door een Moergestelnaar in de wacht gesleept is. Daarbij stelde
hij dat zelfs de Moergestelse feitenkenner en woordkunstenaar Jos De

De legendarische songfestivalwinst van Duncan Laurence bracht niet alleen maar
vreugde in elke Nederlandse huiskamer. In de Pastoor van den Boogaardstraat
in Moergestel werd op deze avond een complete tegelvloer gesloopt. Na de
spannende apotheose tussen ‘onze’ Duncan en de Zweedse John Lundvik,
volgde in huize Burgers een ongelooflijke ontlading. Met een minimale aanloop
etaleerde Johan Burgers er een heuse en niet te kopiëren buikschuiver in
de woonkamer. Hierbij kwamen talloze tegels los te liggen. De volgende dag
constateerde de tegelzetter dat niets anders restte dan alles eruit te gooien en
een nieuwe vloer aan te leggen. Volgens de vrouw van Johan, die in dezen graag
anoniem wil blijven, heeft hij wel vaker last van dit soort impulsieve uitspattingen.
Echter, dit had ze voorheen ook nog nooit meegemaakt. Ook de buurt sprak
er schande van. Volgens buurtwoordvoerder en buurman Erik van Dam, mag
Joost weten wat Johan die avond bezielde en is het laatste woord hierov

DE POEKELTJES WILLEN STADSPRINS
2021 LEVEREN. SLECHTS ÉÉN CAPABELE
KANDIDAAT…

Na ultiem beraad op de laatste jaarlijkse Poekeldag, hebben de Poekeltjes
besloten een ultieme gooi te doen naar het Prinsschap van C.V. De
Pierewaaiers in 2021. Tijdens de daaropvolgende vergaderingen kwamen ze
echter tot de pijnlijke conclusie dat er slechts één capabele kandidaat uit deze
vriendengroep aanbevolen kan worden. Dat deze persoon geen kleurloos
verleden heeft, baart de Poekeltjes echter wel zorgen. Door uit alle macht te
zwijgen over deze daden, proberen de Poekeljes dit verleden in de doofpot te
stoppen. Echter, vanuit verschillende bronnen zou er, om er zelf voordeel bij te
hebben, toch gelekt kunnen gaan worden door concurrerende groeperingen.
Dit zou kunnen betekenen dat de droom van ieder Poekeltje bruut verstoord
kan worden en het tevens het einde is van het kandidaatschap va
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RONALD KLIJSEN LOOPT OPNIEUW
VERWONDINGEN OP NA PRINSENBAL
DURDRAAIERS

TWAN DE BAKKER OOK MET CARNAVAL 2020
ZURÜCK NACH DER HEIMAT!

Een ambulance hoefde zaterdag 14 december nog net niet naar ’t Draaiboompje
in Moergestel te komen. Ronald Klijsen kon ’s nachts toch nog geheel op
eigen kracht thuiskomen. Het meedeinen met de massa in de polonaise ging
deze avond goed. Helaas ging het echter weer fout bij zijn imitatie van het
‘gebakken spekkie’. Liggend op zijn rug, zag hij de tafel, met daarop Jasper
van der Aa, niet aankomen. Vol viel deze tafel bovenop Ronald. Met een
grimas op zijn gezicht kroop Ronald nog onder de tafel uit en strompelde
maar weer de polonaise in. Gelukkig dit keer dus lichte ongemakken.
De statafel daarentegen kon na deze botsing recht door naar de klik.

“Durdraaiers uit Moergestel
schaffen als eerste de zomertijd af”

Om zijn ultieme geluksgevoel terug te vinden, zal Twan de Bakker ook in
2020 met Carnaval terugkeren naar zijn geliefde Duitsland. De voorliefde
voor een onbeduidend voetbalclubje uit Berlijn, wint het in februari toch van
Carnaval. “Tsja, ut scheelde niks,” antwoordde Twan op onze vraag of ie
Carnaval zomaar kan missen. “Zet mar is unne Erdinger neffe un fleske
Brand, dan is ut al 1-0. De muziek in De Klaore wint het dan wel wir van die
Duitse slagers, mar ja, as ik dan wir moet kieze tussen unne verèkt lekkere
Bockwurst of un bordje shoarma bij Fady, dan ligt ie in de lèste minuut toch
wir in dè netje war. Pats, das 2-1.” Op onze vervolgvraag of hij daar dan wel
goed op zichzelf zal passen, reageerde Twan gevat met “Komt voor de bakke
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“Moergestel na 75 jaar vrijheid op slinkse wijze geannexeerd door…Oisterwijk”

meer achter deze stickers.
En wat bleek? Er zat nog een
brief achter!”

Waar de EU nog eindeloos steggelt over het wel
of niet afschaffen van de zomertijd, hakt een
carnavalsvereniging uit Moergestel gewoon de
knoop door. C.V. de Durdraaiers kapt met de
zomertijd en zal de klok niet meer verzetten.
Prins Harry: “Men koeie kunne echt gin kloklííze
hoor. Die moete gewòòn inííns un uur írder frète.
Dan lig ik nog gewòòn in bed. Jaohh, wel allíínnig
en zonder vrouwke. Ik níím nog liever un kreuge
meej te bed.”
Er gaan geruchten dat de beslissing te maken
heeft met de ongeregeldheden rond het Feest
van de Lange Nacht op 26 oktober 2019 bij ’t
Draaiboompje.
Carlo: “Het Feest van de Langste Nacht? Daar
komt binnenkort toch geen hond meer op af, dus
daar scheuren wij onze broek niet meer aan.”

Complottheorieopwekkende
taferelen deze week in de
gemeente Oisterwijk, beter
bekend van Moergestel.
Op 25 oktober 2019 is de
Brabantse plaats 75 jaar een
vrij dorp. Maar schijnbaar zijn
er mensen die het daarmee
wel
welletjes
vinden.
Oplettende kijkers spreken
van een grove schande. Niet
oplettende kijkers hebben
niks gezien.
Schoolstraat 2a, 5066EE,
Oisterwijk prijkt er op de
klikosticker waarmee de
afvalverwerking nieuwe chips
wil plaatsen op de vuilbakken
van een Moergestelnaar. Een
administratief foutje of een
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doortrapte manier om een
hoger doel te bereiken?
Anonieme bewoner van wie
de kliko op de foto naar eigen
zeggen ‘zeker weten NIET
is’: “Ik plakte vanochtend
ook MIJN EIGEN stickers op
MIJN EIGEN kliko’s, dus NIET
de kliko op de foto en dacht
deksels wat is dit nu weer?
Mijn eerste ingeving was die
hebben potverdriedubbeltjes
gewoon Moergestel verkeerd
geschreven. Maar toen keek
ik nog eens goed en zag dat
ze zo veel letters fout hadden
dat er Oisterwijk was komen
te staan. Toen ging er bij mij
wel een lampje branden. Ik
dacht er zit vast en zeker

Paulien: “Nondeju. Ben ik mijn
ballen eraf aan het repeteren
om op zaterdag samen met
Cees en co 75 jaar bevrijding
te vieren, krijg je dit! Oisterwijk
wil ons er gewoon definitief
bij hebben en laat stiekem in
de afvalverwerkingsdatabase
registreren dat we allemaal
in Oisterwijk wonen! En dat
uitgerekend op de verjaardag
van iemand met dezelfde
naam, die ook toneelspeelt,
maar wie ik niet ben. Nee,
want de jarige Paulien woont
in Moergestel nondeju!”
Carla
uit
Moergestel:
“Schandalig! We worden
gewoon als grof vuil aan de
straat gezet door Oisterwijk.”
Het gerucht gaat dat
Oisterwijk ook graag een keer
landskampioen wil worden.

