
Dan gaat het 
vasten dus ook 
mooi niet door
Er gaat veel niet door dit jaar, maar op de worstenbroodjes van Pulskens kan je 

altijd rekenen. En dat al bijna 140 jaar. Kom langs op Bukkumweg 32 of bestel op 

www.pulskens.nl. Daar vind je ook onze openingstijden.
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Enirgy Hilvarenbeek gaat binnenkort open!

”…As dès kôs…!” komen we kosteloos 

langs met onze warmtebeeldcamera.

Dave Verheggen  -  dave@enirgy.nl  -  06 41 53 14 03

Gelderstraat 14, 5081 AC  Hilvarenbeek
013 880 1662  -  info@enirgy.nl  -  www.centrumduurzaamwonen.nl

Enirgy feliciteert hetEnirgy feliciteert het

klèèn hôôgklèèn hôôg
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Stichting Beekse Carnaval  
‘De Pezerikken’ stelt 
nadrukkelijk dat niets uit 
deze uitgave, op welke 
wijze dan ook, mag worden 
verveelvoudigd, zonder 
voorafgaand schriftelijke 
toestemming. De stichting 
is níet aansprakelijk voor 
eventuele onjuistheden 
in deze uitgave en voor 
handelingen van derden welke 
mogelijkerwijs voortvloeien 
uit het lezen van deze uitgave. 
Tevens houdt de stichting zich 
het recht voor ingezonden 
materiaal zonder kennisgeving 
vooraf, geheel of gedeeltelijk, 
niet te plaatsen.

”…As dès kôs…!” Met terugwerkende kracht kunnen we concluderen 
dat de commissie Motto een vooruitziende blik heeft gehad. Vanwege 
corona zullen we dit jaar heel wat moeten laten schieten!

In deze bijzondere editie van Ut Buukske zullen we dan ook niet 
vooruitkijken op het naderende carnaval, maar met veel plezier 
terugblikken op 50 jaar Pezerikken.  

Onze commissie is met enthousiasme de archieven ingedoken en 
heeft geprobeerd ‘ut pèèrs-en-gèèl-gevuul’ van al die jaren te doen 
herbeleven. Mooie tijden waren het! En mooie tijden zullen het weer 
worden. ”…As dès kôs…!”

Blijf gezond! Veel lees- en kijkplezier toegewenst!

Wicher Nouwens
Coördinator Ut Buukske

DE REDACTIEDE REDACTIE
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VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN
PENSIOENEN
TW-ADVIES.NL

Havendijk 57 • 5017 AL Tilburg • 013 207 49 99 • info@tw-advies.nl
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www.ideal.nl

Hoe werkt het?

Bekijk op www.ideal.nl/demo hoe de mobiel bankieren schermen van jouw bank  

eruit zien.

Waar kan ik met iDEAL QR betalen?
Een iDEAL QR-code herken je aan het iDEAL-logo in het midden van de QR-code. 

Als je zo’n QR-code ziet, kun je met iDEAL QR betalen. Een iDEAL QR-code kun 

je bijvoorbeeld tegenkomen op facturen, op kassabonnen, op (abri)posters, op een 

beeldscherm van een winkelzuil of een TV en natuurlijk bij webwinkels en andere  

online organisaties. 

BEDRAG
€ 0,01
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Test iDEAL QR
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...kan coronaproof via de QR-code.

Een vrijwillige bijdrage voor...

Ut Buukske 2021
Ut Buukske 2021
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WINNENWINNEN

WINNENWINNENWINNEN
WINNEN

Raad de Hoogheid.. .
Raad de Hoogheid.. .

Wie wordt de volgende Hoogheid in het Pezerikkengat?
Raad het goed en win mooie prijzen!

Stuur jouw voorspelling naar buukske@pezerikken.nl 
en lees in het volgende Buukske of jij de winnaar bent.
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BEL 013 505 3758
of ga naar www.drukven.nl

Ronald & Geert van de Ven

‘Loop eens binnen, 
    Slibbroek 10, Hilvarenbeek’

Flyers, consumptiebonnen, posters in alle formaten, Van de Ven maakt er iets moois 
van!  Van ontwerp & DTP-opmaak tot en met de volledige productie, het eindresultaat 
en de prijs zullen u verrassen. We maken u ook graag fan van Van de Ven!

P.s. in de carnavalsweek zijn we gesloten.

Bezorgen van drukwerk in regio Hilvarenbeek is geheel gratis!

Goirkestraat 12
5046 GK Tilburg
013-5360636
postkamer@aaww.nl
www.aaww.nl

Ad Patrick 

Wij zijn ook uw aanspreekpunt voor:
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Lieve Pezerikken en Pezerinnekes,

“Vergimmes frêêt zek mee dees miraokels schôôn buukske…”

Deze editie is eigenlijk een collector’s item: het eerste Buukske zonder 

hoogheden, bij een carnaval zonder hoogheden.

Terugkijkend op afgelopen jaar kun je somber zijn, kun je sikkeneurig zitten 

mokken wat er allemaal niet is gelukt of niet doorging. Enorm trots ben ik als 

voorzitter van deze club dat er voortdurend gezocht wordt naar mogelijkheden, 

mogelijkheden om ut Pèèrs en Gèèl wel te laten zien of horen in ons 

Pezerikkengat. Hoe jammer het ook is dat we carnaval dit jaar niet kunnen vieren, 

we gaan er wel een invulling aan geven. Dit Buukske draagt hieraan bij.

Fijn dat u de moeite wilt nemen om eens door dit Buukske heen te bladeren. 

Laat u erover verrassen wat voor mooie herinneringen een periode van 50 jaar 

Pezerikken met zich meebrengt. Wellicht ziet u herkenbare herinneringen en kijkt 

u ernaar terug  hoe geweldig het Pezerikkengat carnaval kan vieren.

Afgelopen carnaval hebben we op dinsdagavond het motto: ”…As dès kôs…!” 

onthuld. De bedenkers hiervan hebben een vooruitziende blik gehad. Laten wij  

nu met z’n allen vooruit kijken naar de mooie herinneringen die gaan komen.

Met carnavaleske groet,

De Voorzitter

UT BESTUURUT BESTUUR

v.l.n.r.:  Peggy van Beurden,  Coen van de Wouw,  Rob van den Brand,  Karin Wijten-van Laak,  Willem Doedee
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Voor al uw wand-, vloer-, spouw-, 
dakisolatie en tegelelementen: 

Met onze isolatie kun je door gaan 

tot in de kleine uurtjes

Let op!
Mee carnaval 
nie elk uur open!

Last van un schorre kèèl 
of unne kaoter?
Wòcht nie tot laoter!
Ôk mee carnaval, gaode 
nór Apotheek Beekdal!

10



D'N BORGER
..

Alaaf! Pezerikken en Pezerinnekes, 

Met pijn in mijn carnavalshart schrijf ik mijn 1e bijdrage aan ‘Ut Buukske’. Wat had ik  
jullie graag een geweldig carnaval willen toewensen. Een bruisend carnaval 2021;  
”…As dès kôs…!”

Helaas kan ik dat in deze bijzondere tijden niet zeggen. Enkele carnavalsevenementen  
zijn al geannuleerd. Wat er wel kan? Niemand die zo ver vooruit kan kijken. Wat zeker  
wél kan, is niet bij de pakken neer gaan zitten. Ik ben ervan overtuigd dat er vele creatieve 
alternatieven zullen ontstaan, waardoor carnaval niet geruisloos voorbij zal gaan.  
Want zoals we vorig jaar zeiden; “carnaval kunde ‘nie laote schiete’.” 

Emeritus Prins Kiske d’n Irste kan zijn scepter nog niet overdragen. De hofkapellen 
kunnen niet samen muziek maken. Wat niet betekent dat de instrumenten niet gesmeerd 
moeten blijven. Wellicht een digitale carnavalskraker? De grappen van onze aawmeuten 
kunnen niet rekenen op daverend gelach van honderden toeschouwers. Wat niet hoeft 
te betekenen dat ze niet onze huiskamers kunnen bereiken. De digitale wegen zijn 
onbegrensd; ik zie mogelijkheden!! 

“En van je hela hola houd er de moed maar in” zongen al vele carnavalsartiesten. Ook 
ik blijf dat zeggen in deze moeilijke tijd. Houd vol en houd je aan de regels, de snelste 
manier om te zorgen dat we weer kunnen genieten en feesten!!

Ik ben trots op jullie! 

Evert Weys
Burgemeester van Hilvarenbeek
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www.BedrijfswagensKoolen.nl
Lovense Kanaaldijk 94

5015 AK Tilburg
013  -  4444 333
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VAN DE PASTOORVAN DE PASTOOR
CARNAVAL-CORONA-CREATIE
Het carnaval van Venetië is 
wereldberoemd. Deels vanwege de 
karakteristieke Venetiaanse maskers 
die hand in hand gaan met het festival, 
deels vanwege het feit dat het carnaval 
van Venetië een van de oudste 
carnavals ter wereld is. 

Het carnavalsfeest in Venetië duurt 
12 dagen. De maskers zijn altijd een 
belangrijk onderdeel geweest van 
het Venetiaanse carnaval. Traditioneel 
gezien mochten mensen de maskers 
dragen tussen 26 december en het 
begin van carnaval. Later werd het ook 
toegestaan om maskers te dragen van 
5 oktober tot en met kerst. Mensen 
konden zich dus een groot deel van het 
jaar achter een masker verschuilen.

Wie had zich kunnen voorstellen dat we eind 2020 nog met maskers op 
zouden lopen!? Onze wereld is in het jaar 2020 kort na carnaval ingrijpend 
veranderd. Als je vandaag de dag de winkel in loopt, herken je de mensen met 
hun mondmasker niet meer. In wat voor wereld zijn we terecht gekomen en 
wat staat ons nog te wachten, het lijkt wel een Hollywoodfilm…..
Het is afwachten of in het jaar 2021 carnaval door kan gaan zoals in 2020. 
Het zal in ieder geval anders zijn dan andere jaren met alle coronaregels….
Carnaval vieren zonder coronaregels, ”…As dès kôs…!”.

Ik wens alle carnavalsvierders veel creativiteit toe om er in 2021 toch nog iets 
moois van te maken.

Pastoor Massaer
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Ruud Vriens

1) …ruimtevaarder 

2) …ik dan ver van huis ben.

Robbert Simons
1) …piloot 
2) …gruwelijke hoogtevrees heb.

Pieter-Jan
 Smeijers

1) …de kroegbaas van ’t Schouwke 

2) …ik liever voor de bar zit, dan erachter sta.

Wicher Nouwens1) …een waarzegger 
2) …ik helaas ook geen glazen bol heb.

”…As dès kôs…!”
”…As dès kôs…!”DE RAADDE RAAD

”…As dès kôs…!” Dan zou ik…(1)… willen zijn! 
Ik ben het nooit geworden omdat…(2)…  
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Pieter van Bussel
1) …een raadslid op de carnavalswagen 
2) …de optocht al twee jaar niet doorgaat.

Mark van Laak

1) …uitvinder 

2) …ik ‘gin idee’ had.

Elger Groenland
1) …beroemd 
2) …ik veel te verlegen ben.

Dennis Maas

1) …een bloemetjesgordijn 

2) …ik altijd uit de plooi ben.

Mathijs de Rooij
1) …ontdekkingsreiziger 

2) …met carnaval altijd van de kaart ben.

Patrick van B
eurden

1) …een astronaut 

2) …ik hoogtevrees heb.

Kees Naaijkens
1) …een koning 
2) …ik niet verder kwam dan prins en ik niet bij d’n  guld zit.
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tamapezerik.web.app

Ik heb dorst!

Hongerrrr!!

Feestje?

tamapezerik.web.app

TamaPezerikTamaPezerik

??

Zorg voor je eigen TamaPezerik

tijdens carnaval. Geef hem

drinken, eten en plezier!

Wie kan het beste voor zijn

TamaPezerik zorgen?
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Hallo allemaal, 

Wij zijn Bende Betoeterd, hofkapel van de Pezerikken. 

In oktober 2015 zijn wij gestart als kapel van de Klèèn Pezerikke en 

afgelopen jaar begonnen als hofkapel van de grôôt. Dat betekent 

dat ook wij dit jaar een speciaal jaar te vieren hebben, namelijk ons 

vijfjarig bestaan. 

Ook de Pezerikken zelf hebben een mooie leeftijd bereikt.  

Hiervoor willen wij ze graag feliciteren. 

”…As dès kôs…!” is het thema van carnaval 2021 in het 

Pezerikkengat en het vertelt een hoop. Alhoewel de insteek 

onbedoeld was, is het helaas erg toepasbaar op deze tijd.  

Want ja, carnaval vieren zoals voorheen… ”…As dès kôs…!”

Gelukkig zijn er genoeg alternatieven en hebben wij voor jullie een  

filmpje om carnaval in te luiden met een vrolijke noot! Bekijk hoe 

wij afgelopen jaar carnaval hebben ervaren en laat je omverblazen 

door bizarre momenten en goeie muziek! 

Houd vol en blijf gezond!

Alaaf!

Daan, Esther, Eva, Fieke, Geerthe, Kiki, Lucas, Matthijs,  

Maria, Noor, Sophie, Stan, Suus, Ties en Rico

BENDEBENDE
BETOETERDBETOETERD
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advies in verzekeringen, 
hypotheken of fi nanciële planning?
Bel 013 505 6275 of mail info@vlotadvies.nl 
Kantoor: Slibbroek 33, Hilvarenbeek

vlotadvies.nl

...As dès kos...!Carnaval

Samen 

Carnavallen...

As dès kôs...!

Samen 

Carnavallen...

As dès kôs...!

           MET CARNAVAL, 
DANSEN ONZE KINDEREN 
MET DE KOEIEN IN DE STAL

Een prachtige locatie op een bestaande boerderij

Particuliere buitenschoolse opvang ‘t Boerderijke - 4 t/m 12 jaar
Groot Loo 11  5081 BK  Hilvarenbeek www.bsotboerderijke.nl 

bsotboerderijke@gmail.com             06 361 582 10
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DE MEDJE
S

DE MEDJE
S

\\

Inke Wolfs:…zou ik volgend jaar 8 dagen carnaval willen vieren om dit jaar 
dubbel en dwars in te halen!

Nienke Dobbelaar:

…zou ik met carnaval  

graag optreden!

Sophie Suijkerbuijk:
…ging ik lekker 
shoppen in New York!

Tara de Kort:

…hoefde ik niet naar 

school van nu tot aan 

carnaval!

”…As dès kôs…!” Dan...

”…As dès kôs…!” Dan...
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GEEN

WEL

GEENGEENGEENGEENGEENGEENGEENGEENGEENGEENGEENGEEN

WELWELWELWELWELWELWELWELWELWELWELWELCARNAVAL?
WELWELWELWEL

WORSTEN-
BROODJES !

WORDT HET 
TOCH NOG 
GEZELLIG !

BROODJES !BROODJES !
WORSTEN-WORSTEN-WORSTEN-WORSTEN-WORSTEN-WORSTEN-WORSTEN-WORSTEN-
BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !

WORDT HET WORDT HET WORDT HET WORDT HET WORDT HET WORDT HET 

BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !BROODJES !

5 + 1
GRATIS

WORDT HET 

GEZELLIG !
WORDT HET WORDT HET WORDT HET 

De EchteBakker
Jan Swaanen
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RegelèèrRegelèèr

SjuffeurSjuffeur
”…As dès kôs…!”, welk persoonlijk carnavalsmoment  
zou je nog eens willen herbeleven?
Er is zoveel moois voorbij gekomen de afgelopen jaren. 
Natuurlijk was carnaval 2011 een prachtig carnavalsmoment 
omdat ik dat jaar Prins der Pezerikken was. Maar waar ik hard om 
moest lachen was de introductie van Schêêve Peer in de Kerk.
Aan het einde van de Carnavalsviering liet hij een wind en sprak 
de woorden: “Die is d’r ôt, naaw gullie nog”.

Van alle motto’s van de afgelopen jaren,  
past welk het beste bij jou? 
Dat moet toch mijn eigen persoonlijke motto als Prins Dirk d’n Irste uit 2011 zijn:  
Unne Èègewèèzer. Een beetje eigenwijs ben ik wel. 

”…As dès kôs…!”, wat maakt dit bij mij los? 
Binnen alle mogelijkheden die er zijn toch een prachtige carnaval maken. ”…As dès kôs…!”

”…As dès kôs…!”; welk persoonlijk carnavalsmoment  
zou je dan nog eens willen herbeleven?
Zoveel mooie herinneringen… Het jaar dat ik prins der Pezerikken 
mocht zijn is natuurlijk wel een bijzondere, maar ‘herbeleven’? Dat 
moet je niet willen. Nieuwe herinneringen maken is veel leuker! 

Van alle motto’s van de afgelopen jaren,  
welke paste het beste bij jou? 
Ik ben even in de archieven gedoken en het mooiste vind ik toch 
wel: ‘Kzer gèère bè’ uit 1988. Heb ik niet bewust meegemaakt, 
maar past goed bij mij! Niks beter dan carnaval vieren met  
anderen die er ook ‘gèère bè’ zijn. 

”…As dès kôs…!”, wat maakt dat bij jou los? 
Een dubbel gevoel… Een volle Pezerikkenhal met Aawmeutenaovond? Kroegen waar ze met de 
benen buiten hangen? ”…As dès kôs…!” Maar ook: een wekelijkse radio-uitzending maken?  
Een vette online Aawmeutenshow? ”…As dès kôs…!”

Regelèèr Thijs Wijten
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WaardebonWaardebon
Bij inlevering van deze Bij inlevering van deze 

waardebon betaal je geen €15,- waardebon betaal je geen €15,- 
maar €12,50 voor een fles De maar €12,50 voor een fles De 

Rooij Wangen. Ook wordt er een Rooij Wangen. Ook wordt er een 
euro gedoneerd aan Stichting euro gedoneerd aan Stichting 

Beekse Carnaval de Pezerikken.Beekse Carnaval de Pezerikken.
€12,50

€15

www.derooijwangen.nl - Diessenseweg 44awww.derooijwangen.nl - Diessenseweg 44a

 

INTERIEURADVIES • INTERIEURONTWERP • INTERIEURBOUW • INTERIEURSTYLING 
 

 info@pimpmyroom.nl www.pimpmyroom.nl 
 

06-22984743 

  PIMPMYROOM

Voor persoonlijke bemiddeling bij: 
• De verkoop van uw woning
• De aankoop van uw nieuwe woning
• Taxaties voor diverse doeleinden

Diessenseweg 7  |  5081 AE Hilvarenbeek  |  T: (013) 505 13 63
hilvarenbeek@lommersmakelaars.nl  |  www.robertrexwinkel.nl

De makelaar die beter scoort!
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LIEKESFIST ENLIEKESFIST EN

DRIE MONDJES VURRAFDRIE MONDJES VURRAF
\\

Wat een geweldige avond had moeten 
worden, met als klap op de vuurpijl de 
onthulling van de Prins der Pezerikken 
2020/2021, kon helaas geen doorgang vinden 
wegens de alles bepalende coronaregels.  
Erg jammer natuurlijk, vooral omdat Stichting  
De Pezerikken dit jaar precies 50 jaar bestaat. 

Al vele jaren is Drie Mòndjes Vurraf een 
geweldige start van het carnavalsseizoen 
en komen vele Pezerikken en Pezerinnekes 
bij elkaar om de aftrap van carnaval in 
Hilvarenbeek te geven. Ooit is dit evenement 
begonnen met de naam ‘Liekesfist’ en heeft 
het vele jaren de Hispohal op zijn grondvesten 
laten beven. Vele vriendengroepen traden op 
met zelf geschreven liedjes onder begeleiding 
van een liveband. De uiteindelijke winnaar had 
de eeuwige roem en kreeg boekingen voor 
diverse optredens tijdens het carnavalsseizoen. 
Ook was er voorheen de bekende ‘Nacht 
van Beek’, waarbij de carnavalsvierders in 
Hilvarenbeek en omstreken nog eens duidelijk 
lieten zien dat feestvieren voor hen zeker wel 
was weggelegd. 

De laatste jaren is de nieuwe naam ‘Drie 
Mòndjes Vurraf’ ontstaan en is daarnaast 
ook een nieuwe locatie in gebruik genomen, 
namelijk de Elckerlyc, wat een nog betere 
akoestiek geeft voor de artiesten en band. 

Dit jaar is het helaas overgeslagen, maar voor 
één ding gaan we: Drie Mòndjes Vurraf werkt 
aan de toekomst en wil volgend jaar zeker 
dubbel zo goed terugkomen!
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We hebben een aantal 
optredens in een playlist  

bij elkaar gezet.

Bekijk deze via  
de QR-code.

Veel plezier!
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en haar
en haarBuukskes

Buukskes
Nell

a
Nell

a

Jij bent een echte trotse Buukskesverzamelaarster.  Verzamel je ook nog andere zaken?  
Teveel! Lego, speelgoed, spelletjes. Vooral nostalgische dingen.

In hoeveel Buukskes sta je zelf?  
Vroeger hadden de Klèèn een eigen Buukske. Als leiding van de Klèèn sta ik er zeker wel tien keer in.

Welk Buukske is je het meest bijgebleven?  
Het is moeilijk om een Buukske te kiezen, maar ik ga toch terug naar rond 1990.  
Met leuke motto’s, bijvoorbeeld verzonnen door een kindje van de Klèèn. Trots op!

Wat maakt Ut Buukske zo leuk? 
Het is elk jaar weer spannend: hoe zal het er uit zien, wie staan er in? En ik vind de puzzels altijd erg leuk! 
Tijdens het rondbrengen van de Buukskes is er altijd wel een pauzemomentje bij ons. Ik kan me nog 
herinneren dat we ooit heerlijk onder de carport hebben gezeten met een borreltje. Zo gezellig!

”…As dès kôs…!” dan lees ik in Ut Buukske van volgend jaar iets over: 
Dat de optocht eindelijk weer eens doorgaat!!
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Uit elkaar?  Ontslag?  Huurprobleem?  Schade? 
Voor elk juridisch probleem een specialist

De Buskes 2a, 5087 MA Diessen, 0413 - 266069

Ook vestigingen in Schijndel, Uden en Veghel

w w w . b o u w m a n a d v o c a t e n . n l

Textielplein 106,  5046 RL Tilburg

m 06 - 520 22 564 
e sjef@tuerlingsbouw.nl 
w tuerlingsbouw.nl
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CARNAVALS -CARNAVALS -
WEERBERICHTWEERBERICHT
Beste carnavalsvrienden en -vriendinnen, 

Clara hier, met het officiële carnavalsweerbericht.
We zitten in zwaar weer dit jaar tijdens carnaval. Maar achter elke wolk schijnt de zon…
Droog zullen we staan met af en toe een storm in een glas water. 
Mocht er lokaal toch een serieuze bui vallen, blijf dan binnen! 
Je begeeft je al snel op glad ijs. 

Tip: 

Stel: je maakt met je eigen 
huishouden een wandeling  
op een open vlakte terwijl  
het dondert en bliksemt.  
Wat te doen? 

Maak je zo klein mogelijk als  
een bolletje wol, zo dicht 
mogelijk bij de grond. 
Het minst geliefde lid van  
het huishouden laat je rechtop 
staan en zichzelf helemaal 
uitrekken. Dat is dan het 
hoogste punt….  

#staysafe!
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formaat liggend 
210 x 74,25mm

formaat liggend 
210 x 74,25mm

formaat liggend 
210 x 74,25mm

Wij wensen jullie allemoal Unne loei goeie carnaval!!

013-505 1658 | www.heemskerk-dairy.com | www.tellusfocus.nl

HK_Carnavalsadv_2018_175x56.indd   1 28-12-18   10:48

 Eksterbos 19 5081 WN Hilvarenbeek 06-54703503 kees@anchore2.nl

Dees doeme saome!

Kees Naaijkens 
WERVING & SELECTIE, TRAINING EN COACHING

Een goede (her)start op de arbeidsmarkt? 
Nie laote schiete!
Deskundige reïntergratie- en jobcoaching

HEDDE GIJ OK

COUP PAIN
VAN GISTER?

DIESSENSEWEG 25 • HILVARENBEEK • TEL: 013 5914276 • WWW.LOFTHILVARENBEEK.NL
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Rien van Oort
Ik heb enkele jaren co van Vurgitmenie mogen zijn.
Net als alle andere commissies is dit de leukste commissie binnen de Pezerikken. 
Gezelligheid was een belangrijke voorwaarde voor de mensen in de commissie. 
Vooral veel leuke activiteiten organiseren, zoals de KBO-avond, de carnavalsmiddag op de 
Clossenborch en bezoekjes (ziekte, geboorte, etc.) aan medewerkers van de stichting. 
Maar vooral het ziekenbezoek op maandag was heel fijn om te doen. Samen met een hele groep 
vrijwilligers, mensen die dat konden gebruiken, een hart onder de riem steken. 
Soms heftige verhalen, maar meestal ook vaak luchtig en met een borrel oude verhalen ophalen.

Clossenborch
”…As dès kôs…!”
Bewoners Clossenborch het gevoel geven erbij te horen, niet vergeten worden.  
Aandacht hebben voor elkaar door ze volop mee te laten genieten van carnaval. 
En dat gebeurt al jaren door tomeloze inzet van commissie ‘Vurgitmenie’.

Deze wereld vol met maatregelen vraagt om creatieve manieren van het vieren van carnaval. Wij als 
commissie Vurgitmenie vinden het belangrijk dat carnaval ook zeker niet vergeten wordt! Daarom 
vragen wij aan jullie allemaal om je eigen carnavalskrans te knutselen en deze op te hangen aan de 
voordeur of voor het raam, zodat het Pezerikkengat mooi kleurt tijdens de komende carnavalsdagen! 
Zo laten we met z’n allen zien dat ondanks het coronavirus carnaval toch gevierd kan worden. 

VURGITMENIE

VURGIT CARNAVAL NIE…!

Wat heb je nodig?
karton - schaar - verf -
versiersels bijvoorbeeld serpentine,  
veertjes, stofjes, glitters enz. 

Hoe maak je het?
• Knip een hele grote cirkel uit karton.  

Gebruikt hier bijvoorbeeld een bord voor.
• Verf hem zoals jij dat mooi vindt.
• Teken en knip de letters Alaaf en versier ze.
• Als de krans droog is, kun je de letters erop  

plakken en de krans versieren. Gebruik je fantasie.
• Je kunt de krans voor het raam hangen. 
 
Fijne carnaval!
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Twee jaar Prins van het Pezerikkengat,  
een hele eer en een fantastische ervaring.

Zo begon het, het eerste bestuur waar ik in zat.

Met Frans Bertens, Henk van Beusekom, Ad van Gestel, en  

Rolf Fanchamps, Ton Moeskops en Lieveken Roelofs.

3 keer het Liekesfist mogen presenteren met Andy 
Cuijpers.  Hier op het 11e Liekesfist, op de Mississippi 

Queen, samen zingen met de oud-presentatoren.

Ook meedoen aan het Liekesfist met als absolute 
hoogtepunt: de Koleuresong. De tekst was van  
Daor Heddet zelf en de muziek van Rinus van 

Hamond. We zingen het nog elk jaar.

Zonder Pezerinnen geen Pezerikken. Ze waren er altijd bij en kwamen altijd verrassend uit de hoek. Hier in zelfgemaakte prinsessenjurken

We gingen ook wel ‘out of the box’: 

Dansmariekes bij de buut van  

Jasper van Gerwen bij de Clossenbakken.

Carnavalsplakboek vanCarnavalsplakboek van

Gerard van Laarhoven Gerard van Laarhoven 
en Gerry van Pinxterenen Gerry van Pinxteren
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En waarschijnlijk de enige carnavals- 
prins naar wie een baby is vernoemd: 
Bing Zjeraar, geboren 11 november 
en telg uit misschien wel het meest 

authentieke Pezerikkengeslacht.

Naast de Pezerikken waren we ook bij Daor Heddet.  
Daar hebben we heel mooie dingen meegemaakt, bijvoorbeeld op zondag  

na de optocht in de meest gezellige huiskamer van Hilvarenbeek.

Daor Heddet viel regelmatig in de prijzen, vooral bij de schônste vurgevel.

Carnaval is ons met de paplepel ingegeven en doorgegeven..

Er zijn heel veel mensen die tijdens onze 
Pezerikkenperiode veel voor ons betekenden.  Enkele voorbeelden

En natuurlijk apetrots op de Gouwe Pezerik.
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Samenwijs

De Doelakkers

As dès kôs...!

opvang & 
onderwijs &

                  

                                                                                                                                                     

                                                                        Ee$e van Nuenen 
                                                                                                                                                                                       advocaat & mediator  

Dè specialist in Hilvarenbeek voor uw (echt)scheiding en andere 
familiezaken. Deskundig, betrouwbaar en een persoonlijke aanpak. Het 
belang van uw kinde(eren) staat centraal. Mediator en advocaat.  

www.v-advocaten.nl 
                       e.vannuenen@v-advocaten.nl 
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ARIES

21 M
AR -20 APR

TAURUS

21 ABR -20 MAYGEMINI 21 MAY -20JUN

CANCER

21 JUN -22 JUL

LEO
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O

23
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G-
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23
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SC
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23

OCT - 
21DEC SAGITTARIUS22OCT - 21NOV

CAPRICORN

22DEC - 19JAN

AQUARIUS
20JAN - 18FEB

PISCES
19FEB - 20M

ARSTEENBOK

STIER

MAAGD

WATERMAN

TWEELING

WE
EGSCHAAL

VISSEN

KREEFT

SCH
ORPIOEN

RAM

LEEUW
BO

OGSCHUTTER

As dès As dès 
kôsmoskôsmos

Dit jaar alleen  
een bokkenpruik!  
”…As dès kôs…!”

Losgaan op een 
hengstenbal! 

”…As dès kôs…!”

Geef de prins  
een smakker! 

”…As dès kôs…!”

Van hossen  
moet je lossen!  

”…As dès kôs…!”

Samen  
‘op daaier gòn’!  

”…As dès kôs…!”

Kroegbier  
of kroegwijn?  

”…As dès kôs…!”

Dagelijkse 
kroegentocht! 

”…As dès kôs…!”

Veel buiten  
de deur eten!  

”…As dès kôs…!”

Zet je steek op! 
”…As dès kôs…!”

Rambam de lucht in! 
”…As dès kôs…!”

Vijf dagen ‘n kater! 
”…As dès kôs…!”

Nie loate schiete!  
”…As dès kôs…!”
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arr. Joep Roberts
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D.C. al Fine

FINE







Geen Karnevalskuzzert….  Geen Karnevalskuzzert….  
Wat nu?Wat nu?

# D I Y# D I Y
Wij gaan voor een Karnevalskuzzert in 2022. 
En het thema houden we natuurlijk  
nog even geheim! 

Wat moeten we doen in het weekend voorafgaand aan carnaval? Geen mooi thema om ons 
helemaal in onder te dompelen; de liefde, de schlagers, Tirol…. Mist u het ook al? Wij wel. 

Moesten we dan iets kleins doen in het teken van carnaval? Het antwoord was snel gevonden: 
“nee”. We gaan voor het grote, we gaan voor twee avonden volle zaal, we gaan voor een grote 
show met licht en geluid, we gaan voor een orkest dat volledig in de schijnwerpers staat.  

Pezerikkenlied
Refrein:
Pezerik Pezerik wè zèdde schôôn prussies in de prik

Pezerik Pezerik tussen ons blèèvut alted dikke mikCouplet 1:Hil ut jaor hangtie in de panLòt	dan	zien	dettie	kraole	kanMee karnuval komtie bove janEn wè heurde dan
Refrein 1x

Couplet 2:Iedere	nacht	gòttie	wir	op	padVeul op zuuk naor ne pint vant vat
Hij lust wel meer as un hêêle krat
Toch wortie nôôt zat

Reffrein 1x

Couplet 3:Vruuger hingie in de schouwBleef daor altij ut blaoske trouw
Nou issie vur dag en dauwMee men en jou op sjouw

Refrein 2x
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arr. Joep Roberts
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D.C. al Fine
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arr. Joep Roberts

Pezerik



 

 

    

 

   

 

 

       

      

  

  







 

D.C. al Fine

FINE

‘Haal een beetje karnevulskuzzert  in je huiskamer en speel zelf de ‘Pezerik’!’
arr. Joep Roberts

Pezerik

13

9
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D.C. al Fine

FINE







MELODIEMELODIE
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Eekhool 26
5081RR Hilvarenbeek

06-295 02 778 
tony@schildertony.nl

sc
hi
ld
er

to
ny

.n
l

Voor schilderwerk waar muziek in zit

Alleen op afspraak

Herlaerstraat 18, 5081 BH Hilvarenbeek
013 505 28 02   06 110 751 21

   

 

Hilvarenbeek  tel. 013 – 504 18 51 
 

                                Engineering BV σ SIGMA     

       www.sigma-engineering.nl 
 

         Bouwkundig adviesbureau 

   

 

Hilvarenbeek  tel. 013 – 504 18 51 
 

                                Engineering BV σ SIGMA     

       www.sigma-engineering.nl 
 

         Bouwkundig adviesbureau 

   

 

Hilvarenbeek  tel. 013 – 504 18 51 
 

                                Engineering BV σ SIGMA     

       www.sigma-engineering.nl 
 

         Bouwkundig adviesbureau 
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Hoe 

overleef 

ik...

ZONDER CARNAVAL?OVERLEEF IK
HOEHOEHOE  

OVEOVERLEEF IKRLEEF IK  
ZONDER CARNAVAL?ZONDER CARNAVAL?

Met tips van Patty Pitt !

1. Zet je wekker op 3.00 uur ‘s nachts en ga bij jezelf op daaier . 🍳

2. Stel je favoriete carnavalsspotifylijst samen en zet 
deze openbaar . Plan een polonaise via google-meet of 
zoom met jouw carnavalsmatties.

3. Duik het archief in en lees alle oude Buukskes 
nog eens door . (zie pagina 27)

4.	 Trek	toch	gewoon	jouw	favoriete	carnavalsoutfit	aan	en	
post een foto op tinder . Geen carnaval zonder gesjans!

5. Maak een medley van: Zak eens even deur, Hoofd, 
schouders, knie en teen, Van links naar rechts, en hos 
thuis de coronakilo’s eraf!

6. Ga in plaats van jouw sanseveria 
zelf voor het raam staan zwaaien.

7. Bouw een iglo in de tuin van kratjes Schultenbrau Pilsener .

8. Neem een Schrobbelèr bij het ontbijt.  
Eén keertje maar, voor het gevoel...

9. Geef iemand uit jouw bubbel een stevige pakkerd! 💋 Niet zoomen maar zoenen!

10. Ga aan de slag met jouw TamaPezerik . (zie pagina 16)
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Carnavalle... 
    “As dès Kôs…!”

mer, voorlopig werkuh wij koroonaproev!

www.robbenenergie.nl - 013 2400048
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CarnavalspraotCarnavalspraot
”…As dès kôs…!”, dan zou ik ……?
De hele Vrijthof afgeladen vol zetten met muzikanten en het ene 
feestnummer na het andere spelen. Met alle bewoners uit Beek  
eromheen die uit volle borst staan mee te zingen!

Waar kijk je het meest naar uit zodra COVID-19 ons niet meer  
in de weg staat?
Naar volle theaters, musea, concertzalen en druk bezochte festivals.  
En de vaste vrijmibo in de Gouden Carolus!

”…As dès kôs…!”, welk persoonlijk carnavalsmoment zou je dan 
nog eens willen herbeleven?
De allereerste Egerellende avonden in de Gouden Carolus  
mit lebendiges (=live) Bratwurst und Sauerkraut und  
Musik-Ankündiger-auf-sein-besten-Deutsch Karl der Hund.

Maarten Jense, muziekdocent

”…As dès kôs…!”, dan zou ik ……?
Dan zou ik door het leven gaan zonder geld, zonder het nodig te 
hebben, zonder het uit te geven, zonder dat dingen geld kosten. 
”…As dès kôs…!” 

Waar kijk je het meest naar uit zodra COVID-19 ons niet meer 
in de weg staat?
Ik kijk uit naar het moment dat we weer lekker kunnen genieten 
van een drankje op het terras op de Vrijthof. 
Maar ook zou ik dan graag een bezoekje willen brengen aan de 
Schouwburg om te kijken naar een prachtige dansvoorstelling.
Ooh, en niet te vergeten, met de hele familie aan tafel zitten! 
Maar het allermeest kijk ik uit naar de mogelijkheid om met al mijn 
dansleerlingen te dansen in de theaterzaal van het CCE aan het 
eind van dit schooljaar. 

”…As dès kôs…!”, welk persoonlijk carnavalsmoment zou je dan nog eens willen herbeleven?
Het carnaval waarbij Pieter Abrahams nog heerlijke plaatjes draaide in De Zwaan; Het carnaval 
waarbij ik mijn man Bart Smits ontmoette; het carnaval waarbij de Zwaan vol stond met feestende en 
dansende carnavalsliefhebbers! Die momenten doe ik graag nog eens over als dat zou kunnen. 

Meike Roberts, dansdocente

41



Prinsen  Prinsen  
EregalerijEregalerij

1971 - '72 - '73 - '74 - '75
Prins Neptunes I
(Wout Spieringhs)

1999
Prins Jo I

(Jo Dikmans)

1991 - 1992
Prins Rinus II
(Rien Vermaire)

1981 - 1982 - 1983
Prins Loek I

(Loek van Tiggelen)

1976
Prins Jaonus I

(Arie Beukers)

2000 - 2001
Prins Zjeraar I

(Gerard van Laarhoven)

1994 - 1995
Prins Antwan I
(Ton Smolders)

1984 - '85 - '86 - '93
Prins Michiel I

(Michiel vd Sanden)

1977 - 1978
Prins Hans I

(Hans van der Ven)

2002
Prins Jan III

(Jan van Poppel)

1996
Prins Jan II

(Jan van de Loo)

1987 - 1988
Prins Oscar I
(Gust Naaijkens)

1979 - 1980
Prins Jan I

(Jan Bols)

1997 - 1998
Prins Nop I

(Nop van Hoof)

1989 - 1990
Prins Rinus I

(Rinus van Hamond)
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2004
Prins Pezerik II
(Marc Kiemeney)

2005
Prins Rinus de Zôvulste

(Rien van Oord)

2006
Prins Hoos I

(Paul Hoosemans)

2003
Prins Noud I

(Noud van der Staak)

2007
Prins Johan I

(Johan Timmermans)

2012
Prins Coen I

(Coen van de Wouw)

2017
Prins Sjoerd I

(Sjoerd Zeebregts)

2010
Prins Joep I
(Joep Roberts)

2015
Prins Timmer I

(Joep Timmermans)

2011
Prins Dirk I

(Dirk Naaijkens)

2016
Prins Arjan I

(Arjan Lemmens)

2009
Prins Paul I

(Paul van Hees)

2014
Prins Roel I
(Roel Netten)

2008
Prins Pim I

(Pim van Beurden)

2013
Prins Flip I

(Koert Flipsen)

2018
Prins Thijs I
(Thijs Wijten)

2019
Prins Cis I

(Frank Doomen)

2020
Prins Kiske I

(Kees Naaijkens)

Doe je al m
ee met de 

Doe je al m
ee met de 

prijsvraag 
op pagina 

prijsvraag 
op pagina 77 ??

Wie zal in 202
2 hier 

Wie zal in 202
2 hier 

toegevoegd 
kunnen worden?

toegevoegd 
kunnen worden?
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Simons Internationaal Transportbedrijf
Bukkumweg 20, 5081 CT HILVARENBEEK

T: +31 13 505 3131
www.gesimons.nl

WIJ ZOEKEN
TECHNISCH 

PERSONEEL!

ZonnepanelenSmart home

Besparings adviesLED verlichting

Energie opslagLaadstations
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DE OPTOCHT VAN. . .
DE OPTOCHT VAN. . .

Nu, Corona: “Steek?” “Ja, Onder Waoter.”
“Mis jij het ook die gezelligheid en samen bezig zijn?”
“Echt wel. Heel erg! Het leven is een stuk saaier. Wat bracht carnaval ons 
toch altijd kleur (paars en geel). Hopelijk zorgen de foto’s ervoor dat we 
terugdenken aan geweldige carnavalsjaren. En natuurlijk hebben we als 
Steek en Ônder Waoter weer heel veel zin in het vieren van carnaval.“. 
Alaaf!!

”…As dès kôs…!”
Dikke carnavalsgroet,  Steek en Ônder Waoter!

“Hé Steek, waar ben je?” 
”Onder water.” 
“ Hoezo dat?”  
“Gewoon omdat ik dan steken onder water kan geven.“ 
“Oh, nu snap ik de naam van ons clubje.” 
”…As dès kôs…!”, een optocht. Toch moeten we dees laote 
schiete.  Weet je wat? We gaan herinneringen ophalen.  
Doe je mee Steek?”
“Tuurlijk, want zonder mij ben jij geen Steek Ônder Waoter.”

Januari 2020: Onthulling van Prinses Lune 
en voorbereidingen voor de optocht. Wat 
een mooie wagen en outfit! Het werd 
een stormachtige carnaval. Helaas geen 
optocht. Onze creatie staat nog steeds in de 
Pezerikkenhal. Klaar om te showen. 2022!!!

Januari 2019: De Steek Trekker vond het tijd voor een outfit. Bloed, 
zweet en tranen met als resultaat een heuse Steek-Ônder-Waoter-
jas. En de mannen knutselden een koets in elkaar. Het thema: ‘Dees 
Raod van 11 regelt zun Princes (Prins Cis) zelluf’. Met een knipoog 
naar Prins Cis. Ook namen we het persoonlijke motto van prins Cis 
mee: “Buiten de lijntjes kleuren”. Gelukkig was het publiek meer 
dan bereid om te gummen. Met weer de Prèès Tantiek tot gevolg. 

November 2017: Aftrap met 5 enthousiaste stellen die 
graag carnaval vieren en ook de nodige creativiteit in huis 
hebben. Ons eerste motto was snel gevonden: ‘Deze irste 
genderneutrale raad, hee alted un genderneutrale plee paraat’. 
Met een fleurige outfit en een wagen liepen we met z’n tienen 
de optocht. De prijs werd binnen gehaald: Prèès Tantiek.
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De Voortse Loop De Voortse Loop   
Kleine Voort 4, 5081 XG  Hilvarenbeek  Kleine Voort 4, 5081 XG  Hilvarenbeek    

info@devoortseloop.nl  013info@devoortseloop.nl  013--5054544 / 065054544 / 06--27573342 27573342   

Een landelijke locatie in een groene omgevingEen landelijke locatie in een groene omgeving  

                                                                                                                                                      

 
specialist in parket- en plankenvloeren,
PVC vloeren, laminaat en renovatie

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                              

                                                                                                                                    
                                                                                                                                         

Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag tot Vrijdag 13.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Driehuizen 4B
5081 XD Hilvarenbeek

Diessenseweg 9 
5081 AE Hilvarenbeek

Tel. 013 - 5053199
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TERUG IN DE TIJDTERUG IN DE TIJD
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Aawmeuten,  Aawmeuten,  
wè un ga-aaw-meut! wè un ga-aaw-meut! 

In de beginjaren van de Pezerikken ging 
het er al langer over. Er moest een avond 
komen, een echte Bikse avond, waar 
typische Bikse dingen besproken werden 
en op de hak genomen werden. Niet om 
mensen en zaken belachelijk te maken, 
maar om daar op een speelse manier de 
draak mee te steken. Nadat het bestuur 
er in 1975 een klap op had gegeven, 
mochten de mannen van het eerste 
uur, Nop van Hoof en Frans Bertens er 
mee aan de slag. In januari 1976 was 
er de eerste Aawmeutenavond. Deze 
werd gehouden in de Oude Kuip. Zes 
Aawmeuten kropen voor het eerst in de 
Bikse ton. Het waren (en deze mensen 
verdienen het om genoemd te worden): 
Franske de Kansasser (Frans van de Ven), 
Staf de Beukelaere (Henk Abrahams), Den 
Hoed (Toon Klop), James (Piet Bluijssen), ’t 
Kwezelke (Coleet Damen-Schijvens) en ’t 
Zaolig Aawmeut (Gust Naaijkens). Het was 
die avond zo druk in De Oude Kuip (er 
zat 300 man binnen) dat mensen eerder 
iets te drinken hadden als ze Vrijthof 
overstaken om bij De Zwaan een pilsje te 
gaan halen. 

En dat al meer dan 44 jaarEn dat al meer dan 44 jaar

1998 Bart van Hoof 2000 Dirk Naaijkens

1998 Peter van de Staak

1998 Frans van Avendonk

Jan Smeijers

1998 Jo Dikmans

1998 Tim van Dijk

48



Nu, 46 jaar later, is Aawmeutenavond een van de dobbers waar de Beekse 
carnaval op drijft. De avonden (inmiddels zijn het er twee in een weekend) 
zijn onverminderd populair én er hoeft nooit een tonprater van buitenaf 
ingehuurd te worden. De Pezerikken zijn er apentrots op dat de deelnemende 
tonpraters nog steeds uit de gemeente Hilvarenbeek komen. Sterker nog, 
er zijn tonpraters die als Aawmeut zijn begonnen en die nu door heel Zuid-
Nederland reizen om hun performance te brengen. 

De Aawmeutenavonden groeiden sinds 1976 aan populariteit. De Oude Kuip 
was snel te klein en er werd verhuisd naar De Elkerlyc (of Elke Gek). Daarna 
was de sporthal van de Hispohal jarenlang het toneel voor de Aawmeuten. De 
laatste jaren is de verenigingshal aan de Roodloop “the place to be”.

Dit jaar was er geen traditionele Aawmeutenavond,   
maar wel veel vertier op de digitale snelweg. 

”…As dès kôs…!” 

2000 Hans Wilmes

2000 Ruud Lathouwers

2005 Rien Vermaire

2005 Ruud Lathouwers

2000 Jasper van Gerwen

2000 Peter van der Maas

Daor zemme zeej ie, dè zie ik zi ze, en daor zemme freet meej
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info@libertvantrierschilderwerken.nl
www.libertvantrierschilderwerken.nlwww.libertvantrierschilderwerken.nl
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CarnavalspraotCarnavalspraot
Ton SmoldersTon Smolders

”…As dès kôs…!”, dan zou ik ……?
…nog wel 30 jaar jonger willen zijn. Naarmate je ouder wordt, kun 
je meer terug kijken dan vooruit! De tijd vliegt voorbij. Dingen die 
achter je liggen komen niet meer terug.

Ook wil je soms dingen die je fysiek niet meer kunt of aankunt. 
Bekende klacht ook bij leeftijdgenoten. Maar wat we nu nog wel 
kunnen, en wat ik kan, daar geniet ik nog veel van. Merk wel dat het 
leven erg snel (voorbij) gaat. Dus met andere woorden: doordat we 
dichter bij de eindstreep komen, ligt er ook minder in het verschiet. 
Daarom zou ik 30 jaar jonger willen zijn, om nog langer te kunnen 
genieten van het toch mooie leven.

”…As dès kôs…!”, welk persoonlijk carnavalsmoment  
zou je dan nog eens willen herbeleven?
Opnieuw willen beleven niet zo zeer. Maar ik denk nog 
met veel plezier terug aan het carnaval in het restaurant 
van de HISPOHAL. Het was er toentertijd echt heel 
gezellig. Er deden veel mensen leuke carnavalsacts. 
Gewoon in de kroeg, beregezellig en heel leuk. Maar één 
moment halen we nog vaak terug met vrienden van ons:

Het was 01.30 uur op zaterdagavond met carnaval. We 
zouden naar huis gaan, daar nog wat eten en drinken. 
Hadden al behoorlijk wat gedronken, maar niet ziek of zo, 
gewoon lol!

We gingen onze jassen halen bij de kapstok. Een vriendin van ons kon haar 
jas niet vinden en vroeg of we wilden meezoeken naar haar groene jas… We 
kropen op onze knieën over de grond op zoek naar de groene jas. Kwamen 
elkaar regelmatig tegen, maar nog steeds geen groene jas. Inmiddels was 
zowat iedereen naar huis en lagen er nog maar 10 jassen. Toen vond ze haar 
blauwe jas. Hadden we een uur gezocht (en veel lol gehad) naar een groene 
jas die blauw bleek te zijn. Dat moment en die avond vergeet ik nooit meer!

Waar kijk je het meest naar uit zodra COVID-19 ons niet meer  
in de weg staat?
”Je weet pas wat je mist, als het er niet meer is”! (De Dijk)
 Het afgelopen jaar was een mager jaar. Vooral door het wegvallen 
van de festivals en de vrijheid om te gaan en te staan waar je wil. 
Hier in Beek heb ik vooral de activiteiten gemist op en rond de 
Vrijthof. Kletsen op een van de terrassen, in de kroeg, muziek met 
een biertje in bijvoorbeeld de Carolus, gewoon de dorpse (Beekse) 
gezelligheid. Ik kijk er weer naar uit. Mensen ontmoeten, buurten 
en met elkaar dingen beleven. 
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www.budvanooijenbestratingen.nl
info@budvanooijenbestratingen.nl

tel.: 06 2159 7078

Open: 
di t/m vr 10.00 tot 17.30 uur
za  10.00 tot 16.00 uur
ma  gesloten

Bukkumweg 2 (ind. Terrein De Bukkum) 

Hilvarenbeek  /  Telefoon: 013 505 15 68

Ook voor al uw Ook voor al uw carnavalsfournituren!
carnavalsfournituren!
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Wie 

herken 

jij ??

🕵
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Vrijthof 25, Postbus 53, 5080 AB Hilvarenbeek

Tel.  (013) 505 29 71  Fax.  (013) 505 18 70 

info@leermakersacc.nl  www.leermakersacc.nl

Leermakers accountants & belastingadviseurs verwerkt uw cijfers en adviseert proactief, zodat u 
tijdig kunt bijsturen. Op een persoonlijke manier bieden we meer inzicht, zodat u gegronde beslissingen 
kunt nemen. Onze adviezen zijn gebaseerd op meer dan 50 jaar ervaring en altijd actuele kennis.

Uw eigen team met één 
aanspreekpunt; 
persoonlijk en vertrouwd.

Veevoeders - Kunstmest - Transport
Houtvezel - Zaagsel - Strooizout

Fijne  
Carnaval!

Slibbroek 5-7    5081 NR  Hilvarenbeek    Tel. 013-5051214    jacvangoolbv.nl
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Pròtje	
Plòtje	
Pezerik 
Podcast

Ut moet toch nie gekker worre!!! Vurrig jaor ginnen optocht omdet un bietje waoide en naaw maoke 

ze ut hillemòl te bont: WIR ginnen optocht! Ze hen bè De Perzerikken de smaok wel te pakke zeg.

Afgelôôpe jaor han we nog unne Naoi en unne Smeijer ònt Pezerikke-roer en deez jaor is ur in gin 

velde of wege unne Prins of unnen Adjudant te bekenne. Ze zen ur gewoon nie. Han die twee ut zô

verbruijd?  Ut was anders verre van unne stille karnuvval mee die twee manne. Hoe anders wast un 

paor weke laoter. Ut wier stil op de mèrt. Heeeel stil. Naaw zek wel un bietje op mun èège en zek 

ôk op mun rust gesteld, mar zô hoeft dè naaw toch ôk wir nie van men. 

Hôôg tèèd vur un gewaogd experiment docht de geminte: We gooie de 

Hôôge Zij dicht vurt verkeer. Mar dè buttêêkent toch nie degge dan ôk 

mar muttêên alle kuffees dicht moet doen?

Èègelijk was ik van plan ut jaor us knallend af te slûite, mar zelfs dè mocht 

nie van de geminte. En waorum maggut ur in de geminteraod dan af en 

toe nog wel knalle? Omdesse daor nog zitte mee voetzuukers en gillende 

keukemeide, zee lest iemes tege men. 

Gelukkig zit de zender van de VLOH vastgebonde aon munne nek en kos 

ik dè programma 'Pròtje, Plòtje Pezerik' hier bove dus hil goed ontvange. 

Iedere week karnuvvalsmuzziek om alvast un bietje in de stemming 

te kome. En hedde al us gelûisterd nòr dieje Nop en dieje Michiel? 

Vergeleke mee men zen dè nuttuurlijk nog mar snotneuze, mar wè wete 

die manne toch veul over dun Bikse karnuvval. 

Bè 'Pròtje Plòtje Pezerik' konde elke week de “Prins van de week” 

heure; wenne weemoed en wen schôôn verhaole. Zô dè nog ôôt trug 

koome? Ik denkut wel, want wè in ut vat zit verzuurt nie.  Hopelijk kleurt 

ut Pezerikkengat dees jaor toch gewôôn wir pèèrs en gèèl. Waorum nie? 

Of, zôas Prins Kiske ut aggelôôpe jaor al zee: “Dees doeme saome...”.

Hallee en mee de groete van

Schêêve Peer.

Peer's pròtjePeer's pròtje
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MARKEERSYSTEMEN & MARKEREN-IN-OPDRACHT 

Hagoort Groep -  Slibbroek 15 - Tel. 013 505 1555 - info@markeren.com - www.markeren.com 

Gegarandeerd hoogwaardige kwaliteit! 
Gegarandeerd supersnelle levertijden! 
Gegarandeerd de beste service! 
Gegarandeerd uw betrouwbare partner! 

In onze modern ingerichte werkplaats in 
Hilvarenbeek verzorgen wij direct-part-
markering conform uw eisen. Met de  
hoogwaardige kwaliteit die wij leveren, de 
lage initiële kosten en de snelle levertijden 
zijn wij de betrouwbare partner voor al uw  
beschriftingswensen. 
 
Of u nu als industrieel bedrijf op zoek bent 
naar een betrouwbare productiepartner of u 
bent als dienstverlener op zoek voor een 
eenmalig project, Hagoort Groep heeft vast 
een pasklare oplossing voor u! 

Lasermarkeren 

Naaldmarkeren 

GOIRLE, Molenstraat 41a

HILVARENBEEK, Gelderstraat 56 (Medio 2018 Hilverstraat)

Groot assortiment
• snijbloemen
• kamerplanten
• potterie

• cadeauartikelen

Laat u door ons verrassen

en loop eens binnen

Hilverstraat 40 - 5081 AV Hilvarenbeek - Tel. 013-5053464 - Facebook.com/bloem.hofvandal

Breng sfeer in uw huis!

Samen klinken...
As dès kôs...!
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CARNAVALSPRAOTCARNAVALSPRAOT

”…As dès kôs…!”; dan zou ik……?

Dan zou ik, direct na ’t opruimen van (toen) 
Liekesfist en Aawmeutenaovond, nog wel 
eens willen napraten met de ‘vaste kern’ 
van de opruimploeg. Dat zou dan natuurlijk 
zijn in ’t  Sportcafé van de Hispohal en 
wel onder ’t genot van ’n lekker pilsje en 
’n schaal lekkere hapjes. Daar heerste ’n 
sfeer die je alleen kunt begrijpen als je ’t 
zelf meegemaakt hebt. Is verder niet uit te 
leggen! ’t Zou geweldig zijn, maar helaas!

”…As dès kôs…!”; welk persoonlijk carnavalsmoment 
zou je dan nog eens willen herbeleven?

Dan zou ik nog ’n keer ‘t toevallig ontstane,  geweldige 
“Mini Concert” van alle dwèèlorkesten vóór aanvang van 
’t Dwèèlen  op `t Vrijthof mee willen maken. Hier voelde 
je de ultieme carnavalssfeer in al zijn facetten! Ook al is `t 
vele jaren geleden, dit zal ik nooit vergeten!

Waar kijk je het meest naar uit zodra COVID-19 ons  
niet meer in de weg staat?

Dan kijk ik uit naar ’n TC-avond, met ’n goede bezetting,  
in de Pezerikkenhal. Samen lekker werken, ideeën voor  
decors en andere zaken uitwerken en verwezenlijken. 
Na ’t werk gezellig naar de sfeervolle kantine. In rap tempo 
komen er, onder ’t genot van ’n pilsje en hapje, allerlei 
zaken op tafel. Dat kunnen zijn: leuke, trieste en ludieke 
onderwerpen en soms zelfs geweldige nieuwe ideeën.  
Beek komt natuurlijk ook voorbij en na afloop ben je weer  
van alles op de hoogte!

Ton Moeskops
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kamperen bij de boer  |  4 persoons appartement  
boerderijcamping  |  rust en ruimte  |  genieten

alpaca knuffelen

GROOT LOO 22  |  HILVARENBEEK
WWW.HETACHTERSTELOO.NL

“Geniet van de stilte en de
rust op het platteland!”
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SamenSamen  

op het terras?op het terras?

”…As dès kôs…!””…As dès kôs…!”

THUIS GENIETEN  
VAN ONZE KLASSIEKERS?
BESTEL ONLINE!
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Eerste openbare Beekse Prins  
Jean Filiassie; Jan Naaijkens (1958)

Eremetaal en oprichtingsakte stichting openbaar 
carnaval De Pezerikken, Scepter Prins Neptunus

Verzameling verkooppezerikken

PezerikkenmuseumPezerikkenmuseum
Ergens begin negentiger jaren van de vorige eeuw 
geeft het bestuur van de Stichting Beekse Carnaval 
“De Pezerikken”, in haar onmetelijke wijsheid, 
aan Nop van Hoof en Michiel van der Sanden de 
opdracht om de geschiedenis van de Beekse carnaval 
en daarmee die van de stichting te beschrijven. Het 
wordt het boek ‘D'n Bikse Carneval – Kzot wèèrum 
houwe’, dat met carnaval 1993 wordt uitgegeven 
bij gelegenheid van het 22-jarig bestaan van de 
stichting.

Bij het samenstellen van het boek stuiten de schrijvers 
erop dat de stichting weinig gedaan heeft aan echte 
dossier- of archiefvorming. Om een voorbeeld te 
noemen blijkt dat een belangrijke informatiebron, de 
sedert 1984 jaarlijks huis-aan-huis bezorgde buukskes, 
niet bij de stichting voorhanden is.

Ook ten behoeve van het organiseren van een 
tweede activiteit ter gelegenheid van het jubileum, 
het samenstellen van een overzichtstentoonstelling 
over de Beekse carnaval in de Wandelgangen van het 
gemeentehuis, valt bij de stichting weinig te halen. 
Alle persoonlijke onderscheidingen die in de loop der 
jaren door prinsen zijn uitgereikt: de stichting heeft ze 
niet. De sinds 1971 jaarlijks aan de man gebrachte en 
niet zelden met bloed, zweet en tranen door eigen 
mensen vervaardigde zgn. “verkooppezerikken”: 
de stichting heeft ze niet. De jaarlijkse symbolen 
van wat toen heette de mini-pezerikken (nu de 
klèèn”), fotoportretten van alle prinsen, overzichten 
van wie wanneer prins en jeugdprins(es) zijn 
geweest, van winnaars, laat staan deelnemers, van 
Aawmeutenaovond, etc., het is er allemaal niet. 
Er moet dus vooral een beroep worden gedaan op 
privé-bezit van bij De Pezerikken betrokken (oud-)
medewerkers en andere carnavaleske figuren. Het 
wordt trouwens wel een prachtige tentoonstelling.

Bij het opruimen ervan blijven diverse voorwerpen 
‘over’ die niet meer naar de oorspronkelijke eigenaar 
terug hoeven. Michiel ontfermt zich daarover en stelt 
zich ten doel actief allerlei spullen te gaan verzamelen 
die direct of indirect betrekking hebben op de historie 
van de stichting. Hij wordt er zich snel van bewust 
dat dat geen eenmansactie kan zijn, maar dat hij de 
oren en ogen van velen nodig heeft om voorwerpen 
als relevant voor de collectie te ontdekken. Het zou 
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Vaandel D'Af en Toeters

Opening museum en documentatiecentrum in 
Pezerikkenhal d.d. 14 september 2018

Vaandel van Tammezuur

daarom goed zijn als mensen met eigen ogen zouden 
kunnen zien waar naar gezocht wordt. Zolang alles 
in wat dozen zit, is het een dode verzameling. Om 
die dode verzameling tot leven te wekken wordt 
besloten bij Michiel op zolder een soort museum in 
te richten. Met de vaardige handen van mannen als 
Rochus Kok en Jan Lemmens wordt de zolder in 1988 
omgebouwd tot een ‘echt’ museum en kan de hele 
pezerikkenfamilie, maar ook andere belangstellenden, 
naar onze kunstschatten komen kijken. Het heeft een 
positief effect en er komen nog diverse buitengewoon 
belangwekkende voorwerpen boven water, die aan 
de stichtingscollectie ter beschikking worden gesteld.
Na een aantal jaren is de ruimte voor andere 
doeleinden nodig en verdwijnt de verzameling 
noodgedwongen toch in dozen en in de opslag. En 
het moet gezegd worden dat ook de aandacht voor 
de collectie er in de daarop volgende tijd niet groter 
op wordt.

Gedurende de jaren dat de Pezerikken actief zijn, 
zijn ze ook over de nodige eigendommen gaan 
beschikken. Wat te denken van de prinsenwagen, 
de jeugdprinsenwagen, de houten vloer voor in 
de Hispohal, stoelen, decorstukken, etc. Ze zijn 
verspreid opgeslagen op diverse locaties in ons dorp 
bij mensen die voor korte of langere termijn ruimte 
beschikbaar stellen. Rond de eeuwwisseling ontstaat 
het idee een eigen hal te bouwen, waar al die spullen 
kunnen worden opgeslagen en waarin bv. ook de 
prinsenwagens kunnen worden gebouwd en decors 
voor Aawmeutenaovond en Liekesfist kunnen worden 
gemaakt. In 2003 wordt dan achter sportpark De 
Roodloop onze eigen Pezerikkenhal gerealiseerd en 
kunnen alle bezittingen daar worden samengebracht.
Zo belanden ook de dozen met de museumstukken in 
deze hal, in een eigen kamertje van 2x2 meter.  Dat is 
dan ook het moment dat Michiel van der Sanden en 
Rien van der Griend het plan opvatten om de collectie 
weer tot leven te brengen. Niet alles heeft de opslag 
overleefd en een deel wordt daarom weggegooid 
en er wordt weer actief verzameld en gerubriceerd. 
Maar de ruimte is natuurlijk veel te klein, waardoor 
de collectie ook niet echt toegankelijk kan worden 
gemaakt.

Op 14 september 2018 wordt het nieuwe museum 
feestelijk geopend door burgemeester Palmen en is 
de hele pezerikkenfamilie blij en aangenaam verrast 
door de prachtig uitgestalde collectie die inmiddels 
al door velen uit het dorp is bezocht.  Wilt u dat ook 
doen, neem dan even contact op met een van de 
leden van de commissie en doe dat zeker ook als 
u nog spullen, foto's, beeldjes, boeken en allerlei 
andere voorwerpen hebt die onze collectie zouden 
kunnen verrijken. Gooi ze dus niet weg, maar stel ze 
ons ter beschikking. Hebben we het al, dan gooien 
wij het wel weg.

Namens de commissie museum en documentatie,
Michiel van der Sanden    museum@pezerikken.nl

De beheerders van de Pezerikkenhal Ton Moeskops 
en Jan Schapendonk en de coördinator van de 
Technische Commissie Patrick van Beurden zien de 
activiteiten van de museumconservators met lede 
ogen aan. Zij verrassen hen op enig moment met 
het idee binnen de hal een apart compartiment te 
realiseren, waarin ruimte zal zijn voor het inrichten van 
een museum en een werk- en opslagkamer. Het plan 
wordt met groot enthousiasme ontvangen en binnen 
de kortste keren is de Technische Commissie bezig 
met het realiseren van de nieuwbouw.

Scheidende bestuursleden Bob Klaassen en Dirk 
Naaijkens sluiten zich aan bij Michiel en Rien, en 
nadat de nieuwe ruimte is geschilderd, het licht is 
aangelegd en de vloerbedekking op zijn plaats ligt, 
kan de nieuwe Commissie Museum en Documentatie 
met de inrichting beginnen. Het toeval helpt ook een 
beetje. Peter Swaanen gaat zijn winkel verbouwen en 
Rien vraagt hem of wij dan zijn oude inrichting mogen 
hebben. Geen probleem. Op één avond worden 
met een man of acht alle stellingen zorgvuldig 
gedemonteerd en afgevoerd naar de Pezerikkenhal 
om een paar maanden later de nieuwe passende 
inrichting te vormen van ons museum.
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G E L D E R S T R A A T  1 5  H I L V A R E N B E E K

W W W . VA N H E E S S C H O E N M O D E . N L
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WESTERWIJK 5  DIESSEN / tel. 06-54 22 39 83       

LAS- EN MONTAGEBEDRIJF 
VAN DE SCHOOT

WWW. KVDSCHOOT.NL

onderhoudswerk
Las-, montage- en

V_
D

PROFESSIONEEL 

& DYNAMISCH

1

Samenwijs

De Doelakkers

As dès kôs...!

opvang & 
onderwijs &

4

           MET CARNAVAL, 
DANSEN ONZE KINDEREN 
MET DE KOEIEN IN DE STAL

Een prachtige locatie op een bestaande boerderij

Particuliere buitenschoolse opvang ‘t Boerderijke - 4 t/m 12 jaar
Groot Loo 11  5081 BK  Hilvarenbeek www.bsotboerderijke.nl 

bsotboerderijke@gmail.com             06 361 582 10

2 5

WaardebonWaardebon
Bij inlevering van deze Bij inlevering van deze 

waardebon betaal je geen €15,- waardebon betaal je geen €15,- 
maar €12,50 voor een fles De maar €12,50 voor een fles De 

Rooij Wangen. Ook wordt er een Rooij Wangen. Ook wordt er een 
euro gedoneerd aan Stichting euro gedoneerd aan Stichting 

Beekse Carnaval de Pezerikken.Beekse Carnaval de Pezerikken.
€12,50

€15

www.derooijwangen.nl - Diessenseweg 44awww.derooijwangen.nl - Diessenseweg 44a

3 6
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BEL 013 505 3758
of ga naar www.drukven.nl

Ronald & Geert van de Ven

‘Loop eens binnen, 
    Slibbroek 10, Hilvarenbeek’

Flyers, consumptiebonnen, posters in alle formaten, Van de Ven maakt er iets moois 
van!  Van ontwerp & DTP-opmaak tot en met de volledige productie, het eindresultaat 
en de prijs zullen u verrassen. We maken u ook graag fan van Van de Ven!

P.s. in de carnavalsweek zijn we gesloten.

Bezorgen van drukwerk in regio Hilvarenbeek is geheel gratis!
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Uit elkaar?  Ontslag?  Huurprobleem?  Schade? 
Voor elk juridisch probleem een specialist

De Buskes 2a, 5087 MA Diessen, 0413 - 266069

Ook vestigingen in Schijndel, Uden en Veghel

w w w . b o u w m a n a d v o c a t e n . n l
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HEDDE GIJ OK

COUP PAIN
VAN GISTER?

DIESSENSEWEG 25 • HILVARENBEEK • TEL: 013 5914276 • WWW.LOFTHILVARENBEEK.NL
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Veevoeders - Kunstmest - Transport
Houtvezel - Zaagsel - Strooizout

Fijne  
Carnaval!

Slibbroek 5-7    5081 NR  Hilvarenbeek    Tel. 013-5051214    jacvangoolbv.nl

7

Open: 
di t/m vr 10.00 tot 17.30 uur
za  10.00 tot 16.00 uur
ma  gesloten

Bukkumweg 2 (ind. Terrein De Bukkum) 

Hilvarenbeek  /  Telefoon: 013 505 15 68

Ook voor al uw Ook voor al uw carnavalsfournituren!
carnavalsfournituren!
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www.budvanooijenbestratingen.nl
info@budvanooijenbestratingen.nl

tel.: 06 2159 7078

11Driehuizen 4B
5081 XD Hilvarenbeek

9

Textielplein 106,  5046 RL Tilburg

m 06 - 520 22 564 
e sjef@tuerlingsbouw.nl 
w tuerlingsbouw.nl

12

Grafisch design & fotografie ook mogelĳk!
WWW.FINEFRAME.NL

FRANK@FINEFRAME.NL
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G E L D E R S T R A A T  1 5  H I L V A R E N B E E K

W W W . VA N H E E S S C H O E N M O D E . N L

31

28

 

INTERIEURADVIES • INTERIEURONTWERP • INTERIEURBOUW • INTERIEURSTYLING 
 

 info@pimpmyroom.nl www.pimpmyroom.nl 
 

06-22984743 

  PIMPMYROOM
26
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info@libertvantrierschilderwerken.nl
www.libertvantrierschilderwerken.nlwww.libertvantrierschilderwerken.nl
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Hilvarenbeek  tel. 013 – 504 18 51 
 

                                Engineering BV σ SIGMA     

       www.sigma-engineering.nl 
 

         Bouwkundig adviesbureau 33

Groot assortiment
• snijbloemen
• kamerplanten
• potterie

• cadeauartikelen

Laat u door ons verrassen

en loop eens binnen

Hilverstraat 40 - 5081 AV Hilvarenbeek - Tel. 013-5053464 - Facebook.com/bloem.hofvandal

Breng sfeer in uw huis!

13

SamenSamen  

op het terras?op het terras?

”…As dès kôs…!””…As dès kôs…!”

THUIS GENIETEN  
VAN ONZE KLASSIEKERS?
BESTEL ONLINE!

1614

v
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Dan gaat het 
vasten dus ook 
mooi niet door
Er gaat veel niet door dit jaar, maar op de worstenbroodjes van Pulskens kan je 

altijd rekenen. En dat al bijna 140 jaar. Kom langs op Bukkumweg 32 of bestel op 

www.pulskens.nl. Daar vind je ook onze openingstijden.

15

HILVARENBEEK
DOELENSTRAAT 76
013-5055981H

HÉT ADRES VOOR WORKWEAR
WERKKLEDING VOOR ELKE BRANCHE

Ruime collectie en  
showroom boven  
Van Gool Sport. 

 
Maak een afspraak 
of loop vrijblijvend 

eens binnen!VANGOOLWORKWEAR.NL 18

De PuzzelDe Puzzel

Noteer bij elk nummer de juiste bedrijfsnaam.
Stuur de oplossing vóór 28 februari 2021 naar  
buukske@pezerikken.nl.

Vermeld jouw naam, leeftijd, adres, 
telefoonnummer en e-mailadres.

De winnaar krijgt een heerlijke 
pezerikkentaart.
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Doelenstraat 2  5081 CL  Hilvarenbeek
tel: (013) 505 1290
e-mail: verkoop@peterswaanen.nl

06-19207407

HILVARENBEEK
DOELENSTRAAT 76
013-5055981H

HÉT ADRES VOOR WORKWEAR
WERKKLEDING VOOR ELKE BRANCHE

Ruime collectie en  
showroom boven  
Van Gool Sport. 

 
Maak een afspraak 
of loop vrijblijvend 

eens binnen!VANGOOLWORKWEAR.NL
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Carnavalspraot
Carnavalspraot

”…As dès kôs…!”, dan zou ik ……?
Weer lekker genieten van feestjes, terrasjes en uit eten 
gaan. Lekker ontspannen werken op de Clossenborch 
en zorgeloos bij mensen in de buurt komen. Ik ben 
graag van de partij als er iets te vieren valt!!

Waar kijk je het meest naar uit zodra COVID-19 ons 
niet meer in de weg staat?
Dat is niet zo moeilijk: in september 2020 waren wij 
25 jaar getrouwd. Door COVID-19 kon ons feest niet 
doorgaan. Ik heb hier heel erg van gebaald. Ohhh,  
wat kijk ik hier nu naar uit! Ik hoop dat we het in mei 
wel kunnen vieren met familie en vrienden.

”…As dès kôs…!”, welk persoonlijk carnavalsmoment zou je dan nog eens willen herbeleven?
Voordat onze twee meiden zelf  het carnavalsleven hebben ontdekt, hebben ze vroeger jaren bij 
de Klèèn Pezerikke gezeten. Dat was een superleuke tijd. Als hulpouder was ik vier dagen in de 
weer om het hun naar hun zin te maken. Ondanks dat ik geen ‘echte’ Pezerik ben, vind ik zelf dat ik 
redelijk goed ingeburgerd ben in ons mooie dorp ‘Beek’. Onze twee meiden traden dan op met hun 
ingestudeerde dansje en onze oudjes genoten daar zichtbaar van.  En natuurlijk de carnavalsoptocht 
om 11.11 uur op zondag: je eigen meiden op de wagen van de Klèèn Pezerikke. Dan voel je je als 
moeder heel trots. Nu gaan we zelf weer op pad. Geen vier dagen meer, haha, die tijd is voorbij, 
maar twee is ook goed. 

Anita van Gestel

”…As dès kôs…!”, dan zou ik ……?
Willen dat de werkdruk in de zorg zo snel mogelijk naar 
beneden ging,  zodat er meer tijd was voor warme zorg! 

Waar kijk je het meest naar uit zodra COVID-19 ons 
niet meer in de weg staat?
Gezellig carnaval vieren met de mensen die ik lief 
heb! Dat zoveel mogelijk familieleden weer op bezoek 
mogen komen bij de patiënten in het ziekenhuis.

”…As dès kôs…!”, welk persoonlijk carnavalsmoment zou je dan nog eens willen herbeleven?
Mijn periode bij de Mèdjes. Dit waren geweldige en bijzondere jaren bij de Pezerikken.

Jill Berens

‘met zorg’‘met zorg’
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Grafisch design & fotografie ook mogelĳk!
WWW.FINEFRAME.NL

FRANK@FINEFRAME.NL
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TERUG IN DE TIJDTERUG IN DE TIJD
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WESTERWIJK 5  DIESSEN / tel. 06-54 22 39 83       

LAS- EN MONTAGEBEDRIJF 
VAN DE SCHOOT

WWW. KVDSCHOOT.NL

onderhoudswerk
Las-, montage- en

V_
D

PROFESSIONEEL 

& DYNAMISCH

Nieuw adres: Notelstraat 5, 5081 ET Esbeek 
013-505 1273 smbreclame.nl

MM  ii  nn  dd  ee  rr      ll  oo  pp  ee  nn      ee  nn      tt  ii  ll  ll ee  nn        ii  nn      hh  ee  tt      mm  aa  gg  aa  zz ii  jj  nn

lloosssseenn oorrddeerrppiicckkeenn ppaacckkiinngg &&  sshhiippppiinngg
VV  aa  nn      ii  nn  bb  oo  uu  nn  dd      tt  oo  tt      oo  uu  tt  bb  oo  uu  nn  dd

wwwwww..eessllooggiicc..nnll iinnffoo@@eessllooggiicc..nnll

van       Berkel
Tuinaanleg, onderhoud & ontwerp
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Deze artikelen zijn online te verkrijgen in de nieuwe
Pezerikkenwebshop: www.pezerikken.nl/winkel

Pezerikkensjaal € 11,-

Pezerikkenparaplu groot € 11,-

Pezerikkenbril € 5,-

Pezerikkenvlag € 11,-

Pezerikkenvlaggenlijn € 11,-

Pezerikkenmastvlag € 22,-

PezerikkenwinkelPezerikkenwinkel
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PROFESSOR PROFESSOR 
PEZERIK JUNIORPEZERIK JUNIOR

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en wil je meer 

weten over carnaval in het Pezerikkengat? 

volg dan Professor Pezerik Junior! 

Scan de QR-code en je kunt ‘m direct  

volgen op Instagram!!

Papa’s en mama’s mogen me ook 

volgen hoor!
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• ADJUDANT • BALLONNEN • BLAASKAPEL• CARNAVAL • CONFETTI • FEEST• GEK • JUNIOR • MASKER• OPTOCHT • PEZERIKKEN • POLONAISE• PRET • PRINS • PRINSES• PROFESSOR • PRUIK • RAADVANELF• SCHMINK • SLINGER • VERKLEDEN
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”…As dès kôs…!”

”…As dès kôs…!”

De onthulling!
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In de periode van oktober en november hebben we twee bijeenkomsten gehad met de kinderen 

van de Klèèn. We hebben elkaar een beetje leren kennen en we hebben leuke activiteiten gedaan.
Muziek maken was wel het thema dat de kinderen heel leuk vonden. ‘Lekker herrie maken!’, dat is 

ook leuk. Thijs de Koning en Tuur van Gorp hebben ons daarin geholpen. De kinderen vonden het 

heel leuk om te drummen. Thijs en Tuur hadden genoeg spullen zodat alle kinderen een trommel 

hadden.

Daarnaast hebben de kinderen ook een lied geoefend en later is dit ook ingezongen. Hierbij zijn 

we ondersteund door Rens Schapendonk voor de zang. Hij heeft samen met de kinderen het lied 

geoefend. Ook bij de Studio van VLOHradio heeft hij ons daarbij kunnen ondersteunen. Finn Ruijter 

heeft ons technisch kunnen ondersteunen bij het inzingen.
Toch fijn dat we toch nog iets leuk hebben kunnen maken voor het carnaval van 2021.

Op basis van: De Toreador - Opgeblazen

Hier staan we dan, voor jullie (allen) klaar. 

Wij zijn de Klèèn, uit het Pezerikkengat. 

Doe met ons mee, zin in een feestje? 

Een feestje met de Klèèn, we gaan ervooooor!

Refrein 

Oh, oh, oh, oh, oh… 

We gaan zingen, dansen, juichen, springen. We doen te gekke dingen.  

We gaan er iets moois van maken, ja, ja. (2x)

As dès kôs!: op de wagen, 

met een oliebol, in je hand. 

Op het Vrijthof, in de kiosk 

maken we muziek, en hebben we lol.

Refrein

Lalala…

Pèèrs en gèèl, dat zijn de kleuren. 

We vieren carnaval in de Elckerlyc. 

Luister goed, wij zijn bijna klaar. 

Dit is het einde. 

Maar wij feesten doooooooooor!

Refrein

OEFENZONDAGEN MET DE KLEEN
OEFENZONDAGEN MET DE KLEEN

\\ \\

WE GAAN ZINGEN WE GAAN ZINGEN 

KLEEN PEZERIKK
E 2021

KLEEN PEZERIKK
E 2021

\\ \\
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Naam: Cinya VerheggenLeeftijd: 12 jaarSchool: StarrebosFavoriete carnavalsmuziek:  
Van links naar rechts, Snollebollekes
Favoriete carnavalssnack: chips
As dès kôs, zou mijn perfecte 
carnavalsmoment zijn:   de onthulling en heel carnaval natuurlijk. 

Naam: Wies Robben

Leeftijd: 12 jaar

School: Starrebos

Favoriete carnavalsmuziek:  

alles wel eigenlijk

Favoriete carnavalssnack: frikandel

As dès kôs, zou mijn perfecte 

carnavalsmoment zijn:   

dat met carnaval het dak eraf gaat   

net als alle andere jaren met carnaval!

KLEEN HOOG
KLEEN HOOG

>>\\ \\

>>

Naam: Jules van den Broek
Leeftijd: 12 jaar
School: Starrebos, groep 8A
Favoriete carnavalsmuziek:  
Beuk de ballen uit de boom van Snollebollekes
Favoriete carnavalssnack: frikandel speciaal 
As dès kôs, zou mijn perfecte carnavalsmoment zijn:  
met heel de Klèèn Pezerikke op de nieuwe wagen staan. 
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Beau Lijding

Dave van Loon

Emma Suijkerbuijk

Ise Goossens

Lucas Suijkerbuijk

Thomas Dobbelaar
Valerie van den Broek

Wendy Wouters

De Raad
De Raad
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Diederik Weemers
Elza Boomaerts

Janne de Kok

Janneke Versteijnen

Tommie Groenland

”…As dès kôs…!”, zou ik willen dat…
Janne de Kok .................. de optocht wel door mag gaan.
Beau Lijding .................... ik op de wagen mag staan.Dave van Loon ................ we elke dag carnaval kunnen vieren!

Thomas Dobbelaar ......... wij ondanks deze vervelende tijd er  toch iets leuks van  kunnen maken.
Elza Boomaerts............... op school het vak rekenen  vervangen wordt door tekenen.

Ise Goossens ................... al mijn wensen zouden uitkomen!
Janneke Versteijnen ....... we weer gezellig carnavallen met  jong en oud!Wendy Wouters .............. corona weg is.Valerie van den Broek .... alles weer normaal is zonder corona  en we carnaval kunnen vieren!

Tommie Groenland ......... we nu al op de wagen staan!Lucas Suijkerbuijk ........... ik in een onderzeeër kon zitten.
Emma Suijkerbuijk .......... ik een panda had!Diederik Weemers .......... we zomercarnaval vieren op z’n Braziliaans omdat carnaval in de winter niet door kan gaan door corona.
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Wij zijn de Klèèn Pezerikke en we zijn al helemaal klaar voor carnaval.

Wij bezoeken altijd diverse activiteiten van het Openbare Kindercarnaval, al zal dat dit jaar 

allemaal net wat anders zijn. Met Prins Jules, Adjudante Cinya, Regelèèr Wies, de Raad van Elf 

en Pliessie, Valerie en Janne hopen we er ondanks alles een mooi feestje van te maken.

Voorafgaand aan carnaval is de groep kinderen al een paar keer bij elkaar geweest om zich 

voor te bereiden op carnaval. Zo ook voor de onthulling van ut Klèèn Hôôg en het (online) 

Keinder Kupkes Festival (het KKF). 

De kinderen worden begeleid door de commissie Klèèn Pezerikke, bestaande uit: Perjan 

Dobbelaar, Coen van Loon, Ruud Vriens en Lonneke Naaijkens. 

Vind je carnaval leuk en vind je het vieren van carnaval samen met kinderen uit Hilvarenbeek 

leuk, mail dan naar kleen@pezerikken.nl en kom onze commissie versterken!

Ru
ud
 V
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en
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e 
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be
la
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Commissie Klèèn Pezerikke
Commissie Klèèn Pezerikke
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Maak nu je eigen enige echte carnavalskijkdoos! Knip de plaatjes uit en kleur deze in. Plak de gekleurde plaatjes 
vervolgens in een doos en maak daar een gat in. 

Tadaa! Daar is jouw eigen carnavalskijkdoos!

KIJKDOOSKIJKDOOS
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AFMAAKTEKENINGAFMAAKTEKENING

”…As dès kôs…!” Een eigen verkleedkoffer vullen! In Ut Buukske kun jij dat dit jaar! 

Gebruik jouw eigen fantasie om deze koffer vol te tekenen met jouw favoriete 

verkleedkleren! Hoe ga jij verkleed met carnaval?
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Een optocht...
Een optocht...

”…As dès kôs…!”
”…As dès kôs…!”
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KRUISWOORDPUZZELKRUISWOORDPUZZEL

Laat je hersenen maar kraken bij het maken van deze carnavalskruiswoordpuzzel.  

Weet jij alle antwoorden te vinden?
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Zoek de verschillenZoek de verschillen

KAN JIJ ALLE 7 VERSCHILLEN VINDEN KAN JIJ ALLE 7 VERSCHILLEN VINDEN 

BIJ DEZE CLOWNS? WIJ ZIJN BENIEUWD!BIJ DEZE CLOWNS? WIJ ZIJN BENIEUWD!
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PEZERIKKENPEZERIKKEN

MEMORYMEMORY
Knip de kinderen van de 

Klèèn Pezerikke uit en 

speel memory met elkaar.

Succes!
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Beste Pinnekleuvers & Pinnekleuverinnekes,

Het is stil in ons dûrpke, ons Pinnekleuversgat. 

COVID -19 haalt een dikke streep door carnaval. Toch zitten wij achter de schermen 

niet stil en zijn wij druk bezig om te kijken wat de mogelijkheden zijn om, binnen 

alle maatregelen, toch een aantal carnavalsactiviteiten te organiseren. Ik ben trots 

op onze club mensen, die in deze bizarre tijd iedere keer weer voor verrassende 

ideeën zorgen en denken in kansen en mogelijkheden. Geweldig om te zien hoe 

creatief we worden en allemaal onze schouders eronder zetten, om er, ondanks 

alles, toch wat moois van te maken. Want dat hebben we nodig, juist in deze tijd!

Een mooi voorbeeld is natuurlijk ons online evenement `Dè was pas laage .̀ Een 

geweldige online avond waarbij we de kijker thuis meenamen in de historie van de 

Zeveravonden in ons Pinnekleuversgat. Het was geweldig om al die enthousiaste 

reacties te mogen ontvangen, want daar doen we het natuurlijk allemaal voor. We 

organiseren openbaar carnaval namelijk voor iedereen. 

Diegenen die hebben gekeken naar ons online evenement, hebben al op ludieke 

wijze kunnen kennismaken met ons Klèèn Hôôg. Zij zullen samen met de ex-

prinsen van Gilde s.s.t.t. Bachus komend jaar de scepter gaan zwaaien in ons 

Pinnekleuversgat. Ik weet zeker dat dit nog voor verrassende activiteiten zal zorgen, 

want ook daar ontbreekt het niet aan creativiteit. Carnaval zal dit jaar voor iedereen 

anders zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat we dat volgend jaar dubbel en dwars 

gaan inhalen. 

Voor nu, blijf gezond en let een beetje op elkaar. En om elkaar een hart onder de 

riem te steken hoop ik dat iedereen de Pinnekleuversvlag uithangt tijdens carnaval, 

zodat ons mooie dûrpke tòch nog een beetje blauw/geel kleurt.

Met carnavaleske groet,

De Vurzitter

Richard Kok

C.V. De Pinnekleuvers
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KLE IN  WESTERW I JKSESTRAAT 16
5084  HP  B I E ST-HOUTAKKER

INFO@HEESTERSVERHUUR .NL

WWW.HEESTERSVERHUUR .NL
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Beste Pinnekleuvers en Pinnekleuverinnekes,

Dit jaar geen bericht van de prins van C.V. De Pinnekleuvers,  
maar een stukje van het Gilde s.s.t.t. Bachus.

Het Gilde s.s.t.t. Bachus is een club van ex-Prinsen (opgericht in 
1990) van C.V. De Pinnekleuvers. Het gilde heeft elk jaar op 11-11 
om 20.11 uur een vergadering en als de nieuwe ex-prins een 
sollicitatiebrief heeft geschreven omdat hij graag bij ons clubke wil 
komen, is dat een van de vele agendapunten.
Verder zijn wij altijd aanwezig op het prinsenbal van de 
Pinnekleuvers en op vrijdagavond met carnaval. Om de tijd te 
doden tussen carnaval en onze jaarlijkse vergadering, hebben we 
ook in de zomer nog een gezellig uitstapje.

Dit jaar is door het bestuur van C.V. De Pinnekleuvers aan ons 
gevraagd of wij, voor de weinige momenten dat er een prins 
gewenst is, met een ex-prins acte de présénce willen geven en 
ondersteuning willen verlenen waar nodig.
Daar hebben wij als Gilde s.s.t.t. Bachus positief op geantwoord. 

Bij de bekendmaking van jeugdprins Tinus en jeugdadjudant 
Mees werd deze taak door ex-prins Sjak gedaan. Tijdens de zeer 
geslaagde avond "Dè was pas Laage", over oude fragmenten 
van zeveravonden in de afgelopen 33 jaar, werd die taak vervuld 
door ex-prins Joost en ex-prins Erik. Ook de presentatoren van de 
onlineshow waren ex-prinsen, namelijk ex-prins Lumi en ex-prins 
Balli. 

Tijdens ons optreden als ex-prins zullen wij ook 
een unieke persoonlijke onderscheiding uitdelen:

Vierûs ánders carnaval!
Gij gift er unne positieve draai aon!

De persoonlijke onderscheiding  
heeft de vorm van het coronavirus.  
Het aantal bijltjes daaromheen staat  
voor het aantal ex-prinsen van  
C.V. De Pinnekleuvers.

Met carnavaleske groeten,

Gilde s.s.t.t. Bachus
Pinnekleuversgat
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Hallee Pinnekleuvers & Pinnekleuverinnekes,

Hier zijn we dan, het klèèn hôôg van het Pinnekleuversgat. Dit jaar gaan wij met carnaval voorop. Wij 

vinden het heel bijzonder om dat in dit jaar te mogen doen, want carnaval zal zeker anders zijn dit jaar.

Tijdens het levensgroot ganzenbordspel kwam ik als winnaar uit de bus en koos ik Mees van de Wouw als 

mijn adjudant. Wij zijn hier natuurlijk supertrots op!  Dat is in deze tijd wel heel speciaal! 

Ik ben Tijn Hofhuijzen maar ik noem mezelf ‘Jeugdprins Tinus den irste op klompen’ want meer schoenen 

heb ik eigenlijk niet….

Het was niet heel moeilijk om een adjudant te kiezen, want Mees is mijn beste maot. Samen lachen we 

heel wat af in de klas en daarbuiten. Ook voetballen we samen in hetzelfde team, Mees in de goal en 

ik in het veld. Samen met onze dansgroep hebben we al een paar mooie optredens gedaan. Voor de 

camera natuurlijk, want zo gaat dat nu in deze tijd. Maar ook dat is supercool! Zo waren we al te zien en 

te horen bij VLOH-radio, en hebben we al verschillende online video’s gemaakt voor onder andere het 

online evenement ‘Dè was pas laage’ en hebben we een leuk filmpje gemaakt voor de sponsoren van CV 

de Pinnekleuvers, om ze te bedanken voor hun steun. Superleuk om te doen, want helaas kan het op dit 

moment niet anders. 

Dit jaar is carnaval anders, maar samen met mijn adjudant Mees gaan we proberen om er toch een 

onvergetelijk en een bijzonder jaar van te maken. Dus jullie zullen ons vast regelmatig voorbij zien komen, 

via een beeldscherm, en andere media. Supertof want dat past ons wel! 

 “We doen ut op ons èège houtje”

Jeugdprins Tinus & Jeugdadjudant Mees

Fo
to
:	J
or
is	
Bu
ijs
	Fo
to
gr
afi
e

Jeugd-Jeugd-
adjudantadjudantMeesMees

Jeugd-Jeugd-
prins prins 
TinusTinus &&  
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Antoniusstraat 22, Biest-Houtakker
Tel.:013-5054918 - GSM 06-50436733

Kapitein Hatterasstraat 1-29, 5015 BB Tilburg
www.ambianceschoonmaak.nl

Varkensbedri jf  Dieker – Vosters x
Varkensbedri jf  Verweij  -  Broers v.o.f.

Varkensbedri jf  M. v Dijck
Kerkdorpen.nI
VLOT advies

Varkensbedri jf  Intven
Mister POP
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Beste lezer(s),
Wij zijn de dansgroep van CV de 
Pinnekleuvers, 10 fanatieke meiden (11 jaar) 
uit groep 8 van basisschool De Vlinderakker.

In groep 3 wilden wij al meedoen met de 
dansgroep. Nu we dan eindelijk in groep 
8 zitten en eindelijk echt bij de dansgroep 
mogen, gaat het dit jaar helaas anders dan 
andere jaren. Wij vinden het erg jammer 
dat alle activiteiten afgelast worden, maar 
we zijn heel blij dat we wel een dansje in 
elkaar hebben gezet. Wij zijn de enigen 
in gemeente Hilvarenbeek die iets doen 
met carnaval en daar zijn we heel blij 
mee. Wij hebben al mogen optreden 
tijdens de generale repetitie, waarbij we 
gefilmd werden en daar werd een clip van 
gemaakt, die tijdens de online zeveravonden 
afgespeeld werd. Daarna hebben we ons 
eerste echte optreden mogen doen bij de 
jeugdprinsverkiezing op school. Onze ouders 
konden live online meekijken. Samen met 
onze jeugdprins en jeugdadjudant gaan we 
er ondanks alle maatregelen toch het beste 
van maken. Wij hebben er zin in!!
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De dansgroep zou er nooit zijn geweest als deze 
mensen er niet waren geweest:  
Carla, Maaike, Inge en Sander. Bedankt voor jullie hulp!!

We hebben erg ons best gedaan en heel hard 
geoefend op het dansje. Wij vinden het super leuk om 
bij de dansgroep te zitten en hopen snel ons dansje live 
aan jullie te mogen laten zien!   

Het resultaat is super!

Hieronder volgen onze hobby’s/sport:

Indy Pedersen: Ik zit op motorcross en turnen. Ik vind het leuk om te dansen bij de 
dansgroep en hoop een leuke carnaval te krijgen. Zonder corona. 

Finne van Roessel: Als sport zit ik op hockey en ik hou ervan om tik-toks te maken. 

Maud van de Pas: Mijn hobby’s zijn tik-tok kijken en tik-toks maken.  
Ik zit op turnen en dat vind ik super leuk om te doen.  

Suus Bolck: Als sport dans ik en zit ik op hockey,  
mijn hobby’s zijn: tik-tok kijken, tik-tok maken, make-up en shoppen.

Mijntje Kuijpers: Ik zit als sport op voetbal. Mijn hobby’s zijn voetbal en mijn telefoon.

Benthe Vromans: Ik zit op dansen en op hockey.  
Mijn hobby’s zijn: zwemmen, tik-tok en Netflix kijken.

Jara van Dijck: Ik zit als sport op hockey.  
Mijn hobby’s zijn: tekenen, hockeyen, knutselen, buiten spelen.

Abel Kouwenberg: Ik zit als sport op dansen. Als hobby heb ik dansen en knutselen.

Kiki van Vught: Ik zit op hockey. 

Emma van Gerven: Als sport zit ik op dansen. Ik hou ervan om naar carnavalsliedjes  
te luisteren en te feesten. Ik vind het echt geweldig in de dansgroep.
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Hilvarenbeek
Ambrosiusweg 15 
5081 NV Hilvarenbeek 
013-5422269

Breda
Eikdonk 7 & 13a 
4825 AZ Breda 
076-5872900

Tilburg
Centaurusweg 35 
5015 TC Tilburg
013-5422269

WWW.VERHOEVENBV.INFO

VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF

WWW.VERHOEVENBV.INFO

Tilburg 
Centaurusweg 35 
5015 TC Tilburg 
013-5422269

Breda 
Eikdonk 7 & 13a 
4825 AZ Breda  
076-5872900

Milieustraat voor particulier 
en bedrijven

De goedkoopste afvalcontainers 
en bouwsto� en

Tilburg 
Centaurusweg 35 

Breda 
Eikdonk 7 & 13a 

pezerikken.nl



Dan gaat het 
vasten dus ook 
mooi niet door
Er gaat veel niet door dit jaar, maar op de worstenbroodjes van Pulskens kan je 

altijd rekenen. En dat al bijna 140 jaar. Kom langs op Bukkumweg 32 of bestel op 

www.pulskens.nl. Daar vind je ook onze openingstijden.
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Illustratie gemaakt door Marieke Smits.


