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IK LOOP IN 
DE OPTOCHT
Theo: “Ik ben als klein manneke 
gelukkig al besmet geraakt met 

het carnavalsvirus.”

Lieve Karnevaali…Lieve Karnevaali…
Als ik op de Life360-app kan zien waar 
mijn ex-Prinses is, zou deze app mij dan 

ook kunnen vertellen waar ik gisteren 
allemaal geweest ben.

Vrijwillige bijdrage 
carnavalskrant? Scan mij. 

Meer info zie pag. 48

Als je twijfelt, moet 
je juist gaan. Wat heb 

je te verliezen!

Hopelijk blijven er van 
die dwazen 

zoals ik bestaan 
zodat Carnaval blijft.
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TWINKELTJE 
en haar superheld Lia Antonis



VOORWOORD REDACTIE
Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee! Het is ‘t Pierewaaiersbloaike!

Ja, je voelt het al. Het is bijna weer Carnaval. Dit staaltje Gèsselse 
vakbladschap wijst jou de weg ten tijden van het feest van de vrije geest!
Een select groepje zeer getalenteerde thuisschrijvers heeft zonder 
enkele moeite ‘Carnaval’ op papier proberen te zetten. Gelukt? Geen 
idee!

We hebben ons team uitgebreid met twee fantastische heldinnen omdat 
wij het belangrijk vinden dat er bij deze, misschien wel belangrijkste 
commissie aangaande carnavaleske zaken, van gendergelijkheid 
sprake is..
Oh nee, toch niet! Puur toeval..

Hoe is het toch mogelijk dat Moergestel het weer heeft, ik som op; een 
bevreesd softbalteam, een florerende voetbalclub, een onderhouden 
muziekvereniging. Je kunt er radio maken, televisie reviseren. Of dus, 
feesten organiseren..

We zijn verguld met zoveel vrijwillige handjes uit de mouwen en dat viert 
hoogtij wanneer in de kroeg het glas wordt geheven en wordt gezongen; 
Ja, ja ik voel het al!

De handjes van deze krant bedanken bij voorbaat in het bijzonder 
Roman Hora voor de creativiteit, Lindsey Burgers voor de ijzeren vuist 
en u voor het lezen.

Vind hier alles wat je moet weten over Carnaval en alles wat je niet hoeft 
te weten over carnaval, maar gewoon leuk is om te lezen.

Saome maokte het verschil, vrienden ❤️💛💚

Jaargang 2023 – Verschijnt iedere 3e zaterdag voor Carnaval, huis-aan-huis verspreid in ons Pierewaaiersrijk. Mocht u onverhoopt 
géén Pierewaaiersblaoike hebben ontvangen, raadpleeg dan iemand van C.V. De Pierewaaiers.
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Voorwoord Prins Frans d’n Twidde
Dan op naar de avond van bekendmaking waarbij 
ook superhelden Batman, Spiderman, Mega 
Mindy en Iron Man aanwezig waren. Die laatste 
verwijzend naar de band die ik al 33 jaar heb met 
staalbouw en zodat er voor sommige mensen, 
na het laatste persbericht en die mij kennen 
een verband gelegd kon worden. Net voor de 
onthulling kwam Ronald Klijssen, waarmee ik al 
vanaf de lagere school bevriend ben, erachter dat 
ik onthuld zou worden.

De Carnaval van 
9 pierewaaiers
11 vragen die 
gesteld zijn aan 
(on)bekende 
Pierewaaiers.

Coryfee-interview
En zo blijkt onze coryfee niet alleen van alle 
carnavaleske markten thuis, maar ook nog 
eens uit het juiste hout gesneden. Een mooie 
nuance en wijze lezing hadden wij wel van 
jou verwacht Toos, maar toch zijn we er 
tegelijkertijd heel blij mee.

Ik loop in d’n Opstoet ... 
70
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C.V. De Dors(T)vlegels
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C.V. De Springveren
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Gèssels Goudgele 33
In 2021 hadden we plots tijd over! 
Zelfs met Carnaval, want weet je nog? 
Er was een avondklok. Alle kroegen 
dicht, feest bedorven en Pierewaaiers 
in zak en as. Maar stilzitten, ho maar! 
Dan maar de carnavalsklanken naar 
de huiskamer brengen, was het motto 
bij carnavalesk Moergestel. Samen 
met MTV werd een radioshow bedacht 
met lol, gezelligheid en de beste 
carnavalsmuziek van eigen bodem. 
Gèssels Goudgele 33 was geboren. 
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The day after….
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Voorwoord 
Prins Frans d’n Twidde

Mark van Daelen belde mij met de 
vraag of hij een nieuwe potentiële klant 
de sproei installatie in mijn tuin mocht 
laten zien die hij had aangelegd. Dat 
aanleggen was een jaar eerder geweest 
en hij wist niet hoe mijn tuin er op 
dat moment uitzag dus ik had enige 
bedenkingen bij zijn vraag. Tuurlijk 
Mark altijd welkom. Wanneer wil je 
langskomen? Hij noemde wat opties en 
ik zei prima. Om te testen antwoorde 
ik “dan ben ik niet thuis maar Marion 
(mijn echtgenote) wel en die kan het 
laten zien”. Ik hoorde de vertwijfeling 
en Mark gaf aan dat ik er zeker bij 
moest zijn. Jij komt voor wat anders 
was mijn gedachte. Jawel, op de 
afgesproken datum kwamen Mark van 
Daelen, Mark Janssen en Fons Basten 
tevoorschijn met de vraag of ik Prins 
van de Pierewaaiers wilde worden. Lijkt 
me geweldig maar kost dat veel tijd 
en kun je toelichten wat het allemaal 
inhoudt? Het was een mooi (verkoop-) 
praatje wat die drie man begonnen 
af te steken. Maar als iets te mooi is 
om waar te zijn, heb ik wat bedenktijd 
nodig. Die tijd kreeg ik en op een avond 
kwamen de prinsencommissie en ik 
samen. Zij waren gespannen wat mijn 
antwoord zou worden, ik genoot van 
dat moment. Er zijn heel veel redenen 

om nee te zeggen maar het lijkt me 
geweldig om te doen. Dus ja. Een zucht 
van verlichting ging door de commissie. 
Toen kwam de volgende vraag. Wie 
wil je als adjudant? Ik keek Mark van 
Daelen aan en zei, je broer Johan. Zijn 
ogen werden groter en hij zei dat zou 
prachtig zijn maar dat doet ie nooit. 
Vraag het hem en herinner Johan aan 
zijn belofte aan mij “Als jij ooit prins 
wordt, dan wil ik je adjudant zijn”. 
Bij zijn belofte was geen vereniging 
genoemd als voorwaarde. Johan is een 
man van zijn woord en zodoende had 
de prinsencommissie dezelfde avond 
een nieuwe prins en adjudant wat 
we met een lekker potje bier gevierd 
hebben.

De voorbereidingen naar de elfde van 
de elfde gingen voortvarend en waren 
leuk en gezellig. Maar.. een paar dagen 
voor de bekendmaking ging het land 
op slot vanwege Corona maatregelen. 
Ja, we spreken over 2021 waarin dit 
allemaal gebeurde. Het enthousiasme 
nam wederom toe toen net voor 
Carnaval alles weer los ging. Maar 
wat te doen? Geen bekendmaking 
aan Moergestel, geen kennismaking 
met eigen raad en andere zuster-
verenigingen, geen Pieregeblèr, 

Sauwelen en een Carnaval met een 
aangepast programma zonder optocht. 
Een optocht waar wij met VG over d’n 
Bult al vele jaren aan deelnemen en nu 
al 2 jaar niet uit de startblokken konden 
komen. Daarom gevraagd om begrip 
en om het een jaar door te mogen 
schuiven. Gelukkig wilde prins Rob nog 
een jaar de honneurs waarnemen. Veel 
dank hiervoor Rob en Jeroen.

Dan op naar de avond van 
bekendmaking waarbij ook superhelden 
Batman, Spiderman, Mega Mindy en 
Iron Man aanwezig waren. Die laatste 
verwijzend naar de band die ik al 
33 jaar heb met staalbouw en zodat 
er voor sommige mensen, na het 
laatste persbericht en die mij kennen 
een verband gelegd kon worden. 
Net voor de onthulling kwam Ronald 
Klijssen, waarmee ik al vanaf de lagere 
school bevriend ben, erachter dat 
ik onthuld zou worden. Dat was een 
prachtig moment evenals kort daarna 
de onthulling. In de zaal stond mijn 
oudste zoon Bram niets vermoedend 
en wetend dat ik op het podium zou 
springen stomverbaasd te kijken. Met 
open mond van verbazing vragend aan 
zijn vrienden: is dat echt onze pa? Wij 
hadden het voor beide zonen Bram en 

VOOR IEDEREEN VOOR IEDEREEN 
EEN FIJNE EEN FIJNE 

CARNAVAL, CARNAVAL, 
FAMILIE VAN IERLAND FAMILIE VAN IERLAND 

& & 
FAMILIE VAN DAELENFAMILIE VAN DAELEN
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Dirk stil weten te houden al die tijd. De 
leuke reacties van de aanwezigen in de 
zaal en de mensen in de periode erna 
geven mij energie om er vol tegenaan 
te gaan.

Hopelijk kunnen de mensen de 
achterliggende periode loslaten en 

weer eens met zijn allen uitbundig het 
carnavalsfeest gaan vieren. Dus samen 
met herkozen prinsen Stephan van De 
Dors(t)vlegels, Alex van De Springveren 
en de nieuwe prins Emile van De 
Durdraaiers op naar een spetterend 
Carnaval 2023 en kom ook want 
Saome maokte ut verschil. 

Als Stadsprins Frans d’n Twidde en 
adjudant Johan hopen wij met iedereen 
in ’t Pierewaaiersrijk een vrolijk en 
gezellig Carnaval te gaan vieren en 
jullie allemaal tegen te komen.

Alaaf, alaaf, alaaf!  
Prins Frans d’n Twidde

Ik, Prins Frans d’n Twidde meester in ‘t staal, geboren en getogen in het Tjap aan de 
Schout van de Wouwstraat, nu van over d’n Bult en neergestreken op de Broeksie, 
ben bij de gratie van de Pierewaaiers en met instemming van De Dors(t)vlegels, De 
Durdraaiers en De Springveren op de twaalfde van de elfde om elf over elf als dertigste 
Stadsprins van ’t Pierewaaiersrijk gekozen om Carnaval in ‘t Pierewaaiersrijk 
te leiden. Als uiteindelijke opvolger van de niet weg te krijgen Rob d’n Urste en de 
daarvoor korter heersende prinsen. Om met adjudant Johan van Daelen, raad van elf, 
bestuur, ex-prinsen, ereleden en iedere  carnavalvierende inwoner er een fantastisch 
feest van te maken want ‘Saome maokte ut verschil’.

 Residerend vanuit het middelpunt van ’t Pierewaaiersrijk, Café de Brouwer zijn vanaf 
zaterdag 18 februari tot en met dinsdag 21 februari in het jaar 2023 
de volgende besluiten door de bevoegde macht van kracht:

1e  Er meej Carnaval veel mooie en gezellige muziek moet klinken en dat iedere 
carnavalvierder minimaal een keer danst met een ander. 
Want ‘Saome maokte ut verschil’;

2e  Als er iets onbelangrijks moet worden besproken, wij waarschijnlijk saome met raad 
van 11 aan de bar te vinden zijn om gin verschil meej ander te maoke;

3e  Wij gaan voor het betrekken van kinderen en jongeren bij carnavalsactiviteiten in het 
dorp want jong geleerd is oud gedaan en maokte ut verschil mee un festival;

4e  Kan er iemand om wat voor reden dan ook niet meer op z’n benen staan dan maokte ut 
verschil door die persoon niet alleen naar huis te laten gaan;

5e  Vergeet de tijd en vier feest saome meej elkoar dan wordt dit een knallend 
carnavalsjaor;

6e  Meej Carnaval kennen we geen dagelijkse maat maar feesten, drinken, dansen en 
volgen we gewoon de Prins met zijn wijze Raad;

7e  Ben meej Carnaval altijd van de partij, op tijd naor huis gaan is er niet bij want 
anders is er geen saome mar maokte wel ut verschil;

8e  Het is beter om de auto of � ets te laten staan dan een glas bier;
9e  We denken aan en proosten op degene die ut verschil hebben gemaokt en er niet bij 

(kunnen) zijn;
10e  Dat iedereen verkleed en kleurrijk uitgedost op pad gaat zonder ut verschil te zien in 

leeftijd of  LGBTQ is of anders, saome zonder verschil;
11e  Bij sluiting op dinsdagavond na Pierrotverbranding saome terug kunnen blikken op 

een geweldig Carnaval en ut verschil te hebben gemaokt;

Gegeven te Pierewaaiersrijk, december 2022

Proclamatie
Prins Frans d’n Twidde
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Het is half december wanneer ik dit 
voorwoord schrijf en ik gelukkig kan 
melden dat dit carnavalsjaar al veel 
beter verloopt dan het vorige. Ons 
Prinsenbal ging door en stond in het 
teken van superhelden. Nadat Batman, 
Spiderman en Mega Mindy niet door 
de selectie kwamen, kwam Iron Man 
op het podium. Hij voldeed aan alle 
criteria en mocht zich gaan omkleden 
als Prins. Ingewijden weten dat je dan 
heel snel moet nadenken waarom 
Iron Man wel voldoet en de rest niet. 
Onze Prins Frans d’n Twidde levert 
staalconstructies over de hele wereld, 
waardoor wij deze heldennaam wel 
toepasselijk vonden. Een aantal had het 
door, maar gelukkig was het voor de 
meesten een grote verrassing. Van velen 
kreeg ik op de avond zelf al de reactie 
dat dit een Prins is die niet gemakkelijk 
bij te houden is met Carnaval vieren. 
Een groter compliment kun je denk ik 
niet krijgen. En zijn adjudant Johan doet 
daar zeker niet voor onder. Inmiddels 
hebben wij dit als Pierewaaiers zelf 
ook al mogen ondervinden tijdens onze 
kennismakingsavond en als Moergestel 
bij de twee opvolgende Prinsenbals. Dat 
voorspelt veel goeds.

Onze nieuwe Prins Frans d’n Twidde 
en zijn adjudant Johan stonden vorig 
jaar al te trappelen, maar uiteindelijk 
is besloten om ze niet te presenteren. 
Achteraf is het altijd makkelijk praten, 

maar ik ben van mening dat het goed 
is dat we pas dit jaar onze nieuwe Prins 
en adjudant hebben gepresenteerd, 
zodat ze beiden volop kunnen genieten 
van de aanloop naar Carnaval en goed 
voorbereid Carnaval ingaan. Je kunt je 
dan misschien ook wel voorstellen hoe 
lastig het is geweest om dit meer dan 
een jaar voor je te houden. Maar nu is 
het dan eindelijk bekend en gaan ze 
er met al hun energie een geweldige 
Carnaval van maken. Alleen dat al zou 
reden moeten zijn om van de bank te 
komen en met ons Carnaval te komen 
vieren. 

Laatst sprak ik iemand uit het dorp die 
niet zo’n carnavalsvierster is en ze gaf 
aan dat ze altijd twijfelde of ze wel of 
niet zou gaan. Waarop ik zei: “Als je 
twijfelt, moet je juist gaan. Wat heb je te 
verliezen! Als je het echt niet leuk vindt 
(en dat betwijfel ik), dan kun je altijd 
nog naar huis gaan.” Kijk even naar 
het gevarieerde programma, dan weet 
je zeker waar het druk en gezellig is. 
Bijvoorbeeld op zaterdagmiddag gaan we 
de Gèsselse Goudgele 33 organiseren. 
Omdat iedereen van ’t Pierewaaiersrijk 
mag stemmen, komen er automatisch 
33 prachtige carnavalsnummers langs. 
Naast de landelijke krakers, hoop ik 
ook vele lokale nummers te horen. Op 
maandag starten we weer om 12.00 
uur met ‘unne bôjem lègge’ en gaan we 
daarna dweilen door ’t Pierewaaiersrijk. 

Voor de dinsdagmiddag zijn we van 
plan om iets nieuws neer te zetten, 
dus houd daarvoor onze Facebook-
pagina of de Nieuwsklok in de gaten. 
In de avonden gaan we bij de andere 
carnavalsverenigingen op bezoek of 
komen zij in onze residentie. 

Maar vergeet ook d’n Opstoet   niet. Het 
is inmiddels vier jaar geleden dat deze 
voor het laatst heeft plaatsgevonden. Bij 
dezen ook een oproep om gezellig mee 
te doen. Ik heb het zelf jaren gedaan; 
een echte aanrader. En het is voor 
iedereen: voor oud en jong, voor solisten 
en groepen. En als je zelf niet meeloopt, 
kom dan kijken en geniet van de mooie 
creaties. En daarna gezellig met elkaar 
de kroeg in. En ben je wat minder 
goed te voet, dan kom je gewoon naar 
onze carnavalsmis op zaterdag. Maar 
natuurlijk is iedereen van harte welkom 
bij de carnavalsmis. Ook als je geen 
kerkganger bent, is een bezoek zeer aan 
te bevelen.

Zoals ik al schreef, hebben we dit jaar 
een nieuwe Prins en adjudant. Een van 
de mooie dingen aan hen is, dat ze 
al jaren bevriend zijn en gezamenlijk 
Carnaval vieren. Dus dat zal weer een 
mooie nieuwe energie brengen binnen 
de Pierewaaiers. Natuurlijk heeft dit ook 
wel z’n effect op hun vriendengroep 
Over d’n Bult. Maar ondanks dat ze 
beiden op de prinsenwagen staan 

Voorzitter C.V. De Pierewaaiers

Voorwoord
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tijdens d’n Opstoet , vind ik het prachtig 
om te zien dat hun vriendengroep ook 
dit jaar weer meeloopt in de optocht en 
wederom strijdt voor de eerste plaats in 
de categorie ‘Grote Loopgroepen’. Zoals 
ook ons motto van dit jaar duidelijk 
aangeeft: Saome maokte ut verschil.

Maar voordat het Carnaval is, gaan 
we natuurlijk eerst naar het Sauwelen 
toe. Na drie jaar gaat ook dit weer 
plaatsvinden: heerlijk met elkaar lachen 
om alle (lokale) grappen en grollen. 
Het traditionele Pieregeblèr heeft een 
andere invulling gekregen. Dit jaar gaan 
we voor Pieregeblèr Classics, oftewel 
een avondvullend programma met 
Pieregeblèr-nummers van de afgelopen 
25 jaar. Dus kom lekker meeblèren en 
genieten van de optredens!

Op deze plaats wil ik de Prinsen-
commissie bedanken voor hun eeuwige 
positivisme dat er uiteindelijk een 
moment komt dat we onze nieuwe Prins 
kunnen presenteren. Maar ook Prins Rob 
d’n Urste en adjudant Jeroen bedanken 
voor het aanblijven en hun continue 
stroom van nieuwe ideeën. We zullen 
jullie niet vergeten. Mijn dank gaat ook uit 
naar de Pierewaaiersblaoike-commissie, 
de sponsorcommissie en natuurlijk naar 
onze sponsors. Want dankzij hen kunnen 
we 2.600 Pierewaaiersblaoikes gratis 
huis-aan-huis bezorgen. Onze foto’s zijn 
dit jaar weer genomen door Bas Smits 
en PVS Meubelen heeft zijn showroom 
voor ons beschikbaar gesteld. Dus ook 
beide hartelijk bedankt.

Bij de Prinsenbals van de andere 
carnavalsverenigingen heb ik ook 
veel enthousiasme en nieuwe energie 
gezien. Ook de opkomst van jeugd op 

deze avonden is niet onopgemerkt 
gebleven. Ondertussen zijn alle 
carnavalsverenigingen druk bezig met 
hun voorbereidingen. Maar ook samen 
via het SMC worden de voorbereidingen 
getroffen voor een geweldige Carnaval 
2023. Dan kan het toch niet anders 
zijn dan dat we gewoon weer een heel 
gezellige Carnaval tegemoetzien. Ik 
wens dan ook heel ons Pierewaaiersrijk 
een geweldige Carnaval toe in onze 
geweldige kroegen en restaurants. 
Alaaf!

Fons Basten
Voorzitter C.V. De Pierewaaiers
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Ook tijdens Carnaval maokte saome ut 
verschil. En waarmee of waartussen 
dan, zou je denken? Wat betekent het 
eigenlijk om ‘het verschil te maken’? 
Maak je het verschil, dan ben je 
onderscheidend in wat je doet. Tijdens 
Carnaval onderscheiden we ons graag 
in (te) gekke carnavalsoutfits, met groots 
uitgedoste praalwagens … en vooral 
ook saome!

Waarin Gèsselnaren ook saome ut verschil 
maoken, is saamhorigheid. Vanuit het 
Rijk kregen we als gemeente afgelopen 
voorjaar de opdracht om huisvesting 
te realiseren voor vluchtelingen uit 
Oekraïne. In het Klooster Nieuwenhof 
vonden deze ontheemden een tijdelijk 
onderkomen. En ook werden zo’n 76 

mensen bij particulieren ondergebracht. 
De manier waarop de Oekraïners door 
de Gèsselnaren zijn ontvangen en de 
betrokkenheid waarmee de opvang 
werd gerealiseerd, toont het gevoel van 
verbondenheid met de medemens en de 
samenleving en de bereidheid om het 
goede te doen.

Vandaag de dag hebben we te maken 
met meerdere crises tegelijk: de 
stikstofcrisis, de klimaatcrisis, de 
personeelscrisis … er is veel om ons 
zorgen over te maken. Maar na twee 
ongewone carnavalsjaren mogen we in 
elk geval het traditionele en openbare 
‘vastenfeest’ weer zonder beperkingen 
vieren en een paar dagen de boel de 
boel laten.

Hopelijk is ut Gèssels Carnaval ook 
dit jaar weer een voorbeeld van hoe 
ge saome ut verschil maokt. Gezellig, 
verdraagzaam en vooral gek. Begint het 
al te kriebelen?
Vanaf deze plek wens ik alle Pierewaaiers 
en iedereen die met Carnaval het 
Pierewaaiersrijk bezoekt een mooi, 
gezellig en vooral ook veilig Carnaval toe. 
En laten we er met z’n allen voor zorgen 
dat we volgend jaar in positieve zin weer 
kunnen zeggen: “Saome maokte ut 
verschil!”

Alaaf!

Hans Janssen
Burgemeester Oisterwijk

VOORWOORD

BURGEMEESTER 
HANS JANSSEN

SAOME MAOKTE UT VERSCHIL



Zaterdag 12 november 2022 
gebeurde dan eindelijk echt, 
waar carnavalsminnend Moergestel 
al 2 jaar smachtend op wachtte. 
Dan bedoelen we niet het aftreden 
van Prins Rob d’n Urste, maar wel 
het fysieke samenzijn, voorproeven, 
voorpret en vooral al een gevoel 
van Carnaval kweken tijdens het 

prinsenbal van C.V. de Pierewaaiers!

In een stampvolle, kolkende en bijna 
overkokende zaal van Residentie 
Café de Brouwer presenteerde de 
prinsencommissie haar nieuwste 
verovering. Of aanwinst, noem het zoals 
je wil.

Na om bekende redenen maar liefst 
4 jaar van de geweldige diensten en 
inzet van Prins Rob te hebben mogen 
genieten, was het nu dan eindelijk de 
beurt aan een ander. En niet zomaar 
iemand! De Prinsencommissie was er 
zich dit keer terdege van bewust voor 
de opvolging van een held als Prins 
Rob niet met zómaar iemand aan te 
kunnen komen (alsof de commissie dat 
überhaupt ooit heeft gedaan…). 

Al snel werd het voor het in groten 
getale aanwezige en nieuwsgierige 
publiek duidelijk, dat de commissie op 
zoek was gegaan naar een Superheld. 
Zij was immers van mening dat enkel 
en alleen een echte Superheld Prins 
Rob kon en mocht opvolgen. Nu zijn er 
weliswaar best veel superhelden in de 
wereld, met allemaal hun eigen krachten 
en kwaliteiten. Maar Stadsprins zijn 

van ’t Pierewaaiersrijk, dat is toch 
wel next level. Het was dan ook niet 
verwonderlijk dat achtereenvolgens de 
superhelden Batman, Spiderman en 
zelfs Mega Mindy niet konden voldoen 
aan de wensen van de Pierewaaiers. Er 
ontbrak steeds net iets, het plaatje was 
niet compleet. Totdat….

PIEREWAAIERS PRESENTEREN NIEUWE STADSPRINS

PRINS  
FRANS D’N TWIDDE!!!

…Rond de klok van elf uur ineens 
Ironman ten tonele verscheen. Was hij 
dan wel degene de Carnaval 2023 kon 
gaan dragen in ‘t Pierewaaiersrijk?? 
Hij was er immers sterk genoeg voor. 
Maar hij bleek ook nog eens snel te zijn 
en vliegensvlug van jong naar oud te 
kunnen schakelen, maar ook van kroeg 
naar kroeg te kunnen hossen!!! Dit was 
onze man!!!

Toen ook presentator van de avond 
Stef Habraken akkoord was, mocht 
Ironman zich achter de coulissen gaan 
begeven om het felbegeerde prinsenpak 
van CV de Pierewaaiers aan te gaan 
trekken. Na een sterk staaltje muzikale 
spanningsopbouw werd om ‘elf over 
elf’ bekend, wie al meer dan een jaar in 
de wachtrij stond om Stadsprins van ’t 
Pierewaaiersrijk te worden.

Frans van Ierland bleek de nieuwe  
Prins van CV de Pierewaaiers en 
Stadsprins van ’t Pierewaaiersrijk!. Aan 
de reacties uit het publiek was te merken, 
dat het een daverende, maar zeer 
welkome verrassing was dit heerschap 
op het podium te zien verschijnen. Hierna 
volgden de gebruikelijke protocollaire 
handelingen met de voorzitter, de 
prinsen van onze zusterverenigingen, 
maar ook wethouder Logister, alvorens 
Frans zijn prinsennaam bekend mocht 
maken. Dit was minder verrassend. 
Daar CV de Pierewaaiers in een recent 
verleden al eens een Prins Frans 
d’n Urste heeft gehad, koos deze 
Frans voor de simpelste oplossing.  

Stadsprins Frans d’n Twidde, zo zal 
Frans van Ierland in ieder geval tot medio 
februari 2023 door het leven gaan.

Maar dat doet ie natuurlijk niet alleen. 
Zonder adjudant kan een Prins niet 
regeren over ’t Pierewaaiersrijk. Heel 
verstandig was het dan ook van Frans 
dat hij een adjudant heeft gekozen, 
met in ieder geval een beetje ervaring 
na zijn snuffelstage bij een van onze 
zusterverenigingen jaren geleden. 
Johan van Daelen zal Stadsprins 
Frans d’n Twidde met raad en daad 
bij gaan staan de komende maanden 
in de aanloop naar en tijdens Carnaval 
2023 zelf.

Inmiddels hebben Frans en Johan al 
vele avonden samen met de Hofhouding 
doorgebracht, tijdens officiële 
bezoeken, maar ook tijdens enkele 
informele avonden. En daar is gebleken 
dat deze twee heren uitstekend bij  
C.V. de Pierewaaiers passen. Wat 
een duo!!! ’t Pierewaaiersblaoike 
wenst Stadsprins Frans d’n Twidde 
en Adjudant Johan veel succes, maar 
vooral heel plezier tijden Carnaval 2023 
in ’t Pierewaaiersrijk!!!! 
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PRINS EN HOFHOUDINGPRINS EN HOFHOUDING
Van links naar rechts: Rob van de Wouw, Sander Smits, Ronald Klijsen, Maarten Linssen,  

Stef Habraken, Koen Swinkels (ceremoniemeester), Jasper Kolen, Rik Mallens,  
Corné Fonken, Roel Diepstraten, Jaap van den Hurk, Jasper van der Aa, Johan Burgers,  

Stephan van der Aa, Jeroen van Beers, Jurgen van Ras.
Prins Frans d’n Twidde, Johan van Daelen (adjudant).

Mark Janssen ontbreekt op de foto.

BESTUURBESTUUR
Van boven naar beneden en 

van links naar rechts:  
Jaap van den Hurk,  

Arjan Donkers (secretaris), 
Johan Burgers 

(penningmeester),  
Bert van Ganzewinkel,  

Erik van Dam, Bas Hessels, 
Fons Basten (voorzitter).

PRINS EN PRINS EN 
ADJUDANTADJUDANT

Prins Frans d’n Twidde,  
Johan van Daelen (adjudant).
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Centurions 2023C.V. De Pierewaaiers

Manon en Thijn Brugzeikers Jet Frans en Jurgen

Jorn en Meike

Fenne en Liz

Fons en Saskia
Sam, Anouk, 
Melle, Dex

Gerard en Gerrie 
Lars 

van Amelsfort

Jan en Lia

Niels Janse

Bas Hessels Lian H. Nooteboom
Johan en Lindsey 

Burgers

Carla en Mark

Bente en Thijme 
van Helvert

Thijn, Siem en Pien
Fam. 

A. Nooteboom
Arjan Donkers

Jan en Nicole 
Jur-Luc-Jasper

Theo en Rian

John, Denise en Emma the Painters
Fam. 

Frans van Riel 
Rik, Cindy,
Jim en Nick

Fam. 
P. van Opbergen

Fam. Aarts
Bert-Jan 

van Gestel
Anko en Laura

Fam. 
A. Koster

Mark Wolfs
Peter en Toos 

Swinkels 
Tafkaz

Eke en Rimke 
op t Hoog

M.W. Twente

Lars van Gijzen

Cas Horsten

Koen, Pien en Dies

Jaap, Joyce,
Stijn en Noud

Stef - Lars - Isa



DE CARNAVAL VAN 

JANNEKE REIJNEN

1. Van wie zèède gij er eentje? 
Noud en Joke Reijnen

2. Hoe oud zèède gij en waor komde gij vandaon? 
Op moment van schrijven ben ik 37 maar tijdens 
Carnaval als het goed is 38. Ik kom uit Haaren oftewel 
Strûivendûrp.

3. Waor kunne mensen jou van kennen? 
Ik werk bij Adviesbureau van Dam en ben vrijwilliger 
bij Stanislaus.

4. As ge mee Carnaval as superhero verkleed zou 
moete, wie zou het dan zèn en waorum ? 
Iron man. Dan heb je er geen last van als ze op je 
tenen gaan staan. 

5. Wa is jouw superkracht  
(en nie allêeneg mee Carnaval)? 
Stuntelen. Niet voor niets is Stuntelkampioen van 
Kinderen voor Kinderen sinds ik klein ben mijn lijflied.

6. De invuloefening: 
Als een Pierewaaier mèn vraogt om mee Carnaval 
te daanse, moet het op dees nummer:  
geen favoriet, van ABBA tot K3 tot Snollebollekes.  
Ik dans overal op. 
Als een Pierewaaier mèn iets te drinke aanbiedt 
met Carnaval wil ik: doe maar gewoon een biertje 
Als een Pierewaaier mén vraogt welk 
boekhoudprogramma hij moet gebruiken: 
Snelstart 

7. Mèn ultieme carnavalsmotto is? 
Saome houdet ’t langste vol 

8. Wa miste in het huidige carnavalsfist in ons 
Pierewaaiersrijk? 
Jeugd in de kroeg. Jammer dat ze naar Tilburg 
vertrekken of op wagens staan te feesten. 

9. Mee welke bekende Nederlander hadde altij al 
eens de polonaise willen lope en waorum? 
Guus Meeuwis. Al sinds lange tijd groot fan. 

10. Wa is oe grôotste blooper mee Carnaval gewist 
(die heel Gèssel mag of zelfs moet weten)? 
Tijdens de afterparty van het Pieregeblér in de 
Brouwer mijn enkel gebroken waardoor ik de gehele 
Carnaval op de bank heb doorgebracht. Had ik al 
gezegd dat ik goed ben in stuntelen?

11. Wa is oe schônste herinnering aon Carnaval? 
Niet echt een specifieke herinnering. Zolang het 
samen met vrienden is heb ik een geweldige 
Carnaval!
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Het is dinsdagavond 1 maart 2022; 
de klok op onze kerk tikt bijna 9 uur 
aan. Vanuit alle windstreken van ons 
geweldige rijk togen boeren, burgers 
en buitenlui naar het Sint Jansplein.

Carnaval 2022 loopt op z’n einde en de 
popverbranding is aanstaande. Een zo 
vurig gehoopt, zeker niet verwacht maar 
toch gekregen carnavalsfeest komt ten 
einde. Maar elk einde betekent een 
nieuw begin……Het motto ”ge ziet wa 
ge ziet” gaat op in de eeuwigdurende 
vergetelheid. We gaan het in 2023 met 
“saome maokte ut verschil” doen!

Maar wat kunnen we met dit motto? 
Klinkt het de échte carnavalsvierder 
als muziek in de oren? Kunnen alle 
creatieve ideeën en uitspattingen weer 
de vrije loop gelaten worden? Maar 
moet de nadruk juist op ‘saome’ of toch 
op ‘verschil’ liggen. 

Saome is zeker van toepassing op Jan, 
Willeke en Ria Wolfs aan de Vinkenberg. 
Al vele jaren leven deze broers en 
zus (redelijk anoniem) samen. Deze 
anonimiteit werd ineens verstoord door 
Merlijn Passier. Merlijn wie….hoor ik 
u denken. Deze wandelende reporter 
van Omroep Brabant trekt al lopend 
door onze provincie om het spoor van 
Napoleon te volgen. Tijdens één van 
zijn wandelingen liep hij achterom bij 
de familie Wolfs. Dit leidde tot een mooi 

reportage, waarbij ze ineens Bekende 
Brabanders werden. 

Dat Gèssel en Omroep Brabant sowieso 
goed saome gaan, bleek afgelopen 
zomer nog maar weer eens. Ons 
mooie Sint Jansplein werd omgetoverd 
tot een geweldige feestlocatie. Een 
locatie waar zelfs André Rieu op dat 
pleintje in Maastricht bij zou verbleken. 
Van alle dorpen en steden in onze 
provincie kan er natuurlijk maar 1 het 
25-jarig jubileum van Omroep Brabant 
organiseren. Vele Brabantse artiesten 
gaven super mooie optredens, maar de 
Moergestelse bevolking zorgde voor de 
sfeer en ambiance. 

Wie in ons Pierewaaiersrijk het verschil 
niet meer gaat maken is Tom Tacken. 
Deze razende reporter, van het Brabants 
Dagblad met Gèsselse roots, was 
jarenlang een vakkundige journalist met 
een zeer scherpe pen. Al waren er ook 
Pierewaaiers die hem bestempelden 

als een soort van paparazzi. Hij gaat 
zijn horizon verbreden; vanaf nu is 
er geen nieuwtje of primeur in het 
Ballefruttersgat, Struivenlaand en 
Bonenpikkerslaand nog veilig voor onze 
Tom.

Waar de ene Tom ons Pierewaaiersrijk 
achter zich laat, kwam een andere Tom 
op bezoek. Meestal is deze Tom normaal 
onafscheidelijk saome met zijn broer 
Tim, maar nu werd hij alleen gespot op 
het terras van RooT. Het kan niet anders 
dan dat hij gehoord had dat in deze 
residentie van C.V. De Dors(t)vlegels een 
liefhebber van stoere wagens de scepter 
zwaait. Dus zijn wij nu al zeer benieuwd 
naar het racemonster waarmee  

Saome maokte ut verschil
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Prins Stefan en Adjudant Robbie saome 
het verschil in de optocht met Carnaval 
gaan maken. En wie weet met Tom 
Coronel achter het stuur. 

Onze kruikenzeikende ex-Prins Harrie 
was afgelopen jaar zelfs enkele dagen 
landelijk nieuws. Een durgedraaide man 
wilde bij onze Harrie zijn loader stelen. 
En ondanks dat Harrie zelfs voor ‘d’n 
duvel nie bang is’ deed hij nu een stapje 
terug om saome met de politie deze 
man in de boeien te slaan. De dagen 
erna was Harrie in heel Nederland de 

talk of the town en maakte hij zelfs furore 
op Dumpert en bij Hart van Nederland. 

Dat ze in de landelijke politiek trouwens 
niets saome kunnen doen en zeker niet 
het verschil maken, is bij iedereen al 
lang bekend. Dat wil toch niet zeggen 
dat ze in onze gemeente dit voorbeeld 
moeten volgen? Algemeen Belang gaat 
het verschil in ieder geval niet meer 
maken. Waar lijsttrekker Inge van Beers 
het al eerder niet meer saome met haar 
andere partijgenoten wilde doen, gaf de 
rest er ook de brui aan.

Natuurlijk mogen (en misschien ook 
wel moeten) we de gemeente een 
compliment geven als ze dat verdienen. 
In een ongekend tempo hebben ze het 
voor elkaar gekregen om de Broekzijde 
op te knappen en een fietspad aan te 
leggen. Dit was natuurlijk wel nodig, 
want onze fonkelnieuwe Stadsprins 
Frans d’n Twidde had enkele weken 

voor zijn onthulling zelf mogen ervaren 
dat het wegdek niet bepaald een rode 
loper was. Maar Prins Frans is natuurlijk 
een man van staal en helemaal klaar om 
saome met ons allen het verschil te 
maken met een geweldige Carnaval.

Alaaf.

19



Strijkembleem Carnaval 2023
Ook dit jaar weer te koop:  

HET collectors item van de Pierewaaiers:  
het embleem van 2023.  
Die wil je n iet missen! 

Meej dees schon plaotje maokte  
gij beslist het verschi l. 

Voor slechts 5 euro te verkrijgen bij  
Café De Brouwer. 

Ook op onze website  
www.cvdepierewaaiers.nl/shop is dit  

embleem te verkrijgen als ook  
de emblemen van voorgaande jaren.
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1. Van wie zèède gij er eentje? 
Ons pa hiet Johanneke, Johanneke Op ’t Hoog ut de 
Schoolstraat

2. Hoe oud zèède gij en waor komde gij vandaon? 
Ik ben 19 jaor en woon in ut Regenbeemdeke vlak bij 
de schaotsbaon.

3. Waor kunne mensen jou van kennen? 
Ik speul slagwerk bij de hermenie en heb vruuger ok 
nog bij de scouting gezeten.

4. As ge mee Carnaval as superhero verkleed zou 
moete, wie zou het dan zèn en waorum ? 
Dan zou ik as Spiderman gaon om overal tussen deur 
te kunnen slingeren en iedereen te laoten zien hoe 
sterk ik wel nie ben.

5. Wa is jouw superkracht  
(en nie allêeneg mee Carnaval)? 
men rechtererm omhoog haolen om men pilske aon 
menne mond te zetten.

6. De invuloefening: 
Als een Pierewaaier mèn vraogt om mee Carnaval 
te daanse, moet het op dees nummer:  
Bovenop de berg van Tim Schalkx. 

Als een Pierewaaier mèn iets te drinke aanbiedt 
met Carnaval wil ik: natuurlijk een pilske. 
Als een Pierewaaier mén…: vraagt om bij de 
Pierewaaiers te komen zeg ik nee…

7. Mèn ultieme carnavalsmotto is? 
Hoe ge ut ok doet, ut komt altijd goed.

8. Wa miste in het huidige carnavalsfist in ons 
Pierewaaiersrijk? 
Un schon fiske voor de jeugd van de leeftijd 18+

9. Mee welke bekende Nederlander hadde altij al 
eens de polonaise willen lope en waorum? 
Ik zeu gere de polonaise willen lopen meej Louis van 
Gaal, die kan volgens mij verekkes daanse en vast ok 
een paor pilskes drinken.

10. Wa is oe grôotste blooper mee Carnaval gewist 
(die heel Gèssel mag of zelfs moet weten)? 
Meej Carnaval heb ik mistal alleen mar bloopers, mar 
echt een hele goeie hek op dit moment niet!

11. Wa is oe schônste herinnering aon Carnaval? 
De Gesselse gezelligheid beleven meej men vrienden 
en familie.

DE CARNAVAL VAN 

LARS OP ‘T HOOG
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Jan Horsten

Voor al uw 
timmerwerken en 

kleine verbouwingen

Tel.: 06-54225048
janhorstentimmerwerken@gmail.com

SSCCAANN  MMEE



Rodeloper Prinsverkiezing

In deze Batman outfit kan Bedman 
tegen een stootje. Met enige zorg 
over zijn onbedekte kaaklijn. Nu maar 
hopen dat Bedman niet voor de 2de 
keer over dezelfde steen struikelt.

Deze Iron Man heeft benen van staal. 
Hij laat zich niet snel vastpinnen, 
daardoor kan hij tegenwoordig elk 
hekje in Moergestel aan.

Lijkt het een man? Het lijkt op een 
vrouw. Begrijpen wij het niet? tis toch 
Mega Mindy? Ik zie het toch niet? 
Qweet t echt niet. Alles kan. + -punten 
genoeg bij Mega Mindy. Die altijd klaar 
staat voor een belastingadvies

Het is duidelijk dat Spiderman gericht 
zijn buikspieren heeft getraind. Hij is 
klaar om een buikschuiver te maken 
voor de nieuwe Prins.

Dit is toch wel onze echte 
Superheld. Hij heeft geen 
masker nodig om zich achter 
te verschuilen. Zijn pak zit hem 
als gegoten en lijkt speciaal 
voor hem gemaakt te zijn. 
Wij zijn nieuwsgierig naar 
zijn superkrachten om het 
Pierewaaiersrijk op zijn kop te 
zetten tijdens Carnaval.
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GÈSSELS 
GOUDGELE 33 

(DE LIJST VAN 2022)
# Artiest Liedje
1 De Poekeltjes Jan Haon Jan Haon
2 Brouwer Junior Koelkast
3 André van Duin Er staat een paard in de gang
4 Wim Kersten Bloemetjesgordijn
5 Snollebollekes Links Rechts
6 C.V. De Pierewaaiers Pierewaaierslied
7 Veul Gère Wa Trèkte Aon?! (Meej Carnaval!)
8 Kammeraoj De Toverbal
9 De Twee Pinten Bij ons staat op de keukendeur
10 Brugzeikers P.OE.P.
11 Veul Gère Solo!
12 Van Alles Wè En nou die hendjes de lucht in
13 Veul Gère Un Lekker Delleke
14 Scott Fitzgerald & Yvonne Keeley If I Had Words
15 Jan Biggel Ons Moeder Zeej Nog
16 Will Habraken Agge me wilt
17 Kees Kouwenberg & De Boerenbruiloftclub Vier daoge saome
18 Engelandvaarders Mee z’n alle dur een deur
19 Dirk & Nicole Zolang In Gèssel De Lichten Nog Branden
20 Arie Ribbens Polonaise Hollandaise
21 De Havenzangers ‘s Nachts na tweeën
22 Ferry van de Zaande & Veul Gère De Gròzzie van Mèn Buurvrouw (Derin, deruit)
23 Vader Abraham Ja Ja, ik voel ‘t al
24 Arie Ribbens Brabantse nachten zijn lang
25 Veul Gère Stripke Veur
26 Toon Hermans Mien waar is m’n feestneus
27 De Brouwelaers De Stinkerd
28 Wilbert Pigmans De Toreador
29 Jan van Brusselband Twee emmertjes water halen
30 Clapopp We Zèn Rond
31 CV Meej Zun Twee Radlermars 0.0
32 Niet Altijd Rozengeur Doorgaon
33 Chris’ Debuut Houdt ‘m vast Katharina



In 2021 hadden we plots tijd over! Zelfs met Carnaval, 

want weet je nog? Er was een avondklok. Alle kroegen 

dicht, feest bedorven en Pierewaaiers in zak en as. Maar 

stilzitten, ho maar! Dan maar de carnavalsklanken naar 

de huiskamer brengen, was het motto bij carnavalesk 

Moergestel. Samen met MTV werd een radioshow bedacht 

met lol, gezelligheid en de beste carnavalsmuziek van 

eigen bodem. Gèssels Goudgele 33 was geboren. 

Zaterdag 18 februari 2023
Dat is de dag van de 3e Gèssels Goudgele 33. Dan brengen 
we net als vorig jaar de studio naar de kroeg. Zoals dat 
ook al traditioneel gebeurt op de zondagochtend met 
Carnaval voorafgaand aan de optocht. In samenspraak 
en in overeenstemming met de andere activiteiten van de 
openingsmiddag zal er vanaf 15.00 uur geknald worden in 
café de Brouwer!

Sidekicks
De DJ’s worden gesteund door sidekicks en wie weet halen 
we jou wel spontaan in de uitzending! Want we willen wel 
uit eerste hand horen wat jouw favoriete carnavalsliedje is. 
Guusje? Rowwen Hèze? WC Experience? Biggel? Hoogkamer? 
Of gewoon lekker Pieregeblèr?

Stemmen
Dat brengt ons bij het stemmen. Hoe meer, hoe beter. Via 
www.moergesteltv.nl kun je reeds je stem uitbrengen, maar 
het kan ook via een ouderwets briefke. Noteer jouw drie 
favoriete carnavalsnummers op het stemformulier uit deze 
carnavalskrant en lever het briefje uiterlijk 12 februari 2023 
in. Dat kan bij Novy van Wezel, café de Brouwer of in Den 
Boogaard.

Feest?
Feest! Ook een leuk liedje om op te stemmen. (Van K3, 
Kinderen voor Kinderen of de Pierewaaiers.) Maar wordt het 
wel zo’n feest? Dat hangt van ons samen af. We beloven niet te 
veel geouwehoer, maar vooral een gezellige carnavalsmiddag 
die naadloos over mag gaan in een knalfeest. Een zoete inval 
met live radio als start van Carnaval 2023. Kom jij gezellig 
mee het spits afbijten? Dan maken we samen het verschil!

MTV Radio en C.V. De Pierewaaiers slaan de handen ineen voor

Gèssels Goudgele 33

Zaterdag 18 februari 2023
Vanaf 15.00 uur in café De Brouwer en via MTV!

De 33e beste carnavalsplaten volgens het Pierewaaiersrijk.

STEMFORMULIER:

Naam*:

E-mailadres**:

Telefoonnummer***:

JOUW DRIE FAVORIETEN:

1.

2.

3.

*Als je wil dat je stem daadwerkelijk meetelt. **Tenzij je geen kans wil maken op fantastische prijzen. ***Mits we je mogen bellen in de uitzending.
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DE CARNAVAL VAN 

ETIENNE KORDALSKI

1. Van wie zèède gij er eentje? 
Van ons pa, Richard Kordalski daar heb ik mijn mooie 
achternaam van. En ons mam Ineke van Tilborg, ik 
denk dat een hele hoop mensen ons mam wel kende. 
Ze was jarenlang overblijfmoeder op de Hertog Jan.

2. Hoe oud zèède gij en waor komde gij vandaon? 
Ik ben 33 (nu ik dit invul maar straks 34) geboren in 
het ziekenhuis in Tilburg en woon gelukkig al heel 
mijn leven in Moergestel.

3. Waor kunne mensen jou van kennen? 
Ik denk dat mensen mij wel kennen van MTV daar 
ben ik al lid van vanaf mijn 15e of ze kennen mij van 
de Novy waar ik 5 jaar rondgelopen heb.

4. As ge mee Carnaval as superhero verkleed zou 
moete, wie zou het dan zèn en waorum ? 
Als ik als superhero verkleed zou moeten gaan dan 
zou ik verkleed gaan als Loki want hij draagt veel 
groen en dat is mijn lievelingskleur. 

5. Wa is jouw superkracht  
(en nie allêeneg mee Carnaval)? 
Mijn Superkracht is, ik denk mijn creativiteit ik vind 
mezelf wel creatief.

6. De invuloefening: 
Als een Pierewaaier mèn vraogt om mee Carnaval 
te daanse, moet het op dees nummer:  
Zolang in Gèssel de lichten nog branden, ik heb wel 
iets met dit nummer. 
Als een Pierewaaier mèn iets te drinke aanbiedt 
met Carnaval wil ik: heel standaard maar bier 
Als een Pierewaaier mén…..vraagt waar ze 
mèn voor wakker kunnen maken? Dan geef ik 
geen antwoord want ik weet dat ze me dan een keer 
wakker komen maken 

7. Mèn ultieme carnavalsmotto is? 
Ik weet niet of het mijn ultieme carnavalsmotto is, 
maar dan denk ik Gèssel draait dur! 
Omdat dat een heel leuk carnavalsjaar was en ik mee 
heb mogen werken aan hele leuke filmpjes voor dat 
Carnavalsjaar. 

8. Wa miste in het huidige carnavalsfist in ons 
Pierewaaiersrijk? 
Ik mis eigenlijk wel de stampwagens. Ik heb helemaal 
niks met die muziek, maar ik vond dat het altijd wel 
iets had hoe ze door het dorp reden, bij cafés stoppen 
en de gezelligheid eromheen, hoe ik ze gebruikte als 
taxi van A naar B als ik aan het filmen was.

9. Mee welke bekende Nederlander hadde altij al 
eens de polonaise willen lope en waorum? 
Carice van Houten omdat ze in Game of Thrones 
speelde en Game of Thrones gewoon super gaaf is en 
ze Nederlands is en omdat het een Nederlander moet 
zijn anders was het iemand anders geweest 

10. Wa is oe grôotste blooper mee Carnaval gewist 
(die heel Gèssel mag of zelfs moet weten)? 
Het is niet echt een blooper maar was gewoon 
gruwelijk irritant. Het leek me ooit leuk om 
een nepsnor op te plakken en dat ding plakte 
verschrikkelijk en kreeg die lijm niet fatsoenlijk van 
mijn gezicht af

11. Wa is oe schônste herinnering aon Carnaval? 
Ik denk dat dat toch wel was toen ik als kapitein op de 
wagen van de Dors(t)vlegels stond. 
Dat vroegen ze vrijdagavond al aan mij en ik zei 
natuurlijk ja doe ik wel, want ze maakte een  
grapje (dacht ik). Toen vroegen ze het zaterdag nog 
een keer dus ik zeg ja doe ik geen enkel probleem. 
Voordat ik zaterdag naar huis ging, kwam er weer een 
Dors(t)vlegel naar mij toe “je bent morgen wel op tijd 
hè” toen dacht ik oh shit ze menen het serieus. Dus ik 
stond er de volgende ochtend netjes op tijd en werd 
inderdaad achter het roer geduwd en wat was het 
verschrikkelijk koud daar boven. Maar wel leuk.
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Hopelijk blijven er 
van die dwazen  
zoals ik bestaan  

zodat Carnaval blijft.

WIJ ZIJN SCHULDIG
Waarom? Hoe kan dit nu? Wat 
hebben we al die tijd gedacht? Dat 
is een kleine greep uit de (gewetens)
vragen die door ons hoofd spookten 
nadat we eindelijk het plan hadden 
bedacht om ons in het jaarlijkse 
coryfeeëninterview te richten op een 
vrouw. Misschien ging het vanzelf, 
wellicht wisten we niet beter, maar 
feit is dat we jaar in jaar uit bij een 
man uitkwamen. Enfin, twee jaar 
geleden zaten we bij Harriët en 
Mariny van Esch, maar dat ging 
hoofdzakelijk over (schoon-)vader 
Cees.

Maar laten we het positief 
bekijken. We dachten na over een 

fantastische coryfee, kwamen uit bij 
Toos en… ze zei ja!

DE MIDDAG BIJ TOOS 
Dus krijgt Stephan op een 
zaterdagmiddag in november een appje 
van Bert. “In lederhose! Is lache toch?” 

Keihard lachen, en kei koud aan de 
knietjes. Toch fietsen we even later 
breed lachend naar de Oisterwijkseweg 
voor onze ontmoeting met Toos. 
Natuurlijk ook met Peter, want de een 
kan niet zonder de twee. Zeker niet 
in dit geval. Al hadden wij wel een 
voorwaarde. Dit verhaal gaat over 
Toos. Dat valt trouwens ook duidelijk 
op in de aantekeningen. Toos is véél 
groter geschreven dan Peter. Dat is zo 
duidelijk als dat een lederhose om bier 
vraagt.

Maar eenmaal binnen zien wij geen 
Toos, en wel Peter. Die ligt op zijn 
gemak te revalideren van een nieuwe 
knie. Vandaar ook dat we niet in de hut 
terecht kunnen. Hij doet dat overigens 
met verve, houdt echt zijn gemak 
en kijkt zelfs voetbal. Gelukkig komt 
na luttele minuten ook de vrouw des 
huizes binnenvallen. Ze kijkt naar onze 
broeken, fronst haar wenkbrauwen 

alsof het heel raar is dat mensen in 
Oostenrijkse klederdracht rondlopen bij 
hullie thuis, maar vraagt toch beleefd of 
we koffie willen. Het antwoord laat zich 
raden en dus is Toos weer een paar 
minuten weg om bier te tappen in de 
hut.

OPSOMMING TOOS’ CARNAVAL 
Kein Problem! Ondertussen beginnen 
wij alvast in onze Tiroolse lederhose aan 

Coryfeeëninterview

Toos Swinkels
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Nou Dè Wir,  
De Kleurkes  

(Gerard Jolings Zing  
Met Me Mee), 

Pierewaaiersvrouwen, 
Franky Santo, 

Pieremaote

Ze kijkt naar onze 
broeken en fronst haar 

wenkbrauwen alsof 
het heel raar is dat 

mensen in Oostenrijkse 
klederdracht rondlopen.

een resumé van Toos’ carnavalsleven. 
Al snel komen we tot het besef dat 
we haar terecht niet 
hebben uitgekozen 
puur en alleen omdat 
ze een vrouw is. Nee, 
Toos belichaamt een 
carnavalscoryfee pur 
sang. In een bonte 
polonaise komen 
ze voorbij, haar activiteiten. Optocht, 
Pieregeblèr, Sauwelen, Piere Varieté, 
zingen, dansgroep, artiestengala, jury 
hier, jury daar en dan vergeten we nog 
alle jaren waarin Toos haar hart en ziel 
heeft gegeven voor de Pierewaaiers en 
Prins Peer/Pier.

SAUWELEN 
We beginnen echter in de voetsporen 

van haar vader. Overigens kan het 
dan ook over de optocht gaan, maar 
in dit geval bedoelen we de paplepel 
van het sauwelen. De ton was ook in 
de jaren 80 van de vorige eeuw een 
mannenbolwerk. Maar dat kan en kon 
Toos natuurlijk geen sikkepit schelen. 
Als poetsvrouw Sipsopke boende ze 
de vloer van Den Boogaard aan om 
later ook nog als wielrenster haar 
ongezouten mening te verkondigen en 
met grappen aan elkaar te rijgen. 

Toos: “Mijn vader stond al regelmatig 
in de ton en via hem kwamen Paul en 
Wil van Oudheusden bij mij uit met de 
vraag of ik mee wou doen. Uiteindelijk 
heb ik het drie jaar gedaan. Dat was 
een heel leuke club. Met dansmarietjes 
voorop (zie foto) en erachteraan, door 
de zaal en de kuip zo naar de ton. De 

Pierewaaiers zaten er nog achter op 
het podium.”

Rond 1982/1983 
de eerste keer gokt 
Toos, al blijkt uit het 
motto (Zo gut maokt 
hèddet!) op de foto’s 
dat haar optreden 
als wielrenster in 

1986 moet zijn geweest. Dat maakt je 
meteen vier jaar jonger Toos, proficiat! 
En ge ziet er al zo goed uit.

EXTRA BIERTJES EN (K)NIETJES 
Dat kunnen we overigens niet 
zeggen van de knie van Peter. Goed, 
die is geopereerd, verzachtende 
omstandigheid. Maar er steken een 
paar nietjes uit alsof je er een potje 
mini croquet op kan spelen. Gelukkig 
voor Peter is Toos niet alleen fanatiek, 
vrolijk en spontaan, maar ook nog 
eens heel zorgzaam. En gelukkig voor 
Stephan en Bert zorgt ze ook voor de 
inwendige mens. Met drie Brück’n 
Stadl’s van 40 cl per glas komt ze bij 
ons aan de keukentafel zitten. 

“Ik zag jou nog hardlopen langs de 
T31”, zegt ze tegen Stephan. Net nog 
sportief bezig, een uur later al aan de 
pils. De polyvalente Pierewaaier is weer 
ontwaakt in november.

Terwijl de knienietjes netjes op zijn 
plaats blijven, is het tijd om het te 
hebben over Toos haar roots.

LIEFDE IN DE STIJGBEUGEL 
Toos is een puur Gèssels product. 
Toos komt ter wereld (in een huis) 
op de hoek van de Scheerman en 
de Schoolstraat. Later woont ze met 
vader Koos van de Ven, moeder Corrie 
van de Ven-van de Biggelaar en 
zussen (Jeanne, Mia en Willie) aan de 
Bosstraat, maar een groot deel van de 
vrije tijd in haar jeugd brengt ze door in 
het buitengebied. Wie Toos nu ziet (en 
haar krullen), zou wellicht niet zeggen 
dat ze vroeger een pony had.

OPTOCHT 
Niets is echter andermaal minder waar 
en Fevior is zelfs de eerste aanleiding 
om mee te doen aan de optocht. “In 
Napoleon-achtige kledij met de pony’s. 
Dat was wel onhandig, want die 
sloegen op hol door de drukte. Daarna 
hebben we meegedaan als loopgroep. 
Met allemaal puntje-puntje-zakken 
(snoepzak, doedelzak, platzak?), kar-
NA-val en ‘aap, wa heb je schôan 
jong’.”

Toos laat ons een schattige foto zien 
van twee kinderen met een paardrijcap 
en een rode jas. Het blijken Toos en 
Peter.

“Wij hebben elkaar bij de ponyclub 
leren kennen. Via Ad Witlox, een neef 
van mij en een vriend van Peter.”

Hoefijzers brengen dus echt geluk! Op 
haar 12e werd Toos verliefd op Peter en 
uiteindelijk trouwen ze in 1981.

Op dat moment hebben de 
optochtdeelnames met Fevior al veel 
opvolging gekregen. Zelfs in 1995 
doet Toos nog mee met Adrie Jonkers. 
Inmiddels is ze ook al meermaals 
jurylid geweest, wat wij met haar 
ervaring wel snappen.

ARTIESTENGALA EN BIJ DE 

PIEREWAAIERS 
“Van ongeveer ons 18 tot 24e was 
het tijd voor het artiestengala in ’t 
Draaiboompje. Dat was altijd een feest 
van formaat. Zo deden we Boney M, 
Hannie Swinkels, Ria Antonis-Wolfs, 
Rini op ‘t Hoog, Rian Claassen-op ‘t 
Hoog en ik.”

Peter en Toos kwamen eerder al veel 
in d’n Draai, onder anderen met de CV 
van de KPJ, genaamd de Moerspitters. 
Later ging het richting De Veerkes, het 
dorp en uiteindelijk de Pierewaaiers. 
Peter: “Toen woonden wij nog in de 
caravan.”

Peter blijkt zelfs een keer mot te 
hebben gehad en als ex-lid van de 
ponyclub iemand een hengst te 
hebben verkocht. Frappant genoeg 
ook na het hengstenbal en als Prins 
van de Moerspitters. Er bleken fietsen 
omgegooid. Waarna Stephan vraagt 
hoe hard hij had geslagen.

De Pierewaaiers trokken in die jaren 
steeds vaker aan de jas van Peter, ook 

al stonden ze toen nog (ook in huize 
Swinkels) bekend als de natzakken.

Toos: “Maar Paul Poort zei op het 
biljart in een snikhete Reuselhof 
(bejaardenhuis, red.) dat Peer maar 
eens bij de Pierewaaiers moest 
komen.”

Het was een woelige 
periode bij de 
Pierewaaiers, waarbij 
onder leiding van 
Prins Cees (zie de 
krant van twee jaar 
geleden) en een 
volhardend bestuur 
de weg naar boven werd ingeslagen. 
Eind jaren 90 wordt Peter zelfs 
voorzitter en in 2005 en 2006 Prins 
(Peer I en Pier XXXXIV). Het laat zich 
raden dat Toos daar ook een aardig 
steentje aan heeft bijgedragen.

PIEREGEBLÈR 
Maar daarvoor vond er nog een veel 
belangrijkere gebeurtenis plaats. 
Toos: “Ik heb onlangs nog een paar 
keer gekeken naar het optreden van 
Dansgroep Trend en de Pierewaaiers. 
Dat is het leukste optreden van de 
Pierewaaiers ooit, echt waar.”

Trend is de dansgroep van Toos en die 
gaan de gewaagde samenwerking aan 
met mannen als Bert van Ganzewinkel, 
Ronald Klijsen, Mark en Gregor 

Janssen, Eric Denissen, Jan Smits, 
Hans en Niek op ’t Hoog, Jan Horsten 
en Piet Habraken. Op bepaalde pasjes 
is volgens Toos weken gerepeteerd, 
wat Bert meteen beaamt. Met o.a. 
Ronalds intro van Madness (One Step 
Beyond) en een onvervalste moonwalk 
van Eric stelen de mannen de show.

De act wordt volgens 
Toos een keer of 
zes uitgevoerd, 
waarvan eenmaal 
op het Pierevarieté. 
Alweer een nieuw 
term en een nieuw 
evenement? Jazeker, 

en googelen heeft weinig zin, al is dat 
ook wel weer leuk. (Je komt uit bij 
de Facebookpagina van Jean-Pierre 
Varieté; een soort Franse versie van 
Clapopp.) 

Al is het Pierevarieté niets minder 
dan de voorloper van het Pieregeblèr. 
Al is er op de gevarieerde versie van 
dit feest nog meer ruimte voor vrije 
expressie. Zoals een zwanendans, toch 
Bert? 

Een zwanenzang was de Pieregeblèr-
carrière van Toos daarentegen weer 
allerminst. Want tussen de ‘vrouw 
van de voorzitter/Prins’-activiteiten 
door, deed ze met een recordaantal 
groepen mee. Het lijstje: Nou Dè Wir, 
De Kleurkes (Gerard Jolings Zing Met 
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Wij deden heel hard 
werken, douchen en dan 

naar de kroeg.

Me Mee), Pierewaaiersvrouwen, Franky 
Santo, Pieremaote. 

Toos: “De eerste keer met de 
Pieremaote was mooi. Ter voorbereiding 
en voor het introfilmpje gingen we op 
zondagmiddag langs alle kroegen. 
En de week ervoor gingen we met de 
Pieremaote optreden bij Vingerhoets 
in Oirschot. Een proefoptreden. Dat 
kon in Moergestel niet, want je mocht 

geen reclame maken voor je liedje. 
Maar ik ga niet meer meedoen hoor.” 
Om vervolgens zelf te nuanceren: 
“Tenminste niet als hoofdact.”

‘Gullie zat altijd in de keuken’

Dat Toos het wat rustiger aan gaat/
wil doen, begrijpen we, maar merken 
we niet aan haar zorgzaamheid. We 
worden goed in de watten gelegd en 
overwegen sinds de verwenmiddag aan 
de Oisterwijkseweg ook een nieuwe 
knie. Biertjes, extra biertjes en een 
borrelplank waarop een beetje cricketer 
het stadion uitsurft.

Maar ook in huize Swinkels veranderen 
de tijden, al is het immer gezellig aan de 
Oisterwijkseweg. Toos en Peter komen 
er terecht vanuit de Zelt. Daar woonden 
ze dus eerst in de caravan, terwijl er 
ook sprake was van een groot huis op 
de Broekzijde. Toos: “Peer, waarom 
hebben wij dan nooit een groot huis op 
de Broekzijde gehad?“

Om eraan toe te voegen dat het leven 
heel erg fijn en leuk was in de caravan. 
“Wij deden heel hard werken, douchen 

en dan naar de Veerkes. Dus veel meer 
plek hadden we ook niet nodig.”

Het gaat dan meteen weer over eind 
jaren 80/ begin jaren 90 en de eerste 
tijd bij de Pierewaaiers. “Dat was zeker 
leuk, maar het leeftijdsverschil was nog 
erg groot. Dat werd later beter. En ik 
was Peer altijd kwijt. Die zat ’s avonds 
altijd in de keuken van de Brouwer met 
Hans en de Prins ‘interessant te doen’. 
Gullie zat altijd in de keuken.”

Ze doet het wellicht wat rustiger aan, 
maar niks doen is ook geen optie voor 
Toos. “Ik heb de optochtjury gedaan en 
de laatste keren de jury van het mooist 
aangeklede huis. Afgelopen jaar was ik 
helaas ziek. Maar de optocht is eigenlijk 
wel altijd een van de leukste dagen 
geweest. Een heel intense dag, dat wel. 
Vroeg op, omkleden, verzamelen, nog 
van alles regelen, meedoen met veel 
publiek langs de kant en voor je het 
weet sta je in een kolkende zwetende 
Brouwer met de trofee omhoog.”

Volop in het feestgedruis, ook dat is 
Toos. Ze vertelt hoe zij met zwager Ad 
Rijnen tegen de box van de Veerkes aan 
stond, terwijl Peter in de keuken van de 
Brouwer zat. En over de intens gezellige 
maandag dweildagen (“sommige 
mensen kunnen zo verrèkkes zat 
worden”), hoe leuk het is om iedereen 
in het feestgedruis te zien en over 
de dubbele tribune in de zaal van de 
Brouwer (“dat was heel mooi”).

ALPE D’HUZES 
Datzelfde enthousiasme heeft Toos ook 
jarenlang ingezet voor het goede doel. 
Waar duizenden mensen (inclusief Peter 
en verschillende Moergestelnaren) zich 

in juni ten behoeve van het Koningin 
Wilhelmina Fonds (KWF) tegen de 
Franse Alpe d’Huez een weg omhoog 
banen, staat zij de hele (lees: de hele 

dag) met de microfoon in haar hand 
op het lange rechte eind voor bocht 
3 iedereen aan te moedigen die 
langskomt. 

Een echte gangmaker en het juiste 
zetje in de rug op het perfecte 
moment. Al mag het gangmaken in het 
Pierewaaiersrijk nu worden verzorgd 
door de zoons Koen, Joost en Bram. 

Ook al zitten ze dan niet alle drie 
bij de Pierewaaiers (let op, Bram zit 
nog nergens bij, wordt dat niet eens 
tijd?), als ze de spirit van Toos blijven 
overdragen op Moergestel, moet het 
volgens oma Toos (kleinzoon Dies) wel 
goedkomen met Carnaval. 

“Hopelijk blijven er van die dwazen zoals 
ik bestaan zodat Carnaval blijft.”

En in zolang Carnaval blijft, gaat Toos 
lekker naar het Inblaozen, op tijd mee 
dweilen en heel, heel misschien nog 
wel eens ergens aan meedoen. “De 
laatste jaren is er wat minder inspiratie, 
maar als ik weer een goed idee heb 
en iemand me helpt, dan doe ik weer 
mee.”

VIDEOBAND 
De keukentafel is inmiddels ingeruild 
voor de woonkamer. Niet omdat 
de keukentafel lelijk is of omdat er 
knienietjes inhangen. Wel omdat Toos 
naarstig op zoek is naar het filmpje van 
Dansgroep Trend en de Pierewaaiers. 
En dat valt nog niet zo mee, met een 
videorecorder!

Terwijl Bert na een poging of vier (en 
twee telefoontjes van thuis) richting 
friettent gaat voor het gezamenlijke 
thuisdiner, blijft Stephan nog even 
plakken. Wachtend op de beelden 
van Trend, dat na nog meer dan vier 
pogingen wordt gevonden. En terwijl we 
naar de spectaculairste beelden zoeken 
en kijken (vooral zoeken), is het tijd voor 
de laatste vraag. Voor de goede lezer, 
dit is inderdaad ook de eerste vraag.

Hoe kijk jij aan tegen de toekomst van 
Carnaval in Moergestel?

Toos: “Spontaniteit is het belangrijkste. 
Alles verandert in de wereld en dus 
Carnaval ook. Wij zijn ooit ook vanuit de 
KPJ richting de Pierewaaiers gedaan. 
Daar was misschien niet altijd iedereen 
blij met de Pierewaaiers. Maar wij 
dachten ook, als het in het dorp niet 
wordt geregeld, zitten wij hier in het 
buitengebied straks ook zonder feest. 
Je moet het samen doen. En misschien 
ook wel steeds op een iets andere 
manier.”

“Je moet niet altijd Carnaval blijven 
willen vieren op jouw manier, want 
dan sterft het uit. Ouderen moeten 
accepteren dat de jongeren het anders 

doen.”

LIEFS 
En zo blijkt onze coryfee niet alleen 
van alle carnavaleske markten thuis, 
maar ook nog eens uit het juiste hout 
gesneden. Een mooie nuance en wijze 
lezing hadden wij wel van jou verwacht 
Toos, maar toch zijn we er tegelijkertijd 
heel blij mee. Al wil dat nog niet zeggen 

dat je vlot met een videorecorder 
overweg kunt.

Toos en Peter. Mogen wij jullie heel 
hartelijk danken voor dit interview? En 
nog het allermeest voor alles wat jullie 
voor Carnaval in het Pierewaaiersrijk 
betekenen? En ook nog een beetje voor 
de wijze lessen?

Want wij hebben in dit gesprek geleerd, 
dat…

1. je met spontaniteit, vrolijkheid en 
inzet samen tot een grandioos mooi 
feest kunt komen. 

2. er twee meisjesnamen verstopt 
zitten in coryfee.

3. dat geen toeval kan zijn.
4. Bert op tijd naar huis is gegaan.
5. Stephan net niet in Lederhose naar 

het Prinsenbal van de Springveren 
ging.

6. de filmpjes van Dansgroep Trend 
vlot gedigitaliseerd moeten worden.

 
En dat het er niet over uitgaat of het 
een man of vrouw is die zingt, sauwelt, 
in d›n Opstoet  loopt, de scepter zwaait 
of de boel mee regelt. Maar dat het 
draait om de manier waarop je het doet. 
Met liefde voor de mensen om je heen, 
liefde voor het leven en voor Carnaval.  
 
Zoals Toos!
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1. Van wie zèède gij er eentje? 
Van Martien Maton (van Kees Maton, ex-prins  
C.V. de Bierschaope, en Corrie Maton – Op ‘t Hoog) 
en Karin Maton – van Rosmalen (van Theo van 
Rosmalen en Wies van Rosmalen – van den Boogaart) 

2. Hoe oud zèède gij en waor komde gij vandaon? 
Ik ben 35 jaar oud, en ben geboren in Eindhoven. 
Destijds woonden we in Hapert en op m’n 4e ben ik 
(gelukkig) richting Gèssel gekomen.

3. Waor kunne mensen jou van kennen? 
Denk ten eerste van de harmonie, daarnaast natuurlijk 
van de inblaosavond en van de Moergestelse 
blaoskapellen ( d’Ambiejans, Julia en Welluk) waar ik 
in gespeeld heb. 

4. As ge mee Carnaval as superhero verkleed zou 
moete, wie zou het dan zèn en waorum ? 
Dat is een goeie vraag.. Powerpuffgirl en 
Superwoman ben ik al ooit geweest. Vliegen is een 
vereiste (iets met snel bij de bar kunnen komen als 
je achterin staat). Een klein beetje sexy is ook geen 
overbodige luxe natuurlijk. Al met al kom ik dan toch 
bij Captain Marvel uit.

5. Wa is jouw superkracht  
(en nie allêeneg mee Carnaval)? 
Deze is voor de insiders; maar mijn hik is niet zómaar 
een hik 😜 .

6. De invuloefening: 
Als een Pierewaaier mèn vraogt om mee Carnaval 
te daanse, moet het op dees nummer:  
Handjes handjes bloemetjesgordijn. 
Als een Pierewaaier mèn iets te drinke aanbiedt 
met Carnaval wil ik: Bier! 

Als een Pierewaaier ménvraogt om ‘s nachts na 
ut Carnavalle iets mee te gaon eten dan lust ik 
gèrre: Een frikandel speciaal, mét snee, eerst mayo, 
dan curry(kruidenketchup) en als laatste uitjes. 

7. Mèn ultieme carnavalsmotto is? 
Voor de hand liggend zou zijn; Ge zit ‘r aon vaast.  
Dat motto heb ik ooit zelf bedacht. Maar Gaon zoas ge 
zèt is toch wel echt mijn favoriet. 

8. Wa miste in het huidige carnavalsfist in ons 
Pierewaaiersrijk? 
Eigenlijk niks, oude tradities blijven behouden en er is 
ruimte voor vernieuwende ideeën. Ga vooral zo door! 

9. Mee welke bekende Nederlander hadde altij al 
eens de polonaise willen lope en waorum? 
Tim Douwsma, je kunt zelf wel raden waarom...  
Al heb ik thuis m’n eigen Tim al op de bank zitten. 

10. Wa is oe grôotste blooper mee Carnaval gewist 
(die heel Gèssel mag of zelfs moet weten)? 
Er zullen er vast meerdere zijn, maar ik kan me 
herinneren dat het podium bij De Brouwer een keer 
gruwelijk glad was en dat ik (net geopereerd en 
wel) vol uitgleed, en op m’n kont op de tree eronder 
landde. Daar heb ik de rest van Carnaval nog plezier 
van gehad.

11. Wa is oe schônste herinnering aon Carnaval? 
Die maak ik elk jaar weer nieuwe, maar iets waar 
ik nog regelmatig met veel plezier aan terugdenk 
zijn de binnenkomsten van de Pierewaaiers, met 
het Pierewaaierslied dat wij dan met d’Ambiejans 
speelden. 

DE CARNAVAL VAN 

MARIEKE MATON 
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Het is niemand ontgaan. 
Na een aantal maanden 
opheffingsuitverkoop doet Twinkeltje 
nog een laatste ronde Carnaval 
mee en dan is het klaar. Over en uit 
voor de unieke en wereldberoemde 
tweedehands kledingzaak aan ’t 
Rootven. Reden voor onze reporters 
om eens een bezoekje te brengen 
aan Lia; eigenaresse van Twinkeltje. 

We zijn gesetteld met een mok thee en 
een koekje. We kunnen beginnen! 
“Waarschijnlijk kent heul Gessel jou 
al wel van hier, van Twinkeltje maar 
van wie bende gij er eentje Lia?” “Van 
Chrisje” roept een van de reporters 
enthousiast…..maar die wordt direct 
gecorrigeerd…”nee nee, van Geert van 
Chrisjes”. Het is maar dat het goed in de 
geschiedenisboeken terecht komt! 

“Hoe kwam je op het idee om met 
Twinkeltje te beginnen Lia?” “Het 
enthousiasme waarmee mijn vader altijd 
vlooienmarkten organiseerde hier in het 
dorp werkte aanstekelijk. En ik heb veel 
geleerd van zijn ondernemerschap. Hij 
had immers jarenlang een groentezaak: 
Groentehal Chrisje. Ik droomde altijd 
al van een eigen winkel en dat het een 
winkel in tweedehands spullen moest 
zijn kwam dus door mijn vader.”

In dec 1996 was het dan zover. Het was 
ijskoud en vroor dat het kraakte; net 

als de deur van Twinkeltje trouwens. 
Daarover later meer. Lia kocht schaatsen 
in en meteen vanaf dat moment liep de 
winkel als een trein. Lia ging beurzen 
af en ook kwamen mensen spullen 
aan Lia verkopen die ze zelf niet meer 
droegen of gebruikten. Al snel staat het 
hele huis bomvol: benedenverdieping 
winter, bovenverdieping zomer en 
zolder Carnaval en dat rouleerde dan 
met de seizoenen. Uiteindelijk stond 
het zo ontzettend vol dat het niet meer 
bewoonbaar was en moest Lia zelfs 
verhuizen. 

“Wat is het gekste dat je ooit hebt 
meegemaakt in je winkel?” Het is 
even oorverdovend stil en dan begint 
Lia keihard te lachen. Onze reporters 
zitten nu op het puntje van hun stoel. 
“Er kwam ooit een man voor een 
zwembroek. Hij ging passen en kwam 
de paskamer uit met een veel te strakke 
zwembroek aan. Op zijn vraag of ik 
deze goed vond zitten durfde ik geen 
antwoord te geven” Visueel ingesteld als 
onze reporters zijn duurde het even voor 
we verder konden met dit interview. 

De thee is weer bijgeschonken. We 
kunnen verder! “Hoe kom jij toch aan 
al die carnavalskleding en accessoires? 
Het lijkt wel alsof jij alles hebt” “Als 
mensen mij wat vragen dan zoek ik net 
zolang totdat ik heb gevonden wat ze 
zoeken, net als mijn buurman Johan 

eigenlijk. Je leert zo ook veel mensen 
kennen tijdens die zoektochten. Ik zag 
ooit op een vlooienmarkt iemand die veel 
kleding verkocht; die gaf mij een naam 
van een groothandel door en zo ben ik 
gaan uitbreiden.” 

“Heb je ook ooit iets niet kunnen 
vinden?” “Het klinkt misschien heel gek 
maar een oude slipjas in maat 56; daar 
is echt niet aan te komen.” 

“Waar moeten we nu straks naar toe 
voor onze carnavalskleding Lia, waarom 
ga je stoppen?” Ik ben nu 72 jaar en 
mijn gezondheid laat het ook niet echt 
meer toe. Het is het allerliefste wat ik 
doe maar het is zo intensief; spullen 
inkopen. Alles wassen 
en strijken. Alles netjes in de winkel 
hangen/leggen, daar gaat zoveel tijd 
in zitten. Het lukt me niet meer. En 
dan te bedenken dat ik vroeger samen 
met een coupeuse/naaister in de 
carnavalsperiode ook drie tot vier jurken 
per dag op maat gemaakt afleverde. 
Zover ging ik in mijn dienstverlening en 
wat kreeg ik daar energie van. 

Ik krijg ook veel energie van de mensen, 
van hun verhalen, hun zoektochten, hun 
levensverhalen soms. Zelfs kwam er ooit 
iemand terug in de winkel om opgelucht 
te vertellen dat niemand had gezien dat 
het een tweedeHansje was. Geweldige 
verhalen en herinneringen”

Twinkeltje en  
haar superheld Lia Antonis
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“Dus dit carnavalsseizoen kunnen we 
nog bij jou terecht?”
Ja, dit seizoen nog wel en dan is het 
echt over en uit. 

26 jaar lang Twinkeltje, 26 jaar 
lang Carnaval bij Twinkeltje. Veel 
Moergestelnaren en zeker ook veel 
mensen van buiten Moergestel zijn Lia 
dankbaar.
Het typische winkeltje met een bijzondere 
etalage en een krakende deur. 
Er is hier zelfs een heus gedicht over 
geschreven door Harrie de Klaore. 

Hier ziet u een QR code die u met uw 
telefoon kunt scannen, dan kunt het hele 
gedicht lezen. 

Lia, bedankt voor het interview en voor 
26 jaar lang gastvrijheid en gezelligheid 
in Twinkeltje. Het ga je goed. 

MET DE PAPLEPEL INGEGEVEN!

Het Carnavalsfeest 
is een eeuwenoude 
tradtie. En zoals het 
bij een echte traditie 
hoort, wordt deze van 
generatie op generatie 
overgedragen. Dit 
gaat natuurlijk bij de 
Pierewaaiers niet anders. 
Dit jaar is er met Wies 
weer een toekomstige 
carnavalsvierder 
geboren. En zoals we 
de ouders kennen, 
zullen zij haar het 
carnavalsgevoel met  
de paplepel ingeven.

WIES VAN DER AA

31 december is traditioneel 
de dag van iets afsluiten. We 
laten een jaar achter ons en 
om middernacht luiden we 
met een geweldig vuurwerk 
het nieuwe jaar in. Dit vuurwerk 
kwam afgelopen jaar bij 
Paulien en Laurens echter 
een paar uur eerder. Wies 
vond het leuker om 2022 als 
geboortejaar te hebben en 
dacht…..ik ga niet langer 
wachten. Ook voor Kato is 
dit natuurlijk een feest, want 
nu kan ze als grote zus de 
paplepel doorgeven.

Namens de redactie van het Pierewaaiersblaoike 
willen we Paulien, Laurens en Kato feliciteren.
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PRAKTISCHE INFORMATIE:
Locatie: Café de Brouwer Moergestel
Datum: 20 februari 2023
Tijd: 12.00 uur
Entree: Gratis
Eten: Gratis en aangeboden door
 C.V. De Pierewaaiers
Eieren: Gebakken (oorsprong: van 

tussen de kippendijen)
Nieuw bij de soep: 
 Houten lepeltje, 
 tijden veranderen meejse.

Op carnavalsmaandag 20 februari 2023 is het dweilen geblazen in het 
Pierewaaiersrijk. Dweilen in het Pierewaaiersrijk, wat een zin! Want daarin zitten 
een korte ei, een lange ei en zelfse Gèsselse aaier verstopt. En dat treft, want 
we beginnen deze dag met ons inmiddels traditionele ‘bôjum leggûh’ (eujz, daar 
zit ook nog een Engelse egg in!). De Pierewaaiers verzorgen met de mensen van 
de Brouwer een fijne lunch. Waardoor de pilsjes een zachte landing tegemoet 
gaan die maandagmiddag. Kom dus gewoon lekker om 12.00 uur naar onze 
residentie. Maandagochtend, lekker een eitje naarbinnen duwen, misschien nog 
wat eten en dweilen met de kraan wagenwijd open. Zin in! En daarna…ay ay ay

Maandag dweildag

Unne Bôjum Leggûh

Na de feestelijke ouverture van carnavalsmaandag met het eieren 
bakken en ongetwijfeld al een knallend optreden van Johan, is 
het tijd om echt te gaan dweilen. Pierewaaiers, sluit oe aon! Het 
dweilprogramma vind je in deze krant. Iedereen is welkom en 
hopelijk passen we met zijn alleen in de kroeg. Vragen over het 
dweilen? Check onze pagina’s (met een P!) of spreek iemand aan 
van de Pierewaaiers. Jij spreekt ons namelijk wel aan.

Dweilen met de Pierewaaiers
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Uw specialist voor ontwerp en uitvoering op het gebied van:

  - grond-, weg- en waterbouw
  - sloopwerken
  - natuurbouw
  - cultuurtechniek
  - asbestsanering
    - bodemsanering
  - grondbank

Zandstraat 14a
5066CA Moergestel

T: 013-513 13 37
E: info@vanderzanden.nl



Heel graag bedanken wij  
alle vrijwilligers van  

C.V. De Pierewaaiers voor hun  
inzet op welke manier dan ook. 

We hopen van harte dat ze ook in  
de toekomst actief bij  

onze vereniging betrokken blijven.

Allemaal super bedankt !!!

1. Van wie zèède gij er eentje? 
Van Rien van de Wouw van de Harmonie en Käthe 
van de Wouw.

2. Hoe oud zèède gij en waor komde gij vandaon? 
Ik ben 48 lentes jong en kom gewoon hier uit Géssel.

3. Waor kunne mensen jou van kennen? 
Gewoon uit het dorp.

4. As ge mee Carnaval as superhero verkleed zou 
moete, wie zou het dan zèn en waorum ? 
Dan doe ik mijn Obelix pak wel aan, die geeft mij ook 
superkrachten!

5. Wa is jouw superkracht  
(en nie allêeneg mee Carnaval)? 
auwehoeren.

6. De invuloefening: 
Als een Pierewaaier mèn vraogt om mee Carnaval 
te daanse, moet het op dees nummer:  
zin in kip. 
Als een Pierewaaier mèn iets te drinke aanbiedt 
met Carnaval wil ik: natuurlijk een pilske. 
Als een Pierewaaier mén…: vraagt wie ik ben is’t 
ginne pierewaaier…

7. Mèn ultieme carnavalsmotto is? 
Waarom hedde gy nog gin bier gehaold!

8. Wa miste in het huidige carnavalsfist in ons 
Pierewaaiersrijk? 
Saamhorigheid. Niet allemaal in je eigen kroeg 
net als de rest van het jaar maar met de gehele 
gemeenschap en iedereen die zich er thuis voelt!

9. Mee welke bekende Nederlander hadde altij al 
eens de polonaise willen lope en waorum? 
Ginnen inne, ik heb niks met het fenomeen ‘bekende 
Nederlander’. Als je gezellig bent doe je gewoon mee!

10. Wa is oe grôotste blooper mee Carnaval gewist 
(die heel Gèssel mag of zelfs moet weten)? 
In den draai van een stoel gevallen en met een flinke 
jaap in mijn pols naar den dokter. Natuurlijk daarna 
meteen weer terug natuurlijk!

11. Wa is oe schônste herinnering aon Carnaval? 
Gehaktballen met Sathé saus bij ons Pa en Moeder. ’s 
Maandags na het dweilen met een man of 60 bij ons 
thuis 100 gehaktballen, 2 pannen soep en een paar 
mikken brood wegwerken. Komt elk jaar weer boven 
drijven hoe geweldig dit was.

DE CARNAVAL VAN 

PETER VAN DE WOUW
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Afgelopen juli hebben we onverwacht afscheid moeten 
nemen van een zeer gewaardeerd lid van  
C.V. De Pierewaaiers: Ton van Gool.

Zo ongeveer vanaf de oprichting van onze vereniging 
in 1962 was Ton betrokken bij De Pierewaaiers. Er zijn 
maar weinig functies die Ton niet heeft vervuld in zijn vele 
actieve jaren bij onze vereniging. In het bestuur actief als 
secretaris en later als voorzitter. Lid van de hofhouding, 
waarbij Ton ook bekwaam de rol van ceremoniemeester 
vervulde. De kroon op zijn ‘werk’ kwam met zijn 
uitverkiezing tot Stadsprins Antoine I in 1989 én 1990.

Ook muziek was een passie voor Ton en vele jaren heeft 
hij als trompettist deel uitgemaakt van (S)taporkest  
d’n Ambiejans. Tevens bleef Ton tot het laatste moment 
met veel passie een actief muzikant. 

We verliezen in Ton een echte verenigingsman, waarop je 
nooit vergeefs een beroep deed. 

Een vrijwilliger in hart en nieren, een markante 
Moergestelnaar dat was Jan Janssen. 

Voor veel verenigingen stond hij altijd klaar. Op het 
voetbalveld bij de EHBO, zowel voor, achter als op het 
podium bij de harmonie. Jan was een harde werker 
maar hield op zijn tijd van een feestje. Hij was een echte 
gangmaker. Het is daarom bijna logisch dat hij het 
Moergestelse Carnaval een warm hart toe droeg.  
Hij organiseerde in de vroegere jaren de dweilmiddagen, hij 
heeft met Pieregebler meegedaan met het Allegaartje en 
als lid van de Alpenjagers trad hij meer dan regelmatig op; 
ook met Carnaval. Je kon altijd een beroep doen op Jan. 

Jan, bedankt voor wie je was en voor alles wat voor je 
Moergestel hebt gedaan. 
Voor altijd in ons Gessels hart! 

Ton van Gool
 27 september 1939           † 3 juli 2022

Jan Janssen
 18 september 1940          † 22 december 2022

I N  ONS  GÈSSELS  HART
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Ik schaam me!

Een paar maanden geleden, tijdens het eerste Pierewaaiers 
Open tennistoernooi, waren mijn mede-Pierewaaiers en ik 
aan het tennissen toen we het woordje ‘bier’ hoorden.

Niet veel later werden we nieuwsgierig hoe dat samen zou 
gaan; tennis en bier. We begonnen met één pilsje, want we 
wilden ons experiment verantwoord uitvoeren. Het tennissen 
ging na dit pilsje duidelijk meer ontspannen en we besloten 
ons experiment verder uit te breiden. Een tweede, derde, 
vierde en misschien wel vijfde pilsje volgden. Van tennissen 
kwam niet veel meer terecht, maar de sfeer in het paviljoen 
werd met elk pilsje beter. We hadden een geweldige avond. 
Maar zoals bij elk Pierewaaiersfeestje kwam er ook aan 
dit feest een eind. Ik schaam me diep over hoe het daarna 
verliep. Tegelijk vind ik het heel normaal, maar als iemand er 
over praat, voel ik dat ik nog steeds rood word.

Als ik de volgende dag wakker word en een ontbijtje voor 
mijn gezin wil gaan halen bij de plaatselijke supermarkt, kom 
ik tot de conclusie dat ik wel een fietssleutel heb, maar mijn 
fiets spoorloos is. De paniek slaat toe. Ik voel me als een 
drummer zonder stokken en bel een niet nader te noemen 
Pierewaaierin in de hoop dat zij weet waar mijn fiets gebleven 
is. Helaas, niets blijkt minder waar! 

Ze weet hoe belangrijk mijn fiets voor mij is en komt met het 
lumineuze idee om te informeren bij een mede ex-Prins die 
meermaals met ditzelfde bijltje gehakt heeft (zeker gelet op de 
grote berg hout die regelmatig bij hem in de inrit ligt). Als deze 
ex-Prins van de eerste schrik bekomen is (dat het deze keer 
niet zijn fiets is die kwijt is) drinken we een bakje koffie en 
nemen we alle mogelijkheden door om te achterhalen waar 
mijn fiets gebleven kan zijn. Zelfs één van de bestuursleden 
wordt gebeld voor een reconstructie van mijn terugreis. 
Dit bestuurslid weet dat er fietsen met dubbelgevouwen 
voorwielen zijn gesignaleerd, maar waar mijn fiets gebleven 
is, blijft een raadsel. Er zit niets anders op dan zonder mijn 
fiets naar huis te gaan. 
Voordat ik naar huis ga, check ik nog even waar mijn ex-

prinses uithangt. En dan krijg ik een ingeving: Als ik op de 
Life360-app kan zien waar mijn ex-Prinses is, zou deze 
app mij dan ook kunnen vertellen waar ik gisteren allemaal 
geweest ben. Je raadt het nooit, maar dat kan dus! Op de app 
is te zien dat ik netjes richting huis gegaan ben. Nou ja, met 
een tussenstop van een half uurtje op het St Jansplein…zegt 
de app. Ik kan me niet herinneren dat ik daar geweest ben, 
maar besluit voor de zekerheid toch een kijkje te gaan nemen 
of ik mijn fiets bij de kerk heb achtergelaten. Misschien had 
ik wel een lekke band en ben ik dat vergeten. Geen fiets bij 
de kerk als ik daar aankom. 

Ik besluit gedesillusioneerd dan maar een pilsje te nemen 
op het terras bij de residentie van de Springveren. En dan 
gebeurt er iets ongelofelijks: terwijl ik het terras op wil lopen, 
wordt mijn aandacht getrokken door het fietsenrek voor 
het terras. En je gelooft het niet, maar daar staat ie; mijn 
zoekgeraakte fiets! Ik voel een en al vreugde door mijn lijf 
gaan. Om dit te vieren, trakteer ik de kastelein op een pilsje. 
Samen halen we herinneringen aan de nacht ervoor boven en 
langzaamaan begint me te dagen wat er allemaal gebeurt is 
na het Pierewaaiers Open tennistoernooi.
Lieve Karnevaali, je zult vast begrijpen waarom ik me zo 
schaam!

Beste ex-Prins,
Ik snap heel goed dat je jezelf schaamt, maar dat is echt 
nergens voor nodig. Je bent echt niet de enige Pierewaaier 
die de Life360-app gebruikt! Wellicht dat er zelfs Pierewaaiers 
zijn die door het lezen van jouw verhaal de app gaan installeren 
om zo hun zoekgeraakte Pierewaaierssjaal, jas of zelfs hun 
vrouw terug kunnen vinden met Carnaval. En ik zou voor 
willen stellen dat ook de Prins de app gaat gebruiken voor het 
geval hij de scepter kwijt mocht raken. 
Je hoeft jezelf ook echt niet te schamen dat je een uitstapje 
hebt gemaakt naar een andere 
residentie. Zie het als een 
voorproefje voor het dweilen 
tijdens Carnaval. 

Liefs,

Lieve Karnevaali…Lieve Karnevaali…

Wil jij ook jouw verhaal kwijt aan 
Karnevaali, of schrijf je voor een 
vriend? Neem dan contact op met de 
redactie door een mail te sturen naar 
pierewaaierskrant@gmail.com.
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Voor een goede,
gebruikte auto.

Ga je naar:

Sonman 36
Moergestel

Tel.:(013) 513 37 45 

Fonken Control,
Coaching & Advies



17 VRIJDAG 
FEBRUARI 18 ZATERDAG 

FEBRUARI 19 ZONDAG 
FEBRUARI 20 MAANDAG 

FEBRUARI 21 DINSDAG 
FEBRUARI

09.30

10.00
10.30

11.00
11.30

12.00
12.30

13.00
13.30

14.00
14.30

15.00
15.30

16.00
16.30

17.00
17.30

18.00
18.30

19.00
19.30

20.00
20.30

21.00
21.30

22.00
22.30

23.00
23.30

* tijden zijn indicatief

PROGRAMMA 2023*

Ziekenbezoek
Prins en adjudant
9:30 - 11:45

Ontbijten
Burgemeester, 
wethouders, Prins en 
adjudant uit Oisterwijk, 
Haaren & Moergestel
Café Mie Pieters
9:30 - 11:45
(Niet openbaar) Samenkomst voor 

wagencommissie
11:00 - 12:30
Prins en Adjudant
Café De Brouwer
(interview MTV-radio)
11:00 - 12:30

Unne bôjem lègge 
Café De Brouwer
11:30 - 13:15 Pierewaaiers

spelen thuis
Café De Brouwer
12:00 - 15:00

Stanislaus
Prins en Adjudant
enkele raadsleden
15:00 - 18:00

Café De Brouwer
20:00 - 22:45

Café De Klaore
14:00 - 14:45

Brouwhuys Reuz
15:30 - 16:15

Eet- en borrelhuys RooT
16:45 - 17:30

Feestavond
Café De Brouwer
19:15 - 23:11

Café De Veerkes
13:15 - 14:00

Eetcafé Epi
14:45 - 15:30

Café De Brouwer
16:15 - 16:45

Ontvangst
St. Jansplein
Burgemeester Janssen
13:30 - 15:00

Prijsuitreiking
Volwassen  
Café De Brouwer
16:00 - 18:00

C.V. De Durdraaiers
Prins Emile d’n Urste & 
adjudant Gijs
‛t Draaiboompje
20:00 - 22:00

Optocht
12:30 - 13:30

Prijsuitreiking kinderen 
in RooT
15:00 - 16:00

Diner
Gerrithoeve
18:00 - 19:45
(niet openbaar)

Diner
Gerrithoeve
17:30 - 19:15
(niet openbaar)

Uitreiking 
wisselbeker 
prinsenwagens 
door Stadsprins
22:00 - 22:15

Gesselse Goudgele 33
Café De Brouwer
14.00 - 18:15

Diner
Eetcafé ‛t Draaiboompje
18:15 - 20:00
(niet openbaar)

C.V. De Dor(s)tvlegels
Prins Stefan &  
adjudant Robby
Eet- en borrelhuys RooT
21:00 - 23:11

Café De Klaore
20:00 - 21:00

Carnavalsmis
Kerk
12:15 - 13:30

Sleuteloverdracht
Burgmeester 
Janssen
14:30 - 14:45

Lunch bij de Prins 
11:45 - 13:00
(Niet openbaar)

Borrelen
Café De Veerkes
15:30 - 18:00

Diner
Eetcafé Epi
18:30 - 20:00

Dweilen
20:00 - 23:11

Scholencarnaval
Den Boogaard 
13:00 - 15:30
(Niet openbaar)

Samenkomst De Brouwer
18:00 - 18:15
(in kiel en met sjaal)

Samenkomst De Brouwer
11:45 - 12:15
(Eregarde en aanhang)

Diner
Bij Wout
18:00 - 20:00
(niet openbaar)

Afsluiting Carnaval
22:45 - 23:30
Pirrotverbranding 23:11
Sleuteloverdracht en 
Motto 23:15
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SSCCAANN  MMEE

Vrijwillige bijdrage 
carnavalskrant

 

Scan de QR-code om te betalen voor Donatie
carnavalskrant 2023.

Gebruik de Camera App op je telefoon.
De QR-code is geldig tot 5 januari 2025.

Of u kunt een bedrag overmaken op 
NL71 RABO 0134 5027 60 

t.n.v. C.V. De Pierewaaiers. 
Namens de vereniging heel hartelijk bedankt!

 
(Let op: mogelijk werkt de QR-code niet 

correct als deze wordt gescand met 

een bankieren-app anders dan die van de Rabobank.)



50 JAAR DE PIEREWAAIERS 
BIJ DE BROUWER ZONDER 
BORRELPLANK 

Op 18 juni vorig jaar konden we eindelijk vieren dat we (inmiddels 
meer) dan 50 jaar worden gehuisvest bij onze residentie café de 

Brouwer. Niemand minder dan familietelg Thijn verzorgde met zijn 
band Get Lost de muzikale omlijsting. In een eerder stadium hadden 
de Pierewaaiers kastelein Jan-Hein en de zijne reeds verblijd met een 
plaquette, door hem vaak liefkozend omschreven als enorme borrelplank. 

De gehaktballetjes werden deze avond echter ‘gewoon’ geserveerd 
vanaf een bordje. Er waren wel prikkers aanwezig. Gelukkig geen 
needlespikers! Want zo’n prikker in je donder, dat is toch ook niet niets.

PAK UITDRINKEN

Op 1 juli 2023 is het tijd voor het Pak Uitdrinken. Hebben de 
Pierewaaiers een reden nodig om dorst te krijgen? Nee, wij hebben 

altijd dorst. Alle leden zijn trouwens welkom tijdens onze kermisbarbecue 
en feest(je) naderhand. Nog geen lid? Bedenk dan of je daar een reden 
voor nodig hebt. Zo ja, word lid! Zo nee, word lid!

60 JAAR 
PIEREWAAIERS

Het feestje op 18 juni 2022 was 
natuurlijk ook vooral om onze 

60e verjaardag (12 maart 2022) te 
vieren. Inderdaad, de Pierewaaiers 
hebben daadwerkelijk altijd een 
reden voor een feestje!  
 
Ons nog niet gefeliciteerd met dit 
heuglijke feit? De bierpakketten 
mogen worden afgegeven achter 
de bar.

RAADSVERGADERING 
SCHITTEREN IN AFWEZIGHEID

Vorig jaar was het een raadslid van de Pierewaaiers 
gelukt om stiekem een verslag te schrijven over de 

hofhoudingssvergadering. Maar dit jaar blijft alles binnenskamers 
bij de Moergestelse carnavalsvereniging. Was de inkt op? Of de 
inspiratie? Zijn er eigenlijk wel vergaderingen geweest? Wij denken 
dat de mol van 2022 dit jaar schitterde in afwezigheid. Geen mol, 
dat scheelt een hoop!

KENNISMAKING MET DE PRINS

Een week na de prinsonthulling was het tijd om de Prins echt te 
leren kennen. Ergens in het buitengebied, we zeggen niet waar.  

Het feest is namelijk nog aan de gang.

50 51

KORT



FOTO’S MAKEN

Onze prachtige statiefoto al 
gespot in deze krant? Of wat 

te denken van de centerfold? Wat 
een (super)helden zijn het toch die 
Pierewaaiers! En zo bescheiden 
ook. Zulke prachtige foto’s komen 
natuurlijk niet zo maar tot stand. 
We vragen eerst een bevriende 
carnavalsvereniging naar een mooie 
locatie, verzamelen dan vlak na het 
avondeten (vandaar de volle buiken) 
op ons paasbest, de fotograaf 
van Ursel installeert de camera 
en monteert een paar paraplu’s. 
Daarna roept Laurens heel hard 
‘POEP’, lacht iedereen en flits, dat 
was weer een shoot van Bas Smits.

PAK INDRINKEN

Op 21 januari van dit jaar was 
het tijd voor het jaarlijkse ‘Pak 

Indrinken’. Hebben de Pierewaaiers 
een reden nodig om te drinken? 
Nee, maar we hebben er wel altijd 
eentje!  

Zo bijzonder is het Pak Indrinken 
trouwens niet. We gaan hooguit 
bowlen, live karaoke zingen, 
laserschieten in het bos of de 
Prins de aftrap laten verzorgen in 
de Belgische zolderklasse van het 
voetbal. 

TYPISCH GÈSSEL MET VOLOP ZON
Op 18 september mochten de 

Pierewaaiers samen met een aantal 
jonge enthousiastelingen garant staan 
voor de eerste editie van Typisch Gèssel. 

Een straatfestival dat helemaal bij het dorp past. Niet te moeilijk, 
heel goed verzorgd en super gezellig. En kijk eens naar de foto’s! 
Het lijkt wel een zonovergoten feest. Helaas waren er bijna (!) meer 
regen- dan bierdruppels. Toch kon dankzij de mooie tent iedereen 
droogstaan en hoefde dankzij de kasteleins niemand droog te staan.

DWEILEN MET  
DE PRINS 

Prins Frans d’n Twidde was op de dag 
van ons Prinsenbal tot 23.11 uur 

voor velen nog een vrij onbekende gast. 
Een etmaal later al onze beste vriend.  
 
Hoe dat zo snel gaat?  
 
Hij zorgde ervoor dat iedereen  
’s nachts al op de eier kon komen  
(bij zijn adjudant Johan by the way).  
Gaf ’s ochtends een openhartig 
interview op MTV Radio BlaBla en 
leidde ’s middags al een grandioos 
gezellige dweiltocht langs diverse 
Moergestelse cafés. Hebben de 
Pierewaaiers eigenlijk een reden nodig 
om te dweilen? We hebben er vaak wel 
eentje, en niet alleen na het overgeven.
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Het is een vroege vrijdagochtend 
ergens in oktober. De weg is nat, de 
heide mistig en het bandje slap. Een 
niet geheel piep- en kraakvrije fiets 
stuurt mijn hoofd door een venijnig 
gemiezer richting de laatste werkdag 
van deze week. Het weekend….het 
lijkt zo dichtbij maar op dit moment 
ook zo ver weg.

Dat hoofd ja…met aan de ene kant 
een minuscule kramp veroorzaakt door 
de avond ervoor, maar aan de andere 
kant dat melodietje dat ik maar niet 
kan vergeten: “Wij gaan skiën, op de 
Pierenbèhèreg🎵”. Een uniek nummer 
van een unieke groep, waardoor de 
uitverkiezing als Pieregeblèr Classic net zo 
logisch als terecht is: De Zevertoeten!

Voor sommigen behoeven De Zevertoeten 
totaal geen introductie. Voor de 
jongeren onder ons waarschijnlijk 
wel. De Zevertoeten: door sommigen 
destijds gezien als een soort van rebelse 
protestbeweging uit café de Klaore tegen 
het gevestigde etablissement. Die gasten 
die – als ze dan eens de oversteek naar 
café De Brouwer maakten – flessen 
Dommelsch moesten hebben, omdat 
ze die Amstel van HdB of JHdB niet te 
zuipen vonden. In de eigen kroeg had elke 
stamgast zijn vaste kruk,  dus je moest als 
gast niet op de verkeerde kruk gaan zitten. 

Maar met dit beeld doen we  
De Zevertoeten echt tekort en wordt 

het dan ook de hoogste tijd om deze 
vooroordelen de wereld uit te helpen. 
De afgelopen jaren hebben de jongens 
van de Klaore al veel missiewerk bij de 
Pierewaaiers verricht. En ben nu eerlijk, 
als je een raad van 33 op de been kunt 
krijgen, een officiële website hebt en maar 
liefst 4x het podium van het Pieregeblèr 
hebt beklommen, hoor je er echt bij! 

Pieregeblèr Classic: De Zevertoeten

The day before….
Het is een doordeweekse donderdagavond 
als uw reporters, toch enigszins aarzelend, 
de Klaore binnentreden. Over het biljart 
gebogen, hangt een gozer met een vers 
gekrijt topje van z’n lange houten steel 
met blauwe punt – in de volksmond keu 
- om met zijn witte bal drie banden én de 
2 andere ballen te raken. In de sfeervolle 
terraskamer (red: sjieke benaming voor 
rookhok) zit een stel jongelui te vapen 
(lees: inhaleren van een elektrische sigaret 
met smaakje). Wij nemen plaats aan een 
hoge tafel. Tijd om het naadje van de kous 
bloot te leggen.

“Hé jongens, comment ça va?” Laurens 
had zijn openingszin vooraf al helemaal 
bedacht. Hoe mooi is het om het diepte-
interview met de Pieregeblèr Classic van 
dit jaar te starten met een gedistingeerde 
knipoog naar één van de vier inzendingen 
van de toenmalige raad uit Café de Klaore. 

Aan de hoge tafel zitten Bob en Bart al 
klaar, waarbij Christ vanachter de bar een 
legendarische openingszin heeft: “Pilske 
derbij, jongens ?” Wij guizen nog even 
vluchtig door onze volgeschreven stencils 
met vragen, nemen een slok en schrapen 
onze kelen…..en dan;

De Zevertoeten, wie zedde gullie 
en waar ‘huisde’ gullie ten tijde van 
Carnaval?
Beide Zevertoeten kijken ons verbaasd 
aan met zo’n blik van….wordt dit het 
niveau van de avond? Maar wij dachten…
laten we het interview rustig opbouwen. 
Gelukkig breekt Bart het net-bevroren ijs: 
‘Wij, de Zevertoeten, zijn hier in Café de 
Klaore begonnen met een Raad van Elf. 
Of liever gezegd, de Raad van 33. Op het 
hoogtepunt sloten 33 bakkers-, of waren 
het slagersmutsen, zich bij onze raad aan. 

Hoe is het besef dat je na vanavond 
te boek staat als een Pieregeblèr 
Klassieker? 
Bob; “Oei-oei, tsja, eigenlijk wel mooi. 
Misschien is dit wel eindelijk de erkenning 
waar we al die jaren al naar hebben 
gesnakt…hahaha.”

Waarom deden jullie eigenlijk mee? 
Bart: “Wij waren natuurlijk een zeer 
serieuze club en in dat geval hoort 
daar ook bij dat je aan de carnavaleske 
activiteiten in ons dorp meedoet. Dus ook 
het Pieregeblèr. 

Pieregeblèr Classic

The day after….
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Bob: “het verhaal gaat trouwens al jaren 
de ronde dat het jaar voordat we voor de 
eerste keer meededen aan het Pieregeblèr 
we bij Mark Boogaers in de studio al een 
nummer hebben opgenomen. Dat nummer 
is door ons echter nooit uitgebracht. Ik kan 
me het niet goed meer herinneren, maar 
was het niet iets met 2 appels, 2 peren in 
een koelkast of zoiets?” 

Een vlugge blik in het verleden leert 
ons vier inzendingen én net zoveel 
deelnames aan het Pieregeblèr. 
Wie was verantwoordelijk voor een 
volwaardige Zevertoeten-act?
Bob wijst naar Bart.

Bart: “Ik zong, Christ zong en Twan 
de Bakker schreef de tekst. En Erwin 
natuurlijk, ‘die deed ook wat.....zingen” 
Vier liedjes, inderdaad.
Bob: “Als ik het goed heb, hebben we in 
2007, 2008, 2009 en 2011 meegedaan.”

De muziekkeuze lag redelijk in het 
alternatieve en tekstueel werd de 
kunst van het niet-rijmen een ‘unique 
sellingpoint’ van jullie toch wat 
excentrieke Pieregeblèr act.
Het is ook leuk om te achterhalen 
wat de originele versie van een 
bepaald Pieregeblèr-lied is, zo ook bij 
jullie. Vlaamse kelten, Ierse beukers, 
Hollandse Chansonniers en Duitse 
Nogwèhs... alternatief sowieso.
Bart: “Even denken hoor. We hebben 
sowieso op het nummer van Laïs (’t 
Smidje) ons Zevertoeten Lied gebaseerd. 
Voor ‘het gaot nooit es goed’ moet je maar 
eens zoeken op Flogging Molly – What’s 
Left Of The Flag. En hoe heette dè Duitse 
nummer ook alweer? En niet te vergeten: 
The Shorts van Comment ça va, jeh!”

Bob: “ons nummer van Flogging Molly’s is 
toen live ingespeeld door de Bekkersband 
en opgenomen in de schuur bij Edwin 
Daemen op d’n Broeksie. Dat wilden we 
toen ook met band en al op het podium bij 
het Pieregeblèr doen. Dit was toch te veel 
gedoe, helaas.”

Hieruit kunnen we toch wel de conclusie 
trekken dat de zowel de Bekkersband 

alsook de Brookside Barn van Edwin 
Daemen zich hebben laten inspireren door 
én hun muzikale successen te danken 
hebben aan De Zevertoeten. 

Pieregeblèr is een festival met ‘self 
made’ artiesten van eigen bodem. 
Toevallig kun je er een eerste prijs 
behalen en voor meer dan één 
deelnemende artiest toentertijd was 
winnen nipt even wat belangrijker als 
meedoen. Voor de Zevertoeten ook?
Beiden: “Neuhh.”

Hoe verliep het in de voorbereiding 
naar het optreden?
Frans (die net binnen komt): “Op de dag 
van het optreden uiteraard allemaal stipt 
19.00 uur in de Klaore, waar onder de 
bezielende leiding van Maarten Linssen 
nog een laatste hand gelegd werd aan de 
geo, goore, choreographic.” 
Bart: En dan was je ’s avonds pas om 
23:00 uur aan de beurt! Afijn, de dansjes 
zaten er dan natuurlijk niet meer in.”

Hee Frans, leuk dà ge der ôk bent 
trouwens. ‘Pilske nog, mannen’ Behjot, 
Christ…we zitten er nu toch. 

Wanneer bende eigenlijk een 
Zevertoet?
Bart: “Als je de contributie betaalde”.
Contributie? 
Bob: “Jazeker, we hadden toch al gezegd 
dat we een serieuze club waren. Steevast 
op dweilmaandag moest de contributie 
betaald worden: 50 euro. Er is een jaar 
geweest dat de contributie tussentijds 
verhoogd werd. We waren 
aan het dweilen bij ’t Stokske 
en moesten daar iets van 
1.500 euro afrekenen. Dan 
is de pot met 33 raadsleden 
zo leeg. Bleek dat ze in plaats 
van 30 bier 300 bier hadden 
aangeslagen. Hebben ze 
volgende dag wel netjes met 
ons verrekend.”

Frans: “Gelukkig was het 
vervoer naar  
’t Stokske niet zo duur. 
Voor de Brouwer stond Jo 

Nouwens, met een bus van Bertens, voor 
de Pierewaaiers klaar. Die hebben wij toen 
maar efkes gekaapt.” 
Met 50 luttele pietermannetjes 
verzekerde je je dus van een plaatsje 
bij de Raad van 33. Zoveel stonden er 
toch nooit op het podium?
Alledrie: “Nee!”

Maar derhalve zouden we kunnen 
stellen dat in de context van de kip 
en het ei-verhaal de conclusie is: 
allereerst waren er De Zevertoeten en 
opvolgend De Zevertoeten op  
‘t Pieregeblèr... Klopt dat?
Alledrie: “Ja!”

Maar dan moeten we eerst terug naar 
het echte begin van De Zevertoeten, 
ook wel de Raad van 33. Was de 
oprichting van deze raad een klein 
middelvingertje naar de gevestigde 
orde aan de overkant? Was het indirect 
een advies om de hele gang van zaken 
daarzo niet al te serieus te nemen?
Christ: “Beetje wel. De Zevertoeten waren 
allergisch voor drie dingen: Amstel Bier, 
zonlicht en filtersigaretten van Caballero.. 
Zullen we ‘t nog inne doen, heren?”

Wij roken niet Christ…maar een biertje 
is altijd goed. 
Bart: “We zijn in 2006 begonnen met 
Prins William (niet te verwarren met die 
kalende troonopvolger uit het Verenigde 
Koninkrijk). Voor de trouwe lezer(es) van 
deze rubriek staat deze Zevertoetende 
Prins ook wel bekend als Will.I.Am of de 
personal roady van Julio Iglesias. Maar 

goed, dat is allemaal bijzaak. 
Prins William zwaaide dat jaar 
dus de eischep. Vervolgens 
hadden we ieder jaar unne 
nieuwe Prins.” 
Frans: “In 2007 was Koen 
Hessels onze Prins. In die tijd 
hadden ze bij  
De Pierewaaiers ene Bas 
als Prins, dus wij vonden 
2 prinselijke broers op één 
podium wel grappig. Later 
zijn onder andere Bart en 
Jurgen van Ras ook nog Prins 
geweest.”

Bob: “En we mogen Marion Kerkhof 
niet vergeten. Wij waren onze tijd qua 
diversiteit en inclusiviteit al ver vooruit.”
Frans: “De Prinsverkiezing was ook altijd 
een groot festijn. Op zaterdagavond met 
Carnaval. We hadden ooit een bingo met 
mooie prijzen, zoals een strijkplank, 2e 
hands singletje van BZN én als hoofdprijs 
natuurlijk het unieke prinsschap. 
Bob: “Zo hebben we ook een keer een 
rad van fortuin gedaan, waarbij iedereen 
die binnen kwam een lot met een 
nummer kreeg. Degene met het nummer 
waarop het rad zou eindigen zou dat 
jaar Prins worden. Toen hebben er een 
hoop met klamme zweethandjes binnen 
gezeten.” 

Bart: “En we mogen natuurlijk onze versie 
van Idols niet vergeten. Met een optreden 

van Robert Boney M en de Gèsselse Peter 
Beense in de jury.” 

Frans: “Maar de Prinsen hadden 
ook onderscheidingen. Zo kan ik me 
herinneren dat William een heleboel 
medailles van de camping had. Ook 
hebben we ooit een slabbertje en een 
rookworst als onderscheidingen 
gehad. Kosten noch moeite werden  
er gespaard.”

Shit, we zijn al een tijdje oude koeien 
uit de sloot aan het halen, maar 
weten nog niet eens waar de naam 
Zevertoeten vandaan is gekomen?
Bob: ”We hadden eigenlijk nog 
drie andere namen voor onze club, 
eentje daarvan was sowieso ‘de 
Pakkendragers’….En uh..”

Bart: ”Ja, en volgens mij hebben we het 
ook over de Dobbelaers gehad. Totdat 
geheel uit het niets Drs Rinus Denissen 
zich vanaf de bar omdraaide en zei: 
“Gullie zèèt een stelletje zevertoeten, da 
zedde gullie.”

Bestaan de Zevertoeten eigenlijk nog?
Bob: “Nee, failliet. De penningmeester 
schijnt er met de dubbeltjespot vandoor 
te zijn gegaan…hahaha.”
Voor de die-hard fans van De Zevertoeten 
die na dit interview niet genoeg hebben, 
verwijzen we jullie naar youtube. Als je 
op Zevertoeten zoekt, vind je nog een 
paar hilarische filmpjes uit de oude doos. 
Daarbij hebben De Zevertoeten nog een 
eigen website, welke nog steeds actief is. 

Op zaterdag 9 juli 2022 werd het  
1e Pierewaaiers Open 
Tennistoernooi georganiseerd. 
Zou het zijn dat een Pierewaaier 
tussentijds zijn of haar energie 
kwijt moeten of is het om in vorm te 
blijven voor het mooiste, gezelligste 
en belangrijkste volksfeest van het 
jaar……? Vult u dat maar zelf in ! 

De ingrediënten voor zo’n toernooi 
zijn op zich niet zo moeilijk bij elkaar 
te verzamelen. Een Pierewaaier 
nodigt een niet-Pierewaaier uit en 
spelen vervolgens onderling korte 
tenniswedstrijdjes. 

Resultaat op deze zonnige 
zaterdagmiddag: ca. 40 fanatieke 
dames en heren die streden om 
de felbegeerde wisselbokaal, 
maar zeker ook voor het complete 
trekhaakbeschermingspakket de luxe.

Het was een dag met veel gezelligheid, 
lekkere hapjes en een geweldige 
borrelavond, waarbij voor sommigen  
de uitspraak ‘wat gebeurt in..., blijft 
in...’ meer dan van toepassing was. 
Maar wat we wel kunnen zeggen, is 
dat deze 1e editie schreeuwt om een 
vervolg. 

1e Pierewaaiers Open
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1. Van wie zèède gij er eentje? 
Ik ben er een van Frans van der Donk

2. Hoe oud zèède gij en waor komde gij vandaon? 
Ik ben 15 jaar en woon al mijn hele leven hier in 
Moergestel

3. Waor kunne mensen jou van kennen? 
Ik probeer altijd op elk feestje te zijn en met zoveel 
mogelijk mensen om te gaan.

4. As ge mee Carnaval as superhero verkleed zou 
moete, wie zou het dan zèn en waorum ? 
Ik zou als Spiderman gaan omdat ik vroeger altijd 
naar de series keek en de films zijn ook geweldig 
goed. 

5. Wa is jouw superkracht  
(en nie allêeneg mee Carnaval)? 
Ik probeer altijd te helpen, emotioneel en fysiek. 
Zoiets vind ik wel een superkracht.

6. De invuloefening: 
Als een Pierewaaier mèn vraogt om mee Carnaval 
te daanse, moet het op dees nummer:  
Er zijn zoveel goede carnavalsliedjes maar zo’n lied 
als ‘Ferry de roze flamingo’ blijft wel goed hangen. 
Als een Pierewaaier mèn iets te drinke aanbiedt 
met Carnaval wil ik: Als het gaat om iets te drinken 
gaan we gewoon voor bier en als ze vinden dat ik te 
jong ben dan pakken we maar ijsthee. 
Als een pierewaaier mij vraagt om prins te 
worden: Zeg ik 100% ja! Hopelijk komt die dag ooit 
en dan zal ik een trots lid zijn van de pierewaaiers!

7. Mèn ultieme carnavalsmotto is? 
Als je bedoelt van oude motto’s vind ik ‘Maokt dèggut 
goed maokt’ wel een hele goede. Maar zelf kan ik er 
geen verzinnen.

8. Wa miste in het huidige carnavalsfist in ons 
Pierewaaiersrijk? 
Ik vind het altijd geweldig met Carnaval en kan zo niks 
bedenken wat ik eraan mis. Maar als ik dan toch iets 
moet bedenken dan is een Jeugdprins misschien wel 
een keer leuk.

9. Mee welke bekende Nederlander hadde altij al 
eens de polonaise willen lope en waorum? 
Leo Alkemade. Hij heeft geweldige humor en woont 
ook in Brabant dus ik denk wel dat hij weer hoe hij 
moet feesten. 

10. Wa is oe grôotste blooper mee Carnaval gewist 
(die heel Gèssel mag of zelfs moet weten)? 
Het terug naar huis gebracht worden door mijn vader. 
Dit was misschien meer een blooper voor hem want 
ik was hem meer aan het meeslepen dan hij mij. We 
hadden beide best wel een drukke avond gehad en 
toen moesten we nog naar huis. 

11. Wa is oe schônste herinnering aon Carnaval? 
Dat zijn 2 dingen, toen mijn vader Prins was. Die jaren 
gaven mij een grote waardering voor carnaval. Maar 
een ander ding dat ik nooit ga vergeten is om ‘Lola 
Montez’ van Volbeat te zingen in de Brouwer samen 
met Eefje de Kort! Geweldig om te doen en zou het zo 
nog een keer doen. 

DE CARNAVAL VAN 

JESSE VD DONK 
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2023
INBLAOSAVOND

De start van Carnaval 2023 staat weer voor de 
deur. Begin September opende ik traditiegetrouw 
onze mailbox . Vast even opschonen, voordat 
de uitnodigingen weer naar de kapellen gaan, 
tenminste, dat was het plan. Toen ik de inhoud van 
de mailbox zag, moest ik toch wel even een trots 
appje naar ons moeder (en mede organisator van 
de inblaosavond) sturen. Meerdere vragen of de 
inblaosavond komende Carnaval weer georganiseerd 
wordt en of ze zich al kunnen inschrijven. JEUJ! 
Natuurlijk, was het antwoord. Vlug de brief en het 
inschrijfformulier actueel maken, en hoppa, binnen 
no time het hele programma vol plus een wachtlijst. 

Nu is de inblaosavond natuurlijk niet compleet zonder 
jullie, het publiek. Want saome maokte ut verschil! 

Wij willen jullie graag uitnodigen voor de 28e editie van 
onze inblaosavond:

INBLAOSAVOND MOERGESTEL
Wanneer: vrijdag 17-02-2022

Tijd: 20.00-…
Locaties: 

Café de Brouwer
 Zaal de Brouwer 
Café de Klaore 

Brouwhuys ReuZ

Wij hebben er, net als alle deelnemende muzikanten weer 
enorm veel zin in!
We hopen jullie de 17e te zien.

De inblaoscommissie,
Karin Maton en Marieke Maton
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1. Van wie zèède gij er eentje? 
Van spa en ons sma: Gerard en Marion (ze noemen 
elkaar Gradje en Nonnie).

2. Hoe oud zèède gij en waor komde gij vandaon? 
Even nadenken... 38 jaar en ik kom uit Helmond maar 
ik woon sinds 6 jaar in Gèssel samen met mijn vrouw 
Irene en onze 2 kinderen Nick en Evine.

3. Waor kunne mensen jou van kennen? 
Van de Quispel organisatie of bierproefvereniging.

4. As ge mee Carnaval as superhero verkleed zou 
moete, wie zou het dan zèn en waorum ? 
Als m’n favoriete Marvel karakter: Deadpool. Vanwege 
zijn sarcastische humor. 

5. Wa is jouw superkracht  
(en nie allêeneg mee Carnaval)? 
Speciaalbierkes herkennen.

6. De invuloefening: 
Als een Pierewaaier mèn vraogt om mee Carnaval 
te daanse, moet het op dees nummer:  
Wilbert Pigmans – Toreador of Volbeat – Lola Montez. 
 
 

Als een Pierewaaier mèn iets te drinke aanbiedt 
met Carnaval wil ik: Un pilske (of een dienblad vol 
mag ook) 

7. Mèn ultieme carnavalsmotto is? 
Gezelligheid kent gin tijd

8. Wa miste in het huidige carnavalsfist in ons 
Pierewaaiersrijk? 
Meer optredens van Johan

9. Mee welke bekende Nederlander hadde altij al 
eens de polonaise willen lope en waorum? 
Jochem Myjer! Omdat ie me gezellig lijkt en veel 
humor heeft. 

10. Wa is oe grôotste blooper mee Carnaval gewist 
(die heel Gèssel mag of zelfs moet weten)? 
D’n verkeerde tekst mee kwèke meej liedjes omdak er 
veul nog nie goe ken. 

11. Wa is oe schônste herinnering aon Carnaval? 
Carnaval 2020: 5 dagen met de Pierewaaiers een 
geweldige Carnaval gevierd.

DE CARNAVAL VAN 

MARK VAN MOORSEL
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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 advertentie de 54 puzzelfragmenten in de vakjes 
afkomstig zijn en om de namen van onze sponsors te benoemen.

U kunt uw oplossing tot woensdag 22 februari 12.00 uur sturen naar:  
pierewaaierskrant@gmail.com.

De prijswinnaar zal bekend gemaakt worden op het Facebook van de Pierewaaiers. 

d’n Grôte carnavalspuzzel

Uw specialist voor ontwerp en uitvoering op het gebied van:

  - grond-, weg- en waterbouw
  - sloopwerken
  - natuurbouw
  - cultuurtechniek
  - asbestsanering
    - bodemsanering
  - grondbank

Zandstraat 14a
5066CA Moergestel

T: 013-513 13 37
E: info@vanderzanden.nl

KLAORNAVAL 2023
saome maokte ut verschil

5 DAOGEN VOLLE BAK AMBIANCE

        

           

  Vrijdag 17 februari: AFTRAP VOOR 5 DAGEN CARNAVAL! 
                
     Zaterdag 18 februari: GOUD EN FOUT 
   

      
   
   
    Zondag 19 februari vanaf 15.00 uur: MINI PLAYBACK SHOW 
       VOOR ÉN DOOR DE KIDS! MET DJ ARNOLD

    
    Vanaf 20.30 uur: PRIJSUITREIKING VAN DE PRINSENWAGENS
        MET DJ WIM EN BART VAN DISHOECK!

           

      Maandag 2 februari:

                          DWEILEN!
      
    
    Dinsdag 21 februari vanaf 14.30 uur: 

             KIDS PARTY  MET EEN MUZIEKBINGO! EN DJ ARNOLD!

            
       SAOME MAOKTE UT VERSCHIL
     IN ETEN EN FEESTEN `T DRAAIBOOMPJE!  
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IK LOOP IN DE OPTOCHT; 
DE BELEVENISSEN VAN EEN DOORGEWINTERDE 
CARNAVALSVIERDER !

En een doorgewinterde Carnavalsvierder mogen we  
Theo Moorman zeker noemen. Al vele jaren met zijn 
familie- en vriendengroep in de optocht te bewonderen, 
maar wellicht kennen anderen hem ook nog als Dorus 
van Wim den Boswachter uit de Zandstraot. In 2019 trad 
hij tijdens de Boerenbruiloft namelijk in de onecht met 
Anna van Marinus den Heerboer uit de Zwarte Gruis en 
van Adrianus van Hoog. 

Theo: “Ik ben als klein manneke gelukkig al besmet geraakt 
met het carnavalsvirus. De Pierewaaiers bouwden vroeger 
de Prinsenwagen bij ons thuis en ik heb met vrienden van 
de lagere school nog meegelopen in de optocht als ‘jeugd-
Pierewaaier’.”

“In mijn ogen is en blijft de optocht het hoogtepunt van 
Carnaval. Weken van tevoren al met de eigen groep aan het 
denken en bouwen. De optocht is dan ook in het dorp het 
gesprek van de dag; doen jullie ook mee? Wat maken jullie? 
Zo da’s een schône waoge!” 

Onze eerste deelname is in 2002 geweest. Het motto was 
dat jaar ‘ik zit aon m’n maxima. Met de BBC ofwel Brabantse 
Bagger Club hadden we dat jaar de langste. We hadden onze 
jeeps met stangen aan elkaar gemaakt, waardoor we de 
langste ooit hadden. Later hebben we ook nog de breedste 
ooit gehad. Dat idee was ontstaan door de komst van de 
rotonde bij de T31.

Behalve origineel met zijn creaties in de optocht, was het 
voor Theo ook elk jaar weer een uitdaging om vanuit zijn 
eigen bedrijf een mooie advertentie te maken voor het 
Pierewaaiersblaoike. Een Haagse kennis van Theo ontwierp 
voor hem een advertentie gebaseerd op de strip van Joop 
Klepzeiker. En met recht kan Theo trots zijn op de creaties, 
waarvan er op deze pagina nog enkelen zijn weergegeven. 

Theo: “Toen we de wagens van de BBC niet meer uit de 
blubber kregen, zag K.O.U.S. (zeker niet te verwarren 

met S.O.K.) het daglicht. Onder het mom van ‘Kan Ons Ut 
Skeele’ bleven we elk jaar weer meedoen aan de optocht. 
Ondertussen zijn we komend jaar aan ons 20e jaar toe. 
Het laatste jaar dat we meededen hadden we een enorme 
laadpaal gemaakt. We hadden al de langste en de breedste 
al gehad en dus moesten we ook nog een keer de hoogste 
hebben. Trouwens, komend jaar hebben we de mooiste en 
gaan we zeker winnen….hahaha.”

Maar nu zijn we natuurlijk wel benieuwd of K.O.U.S. stiekem 
geen lange neus naar het Döllekesgat is. 

Theo: “Totaal niet of misschien toch wel een klein beetje…
hahaha. Nee, wij vieren Carnaval alleen in ons dorp. De 
interactie met het publiek langs de kant is zo mooi. Daarbij 
stemmen we ons ontwerp voor de optocht ook altijd af op het 
motto in Gèssel.” 

“Na de optocht met z’n allen gezellig de kroeg in en ’s avonds 
altijd met de hele groep bij ons thuis eten. Daar worden de 
meest geweldige ideeën voor het jaar erop al weer geopperd.”
“Ik hoop echt dat we na 3 jaar zonder optocht deze Carnaval 
weer mogen. Carnaval zonder optocht is als een auto met 
twee lekke banden. Rijden kan nog wel, maar het is het net 
niet. En het zou zo mooi zijn als er dan ook veel deelnemers 
zijn, want het is echt gaaf om mee te doen.”

Hopelijk helpt het enthousiasme van Theo om de ‘twijfelaars’ 
dit jaar toch over de streep te trekken en aan de optocht mee 
te doen. Zo niet, kom vooral kijken en ga saome ouderwets 
genieten. 

En Theo aan wie geef jij de pen door om ook zijn, haar of hun 
mooie optochtverhalen met ons te delen? 

Theo: “Ik zou de pen graag doorgeven aan een gezellige groep 
meiden die al vele jaren met mooie creaties in de optocht mee 
lopen; de Sanseveria’s. 



Soame maoken we ut verschil 
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Rootven 15
5066AT Moergestel

info@wijn-plus.nl
013-5133034

PIEREWAAIERBLAOIKE ZOEKERTJES
Gezocht: 

Vanwege verhuizing naar nieuw 
appartement ben ik op zoek naar 
een kamerbreed tapijt. Reacties 
kunnen gemaild worden naar: 
b.hughes@carpet.com.

Bekendmaking:
Minister Jetten (Klimaat en 
Energie) heeft besloten dat tussen 
vrijdag 17 en woensdag 22 februari 
2023 ’s nachts na tweeën het dak 

niet naar beneden mag komen. 
Dit zorgt voor teveel uitstoot van 
stikstof, waarvoor in de gemeente 
Dollekesgat geen compensatie 
beschikbaar is. 

Gratis af te halen: 
250 kilo 2e hands confetti. Slechts 
1x gebruikt dus nog in zeer goede 
staat. Kom gerust even langs om 
te kijken op Rootven 11 in het 
Pierewaaiersrijk. 

Deze week in de 

aanbieding bij uw 

groenteman op de 

weekmarkt:
 sla met ui, eieren en aardappelen. 
Maar voor de echte (keuken)Prins 
hebben we ook grote bloemkolen. 

Speciale  

aanbieding: 
2 sanseveria’s halen = 3 betalen. 
Beschikbaar in verschillende 
maten tot een 1 meter hoog. Mag 
alleen niet te lang droog staan. 
Alleen online te bestellen:  
info@tuincentrumdeverwelkteroos.nl
 

1. Van wie zèède gij er eentje? 
Van Johan Kosters (van d’n Ascot in Döllekesgat) en 
Anny Basemans (van vruuger die schoenwinkel aon ut 
Rootven).

2. Hoe oud zèède gij en waor komde gij vandaon? 
Ik zou zegguh 25, maar d’n teller geeft 41 aan. Ik 
woon alweer enkele jaoren in Gèssel mar kom ûit 
Döllekesgat.

3. Waor kunne mensen jou van kennen? 
Van onder andere de muziek, bijvoorbeeld SHE’S uit 
d’n Haozenpot of sinds kort van d’n Hèrmenie hier uit 
ons mooie Pierewaaiersrijk.

4. As ge mee Carnaval as superhero verkleed zou 
moete, wie zou het dan zèn en waorum ? 
Dan als Superman, waorum weet ik nie. 

5. Wa is jouw superkracht  
(en nie allêeneg mee Carnaval)? 
Blaoze, ook op trompet of trombone...

6. De invuloefening: 
Als een Pierewaaier mèn vraogt om mee Carnaval 
te daanse, moet het op dees nummer:  
Pierewaaierslied! 

Als een Pierewaaier mèn iets te drinke aanbiedt 
met Carnaval wil ik: Bier! 
Als een Pierewaaier mén…: unne kaketoe probeert 
aan te smeren, zeg ik nee, want ik zuh nie weten wat 
ik er mee moet.

7. Mèn ultieme carnavalsmotto is? 
As ut op is, ist nog nie afgelôope.

8. Wa miste in het huidige carnavalsfist in ons 
Pierewaaiersrijk? 
Unne hofkapel.

9. Mee welke bekende Nederlander hadde altij al 
eens de polonaise willen lope en waorum? 
Arie Ribbens natuurlijk, the King/Held of the polonaise, 
mar dè zal nie mir meevallen. 

10. Wa is oe grôotste blooper mee Carnaval gewist 
(die heel Gèssel mag of zelfs moet weten)? 
Over unne toeter gereden. 

11. Wa is oe schônste herinnering aon Carnaval? 
Dè zèn er zoveel, mar veul leut mee z’n allen stao 
vurop.

DE CARNAVAL VAN 

PIETER KOSTERS
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1. CARNAVALOGIE
Bij Carnaval denk je natuurlijk direct aan hogere wiskunde, een wetenschappelijke kwestie of literair onderzoek. Haha, NOT! 
Maar er schuilt wel degelijk meer achter ons fijne folkloristische feestje dan we denken. Carnavalogie is onze collegezaal. In 
deze editie nemen de licht gekraakte hersens van Stephan je mee op een reis door de geschiedenis van het masker. Wist 
je bijvoorbeeld dat iedereen wel eens een masker draagt? Is een masker er om je achter te verschuilen? Of helpt het je juist 
om helemaal jezelf te zijn? Dit lijkt wel filosofie! Is het nie, het is Carnavalogie.

Het is voor ons ondenkbaar om Carnaval te vieren zonder verkleedkleren in de kroeg. Maar waar maskers onlosmakelijk 
verbonden zijn met Carnaval, bestonden ze al eeuwen voor de Vastenavond.

Carnavalogie
 Een studie voor het leven

2. GESCHIEDENIS!
We kruipen even in de grot van de 3 Gebroeders. Want daar was al zo’n 12.500 jaar geleden sprake 
van schorriemorrie dat de muren onder deed kliederen met allerlei dubieuze kleurstoffen. De mensen 
uit de oude steentijd tekenden in de Trois-Frères-grot een sjamaan met gezichtsbedekking. Een 
sjamaan? Zeg maar een priester avant la lettre. Was hij te lelijk om met eigen gezicht te communiceren 
met de geestenwereld? Of stonk het te hard in de grot? Misschien was er een lockdown? Enfin, hij 
droeg super lang geleden al een masker. Volgens de muurtekening dan.

Quizvraag: In welk land bevindt zich de grot waar het vermeende eerste masker is afgebeeld?

3. PESTKOPPEN
Je kunt iemand plagen met een sexy masker, bang maken met een eng exemplaar 
of laten lachen met een grappige gekke bek. Maar een masker zet je niet op om 
iemand te pesten. Over pest gesproken, daar werd je pas ziek van. Je ging zelfs 
dood. En in de tussentijd had je misschien ook nog een hoop andere mensen besmet. 
Daarom droegen de pestmeesters uit de Middeleeuwen beschermende kleding en 
een masker met een lange snavel. Artsen konden zich dus beschermen door geurige 
lucht in te ademen, was de theorie. Daarom werd de ‘snavel’ gevuld met aromatische 

kruiden en specerijen, om de slechte lucht te zuiveren.
Hoewel de theorie over vervuilde lucht geen wetenschappelijke basis heeft, bood het masker mogelijk toch enige bescherming.
De pest wordt veroorzaakt door de bacterie Yersinia pestis, die via vlooien wordt overgebracht op de mens.
En een nauwsluitend pak kan de artsen tegen vlooienbeten hebben beschermd.
Het hielp dus de artsen wel degelijk, maar het had voor de pestlijders weinig zin. Die werden weggepest naar eilandjes, 
geïsoleerd, uitgesloten tot de dood hen kwam halen. Builenpest was dus eigen schuld dikke bult.

3A. GASMASKERS
De ‘lange-neus-maskers’ doen wellicht nog het meest denken aan ‘moderne’ 
gasmaskers. Modern in de zin dat ze pas vanaf de 1e wereldoorlog nodig waren. 
De gedachte was wel vergelijkbaar met die van het pestmasker, namelijk lucht 
zuiveren. De vraag is of dat ook het idee was van het Canadese leger toen ze te 
maken kregen met een chloorgasaanval dan de Duitsers. De Canadezen drukte 
in (hun eigen) urine gedrenkte vodden tegen hun gezicht. Een beetje als een 
Pierewaaier die na een wind van een collega in de kroeg zijn eigen ‘schone’ sjaal 
onder zijn neus duwt. Nood breekt wetten inderdaad.

3B. CORONAMASKERS
Over nood en wetten gesproken. Eind december was er weer eens sprake 
van een griepepidemie in Nederland. Niets nieuws zouden we normaliter 
hebben gezegd, maar tijdens de coronaperiode kwamen griepgolven een 
stuk minder of veel later (maart 2022) voor in de winter. ‘Heb je griep?’ Oh, 
dat lijkt een beetje op corona, stelt niks voor.’

Corona stelde zeker wel wat voor. We waren vrij laat met de mondmaskers, maar konden er uiteindelijk lange tijd niet 
omheen. Maar wie afgelopen zomer nog een mondkapje op heeft gehad, is alvast niet in Nederland gebleven met 
vakantie. Wel wennen dat je weer je tanden moest poetsen voor je boodschappen ging doen!
Gelukkig is er dankzij de pandemie wel heel veel ten goede geëvolueerd. Mensen zijn liever geworden, vinden geld 
minder belangrijk en niet alles draait om status. Gezondheid is wat telt en oprechte aandacht voor elkaar.

4. ADRIAAN POIRTERS
Of die positieve evolutie daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden mag iedereen zelf invullen. Dergelijke 
levensvragen zijn ook van alle tijden. Al in 1646 trok 
een bekende Oisterwijker het masker van de wereld 
af. Pater Poirters (die bronzen man met een hart van 
goud zitten voor de Petruskerk) was via de kerk erg 
sociaal betrokken, begaafd en wist het grote publiek 
te bereiken. 

4B. STANDBEELD IN OISTERWIJK
Of was het niet het masker van de wereld, maar dan van Adriaan zelf? Heeft beeldend 
kunstenaar Aloïs de Beule zijn icoon ontmaskerd of is het gewoon een ode aan een van 
de grootste Oisterwijkers van de 17e eeuw? Feit is dat er een masker ligt op de stapel 

boeken bij Poirters’ linkervoet. Ooit opgevallen? 

5. MASKERS EN CARNAVAL
Zou hij Carnaval hebben gevierd? In zijn prominente leven, dat eindigde in Mechelen, heeft hij wellicht verschillende 
maskers gezien.

5A. VENETIË
Misschien ook in Venetië en wellicht zelfs het snavelmasker. 
Een ogenschijnlijke parodie op het masker van de 
pestmeester. Maar dan wel veel gezelliger. Het is een van de 
Venetiaanse maskers, de pantalone. Pantalone = degene die 
de broek draagt en hij staat voor wijsheid. Een wijsneus ja! 

5B. BINCHE
Frappant genoeg overleed de pater naar alle waarschijnlijkheid aan de pest. Daarvoor is hij 
dus in Vlaanderen beland. Misschien ook wel in het zuiden van het huidige België. Dan kan 
hij zijn gestuit op de Gilles van Binche. Een markant figuur in de carnavalswereld waar ook 
Suske en Wiske via Lambik mee kennis hebben gemaakt.

5C. SUNDERUM
Niet alleen Carnaval is een gemaskerd bal. Dat is het Sinterklaasfeest 
ook, al zit er de laatste jaren misschien wat roet in het eten. 
Zo min mogelijk mensen erover laten meepraten. Dat is althans 
wat ze op Terschelling denken. Met Sunderum vieren zij hun eigen 
(gemaskerde) 5 decemberfeest. Met losse regels die ook nog eens 
met plezier worden gebroken. Misschien ook weer iets om zelf een 
mening over te vormen 
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8B. HOE DAN?
Door er met een big smile en een dikke knipoog naar te kijken. Want 
of je nu een snavelmasker, mondkapje of bivakmuts gebruikt om je 
hoofd te versieren. Master je masker met liefde voor het leven. Met 
of zonder masker, niet lelijk kijken. Want dat is toch geen gezicht?!
Je gezicht wordt pas echt mooi met een lach. 

8. MORAAL: MASTER JE MASKER
Hoppa, zijn we toch weer in het Pierewaaiersrijk beland. In de 
wetenschap dat maskers al heel lang bestaan. Dat ze in allerlei 
vormen en om heel verschillende redenen gebruikt worden. Voor onze 
gezondheid, om anoniem te blijven of om een feest te vieren. En vooral 
dat laatste is een interessante kwestie. Want wie Carnaval viert, doet 
dat met volle teugen en door helemaal zichzelf te zijn. En dan kan het 
heel fijn zijn om een masker te dragen. Dus, jezelf zijn door je anders 
voor te doen. Al is het ook helemaal goed als je lekker even alles van je 
af laat vallen en de ‘echte’ wereld vergeet met Carnaval. Dan trekken 
we samen, net als Adriaan Poirters, het masker van de wereld af.

6. MASKERS IN HET PIEREWAAIERSRIJK
Dat geneuzel ook over snavelmaskers en december. Het is tijd 
voor Carnaval. En dan zetten we in het Pierewaaiersrijk ons 
masker op! Of zetten we het juist af? 

7. MUZIEKMASKERS
Over muziek gesproken. Ook daar komen maskers voor. Vaak in de vorm van een 
artiestennaam, denk aan Vader Abraham, Bob Dylan of Ann-Biance. Al interesseert dat die 
laatste volgens ons geen bal. Of was het nu een moer? Gemiste kans… 
Maar er bestaan ook artiesten die letterlijk (lange tijd) niet ontmaskerd zijn. Een beetje zoals 
Jack the Ripper, de nooit gevonden seriemoordenaar uit het 19e eeuwse Londen. 
Toch is de nalatenschap van Daft Punk, Gorillaz, Slipknot of Samson (dat was Danny 
Verbiest, sorry). 
En wat te denken van 1Kognieto! Twee keer derde bij het Pieregeblèr en pas na dat tweede 
optreden wist iedereen wie het waren. 

6A. SUPERHELDEN
Tijdens het Prinsenbal van de Pierewaaiers sprongen er wel 
degelijk een aantal gemaskerde ‘helden’ het podium op. Maar 
Mega Mindy, Superman en nog een over andere vleermuis die zijn 
joker op zak hield. En terecht. Waarom zou je een masker dragen 
en in je kaarten laten kijken?

6B. PRINS FRANS D’N TWIDDE
Iemand met een duurzame pokerface is de nieuwe 
Prins. Al in 2021 stond ie klaar om de scepter over te 
nemen van Prins Rob d’n Urste. Maar corona dwong 
hem om zijn mondkapje én masker nog even op te 
houden. Op 12 november 2022 trok hij hem af en was 
zelfs zijn eigen zoon in een volle Brouwer met stomheid 
geslagen. Althans, zijn gezicht sprak boekdelen.

6C. PIEREGEBLÈR
Moeten we kleur bekennen in Moergestel? Ooit 
waren de plekjes heel duur tijdens het Pieregeblèr, 
maar dit jaar waren er te weinig gegadigden voor een 
deftig liedjesfestival. Jammer? Of hebben we genoeg 
liedjes gemaakt met zijn allen?



‘Saome maokte ut verschil’

Op vrijdag 9 december jl. hebben de gezamenlijke carnavalsverenigingen in 
Moergestel bij Notaris Vrijdag de akte ondertekend dat ze samen verder gaan 
als Stichting. Praktisch verandert er niet veel, maar is de organisatie van de 
carnavalsactiviteiten in ons dorp nu formeel geregeld en geborgd. Doel was, 
is en blijft het organiseren, bevorderen en faciliteren van openbare carnavals-
activiteiten voor alle doelgroepen in de dorpsgemeenschap van Moergestel. 

De Stichting SMC bestaat uit de 4 Moergestelse carnavalsverenigin-
gen: CV De Pierewaaiers, CV De Durdraaiers, CV De Dors(t)vlegels en 
CV De Springveren. Vanuit elke vereniging neemt er tenminste een ver-
tegenwoordiger zitting in het bestuur. Het eerste bestuur bestaat uit Car-
lo van Esch (voorzitter, vanuit De Durdraaiers), Fons Basten (penning-
meester, vanuit De Pierewaaiers), Alex Rosenberg (secretaris, vanuit De 
Springveren) en Toon Moorman (bestuurslid, vanuit De Dorstvlegels). 

Samenwerkend 
Moergestels Carnaval

Stichting
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Activiteiten

‘Lachen, gieren, brullen!’
Een week voor Carnaval krijgen we al de kans om 
voor te proeven. Dan staat dit jaar het Sauwelen 
op de agenda, wederom in dezelfde vorm als in 
2020 (voor Corona). 
Er is weer een aantal Moergestelnaren bereid 
gevonden om in de welbekende ton te kruipen en 
hun verhaal te doen. En dat zal weer tot de nodige 
slappe klets en hilariteit gaan leiden. Elders in 
deze krant kunt u hierover meer lezen.

10 en 11 februari

Mottoverkiezing 2024
 ‘Weet jij een leuk motto?’
Ieder jaar kiezen we tijdens Carnaval een nieuw motto voor Carnaval van volgend jaar. 
Dit jaar is het motto ‘Saome maokte ut verschil’. Maar wat zal het motto voor 2024 zijn?
 
Als jij een leuk motto weet, dan kun je dat op twee manieren aan ons laten weten. Per 
e-mail naar motto@carnavalmoergestel.nl of schriftelijk in de brievenbus van School-
straat 46. Je mag maximaal 3 motto’s per persoon indienen. En dat kan tot uiterlijk za-
terdag 11 februari. Vergeet niet je naam en telefoonnummer te vermelden.

Uit deze ingeleverde motto’s kiezen de Prinsen de top 3 van potentiële carnavalsmotto’s. 
Tijdens Carnaval heb je als carnavalsliefhebber de kans om uit deze top 3 het nieuwe 
motto te kiezen. In Moergestel Nieuws van 15 februari en via ‘social media’ wordt de top 
3 bekend gemaakt. Je kunt vervolgens jouw favoriet doorgeven van carnavalszaterdag 
tot maandag 11.11 uur. Het kiezen van het nieuwe motto ligt dit jaar dus weer bij jou.

“Saome Maokte Ut Verschil”81



‘Een mooi moment van bezinning 
voordat Carnaval echt losbarst’
Op zaterdagmiddag 12.30 uur is er een spe-
ciale communiedienst in onze prachtig ver-
sierde kerk. Tijdens deze feestelijke viering is 
er volop ruimte voor muziek en meezingen. 
Een mooi moment van bezinning voordat het 
uitbundige carnavalsfeest echt losbarst. En 
natuurlijk ook om als dorp een stuk saamho-
righeid te laten zien.  

zaterdag 18 februari - Carnavalsmis

‘Een topmiddag voor de kids!’
Op vrijdagmiddag komen traditiege-
trouw de basisschool-leerlingen allemaal 
naar Den Boogaard om samen met de 
carnavalsverenigingen Carnaval in te 
luiden. De kinderen gaan dan uit hun 
dak op allerlei carnavalshits, waaronder 
een nummer dat speciaal voor hen is 
gemaakt. Daarnaast kunnen ze worden 
geschminkt en kunnen de kinderen hun 
knutsel- en kleurtalenten tentoonsprei-
den. En natuurlijk wordt er gezorgd 
voor wat lekkers om de middag goed 
door te kunnen komen. Een topmiddag 
voor de kids!

Vrijdag 17 februari - Scholencarnaval

Zaterdag 18 februari - Opening carnaval 2023
‘Hoog bezoek van onze burgemeester!’
De officiële opening van Carnaval vindt traditie-
getrouw plaats op de zaterdagmiddag. Vanuit 
de kerk gaan we met zijn allen naar De Brou-
wer. Daar zorgt het SMC voor een warm welkom 
in de vorm van een lekker hapje. En daar over-
handigt onze burgemeester vervolgens rond 
14.30 uur de sleutel aan Stadsprins Frans d’n 
Twidde van de Pierewaaiers. Daarmee is de Car-
naval officieel geopend. En dus de hoogste tijd 
voor het eerste rondje!

‘Speciaal voor de jongere jeugd’
Net zoals in eerdere jaren slaan verschillende organisaties de handen weer ineen 
om een carnavalsdisco te organiseren voor de Moergestelse jeugd van groep 5 t/m 
8 van de basisscholen. Den Boogaard, Jongerenwerk Moergestel (JWM) en het Sa-
menwerkend Moergestels Carnaval (SMC) staan garant voor de invulling van deze 
avonden. Zoals het er nu uitziet, komen er wederom twee avonden, maar de da-
gen moeten nog definitief bepaald worden. Houd daarvoor de nadere berichtgeving 
goed in de gaten.

Op beide avonden kun je om 18.30 uur terecht op de zolder van Den Boogaard. 
Om 21.30 uur is het afgelopen. De entree is gratis. Consumpties zijn verkrijgbaar 
voor slechts € 1,- per stuk. Daarnaast zijn er ook kaarten van € 5,- voor drie con-
sumpties, een zakje chips en diverse snoepjes. 

Uitgangspunten:
• Kinderen moeten in het bezit zijn van een telefoonnummer dat bij calamitei-
ten gebeld kan worden.
• We gaan ervan uit dat de kinderen zelfstandig naar huis mogen of dat ze op-
gehaald worden door de ouders/verzorgers.
• Ouders worden niet toegelaten tijdens de activiteit, enkel halen en brengen is 
toegestaan.

Carnavalsdisco’s

zondag 19 februari - Carnavalsoptocht
‘Ôk gij hurt in d’n opstoet!’
Op zondagmiddag trekt er traditiegetrouw een bonte 
‘opstoet’ door ons dorp. Deze begint om stipt 12.45 uur 
in de Pastoor Janssenstraat (vlakbij de Schoolstraat). 
De route is ongewijzigd ten opzichte van voorgaande 
jaren: Prinses Margrietstraat, Prinses Beatrixstraat, 
Krijtestraat en Rootven. Bij het St.-Jansplein wordt een 
defilé afgenomen door de burgemeester en worden alle 
deelnemers voorgesteld. 
De prijsuitreiking voor de kinderoptocht vindt plaats om 
15.00 uur in Root. De prijzen voor de volwassenen wor-
den om 17.00 uur verdeeld in De Brouwer. De wissel-
bokaal voor de mooiste Prinsenwagen wordt ’s avonds 
rond 22.00 uur toegekend in ’t Draaiboompje. 
Wil je nog meedoen? Inschrijven kan tot uiterlijk 
woensdag 15 februari 18.00 uur via www.carnaval-
moergestel.nl. 
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‘Ouderwets gezellige carnaval’
Op donderdagmiddag om 14.00 uur organiseert de 
Senioren Vereniging Moergestel (SVM) een carnavals-
bingo in Den Boogaard. Het SMC levert dan een bij-
drage om de prijzenpot nog aantrekkelijker te maken. 
Op dinsdagmiddag start om 15.00 uur een ouderwets 
gezellige seniorenmiddag met een kopje koffie en wat 
lekkers bij Stanislaus. Namens het SMC komen de 
Pierewaaiers langs om letterlijk en figuurlijk een duit 
in het zakje te doen om de feestvreugde nog verder 
te verhogen. Daar moet je toch bij zijn?!

Popverbanding en Motto bekendmaking
‘Spectaculaire en emotionele afslui-
ting van Carnaval!’
Op dinsdagavond rond de klok van 23.00 uur 
verzamelen alle carnavalsvierders zich rondom 
het St.-Jansplein om Carnaval 2023 officieel af 
te sluiten. Dat gebeurt met de traditionele ver-
branding van de Pierrot om ‘elf over elf”. Daar-
naast blikken de Prinsen terug op het afgelopen 
carnavalsfeest. Aansluitend wordt het motto 
voor Carnaval 2024 bekendgemaakt. U bent van 
harte welkom om (vanaf ‘elf voor elf’) bij deze 
spectaculaire en emotionele ceremonie aanwe-
zig te zijn!

‘Laten we samen kleur geven aan 
Moergestel!’
Wat zou het toch geweldig zijn als heel het dorp zijn 
huis versiert tijdens Carnaval. Dat zou een prachtig 
mooi kleurrijk geheel opleveren. 
Als SMC willen we dat samen met ‘Johan heeft het’ aan 
het Rootven graag faciliteren. Zoals elk jaar kan je de 
Moergestelse vlag voor een gereduceerd en symbolisch 
bedrag van € 11,- verkrijgen. 
Maar dit jaar is er ook nog een speciaal samengesteld 
‘versier je huis’-pakket te verkrijgen voor € 11,11. Doe 
dus allemaal mee en geef ons dorp met Carnaval letter-
lijk en figuurlijk nog meer kleur!

Versier je huis!

do. 16 en di. 21 februari - Seniorenmiddag SMC staat voor Samenwerkend Moergestels Carnaval. Hierin 
zijn alle carnavalsvereniginge vertegenwoordigd. Dat zijn De Pie-
rewaaiers, De Dorstvlegels, De Durdraaiers en De Springveren. 
Zij organiseren samen allerlei carnavalsactiviteiten in ons dorp. 

Om dat te kunnen bekostigen, organiseert het SMC een keer in de paar 
jaar een grote activiteit om de benodigde gelden te genereren. Wel-
licht herinnert u zich nog de Superloterij of de Dienstenveiling. Met de 
opbrengst daarvan is het mogelijk om allerlei activiteiten tijdens Carna-
val in Moergestel te organiseren. Voor jong en oud, voor ieder wat wils. 

Welke dat onder ander zijn lees je op dezepagina’s. Maar voor meer 
informatie kun je ook kijken op onze website (www.carnavalmoer-
gestel.nl) of op Facebook (www.facebook.com/smc.moergestel).
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PIEREWAAIERS DORSTVLEGELS DURDRAAIERS SPRINGVEREN

11.30

12.00
12.30

13.00
13.30

14.00
14.30

15.00
15.30

16.00
16.30

17.00
17.30

18.00
18.30

Café De Brouwer
11:30 - 12:00

* tijden zijn indicatief

DWEILPROGRAMMA 2023*

Unne bôjem lègge 
Café De Brouwer
12:00 - 13:15

Café De Veerkes/ 
Café Hierneffe
12:00 - 13:00

Eet- en borrelhuys RooT
12:00 - 12:45

Eet- en borrelhuys RooT
17:00 - 18:00

't Draaiboompje
12:45 - 13:30

't Draaiboompje
12:00 - 13:00

Café De Brouwer
13:30 - 14:15

Eetcafé Epi
13:00 - 14:00

Café De Veerkes
14:15 - 15:00

Café Hierneffe
14:45 - 15:30

Café De Veerkes
15:30 - 16:15

Eet- en borrelhuys RooT
16:15 - 17:00

Café De Klaore
17:00 - 17:45

Café De Brouer
17:45 - 18:30

Brouwhuys Reuz
14:00 - 14:45

De Bierschaope
15:00 - 17:00

Café De Klaore
14:00 - 14:45

Brouwhuys Reuz
14:00 - 15:00

Brouwhuys Reuz
15:30 - 16:15

Eet- en borrelhuys RooT
16:45 - 17:30

Eet- en borrelhuys RooT
17:00 - 17:45

Café De Veerkes
13:15 - 14:00

't Draaiboompje
13:00 - 14:00

Eetcafé Epi
14:45 - 14:30

Café De Brouwer
16:15 - 16:45

Café De Brouwer
16:00 - 17:00

Café De Klaore
15:00 - 16:00

Vertrek naar dinerlocatie

Vertrek naar dinerlocatie

Vertrek naar dinerlocatie

Vertrek naar dinerlocatie
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Het was een grote comeback van de ton in het Pierewaaiersrijk. Het gaf het gevoel van ‘hier gaan we  
de komende jaren nog enorm van genieten’. Intussen is het bijna 3 jaar geleden dat Mark, Eric, Jaap, Maikel, 
Martijn en Dirk Den Boogaard lieten schudden van het lachen.

Daarna heeft de (inmiddels stichting) SMC nog elk jaar als een alfa giraf zijn nek uitgestoken voor het 
Sauwelen. Steeds met hetzelfde resultaat: corona, lockdown, zoek het maar uit, geen sauwelen.

Tot 10 en 11 februari 2023! Dan krijgt de organisatie eindelijk weer een klontje van Dikkertje Dap. En niet één, 
maar liefst vijf. Want dat is het aantal sauwelaars dat de ton zal bestijgen.

Wie staan er in de ton?
Inmiddels weten we wie er in de ton staan én wie er in de zaal zitten. Begin 2023 is via Moergestel Nieuws en 
onze socials bekendgemaakt wie er meedoen. Waarna op 7 januari iedereen die dat wou, een kaartje kon komen 
kopen bij Den Boogaard. Is het niet gelukt om erbij te zijn dit jaar? Check onze sociale media en hoop op een 
wonder.

Wordt het gezellig?

Als je die vraag na het Sauwelen zou stellen, wordt er misschien nog wel harder gelachen dan tijdens de 
avonden zelf. Sinds 2020 is het Sauwelen in Moergestel een feest der totaalbeleving. Lange tafels, grote kannen 
en ook nog volop bier. Trek jij je mooiste carnavalspak aan en zorg je voor een extra feestelijke entourage waar 
het WK darts jaloers op zou zijn? Dan zien we jou met heel veel plezier verschijnen tijdens het Sauwelen op  
10 en/of 11 februari 2023.

Zouden ze veel corona-grappen ophoesten onze sauwelaars? Gaan 
ze vol gas of komen ze wellicht energie tekort? Eén ding is zeker, 
in tegenstelling tot Messi, gaan ze allemaal voor de titel. Het 
Sauwelen is bij ons geen wedstrijd. Ons doel is namelijk een zaal 
vol met winnaars: tonpraters, publiek en organisatie. Dus neem 
een karrenvracht met applaus mee en geef iedereen de liefde, het 
respect en het warmste welkom. Dat scheelt meteen weer een 
trui.

In 2023 staan er enkele debutanten in de ton. Dit doen we expres. Het zorgt voor extra spanning en voor andere 
smaken aan grappen. Hoe we aan die sauwelaars komen? Goeie vraag, vroeger riep er gewoon iemand aan de bar 
dat ie grappig was. Maar een nar aan de bar is nog geen koning in de ton. Gelukkig zit er volop tonpraotervaring 
in de commissie en doen er ook sauwelaars mee die barsten van de ervaring. Samen sterker, samen leuker. Dat 
is niet alleen het motto, maar ook de succesformule waarin we geloven. De mensen waarvan wij denken dat 
ze zichzelf tot koning(in) in de sauwelton kunnen kronen, kunnen een heel spannend moment verwachten. We 
bellen namelijk gewoon een keer aan met de vraag of je in de ton wilt. Wat is daarop jouw antwoord? 😉

“Misschien sta jij 
volgend jaar wel in 

de ton …”

smc Sauwelen op 10/11 februari 2023
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www.vogelsfietssport.nl
Rootven 66, Moergestel

TEL: 013-5131435

Wil jij hier Wil jij hier 
volgend jaar staan? volgend jaar staan? 
Laat het ons weten!Laat het ons weten!



1. Van wie zèède gij er eentje? 
Ons pa is Jan de Laat (Jan van Wim, van Sjef de Laat 
van de Molen). Ons moeder is Rina Pijnenburg (een kruik 
van de Rielseweg).

2. Hoe oud zèède gij en waor komde gij vandaon? 
Oud genoeg om de val van de Sovjet-Unie te hebben 
meegemaakt, jong genoeg om de eerste Golfoorlog te 
missen. Zoiets noemen ze 31 jaar oud. Ik kom uit Gèssel 
natuurlijk.

3. Waor kunne mensen jou van kennen? 
Van carnaval, meer specifiek C.V. de Springveren, 
Sauwelen of van die blije bakkes bij mensen in de 
voortuin of op de gevel van Schoolstraat 6A-1.

4. As ge mee Carnaval as superhero verkleed zou 
moete, wie zou het dan zèn en waorum ? 
Geen idee. Het mooie van Carnaval is dat niks moet en 
veul mag! 

5. Wa is jouw superkracht  
(en nie allêeneg mee Carnaval)? 
Meteen ook mijn valkuil: ik ben niet op mijn mondje 
gevallen. Dus oprecht, eerlijk en direct.

6. De invuloefening: 
Als een Pierewaaier mèn vraogt om mee Carnaval te 
daanse, moet het op dees nummer:  
“Op naar het café” van C.V. de Springveren. Ik heb 
gehoord dat de Pierewaaiers het refrein heel goed 
kennen! En anders Solo van Veul Gère. 
Als een Pierewaaier mèn iets te drinke aanbiedt met 
Carnaval wil ik: Bier, 2 vingers schuim, getapt, niet 
geschonken. 
Als een Pierewaaier mén…: Welk? Wat te eten 
aanbiedt? Die pizza in 4 stukken, want 6 krijg ik er niet 
op. 

7. Mèn ultieme carnavalsmotto is? 
Iedereen viert Carnaval op zijn eigen  
manier.Dus gé het ut of gé het ut nie!

8. Wa miste in het huidige carnavalsfist in ons 
Pierewaaiersrijk? 
Ik heb hier lang over na moeten denken, maar ik kan 
het zo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 niet bedenken. Als het 
er niet is in Gèssel, dan regelen we het zelf wel. Zo is 
dat ook met Carnaval. Waar vind je een dôrpke zoals 
het Pierewaaiersrijk met 4 Prinsen, incl. adjudant, raad 
en de hele bups en waar je nog een leuke kroegentocht 
kan houden? Als iemand het weet dan hoor ik het graag, 
want dan zie ik misschien pas wat ons mooie dorp mist. 

9. Mee welke bekende Nederlander hadde altij al eens 
de polonaise willen lope en waorum? 
Frank Lammers, deh is unne laaghe meens. 

10. Wa is oe grôotste blooper mee Carnaval gewist (die 
heel Gèssel mag of zelfs moet weten)? 
Ik heb ooit de scepter weggehaald van Prins Frans d’n 
Urste. Dus nu goed opletten Prins Frans d’n Twidde. 
Dat was bij de Fady nadat ie net verkozen was tot Prins. 
Franske was zo zat dat ie ‘m telkens liet vallen. Heeft 
adjudant Jurgen hem in de hoek neergelegd. Twee 
vrienden van mij durfde hem niet te pakken. Ik lag al 
bijna te bed, hebben ze mij opgebeld want die dachten 
dat durft Stijn wel. Ik met een houten kop dus weer 
mezelf in mijn raadskostuum gehesen. Naar de Fady 
toe. Kapsalon besteld bij Yusuf zodat het niet op zou 
vallen. Achter Bas Hessels, Jurgen Ras en Franske door 
gemanoeuvreerd tussen de tafel. Hoppa die scepter 
weggeschoept! Wat was de blunder...  
Ik heb de scepter diezelfde nacht nog teruggeven zonder 
dat ik een fustje bier heb gezien! 

11. Wa is oe schônste herinnering aon Carnaval? 
Adjudant van C.V. de Springveren, dat waren 2 mooie 
jaren! Wie weet word ik nog eens prins.

DE CARNAVAL VAN 

STIJN DE LAAT
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www.carnavalmoergestel.nl

Onder het motto “Saome maokte ut verschil” 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 15 februari.  ALS U NA DEZE DATUM 
INSCHRIJFT, DINGT U NIET MEE NAAR DE PRIJZEN! 

Ge kunt nog mee doen!
Een inschrijfformulier kun je halen bij de volgende adressen:
- Johan Heeft Het, 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 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 19 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: optocht@carnavalmoergestel.nl

Fotografie: © ‘Moergestel-Nieuws’ 

www.carnavalmoergestel.nl

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

WÈ kunde winnen?
A: Wagens (gemotoriseerd >4,5 meter)
1e prijs: €325,-   2e prijs: €160,-   3e prijs: €110,-

B1: Kleine loopgroepen (3 t/m 10 personen) 
(niet gemotoriseerd)
1e prijs: €70,-   2e prijs: €55,-   3e prijs: €35,-

B2: Grote loopgroepen (meer dan 10 personen) 
(gemotoriseerd toegestaan <4,5 meter)
1e prijs: €180,-   2e prijs: €135,-   3e prijs: €90,-

C: Individuen (1 of 2 personen, niet gemotoriseerd)
1e prijs: €55,-   2e prijs: €40,-   3e prijs: €25,-

                                                              
              S.M.C. Fotografie
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Op het moment van schrijven hebben we 
net het vierde Moergestelse prinsenbal 
achter de rug.

Wat een feesten waren het weer! Als 
vanouds met vele carnavalsvrienden weer 
een geweldig feest gevierd.

Hoe anders was het vorig jaar… Wij als 
Dors(T)vlegels waren de enige vereniging 
waar het prinsenbal door kon gaan. Nog 
wat onwennig begonnen we aan de 
avond. Maar naarmate deze vorderde 
ging het steeds meer als vanouds voelen. 
Het was een avond met opgelegde 
beperkingen vanuit de overheid. Onze 
zusterverenigingen mochten maar met 
een beperkt aantal leden komen. Maar 
dat mocht de pret niet drukken en hebben 
we een geweldige avond gehad. Met als 
hoogtepunt natuurlijk de bekendmaking 
van onze nieuwe prins. Prins Stefan dun 
Urste en zijn adjudant Robbie.

Wat hebben ze een geweldige 
avond gehad! En vol goede moed 
en enthousiasme naar het komende 
carnaval!

Maar weer gooide de overheid roet in 
het eten. Vlak na ons prinsenbal ging 
Nederland weer op slot. Wat een domper 
op de feestvreugde…. Want , hoe nu 
verder met carnaval

Allerlei scenario’s kwamen weer boven 
tafel. Kan er toch een opstoet komen? 
Kan er een speurtocht voor de kinderen 
komen? Kunnen de versierde huizen 
doorgang vinden? Kan er misschien 
buiten iets gebeuren?

Allemaal vragen waar met name het SMC 
zich zorgen over maakten. 

Gelukkig kwam net voor aanvang van de 
carnaval het verlossende woord vanuit de 
overheid. Carnaval mocht doorgaan!!

Weliswaar zonder opstoet, maar met de 
versierde huizen.

De carnaval zelf werd een ingetogen feest 
met  de verenigingen voornamelijk in de 
eigen residenties.

Maar  we konden weer carnaval vieren. 
En wat hadden we het gemist!

De pierot verbranding was om 21.00 
uur. Zodat iedereen die wilde toch hierbij 
aanwezig konden zijn. Het motto voor het 
komende jaar werd gekozen en dit werd: 
Saome maokte ut verschil!

Het is duidelijk goed bevallen want het 
was erg druk op het plein!

Hierdoor is besloten het dit jaar weer om 
21.00 uur te doen.

Dit jaar gaat het hopelijk weer 
als vanouds. Met de opstoet, 
dweilprogramma en volle kroegen!

Ik wil dan ook carnavals minnend 
Moergestel een fi jne carnaval toewensen 
en wie weet waar we elkaar ergens 
tegenkomen!

Met carnavaleske groet!

Ad Bakkers

Voorzitter cv de Dosr(T)vlegels

BESTE MENSEN UIT MOERGESTEL EN OMSTREKEN.

Het is alweer enkele maanden geleden dat 
ik ben gekozen als Prins Stefan van CV de 
Dors(T)vlegels.

Het doet mij goed dat de prinsencommissie 
mij voor de 2e maal het vertrouwen heeft 
gegeven om de scepter over het Dors(T)
vlegelrijk te zwaaien en in het feestgedruis 
voorop te gaan.

We hopen dit jaar weer gezellig met zijn 

allen als van ouds carnaval te kunnen 
vieren.

Daarom zal ik, Prins Stefan, Adjudant Robby 
en onze Raad van Elf er alles aan doen om 
er een carnavalesk jaar van te maken.

Als jullie dit lezen zijn wij alweer volop aan 
de gang om weer een mooie wagen te 
maken voor de optocht dit jaar.

Na deze optocht, op zondagmiddag, is 
er in onze Residentie weer de geweldige 
kindermiddag zoals afgelopen jaren tijdens 
carnaval.

Ook dit jaar hoop ik weer op een 
gemoedelijke en fi jne samenwerking met 
onze zusterverenigingen CV de Pierewaaiers, 
CV de Durdraaiers en CV de Springveren 
zoals dit al vele jaren het geval is.

En zeker onder het motto “Saome maokte 
ut verschil” moet dit zeker gaan lukken.

Graag dank ik onze kastelein Corné, zijn 
vrouw Anke en hun personeel voor de fi jne 
samenwerking en waar de deur altijd voor 
ons open staat.

Tot slot willen wij, Prins Stefan en Adjudant 
Robby, al onze zusterverenigingen en 
iedereen die verbonden is met het carnaval 
alvast een fi jne en gezellige carnaval 2023 
toewensen.

Wij hopen jullie te mogen ontmoeten tijdens 
carnaval in onze Residentie 
Eet- & Borrelhuys RooT.

ALAAF  ALAAF  ALAAF

Prins Stefan

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

Adjudant Robby en Prins Stefan

Staand van links naar rechts:
Ron van der Sanden, Toon Moorman, Jan Moorman, Drè Mallens, 
Adjudant Robby Eijkemans, Prins Stefan, Helmut Habraken, 
Twan van de Bruggen.
Zittend van links naar rechts: Hennie de Wit, Patrick van de Plas, 
Leon Donkers, Ad Bakkers.

Niet op de foto: Robert van den Aker, Ritchie de Laat.

2

11ee prijswinnaar speur- prijswinnaar speur-tocht Mats van Bredatocht Mats van Breda
ActivistActivist

De nieuwe prins en De nieuwe prins en 
zijn adjudantzijn adjudant

Programma Carnaval 2023
Vrijdag 17 februari
12:30 uur Raad van Elf verzamelen.
13:00 uur Scholencarnaval.
15:30 uur Naborrelen Herberg de Veerkes.
20:00 uur Raad van Elf verzamelen.

Afhalen prins Stefan en naar Brouwhuys ReuZ en RooT.

Zaterdag 18 februari
11:45 uur Raad van Elf verzamelen.
12:30 uur Carnavalsmis.
14:00 uur Opening carnaval 2023 met sleuteloverdracht bij 

Den Brouwer.
15:00-16:30 uur Bezoek aan café de Klaore.
18:00 uur Eten Raad van Elf.
20:00 uur Raad van Elf verzamelen.
20:30-24:00 uur Bezoek van de zusterverenigingen.
24:00 uur Ontbinding Raad van Elf.

Zondag 19 februari
12:00 uur Raad van Elf verzamelen.
12:45-14:30 uur Carnavalsoptocht.
14:30 uur Kindermiddag in RooT.
17:00 uur Einde kindermiddag.
18:00 uur Eten Raad van Elf.

20:00 uur Raad van Elf verzamelen.
21:00-24:00 uur Bezoek aan CV De Durdraaiers.
24:00 uur Ontbinding Raad van Elf.

Maandag 20 februari
12:00 uur Raad van Elf verzamelen.
12:30-18:00 uur Dweilmiddag.
18:00 uur Eten Raad van Elf.
20:00 uur Raad van Elf verzamelen.
21:00-24:00 uur Bezoek aan CV De Springveren.
24:00 uur Ontbinding Raad van Elf.

Dinsdag 21 februari
13:00 uur Raad van Elf verzamelen.
13:30 - 14:30 uur Bezoek horecagelegenheid.
14:30 - 18:00 uur Bezoek Zotte Mulders en Bierschaopen.
18:00 uur Eten Raad van Elf.
20:00 uur Raad van Elf verzamelen.
21:00 uur Bezoek aan CV De Pierewaaiers.
23:00 uur Bezoek aan motto bekendmaking en Pierot-verbranding.
23:30 uur Verder feesten bij Café De Brouwer
24:00 uur Afsluiting carnaval.

Vrijdag 24 februari
20:00 uur Haringhappen bij RooT.

DeskundigenDeskundigen De drie De drie 

prinses kandidaten
prinses kandidaten

De nieuwe prins en De nieuwe prins en 
zijn adjudantzijn adjudant

Gezellige drukte in Gezellige drukte in 
onze residentieonze residentie SollicitatiegesprekSollicitatiegesprek

Prins gestriptPrins gestript

96 97



KÈNDERKRAANT
Knutselclown

KÈNDERKRAANT

98 99



    

 

 

    

 

 

     

KÈNDERKRAANT

101



PRINS EMILE D’N URSTE AAN HET WOORD!PRINS EMILE D’N URSTE AAN HET WOORD!
Op de avond van het Prinsenbal was het dan zover: Mijn 
verkiezing als prins van De Durdraaiers. Er hing een hele 
goede sfeer. En het was voor mij een hele grote eer om 
daar als prins van deze vereniging te mogen staan.

Maar wie ben ik? Ik ben Emile van de Sande, geboren en 
getogen in Haaren, 42 jaar jong en getrouwd met Cristel 
Rijnen. Samen hebben wij 3 kinderen. Een zoon van 9, 
een dochter van 7 en nog een zoon van bijna 5 jaar. En ik 
heb mijn eigen boomkwekerij aan de Spoordonkseweg 
(vlak voor de rotonde). 

Voor mij als prins is het allemaal nieuw. Maar gelukkig 
heb ik een hele goeie adjudant in de persoon van Gijs 
Claassen en natuurlijk een ervaren Raad van Elf. Met 
deze mooie mannen gaan wij er een hele mooie carnaval 
van maken, want ‘saome maokte ut verschil’. Daar ben 
ik van overtuigd!

Dat kunnen we uiteraard niet alleen met De Durdraaiers, 
maar gelukkig zijn ook De Pierewaaiers, De Dorstvlegels 
en De Springveren weer van de partij. We gaan er met 
zijn allen weer een mooi feestje van maken. 

Ik wil onze kasteleins Jan en Harriette met hun personeel 
alvast hartelijk bedanken voor de fijne ontvangst tot 
nu toe en voor alles wat er nog komen gaat. Want De 
Durdraaiers horen bij ’t Draaiboompje en andersom. 

Tenslotte wil ik iedereen een fantastische carnaval toe 
wensen met veel leut en plezier. En hopelijk spreken we 
elkaar dan nog ergens. 

Alaaf!

Prins Emile d’n Urste

Beste carnavalsvrienden,

Toen ik vorig jaar dit stukje schreef, zaten we nog in 
een onzekere tijd waarbij het maar de vraag was of 
we een zorgeloze editie van carnaval konden gaan 
beleven. Op het laatste moment kregen we toen 
groen licht en hebben we geprobeerd er met zijn allen 
een mooi feest van te maken. En ik mag wel zeggen 
dat dit best aardig is gelukt. Onder meer met een te-
rugblik bij MTV op het Artiestengala en een geslaagde 
editie van de Mini-playbackshow. 

Zoals het er nu uitziet, zijn we weer op weg naar 
een ouderwetse carnaval, maar wel met een aantal 
nieuwe elementen. Daarover hierna meer. Maar nu 
eerst een korte terugblik op het afgelopen jaar en dan 
meer specifi ek op onze vereniging. 

In 2022 hebben we als Durdraaiers maar liefst 2 
feesten georganiseerd. Eerst in mei ’t Feest van 
de Zwoele Nacht en vervolgens eind oktober zoals 
gebruikelijk ’t Feest van de Lange Nacht. Hoewel 
de publieke belangstelling wat minder was dan we 
gewend waren, kunnen we toch terugkijken op uiter-
mate gezellige evenementen. Dank aan een ieder die 
hieraan zijn bijdrage heeft geleverd.

In het bijzonder wil ik daarbij aandacht besteden 
aan de mannen van de (nieuwe) voorraad die in de 
organisatie zijn gestapt. Inmiddels is deze groep 
uitgegroeid tot maar liefst 7 man sterk, te weten: 

Jelle Beerens, Juul Vermeer, Joep Ketelaars, Bart van 
Aarle, Bram van Ierland, Teun Robben en Tom Visser. 
Van harte welkom bij onze club!

De afgelopen (corona)jaren hebben twee mensen 
afscheid genomen van ons bestuur. Het gaat om 
Manon Lucas en Marie Ketelaars. Vanaf deze plek wil 
ik ze hartelijk bedanken voor hun rol in het bestuur. 
Hopelijk zien we jullie nog regelmatig terug in onze 
residentie.

Ook in de Raad van Elf een aantal wijzigingen. Freek 
op ’t Hoog, Arjan Timmer en Frank Timmermans zijn 
gestopt. Maar ik ben er van overtuigd dat we jullie 
nog regelmatig gaan terugzien bij onze vereniging. 

Dan de misschien wel opvallendste verandering bij De 
Durdraaiers. Na 2 reguliere jaren en 2 corona-jaren 
heeft Prins Harrie (oftewel Harrie van Gorkum) beslo-
ten een stapje terug te doen en toe te treden tot het 
illustere gezelschap van onze ex-prinsen. En in zijn 
kielzog heeft ook zijn trouwe adjudant Frank de Cort 
ervoor gekozen te stoppen als raadslid, maar hij heeft 
aangegeven graag door te gaan als ‘reservist’. 

En als de oude prins aftreedt, betekent dat automa-
tisch dat er een nieuwe komt: Prins Emile d’n Urste. 
Ik denk voor velen een grote verrassing. Samen met 
zijn adjudant Gijs Claassen en de Raad van Elf zal hij 
tijdens carnaval de scepter zwaaien in het Durdraai-
ersrijk over de stroom. Ik wens Emile en Gijs ontzet-

tend veel succes, maar vooral ook leut toe.  

Ik ga ervan uit dat we er met onze kasteleins Jan en 
Harriette met hun personeel, met onze zustervereni-
gingen en met alle andere carnavalsvierders weer 
een ouderwets gezellige carnaval van gaan maken, 
want ‘saome maoke ut verschil’. Hopelijk tot ziens 
in onze residentie ’t Draaiboompje of ergens in de 
omgeving daarvan. 

Wees gegroet!

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

OUDERWETSE CARNAVAL MET NIEUWE ELEMENTEN!
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  Vrijdag 17 februari: AFTRAP VOOR 5 DAGEN CARNAVAL! 
                
     Zaterdag 18 februari: GOUD EN FOUT 
   

      
   
   
    Zondag 19 februari vanaf 15.00 uur: MINI PLAYBACK SHOW 
       VOOR ÉN DOOR DE KIDS! MET DJ ARNOLD

    
    Vanaf 20.30 uur: PRIJSUITREIKING VAN DE PRINSENWAGENS
        MET DJ WIM EN BART VAN DISHOECK!

           

      Maandag 2 februari:

                          DWEILEN!
      
    
    Dinsdag 21 februari vanaf 14.30 uur: 

             KIDS PARTY  MET EEN MUZIEKBINGO! EN DJ ARNOLD!

            
       SAOME MAOKTE UT VERSCHIL
     IN ETEN EN FEESTEN `T DRAAIBOOMPJE!  

discoshow



Zaterdag 10 december was het eindelijk zover. 
Zou Prins Harrie d’n Urste na een oponthoud 
van 2 jaren weer terugkomen in zijn residentie 
‘t Draaiboompje? Of zou er toch een nieuwe 
prins ten tonele verschijnen?

Na het jaarlijkse galgenmaal kwamen om 
20.30 uur onze zusterverenigingen weer over 
de stroom naar onze residentie, zelfs vanuit 
het verre Oostelbeers. Zij werden van harte 
welkom geheten door de presentatrice van 
de avond: Anneke Timmermans (oftewel Ann-
Biance). 

Nadat Harrie was opgenomen in het ‘elitaire 
clubke’ van ex-Prinsen, kon de feestavond 
beginnen. De prinsencommissie had weer veel 
tijd en energie gestoken in een avondvullend 
programma. Dit jaar was gekozen voor een 
geheel eigen draai aan de fi lm “Home Alone”, 
door de commissie omgedoopt tot “Harrie 
at Home”.  Net zoals in de fi lm passeerden 
enkele bekende scenes de revue. Daarnaast 
was er nog een primeur met de presentatie 
van de nieuwe carnavalshit van Ann-Biance.

Om ongeveer 23.11 uur was het eindelijk 
zover. Nadat er iemand door de twee boeven 
in huize Van Gorkum gevangen was genomen 
en met piepende banden afgevoerd werd, 
werd in ’t Draaiboompje de nieuwe prins 
onthuld. 

En de nieuwe prins van De Durdraaiers is 
geworden: “Prins Emile d’n Urste”!

Voor velen een complete verrassing. 
Vandaar dat we hem even in het kort zullen 
introduceren: Prins Emile d’n Urste is in het 
dagelijks leven bekend als Emile van de 
Sande. Hij is 42 jaar oud en woont samen met 
zijn vrouw Christel (Rijnen) en drie kinderen 
aan de Oirschotseweg in Moergestel. Hij heeft 
een bedrijf in tuinplanten en sierteelt. Zijn 
grootste hobby is Ajax. Naar sport kijken is 
een andere hobby van hem.

Prins Emile d’n Urste zal tijdens carnaval en 
alle andere offi ciële plichtplegingen bijgestaan 
worden door zijn adjudant Gijs Claassen.

PRINS EMILE D’N URSTE NIEUWE PRINS DURDRAAIERSPRINS EMILE D’N URSTE NIEUWE PRINS DURDRAAIERS

105



R. Donkers
Peter Sebregts Groen Management

Jan & Franka
Eetcafé ‘t Draaiboompje

Basiq-Cleaning B.V.
Koster Moergestel Holding BV

Ketelaars trading
Moorman automobielbedrijf

Hendrikx Matrijzen
Frank Kouwenberg

Pieter van Opbergen
T.B.H. Timmerwerken B.V.

Sleuven-hak-sloopbedrijf van de Ven
Wim Claassen

Boomkwekerij J. van Roessel
De Lindehoef

Stal Dirkx
Robert-Jan van Korven

Aannemersbedrijf van der Zanden  
Moergestel B.V.

Twan Vugts
Hans & Ria

Britt, Anouk & Luuk
Boomkwekerij E. van de Sande

Van Doormaal Bouwservice
Schildersbedrijf Kerkhof

Knaagdierenpension de Konijnenherberg
Hoeve Arbeid Adelt

Ad & Piet
De Gerrithoeve
De Rozephoeve
Eric Boogaers

Johan & Monique van Daelen
Van Zon Interieurbouw B.V.

Van der Linden Gereedschapslijperij
Kalkoenhouderij Melis 

Kees claassen
Hoveniersbedrijf van de Ven

Harrie van Gorkum
Westgeest Olie

Cafe de Brouwer
Ketelaars Groen en Infra

Broeders Fouragehandel &  
Loonwerkbedrijf B.V. 

Cafe de Klaore
Injection Point

W. Mullens Grondverzet & Dienstverlening 
Gerrit en Anita

Van Erve Installatiebedrijf
Pop Up Cafe

Dirk van Nuenen
Bij Anneke’s

Adjudant Gijs Claassen &
Prins Emile d’n Urste

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. 

RAAD VAN 11RAAD VAN 11

Van links naar rechts: Bas Kroon, Gertjan Dhondt, Ralph van Loon, Jan Ketelaars, Patrick Witlox, Adjudant Gijs Claassen, 
Prins Emile d’n Urste, Joost Swinkels, Willem Moorman, Dirk van Nuenen, Willem van Haaren, Ontbrekend Dirk van Velthoven.

EX-PRINSENEX-PRINSEN

Tijdens carnaval zal je 
ongetwijfeld onderstaande 
uitspraken horen. Neem je 

Bingokaart mee en maak hem, 
net als je carnaval met de 

Durdraaiers, helemaal compleet!

Hedde gij Hedde gij 
nog aajer nog aajer 

in de in de 
koelkast?koelkast?

Ik ben Ik ben 
iedereen iedereen 
kwijt!kwijt!

Ik zè Ik zè 
munne munne 

steek wijt!steek wijt!

Wè un Wè un 
AnnBiance!AnnBiance!

Schrob-Schrob-
belèrke om belèrke om 
de keel te de keel te 

smerensmeren

Saome Saome 
maokte ut maokte ut 
verschilverschil

Rondje van Rondje van 
de Prinsde Prins

Gij zèèt ‘ne Gij zèèt ‘ne 
friekendèl, friekendèl, 

mar wel ene mar wel ene 
speciaolespeciaole

D’r zit D’r zit 
confetti in confetti in 

m’n bierm’n bier

D’r staat D’r staat 
weer een weer een 
paard in paard in 
de gangde gang

BierBier
haolen!haolen!

Dees is Dees is 
de lèste!de lèste!

Das er ze-Das er ze-
ker eentje ker eentje 

van over de van over de 
stroom?stroom?

En nou die En nou die 
hèndjes hèndjes 

de lucht inde lucht in

Ons moeder Ons moeder 
zeej nog, zeej nog, 
doe da doe da 
nou nienou nie

Bij Bij 
Hoevelaken Hoevelaken 

linksaf!linksaf!

Dat Dat 
interess-interess-
eert me eert me 

geen fluit!geen fluit!

Zakkuh!Zakkuh!
Nog eentje Nog eentje 

meej de meej de 
jas aonjas aon

Wat trekte Wat trekte 
aon meej aon meej 

carnaval?!carnaval?!

Mondje Mondje 
poepen!poepen! Polonaise!!Polonaise!! Dur in, Dur in, 

Dur uit!Dur uit!
Atje voor Atje voor 
de sfeerde sfeer

D e  Carnaval  2023 De  Carnaval  2023 
B ingokaartB ingokaart
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R. Donkers
Peter Sebregts Groen Management

Jan & Franka
Eetcafé ‘t Draaiboompje

Basiq-Cleaning B.V.
Koster Moergestel Holding BV

Ketelaars trading
Moorman automobielbedrijf

Hendrikx Matrijzen
Frank Kouwenberg

Pieter van Opbergen
T.B.H. Timmerwerken B.V.

Sleuven-hak-sloopbedrijf van de Ven
Wim Claassen

Boomkwekerij J. van Roessel
De Lindehoef

Stal Dirkx
Robert-Jan van Korven

Aannemersbedrijf van der Zanden  
Moergestel B.V.

Twan Vugts
Hans & Ria

Britt, Anouk & Luuk
Boomkwekerij E. van de Sande

Van Doormaal Bouwservice
Schildersbedrijf Kerkhof

Knaagdierenpension de Konijnenherberg
Hoeve Arbeid Adelt

Ad & Piet
De Gerrithoeve
De Rozephoeve
Eric Boogaers

Johan & Monique van Daelen
Van Zon Interieurbouw B.V.

Van der Linden Gereedschapslijperij
Kalkoenhouderij Melis 

Kees claassen
Hoveniersbedrijf van de Ven

Harrie van Gorkum
Westgeest Olie

Cafe de Brouwer
Ketelaars Groen en Infra

Broeders Fouragehandel &  
Loonwerkbedrijf B.V. 

Cafe de Klaore
Injection Point

W. Mullens Grondverzet & Dienstverlening 
Gerrit en Anita

Van Erve Installatiebedrijf
Pop Up Cafe

Dirk van Nuenen
Bij Anneke’s

PROGRAMMA CARNAVAL 2023

Vrijdag 18 februari 2023
12.00  Verzamelen Draaiboom
13.00  Scholencarnaval in Den Boogaard
14.30  Einde scholencarnaval 
21:00  Feest in Den Draai

Zaterdag 19 februari 2023
11.30  Verzamelen
12.00  Naar Root
12.30  Kerk
13.30  Naar Brouwer 
14.30  Opening carnaval (burgemeester)
15.00  Vertrek naar Haaren
15.30  Haaren
17.45  Vertrek naar Draaiboompje 
18.15   Eten bij Draaiboompje
20.30  Naar RooT (bezoek Dorstvlegels)
23.11  Steken af

Zondag 20 februari 2023
11.00 Verzamelen Draaiboompje
11.30  Wagen gereed
12.00  Vertrek met wagen naar optocht
12.45  Start optocht
14.30  Terug naar Den Draai
15.30  Start Mini-playbackshow
18.00  Prijsuitreiking 
18.30  Vertrek naar Gerrithoeve
18.45  Eten bij Gerrithoeve
20.15  Terug naar Draaiboompje
20.30  Aanvang feestavond bij Den Draai
21.00  Bezoek andere Carnavalsverenigingen
22.00  Prijsuitreiking prinsenwagen
23.11  Steken af

Maandag 21 februari 2023
11.30 Een Ei van Emile
12.30  Start dweiltour 
13.00  Vertrek naar Epi
13.15  Epi
13.45  Vertrek naar ReuZ
14.00  ReuZ
14.30  Vertrek naar Hierneffe
14.45  Hierneffe
15.30  Veerkes
16.15  RooT
17.00  Klaore 
17.45  Brouwer
18.30  Vertrek naar Gerrithoeve
18.45   Eten Gerrithoeve 
20.15  Terug naar Draaiboompje
20.45   De Veerkes (bezoek aan Springveren)
23.11  Steken af

Dinsdag 22 februari 2023
12.30 Verzamelen bij Draaiboompje
14.00  Carnavalsbingo voor groot en klein
18.30  Eten bij Draaiboompje
20.00  Naar De Brouwer (bezoek Pierewaaiers)
23.11  Popverbranding op het plein (22.45 verzamelen)
23.30  Terug naar De Brouwer
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1. Van wie zèède gij er eentje? 
Toon van der Bruggen en Fien Kolen.

2. Hoe oud zèède gij en waor komde gij vandaon? 
Ik ben bijna 50 en kom van de Torentjeshoeve,  
net voorbij het Trappistenklooster.

3. Waor kunne mensen jou van kennen? 
Van Carnaval, van het stucadoren, en als 
“Smeerkees”.

4. As ge mee Carnaval as superhero verkleed zou 
moete, wie zou het dan zèn en waorum ? 
Dan als Tiroler, daar voel ik me ook thuis. Hele mooie 
natuur daar. 

5. Wa is jouw superkracht  
(en nie allêeneg mee Carnaval)? 
Doorzettingsvermogen, niet snel opgeven.

6. De invuloefening: 
Als een Pierewaaier mèn vraogt om mee Carnaval 
te daanse, moet het op dees nummer:  
Whoom, there it is. 
 

Als een Pierewaaier mèn iets te drinke aanbiedt 
met Carnaval wil ik: Een biertje 
Als een Pierewaaier mén…:  
Bier geeft, dan zuip ik hem op...

7. Mèn ultieme carnavalsmotto is? 
As ge mar plezier het saome.

8. Wa miste in het huidige carnavalsfist in ons 
Pierewaaiersrijk? 
Eigenlijk nie veul.

9. Mee welke bekende Nederlander hadde altij al 
eens de polonaise willen lope en waorum? 
Arie Ribbens, zal alleen niet meer meevallen. 

10. Wa is oe grôotste blooper mee Carnaval gewist 
(die heel Gèssel mag of zelfs moet weten)? 
18600 likes op Dumpert met de Mexicaanse muur. 

11. Wa is oe schônste herinnering aon Carnaval? 
De zaterdag en zondagmorgen voor en tijdens de 
optocht met de Tilburgseweg bij Ruud Hurkmans in 
het hok en Adjudant van Christ van de Aker met de 
Borrelaers op dinsdagmiddag mee carnaval.

DE CARNAVAL VAN 

 KEES VAN DER BRUGGEN
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CARWASH A58 KRIJGT CONCURRENTIE VAN CARAVANWASH 1.58CARWASH A58 KRIJGT CONCURRENTIE VAN CARAVANWASH 1.58

Het succesvolle car- en 
truckwash-bedrijf A58 

van de en succesvol in ‘t 
Pierewaaiersrijk ingeburgerd 
Dolleke George Verhoof 
kreeg na de zomer van ’22 
een klein ti kje te verwerken. 
Waar George een gat in 
de markt zag met het 

wassen van caravans na de 
zomervakanti e, ging Erik van 
Dam er met dit lumineuze 
idee vandoor. Van Dam, beter 
bekend als de vice-voorzitt er 
van C.V. de Pierewaaiers 
en in mindere mate van 
Adviesburo Van Dam, kaapte 
hiermee een hoop klandizie 

voor de niet geringe neus van 
eerder genoemde Verhoof 
weg. Volgens Van Dam is hij 
geenszins van plan om groter 
te groeien en ook de car- en 
truckmarkt op te gaan. “Ik 
wil klein blijven”, waren zijn 
woorden…

Grote carrièreswitch voor ex-prins Harrie van de Durdraaiers

Tijdens de strenge Coronaperiode 
dacht Harrie lang na over wat hij 

toch moest gaan doen na het beëin-
digen van zijn Prinsschap. Na zo lang 
in de spotlights te hebben gestaan, 
was hij behoorlijk bang om in het voor 
ex-prinsen welbekende zwarte gat te 
vallen. Het was voor hem snel duidelijk 
dat de aandacht van zijn meisjes thuis, 
hem niet meer genoeg bevredigde. 
Tevens kreeg hij steeds meer moeite 
met het enorme boegeroep van zijn 
vierpoti ge vriendinnen, als hij ze zich 
weer eens voor hen stond uit te sloven.

Maar toen, zondagochtend, 19 juni 2022. 
Zomaar op een regenachti ge, bewolkte 
zondag aan de Broekstraat in Tilburg, ge-
beurde er iets belangrijks in Harrie`s le-

ven. Een man met capuchon, was het erf 
van Harrie opgeslopen. Harrie zag hem 
lopen en spoedde zich er heen. Het was 
overduidelijk een onnozele, verwarde 
man, met de ogen afwisselend strak en 
dan weer wazig. Geen probleem, dacht 
Harrie. Ik ben al jaren bij de Durdraaiers, 
dus met dit soort “gasten” kan ik prima 
omgaan. Toch liep het gesprek niet zoals 
Harrie het vooraf had bedacht. Hoewel 
Harrie in woord, met prachti ge volzinnen, 
en in gebaar, met de zijn welbekende 
armbewegingen alles haarfi jn uitlegde, 
verstond en begreep deze man hem to-
taal niet. Op Harrie`s vraag: “wa bende 
van plan jonguh” , kreeg Harrie niet de 
juiste respons. In plaats van hem beleeft  
antwoord te geven, liep de man zomaar 
weg en klom op de loader, shovel, of hoe 

zo’n ding ook heet, die verderop op het 
erf stond. Hij startt e hem en ging er op 
rond rijden. “Ik dacht die rijdt hier alles 
kort en klein”, vertelde Harrie achteraf, 
maar gelukkig was de politi e snel ter 
plaatse. Er ontspon zich een Amerikaans 
tafereel, wat normaliter vooral voor-
komt in de discutabele wijken van Los 
Angeles, tenminste als ze daar boerde-
rijen met erven zouden hebben……….

Maar met Harrie gebeurde er ook iets. 
Precies op het moment dat de politi e-
wagens kwamen aanstormen zag hij 
het licht. Het blauwe zwaailicht van 
de politi ewagens. Hij wist eindelijk 
wat hij met het vervolg van zijn leven 
wilde gaan doen. Ik wordt Boevenvan-
ger mijmerde hij. In plaats van dat ik 
op de trekker klim, haal ik hem in de 
toekomst alleen nog maar over……..

WAT DE KRANT NIET HEEFT GEHAALDWAT DE KRANT NIET HEEFT GEHAALDWAT DE KRANT NIET HEEFT GEHAALDWAT DE KRANT NIET HEEFT GEHAALD
Stadsprins Frans d’n Twidde al vroeg in Pierewaaierssferen

Stadsprins Frans d’n Twidde was al ver 
voor het carnavalsseizoen en dus ook 

al ver voor zijn aantreden als Prins van C.V. 
de Pierewaaiers in Pierewaaiers- carna-
valssferen. Namelijk al op 15 september 
jongstleden liet hij, weliswaar onbewust, 
al zien wat voor iemand de prinsencom-
missie had binnengehaald.

Tijdens de eerste en erg succesvol verlo-
pen editi e van Typisch Gèssel liet Frans 
zich op zijn zachtst gezegd niet onbetuigd. 
Volgens de enkeling die op betreff ende 
dag niet beneveld was, spande Frans de 
kroon op het gebied van zang, dans en 
drank. Sti ekem en vast al een beetje trots 
zijn toekomsti ge hofh ouding bekijkend. 
Ook zijn toekomsti ge adjudant Johan was 
van de parti j, maar deze was dus nog niet 
offi  cieel in functi e. En daar ging het mis….
Had Johan maar wel ingegrepen!!

Toen de avond op zijn einde liep en Frans 
een poging waagde zijn jas aan te trekken, 

ging dit al faliekant mis. Ook het zingen 
van de alom bekende kneiter van een car-
navalshit “Wènne schôône jas”, van wijlen 
Jan Habraken, bood hierin geen soelaas.

Ook de fi etstocht naar huis gaat niet 
de geschiedenisboeken in als een groot 
succes. Al slingerend, slippend en uitein-
delijk vallend werd nog wel de rotonde 
van de T31 bereikt, maar toen was zelfs 
voor Frans de maat vol. Zijn fi ets, maar 
ook het fi etsen zelf kotsbeu zijnde, wilde 
Frans dit vehicle ter plaatse en à la minu-
te bij de daar toevallig gelegen auto- en 
e-bike-zaak van de secretaris van C.V. de 
Pierewaaiers inruilen. Op zich sympathiek 
van Frans, als toekomsti g Stadsprins, 
ware het niet dat de klok niet meewerkte. 
Het was immers twee uur ’s nachts.

Dan maar te voet verder, moet Frans ge-
dacht hebben. Hullie Marion voor de vei-
ligheid voor hem lopend, waande Frans 
zich in een heuse polonaise. De ene na de 

andere Pieregeblèr-hit galmde onderweg 
naar de Broekzijde uit zijn gouden keeltje. 
Ook liet hij zijn vrouw even zien waarom 
de Brugzeikers de Brugzeikers heten, al-
vorens de Vinkenberg weer af te dalen. 
De Broekzijde zelf was ook nog een helse 
tocht. Dit is immers al anderhalf jaar een 
braakliggend stuk wegdek, dat in het NPO 
3 tv-programma De Slechtste Wegen van 
de Wereld niet zou misstaan. En dat on-
dervond ook onze Frans aan den lijve….

Eindelijk thuisgekomen en zichzelf aan-
vankelijk voor de spiegel trots op de 
borst kloppend in de wetenschap dat hij 
de nieuwe Prins van de mooiste club van 
het land zou gaan worden, perste Frans er 
nog één Pieregeblèr-hit uit en wel de be-
kendste van Wil Habraken…..

Jawel, Frans was inderdaad zijn gebit 
kwijt….

‘Moergestelse’ heeft  primeur in paspoortverandering

De trend, ingezet door de 
LHBTQRSTUVW+-ge-

meenschap om veranderingen 
aan te brengen in het pas-
poort, heeft  ook Moergestel 
bereikt. Nadat eerder Emiel 
Ratelband al de landelijke 
media haalde in zijn, overi-
gens mislukte, poging zijn 
leeft ijd te manipuleren, door 
zijn geboortedatum te laten 
wijzigen, was het nu een 
dorpsgenote die het Brabants 
Dagblad domineerde.

Ene Roos uit Moergestel zou 
volgens deze regionale krant 
een procedure zijn gestart 
om haar geboorteplaats in 
haar paspoort te laten wijzi-
gen. Van ’s-Hertogenbosch 
in Moergestel. Oft ewel van 
Oeteldonk in Pierewaaiersrijk. 

Maar waarom dan?? Deze 
Roos, die toch bekend staat 
als fervent en fanati ek carna-
valsvierster, zou toch geacht 
worden fi er te zijn om in 
de carnavalshoofdstad van 
Nederland te zijn geboren! 
Niets is echter minder waar, 
blijkt als we bij Roos navraag 
doen….

“Ik heb op en in vele plaatsen 
carnaval gevierd. Oisterwijk 
(??? red.), Tilburg, maar ook 
in Den Bosch. En het is daar 
best leuk hoor, maar sinds ik 
carnaval ben gaan vieren in 
’t Pierewaaiersrijk, is mij één 
ding duidelijk geworden. Er 
is maar één echte carnavals-
hoofdstad van Nederland. 
Juist, ’t Pierewaaiersrijk. In 
tegenstelling tot de andere 
plaatsen waar ik carnaval 

heb gevierd hoef je hier niet 
bekakt te praten, geen veel te 
dure munten te kopen en niet 
verplicht in kiel en saaie shawl 
over straat. Hier mag en kan 
alles!!! En dat is nu juist wat 
carnaval voor mij betekent, 
vrijheid en blijheid”, aldus 
Roos.

Overigens was het voor Roos 
niet de eerste keer dat zij een 
dergelijke procedure start, 
vertelt ze ons in alle openhar-
ti gheid. “Toen ik een jaar of 7 
was, heb ik mijn naam al laten 
veranderen. Ik ben namelijk 
geboren als Rose McNail, 
maar ik was het al op jonge 
leeft ijd kotsbeu dat men alti jd 
over mij sprak als dat ‘schat-
ti ge Schotse meisje’….”, open-
baart Roos, ons verbijsterd 
achterlatend….
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 ZWAGER STADSPRINS TOONT 
MENTALITEIT

Tijdens het traditi onele Konings-
schieten op Kermismaandag toon-

de Jan Wolfs al zijn onverzett elijkheid, 
mentaliteit en ruggengraat. Dit combi-
nerend met zijn precisie en uiteraard 
talent, maakte dat Jan zichzelf tot de 
nieuwe Koning van Gilde St. Catharina 
schoot. Een puike prestati e, die in dit 
blad zeker niet onbenoemd mag blij-
ven. Namens ’t Pierewaaiersblaoike 
nogmaals profi ciat.

Dat Jan dit doorzetti  ngsvermogen 
niet alleen gebruikt bij het schieten, 
bleek een paar dagen later. Op 10 juli 
immers kon Jan zijn andere talent vol 
inzett en. Op deze dag werd namelijk 
door Horeca Moergestel Het Rondje 
met een Blondje georganiseerd, het 
zomerse equivalent van het Bocks-
pringen. En als er bier gedronken moet 
worden, kan Jan zijn spreekwoorde-

lijke ei wel kwijt. Menig Blondje be-
zweek aan de charmes van onze Jan.

En dan… Tijdens, wat achteraf bleek, 
het laatste Blondje in Café de Klaore, 
was zelfs voor Jan de limiet bereikt en 
verbleven de eerste slokken van deze 
deerne tot boven adamsappelniveau. 
Dit was een taaie dame, die tot 2 keer 
toe terug het glas in wilde zwemmen. 
Maar dan komen de eerder genoemde 
onverzett elijkheid, mentaliteit en rug-
gengraat van onze Gildebroeder weer 
om de hoek kijken en Jan waagde een 
laatste poging om deze Blonde scho-
ne de zijne te maken, zijn acti e extra 
cachet gevend met de nu al legendari-
sche woorden: “Ik probeer ’t nog èène 
keer…..” Of deze laatste poging succes-
vol is gebleken, is voor de redacti e niet 
helemaal duidelijk geworden….

 Wordt Mark van Daelen geannexeerd door Duitsland?

Afi jn, Mark van Daelen 
dus..., een voormalig 

hardwerkende, maar volsla-
gen talentloze rechtsback van 
het veteranenelft al Audacia 
7. Nu uiteindelijk, jaren later, 
wel carrière makend in de 
Tuintechniek op de groene 
grasmat. Hoe krijg je het ver-
zonnen............

Afi jn, Mark van Daelen dus..., 
voormalig werknemer bij de 
voormalige plaatselijke
tuingereedschappenboer in 
Moergestel. Net als verschil-
lende voormalige collega`s 

koos Mark een ander pad. 
Waar ene Willie uit Best, zich 
met zijn Brabantse tongval 
op de visindustrie en met 
name de mosselen stortt e, 
koos Mark ervoor om zich te 
bekwamen in de fi etsenindus-
trie. Door zijn unglaubliche 
Fietsenspitzengefühl, zat 
Mark ook hier snel aan de top 
en was hij deze branche snel 
ontgroeid. Een stap hogerop 
naar zelfstandig eigenaar, 
baas en directeur was dus een 
logisch gevolg.

Afi jn, Mark van Daelen dus..., 

Lid van Moergestels meest 
geheime genootschap, de 
Prinsencommissie van de Pie-
rewaaiers. Hier kan hij uren 
over vertellen, maar dat mag 
hij niet en doet hij dus niet. 
Een commissie waar spannen-
de avonturen worden beleefd, 
maar ook die blijven binnens-
kamers. Een commissie be-
staande uit mannen die elkaar 
kunnen en moeten vertrou-
wen. Een commissie met een 
speciaal doel. Een commissie 
die het beste uit elkaar naar 
boven haalt. Een commissie 
die stressbestendig is. Een 

commissie met zelfredzaam-
heid. Een commissie die 
zelfk riti sch is. Een commissie 
die nooit opgeeft . Ben je van 
deze commissie lid, dan kun je 
inderdaad zeggen dat je een 
“spezialkräft e” bent.

Afi jn, Mark van Daelen dus..., 
Kuitenbijter eerste klas op de 
racefi ets. rijdt graag met de 
kop vol in de
wind, zit nooit of te nimmer 
te harken, schudt in de groep 
graag aan de boom en ziet 
zelden de man met de hamer. 
Hij kan bergop behoorlijk 
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klimmen, maar houdt toch 
meer van Dalen. Alti jd moedig 
en sluw. Het levert hem dan 
ook niet voor niets de bijnaam 
“de Adelaar van de Vurhaai” 
op.

Afi jn, Mark van Daelen dus..., 
Meister in Ervaringen op 
Oktoberfesten, aber was in 
München passiert,
bleibt in München. Nu zelf 
Kneipentouren met huifk ar-
ren in echte Hütt e aan het 
organiseren, waarbij hij dan 
ook graag zijn Frau Carla in-
zet. Carla, die in gelijkenis niet 

onder doet voor Helene Fi-
scher, Andrea Berg, Vicky Le-
andros of Nana Mouskouri, en 
zelfs in bereik een nog hoger 
niveau aanti kt dan de zojuist 
genoemde Schlagerkönigin-
nen. Als zij het Sierra Madre 
zingt, krimpen die Schürzenja-
ger ineen van schaamte voor 
hun originele versie......

Afi jn Mark van Daelen dus....! 
Verzamelaar van BH’s, die hij 
zelf op ieder feestje bij hem 
thuis showt.
Leadzanger en frontman van 
‘t Allegaartje. voormalig Prins 

van de Pierewaaiers en dus 
heerser van
Gèssel. Voormalig viskampi-
oen op de kermiszondag van 
de familie Nouwens, broer 
van de sterkste man van 
Gèssel, arti sti ek leider van de 
Brouwelaers, geestelijk brein 
van optochtloopgroep
MaJaMaJoCaFra, en last but 
not least ex-collega van de 
Brabantse .......

Afi jn, Mark van Daelen dus.....! 
Vanwege bovenstaande in-
grediënten uitermate geschikt 
om een

vooraanstaande rol te gaan 
spelen bij onze Oosterburen. 
Het schijnt dat de Duitse 
geheime dienst ook pogingen 
gaat wagen om hem te an-
nexeren. Wij van de redacti e 
vragen u dan ook om Mark 
goed in de gaten te houden 
en te beschermen indien mo-
gelijk. Het zou voor u en ie-
dereen jammer zijn dat zo een 
kleurrijk persoon als Mark ons 
ontnomen wordt en in de toe-
komst zal gaan schitt eren op 
de Duitse TV zenders ARD, 
Arte of de ZDF.

Eindelijk ontspanning voor Lauy na 2 zwangerschappen.

NNiet alleen loopt Laurens van der Aa iet alleen loopt Laurens van der Aa 
als Tambour-maître oft ewel tam-als Tambour-maître oft ewel tam-

boer-majoor op de harmonie vooruit, ok boer-majoor op de harmonie vooruit, ok 
met deze met deze 
fi cti eve foto`s loopt ie op zijn te ver-fi cti eve foto`s loopt ie op zijn te ver-
wachten moment suprême vooruit. wachten moment suprême vooruit. 
Laurens van der Aa, ook wijd en zijd be-Laurens van der Aa, ook wijd en zijd be-
kend als Lauy The Paauwie en voormalig kend als Lauy The Paauwie en voormalig 
knuff elbeer van de Hofh ouding van knuff elbeer van de Hofh ouding van 
C.V. de Pierewaaiers. Deze Lauy, besloot C.V. de Pierewaaiers. Deze Lauy, besloot 
vorig jaar een stapje terug te doen bij vorig jaar een stapje terug te doen bij 
de Hofh ouding om zijn gezinsleven de de Hofh ouding om zijn gezinsleven de 
ti jd te geven die het verdiende. Dat je ti jd te geven die het verdiende. Dat je 
voor een gezinnetje te sti chten off ers voor een gezinnetje te sti chten off ers 
moest brengen, dat wist Laurens vooraf moest brengen, dat wist Laurens vooraf 
wel Wat dat precies inhield niet. Toch wel Wat dat precies inhield niet. Toch 
slaat hij zich hier overduidelijk met vlag slaat hij zich hier overduidelijk met vlag 
en wimpel doorheen en is hij de ideale en wimpel doorheen en is hij de ideale 
gezinsvader. gezinsvader. 

Omdat Laurens zich graag op alles voor-Omdat Laurens zich graag op alles voor-
bereidt is, heeft  hij ook bijgaande fi cti e-bereidt is, heeft  hij ook bijgaande fi cti e-

ve foto`s voor zichzelf ontwikkeld. Let ve foto`s voor zichzelf ontwikkeld. Let 
op, deze foto`s bestaan dus helemaal op, deze foto`s bestaan dus helemaal 
niet, maar komen tot leven in Laurens niet, maar komen tot leven in Laurens 
zijn hoofd. Waar Laurens zichzelf bij het zijn hoofd. Waar Laurens zichzelf bij het 
zien van zijn denkbeeldige foto`s wijs-zien van zijn denkbeeldige foto`s wijs-
maakt dat hij geraakt is door een duif maakt dat hij geraakt is door een duif 
met opgespaarde diarree van 6 weken, met opgespaarde diarree van 6 weken, 
bekijkt zijn broer Jappie die hij verteld bekijkt zijn broer Jappie die hij verteld 
heeft  over deze niet bestaande foto`s, heeft  over deze niet bestaande foto`s, 
diezelfde foto’s iets anders. Wat dan wel diezelfde foto’s iets anders. Wat dan wel 
precies, daar wilde Jasper zich niet over precies, daar wilde Jasper zich niet over 
uitlaten, maar aan zijn glinsterogen te uitlaten, maar aan zijn glinsterogen te 
zien betrof dit niet veel goeds.zien betrof dit niet veel goeds.
  
Jasper’s sti lzwijgen doet ons het ergste Jasper’s sti lzwijgen doet ons het ergste 
vermoeden. Er zijn immers niet veel vermoeden. Er zijn immers niet veel 
mensen met zo een zieke en verdorven mensen met zo een zieke en verdorven 
geest als Jappie. Wij als Pierewaaiers geest als Jappie. Wij als Pierewaaiers 
kennen Jappie echter door de jaren heen kennen Jappie echter door de jaren heen 
behoorlijk goed en denken ook wel te behoorlijk goed en denken ook wel te 
weten, wat Jappie zoal bij deze foto’s weten, wat Jappie zoal bij deze foto’s 
zou kunnen imagineren, om met mooie zou kunnen imagineren, om met mooie 

woorden van Louis van Gaal te spreken. woorden van Louis van Gaal te spreken. 
Vooruit dan, enkele voorbeelden:Vooruit dan, enkele voorbeelden:

• • Lauy proost op het doorstaan van Lauy proost op het doorstaan van 
een uurtje Darkroom met een uurtje Darkroom met 
Ferry Doedens…Ferry Doedens…

• • Lauy proost op de geslaagde con-Lauy proost op de geslaagde con-
sumpti e van een pak vanillevla uit sumpti e van een pak vanillevla uit 
1987…1987…

• • Lauy proost na een half uur luisteren Lauy proost na een half uur luisteren 
naar een dialoog, lees: gezever, van naar een dialoog, lees: gezever, van 
zijn sti efvader…zijn sti efvader…

• • Lauy proost op het succesvol uitknij-Lauy proost op het succesvol uitknij-
pen van een steenpuist op de rug pen van een steenpuist op de rug 
van voormalig Pierewaaiers-voorzit-van voormalig Pierewaaiers-voorzit-
ter Bas Hessels…ter Bas Hessels…

• • Lauy proost op het terugontvangen Lauy proost op het terugontvangen 
van zijn eigen lichaamssappen van van zijn eigen lichaamssappen van 
Paulien….Paulien….

• • Lauy proost op het feit dat ie nog Lauy proost op het feit dat ie nog 
steeds onder de plak zit….steeds onder de plak zit….
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JOHAN HEEFT HET
Voor wie onder een steen ge-
leefd heeft ... Afgelopen jaar is 
de naam van onze plaatselijke 
Winkel van Sinkel veranderd 
van Novy van Wezel in Johan 
Heeft  ‘T. Wat veel mensen 
niet weten, is dat Johan van 
Wezel, bij eenieder bekend 
om de hypermoderne headset 
en dito snor, diep, maar dan 
ook heel diep in de buidel 
heeft  moeten tasten om deze 
naam in gebruik te mogen 
nemen.

Immers, Johan Heeft  ‘T, is 
al jaren een gevleugelde 
uitspraak binnen C.V. de 
Pierewaaiers. Een uitspraak 

die welke Pierewaaier dan 
ook zonder enige vorm van 
jaloezie, maar des te meer 
vervuld met trots uitspreekt. 
Het gaat hier dan echter wel 
om een andere Johan. Burgers 
namelijk…

Voor wie onder een hunebed 
heeft  gelegen en zich anno 
2023 nog afvraagt wat deze 
Johan dan allemaal wel niet 
heeft …:

• Een geweldige vrouw, die 
in zo’n beetje elk comité, 
elke commissie en ieder 
bestuur die ons Pierewaai-
ersrijk rijk is, zitti  ng neemt 
en haar energie vol over-
gave aan de gemeenschap 

aanbiedt.
• Een geweldig huis in een 

geweldige buurt, immers 
vlakbij, zo niet naast 
andere prominente Piere-
waaiers en de moeder van 
Paultje van Gestel. 

• Geweldige vrienden, 
namelijk de Brugzeikers, 
bekend van vele tweede 
plaatsen op ’t Pieregeblèr, 
vreet- en zuipfesti jnen en 
songfesti valparty’s. 

 BEGRIPVOLLE TUINMAN REGELMATIG ONBEGREPEN...

Een mooie uitnodigende kop voor een 
arti kel….Maar met alleen tuinman 

doen we deze hovenier annex straten-
maker annex klusjesman nogal tekort. 
En dan vergeten we nog een hoop 
verborgen kwaliteiten van hem. Zoals 
meegaand, meedenkend, fl exibel, totaal 
niet eigenwijs, maar bovenal begripvol. U 
raadt het al, we hebben het over Johan 
van Daelen, de kersverse adjudant der 
Pierewaaiers en dus hovenier annex stra-
tenmaker annex klusjesman.

Begripvol dus. Wie ooit met Johan heeft  
samengewerkt, zakelijk of privé, zal dit 
beamen en zelfs als een van de eerste 
karakteristi eke eigenschappen noemen, 
die Johan zo kenmerken. Wil je je tuin 
veranderen? Een hele nieuwe tuin? Alles 
in het hard?? Johan denkt mee, adviseert, 
informeert en verti cuteert waar nodig. 
En mocht je zelf ideeën hebben, waar Jo-

han totaal niet achter staat? Geen punt, 
Johan heeft  alle begrip en denkt weer 
mee. Het begrip ‘klant is koning’ heeft  
bij Johan een andere dimensie gekregen. 
Al wil je roze gras, een buxus in de vorm 
van een hondendrol, Johan oordeelt niet, 
maar toont slechts begrip.

Hoe paradoxaal is het dan toch dat Johan 
zelf vaak onbegrepen wordt? En dan met 
name door de immigranten-telemarke-
teers onder ons…Waar het ook om gaat, 
een telefoon- of ti jdschrift abonnementje, 
verzekeringetje, etc, etc…

Steevast wordt onze hovenier annex 
stratenmaker annex klusjesman te ken-
nen gegeven dat men hem aan de andere 
kant van de lijn niet begrijpt. Dit inmid-
dels tot grote woede van Johan, die zelf 
zegt steeds slechts duidelijk aan te geven 
zijn gesprekpartner niet te verstaan.

Ziet u het al voor u, zo’n gesprek??

Het “Ik versta U niet!” van Johan afgewis-
seld met het “Ik u niet begrijp, meneer!” 
aan de andere kant. Iedereen die Johan 
een beetje kent, kan zich voorstellen hoe 
zo’n gesprek zich verder voortzet en in 
welk geluidsvolume cq aantal decibel-
len…

Inmiddels is het zover gekomen, dat 
Johan alleen nog maar voor hem be-
kende telefoonnummers beantwoordt. 
De druppel die Johan zijn emmer deed 
overlopen, was namelijk zijn laatste on-
begrepen gesprek met een medewerker 
van een of andere internetprovider. Deze 
waagde het immers aan Johan te vragen 
of hij kinderen had en of die thuis waren. 
Wellicht dat die hem wel zouden begrij-
pen……
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 A) Grootheidswaanzin
B) Fantast
C) Visionair

Het begon vroeger allemaal op Du-
rendael. Het moet ongeveer 1979 

zijn geweest toen Leon Verhagen zich 
als eenvoudige boerenjongen meldde 
op de Oisterwijkse middelbare scholen-
gemeenschap. Na een ti jd verloren rond 
gelopen te hebben, kwam hij daar in het 
schoolelft al ons mederedacti elid, Bert 
van Ganzewinkel tegen. Dit bleek achter-
af gezien zijn redding. Het was het begin 
van zijn omschakeling van naïeve, ver-
legen dorpsjongen, naar een populaire, 
alti jd joviale gevatt e kerel.

Uiteindelijk bracht dit Leon ook naar 
Moergestel, waar hij ging wonen in de 
Krijtenstraat. De straat waar zijn latere 
buurman, voorzitt er van de Pierewaaiers, 
Fons Basten een wereldrecord vesti gde 
met de omvangrijke duur van het leggen 
van zijn inrit. Moergestel dus, de ge-
meente waar Leon alles aan te danken 
heeft . Als lid van de Poekeltjes, lid van 
Audacia, lid van W.T.T.C de Krijtenschuur, 
Lid van MTV Stokeind, lid van Physique, 

zou je bijna vergeten dat Leon zijn roots 
eigenlijk een stukje verderop, op een 
braakliggend terrein tussen Oisterwijk, 
Moergestel en Tilburg liggen. Echter 
Leon niet!! De naïeve dorpsjongen in 
hem kwam toch weer naar boven toen 
Prins Kwèèlpèèp hem vroeg om zijn 
adjudant te worden bij de raad van half 
11 in de Rommelpot. Op zich was dat 
natuurlijk geen probleem, maar de roem 
en succes die hem dit bracht, maakte 
toch iets los bij Leon. Was hij te groot 
geworden voor Moergestel of Heukelom 
alleen? Was zijn fantasie op hol gesla-
gen? Of had hij wellicht een geweldig 
revoluti onair idee om onze gemeente 
nog beter op de kaart te zett en?

Feit is dat Leon op wintersport in het 
Oostenrijkse skioord Flachau, na teveel 
bier en Flügel, volkomen in zichzelf 
geloofde en hierop de ook daar toe-
vallig aanwezige Anne-Marie Rozing, 
de bekende Nieuwslezer van Q-Music 
aansprak. Hij beloofde haar om met een 

spectaculair verhaal haar nieuwsberich-
tenjournaal en zenderti jd onder grote-
re aandacht te brengen. Het verhaal, 
waarin hij live op de radio vertelde over 
zijn plannen voor een Groot Heukelom 
(annexati e van Oisterwijk, Moergestel 
en Haaren – Red.) kreeg grote landelijke 
aandacht, terwijl de Moergestelse Ge-
meenschap zich tegelijkerti jd afvroeg of 
dit wel de Leon was die zij kenden. Leon, 
ondertussen toch ook lichtelijk geschrok-
ken van alle aandacht, probeerde zich 
met man en macht te redden uit zijn 
nieuw ontstane situati e. Het was maar 
een grapje, probeerde hij voorzichti g…… 
Gelukkig voor Leon, kwam hij hier uitein-
delijk toch nog redelijk mee weg. Tegen 
zijn beste vrienden van W.T.T.C de Krijt-
enschuur verzuchtt e hij echter wel dat ie 
nooit en te nimmer nog de publiciteit zou 
opzoeken. Daar hield ie zich inderdaad 
ook aan, totdat hij besloot om enige ti jd 
later door het leven te gaan als de “Lewis 
Hamilton Look a like”……..

• Fenomenale dansmoves, 
zoals de wereldberoemde 

BurgersBall-
roomtango 
en de Jo-
han-Jumps-
tyle. Vlak in 
deze trouwens 
ook Lindsey’s 
Linedance en 
de Lindyhop 
niet uit. 
• Een zeer 
eigenti jdse 
en hippe 

haardracht. De energie-
crisis in acht nemende en 
onder het mom van “het 
kan allemaal wel een beet-
je minder”, predikt Johan 
met zijn 
haardracht 
ook het 
evangelie 
“Less is 
More”!! 

• Een stem als een nachte-
gaaltje. De optredens die 
Johan her en der verzorgt 
spreken hierin boekdelen. 
Eat your heart out, Eddy 
Vedder !!! 

• Een zeer daad-
krachti ge ma-
nager. Gezien 
de hierboven 
genoemde 
eigenschap 
betreff ende de 
stem van Johan, 

was het voor Jo-
han op een ge-
geven moment 
niet meer zelf te 
managen, zoveel 
aanvragen kreeg 
onze Johan. In 
Bert van Ganze-
winkel heeft  hij 

een zeer gedisciplineerde, 
hardwerkende en wegcij-
ferende belangenbeharti -
ger gevonden. 

• Een geweldige auto. Johan 
rijdt een echte Ford Focus. 
Zeg maar de Johan Cruyff  
onder de voetballers, de 
frikadel onder de snacks, 
de gynaecoloog onder het 
ziekenhuispersoneel, de 
Freddy Breck onder de 

Schlagerzangers, 
de VI onder de 
ti jdschrift en, 
de Björn Borg 
Boxer onder de 
onderbroeken of 
de chiquita on-
der de bananen. 
Afi jn, het moge 

duidelijk zijn. Hij rijdt unne 
fèène waoge. 

• En voor nu even last but 
not least een geweldige 
carnavalsvereniging, waar 
hij lid van is en sturing 
aan geeft . Hij wordt in het 
bestuur al de sti lle baas 
genoemd. Zijn bijdrages 

brengt hij alti jd op de 
voor hem onschuldige en 
bescheiden manier, zodat 
iedereen een en al oor is. 
Wat ie dan zegt is daar-
door minder belangrijk, en 
dat is maar goed ook…...

Maar genoeg over Johan Bur-
gers. Dit verhaal gaat immers 
over Johan van Wezel. Sorry 
dat we even afweken, snel 
weer over naar de hoofdper-
soon in dit verhaal. 

Die heeft  unne mooie winkel.
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