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VAN dE REdACtiE 
Voor u ligt de spiksplinternieuwe editie van D’n Nar. Ook dit jaar weer gevuld met 
informatie, advertenties en alle andere wetenswaardigheden die u beslist moet 
weten voor het komende carnavalsjaar. Een blad dat u wel moet lezen om op de 
hoogte te blijven van het reilen en zeilen van CV De Narre-Kappen. 

Bovendien weer met een compleet nieuwe lay-out van alle artikelen in deze krant. 
Een groot compliment voor Rick en Pieter, die  er in zijn geslaagd om zich in korte 
tijd een nieuw computerprogramma eigen te maken, zodat de nieuwe krant er 
weer fantastisch uitziet.  

De personele bezetting van de redactie is wat veranderd dit jaar. Sandy van den 
Wildenberg en Femke Mol hebben dit jaar afscheid genomen van de redactie. Wij 
danken deze 2 kanjers voor hun inzet de afgelopen jaren. Piet Verhagen en Sil van 
Erp hebben de eervolle taak van redactielid opzich genomen en zo het team weer 
compleet gemaakt.

Tevens willen wij al onze adverteerders weer hartelijk bedanken voor hun bijdrage 
aan deze krant. Verder een woord van dank voor onze vrijwilligers die er elk jaar 
weer op uittrekken om alle advertenties te verzamelen.

We hopen dat D’n Nar erg in de smaak zal vallen bij onze nieuwe Prins en zijn Adju-
danten en natuurlijk niet te vergeten bij u...
 
DE REDACTiE
Pieter, Rick, Sil en Piet
redactie@narrekappen.nl
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De geluiden gonsden door het dorp wie de nieu-
we prins van Gerwen zou worden. De Raai en 
Verraaicommissie hebben op volle toeren ge-
draaid, niet wetende dat de Judas zich in hun 

midden bevond. Als iemand de rol van Judas kan spelen 
dan is dat Piet Verhagen. Je weet bijna nooit wanneer je 
hem serieus moet nemen.

voor de duvel niet bang
Inmiddels komen ze langzaam op stoom voor het feest 
waarvoor we het allemaal doen: Carnaval. Jeugdprins 
Neptunus met aan zijn zijde zijn dames Prinses Ariël en 
Hofdame Oceana zijn voor de duvel niet bang, laat staan 
voor water. Ze duiken met vol vertrouwen in een nieuw 
avontuur en zullen eindigen met een onvergetelijke erva-
ring.  Wie kan immers zeggen dat zij in 2011 als jeugdtrio 
de scepter over de jeugd hebben gezwaaid. Dat is maar 
voor een paar kinderen weggelegd. Geniet van het on-
derwater avontuur; voel je als een sierlijke (wal)vis onder 
water, maar vergeet niet op tijd adem te halen en even 
uit te rusten.

 
tandje erbij
En dan Prins Capo met zijn beide adjudanten Vicino en 
Amico. Wie kent ze niet. Alle remmen gaan los, maar zit-
ten er wel remmen op? Zijn ze wel te remmen?  Eerder 
een tandje erbij dan een tandje minder. Na het geweldige 
jaar van prins Fortissimo is het de eer aan het nieuwe trio 
om er hun eigen kleur aan te geven. We hoeven er ons 
eigenlijk niet druk om te maken. Ze hoeven er alleen maar 
voor te zorgen dat ze de rest op sleeptouw nemen en niet 
bij de eerste de beste afdaling los rijden. 
De prins heeft in het dagelijkse leven ook al de touwtjes 
in handen van een prachtig bedrijf. Hij zorgt met zijn man-
schappen voor een stevige basis waarop veel verkeer mo-
gelijk wordt. Een goed bedje is het halve werk. Adjudant 
Vicino weet zijn mannetje te staan als het gaat om een 
goede constructie en dak en Adjudant Amico zal het al-
lemaal wel berekenen. Die laat anderen het werk doen. 
Alle faciliteiten zijn aanwezig om op een goede ba-
sis in een stevig huis een geweldig feest te hou-
den dat ook nog eens financieel verantwoord is.  
Was het maar zover...

In 2011 gaan In gerwen tIjdens het carnaval alle remmen los In de tent,  
buIten de tent en zelfs onder water tot zo’n 1000 mIjlen onder zee. met deze 
twee thema’s van onze prInsentrIo’s kan het In gerwen en tot In de verre  
omstreken nIet meer stuk.

‘‘ zonder deze support van Iedereen 
kan het carnaval nIet uItgroeIen 
tot het carnaval zoals dat In ger-
wen gevIerd wordt’’

aangenamer
Het carnaval dit jaar is wat later in het jaar dan wat we 
gewend zijn, dus we moeten nog wat geduld hebben. We 
hebben natuurlijk ook wat meer kans dat de temperatuur 
wat aangenamer is zowel in de tent als buiten de tent. 
Dit jaar hebben we ook nog wat bijzonderheden. De sleu-
teluitreiking vindt plaats in Gerwen. Het sleutelclubje kan 
weer aan de slag. Als tweede hebben we de onthulling 
van onze eigen Prinsenwagen. Kosten nog moeite zijn 
bespaard om met eigen handen een mooie wagen te 
bouwen. Dank voor degenen die zich hiervoor hebben in-
gezet. Het resultaat kunnen we vol trots aanschouwen tij-
dens de sleuteluitreiking, zodat iedereen hiervan getuige 
kan zijn.

op volle toeren
De vele commissies draaien inmiddels op volle toeren en 
dit is ook een vertrouwd beeld binnen onze vereniging en 
in Gerwen. Zonder deze vrijwilligers en met alle support 
van iedereen, kan het carnaval niet uitgroeien tot het car-
naval zoals dat in Gerwen gevierd wordt. Het is een open 
deur, maar zeker gemeend: Dank daarvoor.
Ik wens iedereen van harte een goed, gezellig en een te 
gek carnaval toe en maak er samen met de prinsen en 
hun gevolg iets geweldigs van, maar zorg ervoor dat je 
niet uit de bocht vliegt.

Alaaf!
Frits Driessen
Voorzitter CV De Narre-Kappen  
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prins capoadj. vicino & amico
Allereerst zAl ik me even voorstellen, voor het gevAl er nog mensen  in ger-
wen en omstreken wonen die mij nog niet kennen.

Mijn naam is Hans van den Berk, 48 jaar jong  
en geboren en getogen Gerwenaar. Mijn wieg 
stond in de Akkerstraat waar ik een mooie tijd 
heb doorgebracht met ons vader en ons moe-

der en natuurlijk mijn broers en zussen. Toen het tijd werd 
om de ouderlijke woning te verlaten ben ik na een omzwer-
ving via de Steenbroeken terecht gekomen op De Huikert. 
Hier woon en werk ik al vele jaren met plezier samen met 
mijn vrouw Rianne en zoon Tom.
 
ORanje MacHineS
Al ruim 25 jaar timmer ik samen met mijn broers Noud en 
Gerard aan de wegen met ons bedrijf  GeBR Van Den  BeRK. 
U weet wel van die oranje machines en busjes.
je kunt wel stellen dat ons bedrijf ook wel een hobby van 
mij is.

PaSSie
Buiten het werk heb ik nog een grote passie en dat is fiet-
sen. Het moet wel heel erg slecht weer zijn of ik moet door 
ziekte geveld zijn, anders wordt er elke week wel gefietst.
Op mijn mountainbike ben ik bijna elke zondag wel ergens 
te vinden en ook in het buitenland heb ik samen met Tc 
nuenen mijn kunsten vertoond. Bij de Gerwense Renners 
fiets ik ook regelmatig mee op de racefiets om de conditie 
op te peppen.
 
De KWeKKeRS
ik vier natuurlijk al jaren carnaval in Gerwen,  maar ben pas 
fanatiek begonnen toen de Kwekkers opgericht werden. 
Met dit skon clubke vieren wij de laatste jaren carnaval en 
vooral met de Playbackavond zijn wij opvallend in de tent 
aanwezig. iedereen herinnert zich wel de Lion King waar-
mee wij veel succes hebben gehad op de Playbackavond, 
maar ook hebben opgetreden in de omliggende dorpen.
al jaren werd ik gekoppeld aan Prins carnaval, maar dit jaar 
ben ik uiteindelijk gevraagd om Prins van het narregat te 
zijn. ik hoefde niet lang na te denken en ga er dit jaar vol voor.  
 
aLLe ReMMen LOS
Samen met mijn adjudanten amico (Piet Verhagen) en Vi-
cino (jerry Verkuijlen) en natuurlijk jeugdprins neptunus, 
jeugdprinses ariël en Hofdame Oceana gooien wij dit jaar 
alle remmen los en zullen er samen met jullie een spette-
rend carnavalsjaar van maken.

ik ben trots op mijn adjudanten, die mij met raad en daad 
bijstaan en ook zeker op onze dames, die ons vanaf het be-
gin gemotiveerd en gesteund hebben.

ik hoop jullie allemaal terug te zien in de Tent op het Heu-
velplein. Dan gaan we er samen een fantastisch carnaval 
2011 van maken.

Met Prinselijke groet, alaaf,

Prins Capo 
Hans van den Berk
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prins capoadj. vicino & amico
Proclamatie Prins caPo
Ik, Prins Capo, Koning van d’n Dooien Hoek, Hardrijder van de Gerwense 
Wielrenners, Grondbekleder van Gerwen en omstreken, Aanvoerder van 
het Narregat …. Laat samen met mijn adjudanten Amico en Vicino weten dat 
Carnaval 2011 gevierd dient te worden met inachtneming van onderstaande 
regels:

ten elfde:	 Stilstaan	is	verboden	tijdens	deze	Carnaval,	wij	houden	er		 	
	 				 het	liefst	de	snelheid	in.
ten tiende:	 Zowel	de	Prins	als	zijn	adjudanten	hebben	er	tijdens	Carnaval		
	 	 geen	rem	op	zitten.
ten negende:	 Dat	je	beter	een	beroerde	morgen	kunt	hebben,	dan	een		 	
	 				 beroerde	avond.
ten achtste:	 Dat	Prins	Capo	in	de	polonaise	altijd	voorop	zal	gaan	en		 	
	 				 niemand	aan	de	kant	zal	laten	staan.
ten zevende:	 Dat	het	niet	uitmaakt	wie	of	je	kent,	als	je	er	maar	voor		 	
	 				 zorgt	dat	je	met	carnaval	in	de	Tent	in	Gerwen	bent.
ten zesde:	 Dat	het	verboden	is	te	jammeren	en	te	treuren	of	over		 	
	 				 vroeger	te	gaan	zeuren.
ten vijfde:	 Dat	iedereen	bij	ons	welkom	is,	vooral	ook	de	jeugd.
ten vierde:	 Dat	we	samen	met	Jeugdprins	Neptunus,	Prinses	Ariël	en		 	
	 																Hofdama	Oceana	in	feeststemming	door	Gerwen	zullen	snellen.
ten derde:	 Dat	we	niet	af	kunnen	trappen,	zonder	de	Knappen	van		 	
	 	 de	Narre-Kappen.
ten tweede:	 Dat	ik	samen	met	mijn	adjudanten	Amico	en	Vicino	er	een	
	 	 geweldige	Carnaval	van	ga	maken.
ten eerste:	 Dat	iedereen	zich	met	Carnaval	houdt	aan	ons	motto:

wij gooien dit jaar alle remmen los!!!

naam:  Piet	Verhagen
leeftijd: 43
getrouwd: Judith
KiNDereN:		 Bjorn	en	Kai
WerK:	 	 Klantenservice	MCB
hobby’s: Carnavalsclub
	 	 Fietsen 
	 	 Oud	Prinsen 
	 	 Prinsen	jagen

naam:  Jerry	Verkuijlen
leeftijd: 40
getrouwd: ingeborg
KiNDereN:		 Mike	en	Luke
WerK:	 	 technisch	directeur
hobby’s: voetbal	
	 	 Mountainbiken



WIJ WENSEN U ALLEN 
SPETTERENDE DOLLE
CARNAVALSDAGEN

IN NUENEN!!
Vincent van Goghstraat 82  Nuenen 

tel. 040 283 77 77
Vincent van Goghstraat 37  Nuenen 

tel. 040 2580160

Vincent van Goghstraat 10  Nuenen 
tel. 040 283 89 11

Cafetaria 
van Gogh

Vincent van Goghstraat 7-7b  Nuenen 
tel. 040 283 68 68 

Vincent van Goghstraat 38  Nuenen 
tel. 040 290 69 60

Vincent van Goghstraat 15  Nuenen 
tel. 040 284 75 52

Vincent van Goghstraat 12  Nuenen 
tel. 040 284 11 61

Vincent van Goghstraat 9  Nuenen 
tel. 040 283 68 79

IJssalon

Italia‘t Bloemetje
Vincent van Goghstraat 17  Nuenen 

tel. 040 283 90 98

Vincent van Goghstraat 16  Nuenen 
tel. 040 283 12 65

Vincent van Goghstraat 11  Nuenen 
tel. 040 291 36 30

Vincent van Goghstraat 36  Nuenen 
tel. 06 - 221 180 46

Richelle´s
Bags´n more

Vincent van Goghstraat 18  Nuenen 
tel. 06 482 79 805

Vincent van Goghstraat 13  Nuenen 
tel. 040 284 01 93
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Met carnaval kunnen alle dorpsbewoners, 
dus ook ik, voor 4 dagen het serieuze aan 
de kant zetten en meegaan in het feestge-
druis.

Carnaval begint al met de prinsenbalfeesten, de zwam-
avonden en pronkzittingen. Daarna de sleuteloverdracht 
aan de Prinsen uit onze dorpen en dan kan het echte car-
naval beginnen. 

Van GoGh
Het thema Van Gogh en carnaval is goed gekozen. Het 
Vincentre is open en Nuenen mag trots zijn op de wijze 
waarop de Nuenense en Brabantse jaren van Van Gogh 
zijn tentoongesteld. Toen Vincent in Nuenen leefde was 
er geen tijd en geld voor carnaval. Dat wij dat nu wel doen 
zegt iets over de grote maatschappelijke veranderingen in 
de afgelopen 125 jaar. Gemeenschapszin was er toen wel 
en dat moeten wij in deze tijd koesteren en vasthouden. 

 

Activiteiten
De carnavalsdagen daarna vullen zich met diverse activi-
teiten waaronder die voor de jeugd in de Tienertent, de 
boerenbruiloft, optochten enz... De verschillende Dweil-
orkestjes verhogen de feestvreugde, want carnaval zon-
der muziek is geen carnaval. Elk jaar sta ik er weer ver-
steld van hoeveel tijd mensen vrijmaken om samen voor 
carnavalsvermaak te zorgen. Overal zijn vrijwilligers bezig 
om ook in 2011 een spetterend carnaval te organiseren. 
De verenigingen hebben weer een mooi programma 
neergezet. We mogen vaststellen dat carnaval bijdraagt 
aan het instandhouden van hechte gemeenschappen. 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor hun enthousiasme 
en inzet. Ik kijk er naar uit vele van deze carnavalsvierders 
tijdens carnaval te ontmoeten.

Het carnaval staat voor de deur, deze dagen stappen we uit ons normale 
doen. ‘t mag net even anders. om dit te benadrukken trekken we andere 
kleding aan, we gaan in optocHten door de dorpen en drinken gezellig met 
elkaar een glaasje.

SuCCES
Natuurlijk wens ik alle Prinsen met hun gevolg veel suc-
ces met het tijdelijke bestuur van hun carnavalsrijk en 
wens verder alle narren en narrinnen, en alle andere 
carnavalsvierders een bijzonder prettig carnaval toe. 
 
Ennnne…. vergeet het niet, alcohol drinken = niet auto-
rijden!

Willem Ligtvoet
Burgemeester Nuenen C.A.

‘‘elk jaar sta ik er weer versteld van 
Hoeveel mensen vrijmaken om sa-
men voor carnavalsvermaak te zor-
gen’’



Drink na een avond stappen bij de NarreKappen
een lekker bakske leut van Caffè Valente

Wij wensen iedereen een fijne carnaval
Peter van Dongen & Rob Senders

www.caffevalente.com

Zoekt u ’n nieuwe keuken ?
Ons motto: Perfect maatwerk, 

maar wel betaalbaar.

Ook voor winkel- en kantoorinrichting

KEUKENS

KASTEN
GESPECIALISEERD IN:

BADMEUBELS

Kijk eens op onze website 
www.henryengels.nl
of neem contact met ons op 
via telefoon 0492 - 38 10 38

Zoekt u ’n nieuwe keuken ?
Ons motto: Perfect maatwerk, 
 maar wel betaalbaar.
Ook voor winkel- en kantoorinrichting

Kijk eens op onze website 

www.henryengels.nl 

Of neem contact met ons 
op via tel. 0492 - 38 10 38

 Meeùs biedt passend 
advies op het gebied 
van verzekeringen, 
pensioenen en 
hypotheken 

 Meeùs   Helmond  
  Hortsedijk 35-39A   
  5708 HA    Helmond  
  tel.    (0492) 58 18 11   
  www.meeus.com 

 De medewerkers van 
Meeùs wensen u veel 
plezier en leut toe 
tijdens carnaval! 

 VERZEKERINGEN, PENSIOENEN, HYPOTHEKEN MET HET ACCENT OP Ù 
 Meeùs is onderdeel van AEGON. 

id5_MAD_2365720_002.indd   1 12-1-2011   10:45:26
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afscheidprins forissimo

Ik als ex-prins van de Narre-Kappen heb samen met mijn 
adjudanten geweldig genoten van het afgelopen Carna-
val. Vanaf het moment van de voorbereidingen tot aan 
de prinsenwisseling in 2010 is het in één woord fantas-

tisch om een keer te mogen doen. De spannende tijd vooraf, 
het undercover bij elkaar komen, is erg speciaal.
 
BekenDmaking
Bij de bekendmaking is dat hoofdstuk afgesloten en beland 
je echt midden in het carnavalsavontuur. De vele reacties 
en felicitaties die we kregen waren hartverwarmend. Het 
is teveel om op te noemen waar we allemaal geweest zijn 
en wat we allemaal samen hebben gedaan. Ik heb veel 
waardering voor de manier waarop Carnavalsvereniging 
”De narre-kappen” in gerwen draait. Het is een feest voor 
jong en oud en ik ben trots dat ik het afgelopen jaar de 
“kartrekker” heb mogen zijn en dat heb ik zeker met heel 
veel plezier gedaan.

TrIo’s
ook hebben we genoten van de Prinsen en aanhang van de 
zusterverenigingen die we al die maanden op alle activi-
teiten tegenkwamen en waar we veel plezier mee hebben 
beleefd. Namens het trio wil ik in het bijzonder bedanken 
het Jeugdtrio gijs, Daniëlle en Joëlle die het ook fantastisch 
hebben gedaan.

 
2011
Verder wil ik iedereen die van carnaval 2010 een onuit-
wisbare herinnering hebben gemaakt ontzettend be-
danken. Het is natuurlijk prachtig om te zien dat wij 
net “klaar zijn” met onze taak en een uurtje later er al-
weer en super gemotiveerd trio klaar staat om er ook 
weer in 2011 een spetterend Carnaval van te maken. 

Wij wensen Prins Capo met zijn adjudanten Vicino en amico 
een geweldige tijd toe!

Ex-prins Fortissimo 
ex-adjudanten Dal Segno en Da Capo

GraaG voldoe ik aan het verzoek om een woordje te schrijven in de 
carnavalskrant van dit jaar en teruG te kijken op carnaval 2010. 

‘‘het is een feest voor jonG en oud en 
ik ben trots dat ik het afGelopen jaar  
de “kartrekker’’ heb moGen zijn!’’
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Raad van Elfheren en dames
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Raad van Elfheren en dames

Cv de narre-kappen 2011 | 11



D
e 

V
er

hu
ur

sp
ec

ia
lis

t
ve

rh
uu

r 
va

n 
al

le
 f
ee

st
be

no
di

gd
he

de
n

Partyverhuur

Partycatering

Totaal feesten

info@deverhuurspecialist.com

www.deverhuurspecialist.com
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De Oud Prinsen een hecht clubje van 9 man-
nen die samen de zelfde hobby hebben na-
melijk carnaval. Wanneer men op donder-
dagavond zo rond de klok van 21.00uur langs 

het huis van Familie van Zeeland komt, is de kans zeer 
groot dat je het schaterlachen van de Oud Prinsen 
hoort. Dan is namelijk de vaste repetitieavond van Theo, 
Toon, Harold, Piet, André, Wil, Jeroen, Berry en Erik. 
 
Het Ontstaan
Het ontstaan van de Oud Prinsen (OPA’S) gaat ruim 27 jaar 
terug in de tijd. Toen de eerste Zwamavonden in Gerwen 
werden georganiseerd, waren het de oud prinsen van toen 
die het idee opperden om als oud kartrekkers toch nog 
eens het podium te bestieren. Tot op de dag van vandaag 
bestaat dit clubje nog steeds maar dan in een totaal andere 
samenstelling. Theo van Duppen is de langstzittende Oud 
Prins, hij was namelijk in 1985 Prins. Hij staat niet meer op 
het podium maar is wel de draaiende kracht achter de Oud 
Prinsen. Als Tourmanager houdt hij deze mannen in toom 
en zorgt hij voor de muziek. Theo: ‘’Laat die jong Ouw Prin-
sen mar op het podium, ik hou me wel op de achtergrond’’. 
Het verschil tussen vroeger en nu? Dat is volgens Theo dat 
ze vroeger maar 2 maanden hoefden te repeteren en het zat 
erin. Nu oefenen ze bijna het hele jaar rond en nog hebben 
er een paar moeite hun tekst of danspasjes te onthouden. 
 
CLUBHUIs
Het iedere donderdag avond naar het Clubhuis gaan is 
voor de meesten heilig. ‘’Er moet veel gebeuren dat we 
er een avond niet bij zijn’’ dat is toch wel de gezamen-
lijke mening. Harold Hendriks (2001) weet te vertel-
len dat dat ook door het Clubhuis komt. Dit is namelijk 
al het 2e Clubhuis van deze carnavalsvrienden. ‘‘Op de 
fundering van het vorige Clubhuis hebben we samen 
geholpen met de bouw van dit mooie onderkomen. De 
een heeft mee geuppert en de ander legde de pannen 
op het dak. Dit is dan ook iets waar we trots op zijn.’’  
 
HOOGtePUnten
Hoogtepunten van de laatste jaren waren toch zeker wel 
de optredens met De Buurtsuper van Sanders, waarin me-
nig beroemd of berucht Gerwenaar de revue passeerde. 
Maar ook de stukken met Rasta Rostelli en de niX-factor 
vielen niet alleen goed in de smaak bij de OPA’s maar ook 
bij het publiek. Eigenlijk zijn de optredens van de OPA’S 
een opeenstapeling van hoogtepunten. ‘’Je ziet dat de 
stukken steeds meer veranderen’’ geeft Piet Verhagen 
(2002) aan. Hij is zo’n beetje Kartrekker van de OPA’S. “Wa-
ren eerst de stukken meer gericht op sketches en playback 

in deze rubriek wordt ieder jaar een commissie of een clubje binnen het Ger-
wense carnaval uitGelicht. voriG jaar stond in deze krant het interview met 
de prinskeuzecommissie over hoe zij een prins zoeken. inmiddels is de prins 
van voriG jaar van het podium verdwenen, of toch niet helemaal?

wordt in de optredens van nu steeds meer live gezongen.  
Of dit ook door het Gerwense publiek gewaardeerd 
wordt weten we niet, maar wij vinden het wel leuk!” 
 
OeFentIJD
Doordat er steeds meer live moet worden gezongen is 
er ook meer oefentijd nodig. Vanaf de zomervakantie 
tot de aan de Carnaval wordt er wekelijks geoefend. Na 
de Carnaval tot de zomervakantie wordt er slechts 2x per 
maand geoefend om geen ontwenningsverschijnselen 
te krijgen. Het vele oefenen werpt toch zijn vruchten af 
geeft André van Rooij (2004) aan. ‘‘De moeilijke danspas-
jes die worden bedacht door choreograaf Erik de Groot 
(2010), lukken steeds beter en de spierpijn word met de 
week minder.’’ Er wordt niet alleen geoefend op zang 
en dans, maar ook voor het Darten tegen de Prins. Een 
avond is niet compleet zonder dat er een pijltje is gegooid.  
 
KWeeKVIJVeR
De Oud Prinsen zijn ook de kweekvijver van enkele andere 
clubjes. Zo zijn De Raai en Verrai-commissie geboren uit de 
leden van de OPA’S. Jammer is alleen dat een ander clubje, 
de SOA’S, maar niet van de grond wil komen. Stichting Oud 
Adjudanten is een idee van enkele OPA’S die ook Adjudant 
zijn geweest. Helaas is er te weinig animo voor het officieel 
oprichten van de SOA’S. 
Dit jaar hebben de OPA’S weer een spetterende act 
in elkaar geschroefd. Kosten noch moeite zijn ge-
spaard. Zelfs grootheden als Borat, Ben Later (The 
Voice) en André Saunders (Popstars) zijn gecontrac-
teerd om het optreden van dit jaar te doen slagen. 
 
In De Maat
De OPA’S hebben nog steeds een eeuwig durende droom; 
het afsluiten van de Zwamavonden. ‘’Het jaar dat die 
droom gaat uitkomen komt steeds dichter bij!’’ aldus Toon 
van Zeeland (1999). De overige OPA’S stemmen hiermee 
in en geven aan dat het even duurde voordat Toon ‘‘in’’ de 
Maat zat, maar dat gaat steeds beter en ook steeds vaker! 

PassIe   
De Oud Prinsen, goed voor ± 600ltr. bier tijdens de repeti-
ties, zorgen ieder jaar weer voor de nodige lachwekkende 
optreden tijdens de Zwamavonden. Met carnaval als hun 
grote passie zetten zij zich vol in voor het carnavalsgebeu-
ren in Gerwen.



RESIDENTIE

CV DE STEMKES

040-2836271
Gerwenseweg 38 Gerwen

Cafe De Stam
Carnaval vieren doe je met 
              CV De Stemkes in Café De Stam!!!!

Vrijdag 04 maart - 20.00 uur 
    darten tegen de prins in de tent op het heuvelplein

zaterdag 05 maart - 18.41 uur 
    het dak eraf met DJ Angelo!

maandag 07 maart - 19.41 uur 
    Stemkesbal

dinsdag 08 maart - 11.11 uur 
    Stemkes ‘’on tour’’ met ‘’Tjonge Jonge’’

26 maart - 20.30uur - Halfvastenbal met live muziek

27 maart - 14.11uur - Halfvasten met ringsteken
Goederen en dienstenveiling t.b.v. de nieuwe 

speelplaats van de basisschool!!!

www.cvdestemkes.nl



BIJ ONS HAALT U ALLE  PROFESSIONELE BOUWMATE-

RIALEN DIE U NODIG HEEFT. WE BIEDEN NAMELIJK HET

BREEDSTE EN DIEPSTE ASSORTIMENT. VAN CEMENT

TOT AFWERKINGSMIDDELEN, VAN GRIND TOT DAK-

PANNEN. EN NATUURLIJK

STAAN ONZE MEDEWERKERS U GRAAG MET RAAD

EN DAAD TERZIJDE. KOM GERUST EENS LANGS EN

BEOORDEEL HET ZELF. U VINDT GEGARANDEERD

WAT U NODIG HEEFT TIJDENS EEN BEZOEK AAN 

BOUWCENTER SWINKELS.

”Ik vraag het gewoon aan BouwCenter”

Swinkels
BouwCenter Swinkels, Deense Hoek 8, Lieshout. Tel. 0499 - 425800.

Openingstijden afhaalcenter ma - vr van 7.30 - 17.30; za van 8.00 - 13.00 uur.
E-mail: bc.swinkels@bouwcenter.nl

Alle bouwmaterialen 
bij één afhaalcenter?
Alle bouwmaterialen 
bij één afhaalcenter?



www.heesbeenverhuur.nl
 tel.: 040 283 47 81

 ATTRACTIEVERHUUR
 DECORS 
 THEMAFEESTEN
 TENTEN/PODIA 
 PUBLIEKSTREKKERS 

 PROMOTIES
 PARTYVERHUUR 

   (BESTEK/GLASWERK/SERVIES)

MEER DAN 500 ATTRACTIES!!MEER DAN 500 ATTRACTIES!!

 PUBLIEKSTREKKERS 
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Seniorencarnaval 
14.00 uur
‘‘Residentie De Tent’’

2e Zwamavond 
20.00 uur  
‘‘Residentie De Tent’’

26 fe
br

ua
ri

1e Zwamavond 
20.00 uur  
‘‘Residentie De Tent’’

25 fe
br

ua
ri

Prinsenreceptie 
13.15 uur  
‘‘Residentie De Tent’’

27 fe
br

ua
ri

Schoolcarnaval 
13.15 uur
‘‘Residentie De Tent’’

Darten tegen de Prins 
20.00 uur  
‘‘Residentie De Tent’’

04 m
aa

rt

Onthulling Prinsenwagen
09.45 uur 

Sleuteluitreiking 
10.00 uur
‘‘Residentie De Tent’’

Optocht Gerwen 
13.30 uur  
Gerwen 
 
3e Zwamavond
20.00 uur 
‘‘Residentie De Tent’’

05
m

aa
rt

Carnavalsmis 
11.00 uur
St. Clemenskerk

Carnavalsbrunch 
12.00 uur  
‘‘Residentie De Tent’’ 
 
Bonte Jeugdmiddag 
15.00 uur 
‘‘Residentie De Tent’’

Volwassenen Playback 
20.00 uur
‘‘Residentie De Tent’’

06 m
aa

rt
Maandag activiteit 
16.00 uur  
‘‘Residentie De Tent’’

07 m
aa

rt

Jeugdmiddag 
14.00 uur  
‘‘Residentie De Tent’’ 
 
Sluitingsbal 
20.00 uur
‘‘Residentie De Tent’’

08 m
aa

rt

Sleuteluitreiking
Ieder jaar geeft Burgemeester Ligtvoet alle Prinsen van de Kerkdorpen 
binnen de Gemeente Nuenen CA een sleutel. Dit zou de sleutel van de 
dorpen zijn waar de Prinsen het dan vier dagen lang voor het zeggen 
hebben. Dit jaar vindt de Sleuteluitreiking plaats in de Tent op het Heu-
velplein. 
 
Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom om Carnaval op een ludieke 
manier te beginnen!



VAN DOMMELEN

IS VANAF
NU

VAN LEEUWEN

AUTOHERSTEL

GRATIS
Carrosseriecheck

per deukje
€ 25,- Krasje weg! 

Polijsten

€ 25,-
per krasje

Deukjes weg!

* Geldig voor deukjes ter grootte van maximaal een 2-euromuntstuk. Technische haalbaarheid van restylen is ter beoordeling van de schademanagers.

*

Meer infomatie? Bel voor een o�erte: 040 28 31 205 | www.maisontresbonne.nl | info@maisontresbonne.nl



Exterieur
• renovatie

• kozijnen

• ramen

• deuren

• dakkapellen

• overkappingen

• verbouwingen

Interieur
• deuren

• schuifkasten

• maatkasten

• en-suite

• plafonds

• vloeren

• architraven

Keukens
• apparatuur

• werkbladen

• renovatie

Doe-het-zelf
Winkel

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

“We gaon ur iets 
mojs van maoke.”

Prins Leander 
d’n urste

Ons motto is altijd:

Deuren MaatkeukensMaatkasten



De jeugDHet Jeugdtrio
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Haai,

Ik ben Kim de Louw, ben 11 jaar en zit in groep 8. Ik vindt het super 
leuk dat ik hofdame ben, Maar dat niet alleen, ik ben ook dansma-
rieke. Ik woon op een boerderij met varkens, daar heb ik een heel lief 
poesje, en ik heb ook een pony gehad. Ik denk dat we een hele leuke 
raad van 11 hebben want er zitten veel vriendinnen in. En de prinses 
is ook een hele goede vriendin, dus ik weet zeker dat we een kei leuke 
carnaval krijgen!!

Groetjes Kim

Hai,
 
Mijn naam is Lieke van de Bouwhuijsen. Ik woon nu zeven jaar in Ger-
wen. Mijn hobby’s zijn paardrijden en afspreken met vriendinnen. Ik 
heb heel veel goede vriendinnen waar ik mee afspreek en de hofdame 
is ook een goede vriendin van me. Vroeger wilde ik altijd met carnaval 
verkleed gaan als prinsesje en nu ben ik het écht! Dat is echt kei gaaf!
Eigenlijk heb ik nog nooit echt carnaval gevierd in Gerwen, dus ik ben 
heel benieuwd naar wat er allemaal voor leuke dingen gaan gebeuren.
 
Ik hoop dat we allemaal een leuke carnaval gaan hebben met veel 
plezier!
 
Veel groeten,
Prinses Ariël (Lieke)

Hallo,  

Ik, Jeugdprins Neptunus heet in het echt Luke Verkuijlen.
Ik ben 11 jaar en woon in Gerwen met mijn grote broer en ons pap 
en mam. Ik zit in groep 8 van de Clemensschool. Ik ben de keeper van 
RKGSV D1 en speel tennis bij de Goudhoek, mijn duikbrevet heb ik 
ook en dat komt dit jaar goed van pas. Samen met m’n Prinses, Hof-
dame en ook de Raad gaan we er een kei gaaf carnaval van maken. 

Want... ‘‘Droog of nat, lol maken we zat!”

Tot in de Tent,
Jeugdprins Neptunus
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De jeugDProclamatie
Ik, PrIns nePtunus, heerser over WaterrIjk GerWen, ballenvanGer van 
GerWen D1, hooGste baas van De ClemenssChool samen met PrInses 
arIël en hofDame oCeana, verklaar Dat Carnaval GevIerD moet Wor-
Den met InaChtnemInG van onDerstaanDe reGels:

1e Dat ik, samen met mijn Prinses en Hofdame er een te gekke carnaval van ga maken!
2e Dat de Jeugdraad dit jaar zeker niet vergeten wordt!
3e	 Dat	de	Dansmariekes	ook	dit	jaar	weer	hun	beste	beentje	voor	zullen	zetten!
4e Dat wij samen met de grote Prins en zijn gevolg er een mooie carnaval van gaan maken!
5e Dit jaar wordt carnaval ook weer kei vet… vier dagen feesten … en laat naar bed!
6e Dat wij dit jaar geen watervrees hebben!
7e Met carnaval zegt de Prins voetbal vaarwel en duikt onder water met het hele stel!
8e Dat wij met cola ook carnaval kunnen vieren en hem dan goed raken, want wij hebben   
 geen alcohol nodig om plezier te maken!
9e	 Dat	niemand	stil	mag	blijven	zitten!	Dus	klein	en	groot,	stap	allemaal	maar	in	onze	boot!
10e Dat de jeugd maar veel mag hossen en springen, wij zullen net zo hard mee gaan  staan 
 zingen!
11e Met carnaval mogen alleen gezellige mensen in de tent, dus zorg er voor dat je  4 dagen lang  
 goed gemutst bent!

 
We hopen er samen een daverend carnaval 2011 van te maken en wij eindigen met ons moto:

“DrooG of nat, lol maken We zat!”

Jeugdtrio2011

‘’droog of nat,lol maken we zat’’

cv de narre-kappen gerwen

jeugdprins

prinses

hofdame

ariEL nEPTUNUS
OCEANA

..
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Wil jij ook dansen samen met deze dansmariekes? 
 neem dan contact op met erika van Zeeland 040-2840068
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De JeugDJeugdraad van elf
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Programma Jeugdcarnaval 

27 februari:  PrinsenrecePtie
    14.00uur
    Je bent uitgenodigd om Jeugdprins neptunus, Prinses    
    ariël en Hofdame oceana te komen feliciteren!!!

5 maart:  oPtocHt
    14.00uur
    Hieraan mag ook jij meedoen! schrijf je nu alleen, met een   
    vriendje of met een hele groep in want er vallen leuke prijzen   
    te winnen!!! 
 
6 maart:  Zondagmiddag Jeugdmiddag
    15.00uur
    Het Grote Gerwense Wedden Thats The Question Spel!!!
    is er iets waarin jij kei goed bent??? Kun jij bijvoorbeeld een   
    voetbal 100x hoog houden of kun jij 10 minuten lang  
    hoelahoepen zonder dat de hoepel valt??? dan kun jij dat   
    laten zien!!! lukt je weddenschap dan hebben wij moeie    
    prijzen voor jou!!!
 
8 maart:  dinsdagmiddag suPer Jeugdmiddag
    14.00uur
    een middag speciaal voor alle kinderen, met veel snoep,    
    dansen, muziek, spelletjes en ga zo maar verder... Kortom   
    een middag die JiJ niet mag missen!!! trek wel je duikpak    
    aan want we gaan “1000 mijlen onder zee“

dit jaar stappen we met z’n alle in de duikboot en gaan we....

‘‘1000 mijlen onder zee...!!!’’
Kom tijdens de Jeugdmiddagen naar de Tent en beleef met Jeugdprins Neptunus, Prinses Ariël en  

Hofdame oceana spannende avonturen op de bodem van de zee...

Jeugdtrio
2011

‘’droog of nat,
lol maken we zat’’

cv de narre-kappen gerwen

jeugdprins

prinses
hofdame

ariEL nEPTUNUS
OCEANA

..



Geisha - Nudie jeans - Napapijri - Diesel - Levi's - 
Kuyichi - Miss Sixty - Antony Morato - Killah - 

NTS - NZA - Twin Life - Sevenoneseven - 
Tumble&Dry - Retour jeans - Drunknmunky

040 283 6786

Duivendijk 7b, 5672 AD Nuenen
Tel. 040-283 88 37 | Fax 040-283 72 70
info@quikservice.nl
www.quikservice.nl



GEGARANDEERD GOED SLAPEN!

w w w. t i j d v o o r k w a l i t e i t . n l MA T/M ZA  9.30 - 17.30 UUR

Tel. 040 - 284 00 13

Voor al uw vis en zeevruchten 
op vele markten in de regio

www.koelewijnvis.nl
Den Binnen 7

5674 TW Nuenen
   Telefoon: +31 (6) 54730705

+31 (40) 2835324
  Fax: +31 (40) 2835324

  E-mail: info@koelewijnvis.nl



fotoboekcarnaval 2010

d’n nar 2011 | fotoboek 2010
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fotoboekcarnaval 2010



telefoon: 
(040) 283 13 06

email: 
info@ttbsmeulders.nl 

internet: 
www.ttbsmeulders.nl
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Zijn geheimverhaal van een judas
Het zit nog vers in Het geHeugen. zomaar een avond in juni en de telefoon 
rinkelt, de Prins keuze commissie (Pkc) aan de telefoon. de vraag waar ik al 
jaren oP zit te wachten wordt gesteld; “wil jij adjudant worden?”.

Ik spring natuurlijk een gat in de lucht, maar mijn vrouw Judith ant-
woord nuchter, ‘‘jongen ze houden je weer voor de gek net als vo-
rig jaar.’’ Ik kan mijn enthousiasme echter niet meer bedwingen 
en roep al hard door de telefoon ‘‘Ik kom er nu aan!’’. Judith zegt 

nogmaals denk aan vorig jaar, toen lieten ze je ook voor niets opdra-
ven. Mijn enthousiasme is enigszins getemperd en ik vraag of Gert (Ke-
telaars, red.) het verhaal wilde bevestigen (toch de serieuze noot in de 
PKC). Ook Gert gaf aan dat de nieuwe Prins mij er graag als adjudant 
bij wilde hebben. Ik kon nu echt niet meer wachten en stapte samen 
met Judith in de auto en ging als een speer naar Lieshout, waar de PKC 
zat te vergaderen, nog niet wetende wie de nieuwe Prins zou worden. 

AArzeLInG
Ik dacht als “hij” mij er bij wil hebben, dan zal ik hem wel kennen en 
komt het wel goed. In Lieshout draaide ik bij Twan van erp de hoek om 
en zag een bekende Mercedes staan, dat was de auto van Hans van den 
Berk. Ik stapte bij Twan de woonkamer in en daar zat de PKC samen 
met Hans en zijn vrouw rianne aan de tafel. Dit kon niet meer mis.
nu was het Hans die mij vroeg of ik zijn adjudant wilde worden en na 
enige aarzeling (1 seconde) was de vraag beantwoord met een volmon-
dig ‘‘Ja!’’ eindelijk adjudant, maar wat moest ik tegen de Oud Prinsen 
zeggen en wat te doen met de Verrai-commissie? In allebei die clubjes 
ben ik al jaren actief. Niets natuurlijk, maar loslippig als ik normaal ben 
valt het niet mee om niets te zeggen. Sterker nog, nu was ik de Judas 
binnen de Verrai-commissie. Allerlei vragen komen dan boven borrelen
: ‘‘Kan ik mijn mond wel houden? Kan er nog  gejaagd worden samen met 
Harold en de rest van de Verrai-commissie en valt dit wel te combineren 
met de act van de Oud Prinsen? ‘‘Hoe moet ik dit toch aanpakken...’’ 

reGeLwerK
Samen met Hans en Jerry (de andere adjudant) hebben we een plan 
de campagne gemaakt. Flink gas geven (alle remmen los) en regelen 
wat er geregeld moet worden. In juli de pakken geregeld, in augus-
tus het logo en tussendoor alle teksten op papier gezet en nog een 
lied ingezongen. natuurlijk met de vele hulp van onze vrouwen, die net 
zo enthousiast waren als wij. ze waren zeker enthousiast wanneer we 
naar Maaseik gingen voor de pakken, daar heb je aan winkels namelijk 
geen gebrek. Door al die vroege voorbereidingen had ik alle ruimte om 
in mijn rol als Judas te kruipen. Als er tijdens het oefenen bij de Oud 
Prinsen gesproken werd over de nieuwe Prins, gooide ik er elke keer 
maar uit dat de nieuwe adjudant al bekend was, maar dat ik nog niet 
gevraagd was. Kon niet mis natuurlijk want ze geloofden mij toch niet, 
omdat ik dit al jaren aan het roepen ben. nee, Alex Gevers of rick van 
de Sande dat waren de kandidaten voor nieuwe Prins en bij hen paste 
ik natuurlijk niet als adjudant.

d’n nar 2011 | Zijn geheim
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Om het verhaal extra spannend te maken, had ik 
de knuppel in het hoenderhok gegooid door een 
brief van de nieuwe Prins aan Harold Hendriks 
te sturen. CSI Gerwen was hiervan het gevolg. 

Iedereen heeft de belevenissen van de inspecteurs van 
CSI Gerwen kunnen volgen op de site van de Narre-Kap-
pen en in de Rond de Linde en gezien hoe er jacht werd 
gemaakt op de nieuwe Prins. Het resultaat was echter ni-
hil. Dit ondanks het commentaar van Wendy Hendriks die 
reeds bij het lezen van de brief aangaf dat er weer een Ju-
das bij de Verrai-commissie zat. Gelukkig stond ik toen in 
de huiskamer bij de familie Hendriks en kon zo een en an-
der pareren door te zeggen dat ik mijn mond dan toch niet 
kon houden. Gelukkig was hiermee het brandje geblust. 

ACHtervOlGING
Harold geloofde mij en de jacht op de nieuwe Prins werd 
voortgezet. De eerste achtervolging werd ingezet op Rick 
van de Sande. rijdend over de Gerwenseweg zagen we 
Rick naar zijn auto lopen, verdacht natuurlijk. Vlug een stuk 
doorgereden en de auto bij de garage van Gert Ketelaars 
geparkeerd, met de lichten gedoofd. Nadat Rick voorbij was 
gereden, de auto gestart en de achtervolging ingezet naar 
Nuenen. Helaas loos alarm, onze Rickert ging op bezoek bij 
zijn verpleegstertje. De achtervolging werd gestaakt en de 
avond werd geëvalueerd bij mij thuis. een kratje bier later 
zat de spirit er weer goed in en was de avond toch nog ge-
slaagd.

KWaaD
Enkele weken later tijdens de laatste bijeenkomst met de 
PKC in een gezellig cafeetje in Sint Oedenrode werd de 
avond weer wreed verstoord door een telefoontje van Ha-
rold. Harold ‘‘verhagen we zijn nu aan het jagen, waar ben-
de gij?’’ Ik wist niets anders te verzinnen dan dat ik bij de 
Makro in Best rond liep en ik meteen naar Gerwen terug zou 
komen. Aangekomen in Gerwen meteen Harold gebeld en 
aangegeven dat Judith goed kwaad was geworden omdat ik 
weer met die stomme Verrai-commissie weg moest. Harold 
zat samen met Rick bij Twan van Erp, maar Twan was nog 
niet thuis. Ook twan was onderweg naar huis en vertelde 
Harold dat hij bij zijn schoonfamilie op de koffie was, maar 
er nog een flinke splinter uit aan het persen was en dan 
thuis kwam. De ‘‘jagers’’ hadden gelukkig niets in de gaten. 

OPPAS
De laatste week werd het echt spannend. Willem de Laat 
ging zich bemoeien met de inmiddels beruchte jacht op de 
Prins en haalde alles uit de kast. valse telefoonnummers, 
controle bij de politie en vragen of Tom van den Berk of 
Mike verkuijlen zaterdags met het Prinsenbal konden op-
passen. Die laaste 2 konden natuurlijk niet, de een z’n va-
der werd Prins en de andere z’n vader Adjudant. Het was 
natuurlijk verdacht dat beide niet konden en hierdoor wa-
ren Harold en Willem zeker van hun zaak. 
 
JuDAS
Het was natuurlijk klote dat net voor het Prinsenbal bekend 
werd wie er in het nieuwe trio zaten, echter niet iedereen 
was zeker van zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat slechts 2 
mensen de juiste namen op een briefje hadden ingevuld 
tijdens Prinsenbal. Natuurlijk Harold Hendriks en Rene de 
Louw. Proficiat mannen en ook dank aan de Oud Prinsen en 
de rest van de Verrai-commissie die het mogelijk hebben 
gemaakt om mijn rol als Judas tot het laatst toe te kunnen 
laten slagen!

Adjudant Amico
Piet Verhagen
 

‘‘Het was natuurlijk klote dat net 
voor Het Prinsenbal bekend werd 
wie er in Het nieuwe trio zaten, ecH-
ter niet iedereen was zeker van zijn 
zaak!’’

Niet vergeten...
5 t/m 8 maart 
CARNAVAL!

kijk voor het programmawww.narre-kappen.nl
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COLLSE HEIDE 64
5674 VN NUENEN
T +31 (0)40 - 2831815

WWW.FRITSDIJK.NL

FROM WHEEL TO FITTING

WAGENBOUW

BANDEN & WIELEN

LUCHTDRUK

VERLICHTING

DRI
EUROPE BV
Postbus 81 • 5670 AD Nuenen

Make every
connection count!
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Carnavalsvereniging  “De Narre-Kappen”   
presenteert op carnavalsmaandag:

BACK TO “STAD VAN GERWEN”

Oude tijden herleven met vóór in het café...
(café is open vanaf 14.00 uur)

 
Biljart – dart – spijker slaan – kaarten – Buurten

rik toernooi!
(van 15.30 tot 17.30 in het café)

...en achter in de zaal! 
(Zaal open vanaf 20.00 uur):

 
dansen met dj rene

                             
OuDE TijDEN hERlEVEN... 

BElEEf NOG EENS DE GEzElliGhEiD EN AmBiANCE VAN TOEN!

(advertentie)
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CV De Narre-Kappen organiseert deze succesvolle avon-
den al vele jaren en elk jaar weer lukt het de organisa-
tie om een bont gezelschap van artiesten te contracte-
ren die uw avondje uit zullen vullen met muziek, dans 

en vooral heel veel plezier. Van het begin tot het einde van onze 
zwamavonden zorgen twee nieuwe presentatoren Gert Kete-
laars en Twan van Erp, voor passende woorden bij de vele topacts. 

Wat hebbeN We Dit jaar Voor u iN petto?
Dit jaar worden alle zwamavonden muzikaal begeleid door afwisse-
lend ‘t eenoodje en Zsa Zsa Zsoe.
Ook dit jaar zal de dansgarde van De Narre-Kappen niet ontbreken. De 
dames hebben maanden geoefend en verrassen u tijdens de zwam-
avonden met hun wervelende dansen. De nieuwe dansgroep ‘‘Sensa-
tion’’  zal u verbazen met een spetterend optreden.

De Oud Prinsen van CV De Narre-Kappen zijn niet meer weg te den-
ken uit de Gerwense Zwamavonden. Onder de naam ‘‘Gouwe Ouwe’’ 
staan zij weer garant voor een spetterend, maar zeker ook een lach-
wekkend optreden.

De groepen ‘‘Dé Velt Op’’ en ‘‘Die Milka’s’’  debuteren  tijdens de zwa-
mavonden van 2011. Zij bezorgen u op en top muzikaal komisch en 
kolderiek entertainment.

De zwamavonden zouden de zwamavonden niet zijn zonder een aan-
tal populaire tonpraoters. Dit jaar maken Frans Bevers, Rob Scheepers,  
Rob van Elst  en Erik Mulder  hun opwachting. Deze gevestigde namen 
zullen u laten lachen tot de tranen over uw wangen lopen!

Onvervalst carnavalscabaret wordt dit jaar verzorgd door de het duo 
Dubbel Trubbel uit Helmond. Voor dialogen en liedjes in orgineel Hel-
monds dialect en voor top  amusement bent u bij deze bekende groep 
aan het juiste adres.

Entreekaarten kosten € 10,-- per stuk en zijn te verkrijgen bij Cafetaria 
Heuvelplein te Gerwen en Body Brand in Nuenen. Het animo is elk jaar 
bijzonder groot, dus wacht niet te lang met het kopen van de kaarten!

De zwamavonDen zijn niet meer weg te Denken uit het gerwense carnavals-
gebeuren. ze vormen een jaarlijks terugkerenDe happening, waar publiek uit 
gerwen maar ook van ver Daarbuiten op af komt.



“ Verrai Commissie “

Wilt U ECHT weten wie de
nieuwe ‘ Prins ‘

van Gerwen wordt .

   Bel voor een afspraak 

Harold H      : 0629602194  
Astrid de L   : 0653217962 
Willem de l  : 0653233106
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In 2010 was de playbackavond weer een doorslaand succes. Onder de deskundige leiding van Geer en Goor, presen-
teerden de deelnemers hun acts en bezorgden de vele bezoekers een fantastische avond. Hoewel deelnemen het 
belangrijkste is, zijn de optredens van een hoog niveau en is de strijd om de bekers op het scherpst van de snede. 

De wInnaars In 2010 waren:
Beste playBackact:
Deze werd gewonnen door de groep ‘‘nUF’’

carnavaleske prIjs:
Deze werd gewonnen door de groep ‘‘van alles wa’’

De eerste inschrijvingen voor 2011 zijn alweer binnen. De groepen zijn al weer weken aan het repeteren om zo goed en 
origineel mogelijk voor de dag te komen.

Deze avond mag u beslist niet missen. Dus kom kijken, of liever nog: doe gezellig mee aan de playbackavond op zondag 
6 maart 2011. Kom op tijd, want we hebben een vol programma.
we beginnen om 20.00 uur.

Alle optredens worden zoals altijd door een deskundige en onafhankelijke jury beoordeeld. Het belooft wederom een 
gezellige avond te worden dus zorg dat je erbij bent!!!

wil jij ook voor eeuwige roem gaan, geef je dan op bij een van onderstaande personen.
let wel... vol is vol!!!

- Piet en JuditH VerHAgen  040-2833449 
- HArold HendriKs   040-2832659

EEn hoogtEpunt van hEt gErwEnsE Carnaval is al vElE jarEn dE playbaCk-
avond voor volwassEnEn. tijdEns dEzE Carnavalsavond, wElkE iEdEr jaar 
drukkEr wordt bEzoCht, tonEn divErsE solistEn En groEpEn hun kunnEn. dE 
aCts zijn humoristisCh En bovEnal CarnavalEsk. dE Carnaval is dan ook niEt 
ComplEEt zondEr dEzE avond.



Vrijdag:   
Skon Vrouwkesavond met het thema 

“Lak oan munne kwast” 
Zaterdag: 

Voorzichtig beginne mar wel me ergens 11 
minuten gratis bier op “Kukele” en een Dj. 

Zondag: 
Lekker opwarmen en uitblazen met lekkere        

carnavalsmuziek na de optocht! 
Maandag: 

Nog effe volhouden met lekkere gouwe ouwe 
carnavalsdeuntjes. 

Dinsdag: 
Carnavaleske liederentafel op de middag om 

13:11 uur met muziekale begeleiding. 
 

Alle avonden: 
optredens van diverse bandjes 

Incl. de “Klippeleaters” 

Café Schafrath 
Carnavals 
programma 

2011 

De Verhuurspecialist
verhuur van alle feestbenodigdheden

Collse heide ��     

���-�������

info@deverhuurspecialist.com

www.deverhuurspecialist.com

Partyverhuur  Partycatering Totaal feesten

www.deverhuurspecialist.com



. Gespecialiseerd in lakafwerking

. Elk gewenste kleur en elk gewenst e�ect wordt in onze  
spuiterij vakkundig aangebracht.
. Wij werken onze producten altijd kwalitatief goed en 
visueel onberispelijk af.
. Uitsluitend hoogwaardige kwaliteitslakken.
. ISO 9002 gecerti�ceerd.

Interieurspuiterij
M. Jansen BV 

Collse Heide 4
5674 VN Nuenen 

T 040-283 75 72
F 040-283 92 06 

E info@spuiterij-jansen.nl
I www.spuiterij-jansen.nl 

Perkplanten
Geraniums
Violen
Vaste Planten
Kerstbomen

Alvershool 5a
Gerwen

Tel: 040-284 72 72
info@andrevanrooij.nl
www.andrevanrooij.nl

GERWEN

met carnaval staat alles op z’n kop!



Van Lieshoutgaarde 1a Nuenen

Paul Strijbos

Jan Dekkerslaan 11

5674 XR Nuenen (Gerwen)

T:  040-2840636

M: 06-34129235

www.IT-Con.nl

info@IT-Con.nl

Computers

Hardware/Software

Netwerkbeheer
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seniorencarnaval
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Op zaterdagmiddag 26 februari is het weer zover: dan vindt de 
onvervalste Gerwense Seniorenmiddag plaats. Graag nodigen 
wij u uit om deze middag bij te wonen. Onze residentie wordt 
ook dit jaar weer omgetoverd tot een waar Bingopaleis. De re-

sidentie is open vanaf 13.00 uur en de middag gaat van start om 13.30 uur. 
Prins Capo en zijn adjudanten Vicino en Amico zullen u, samen met jeugd-
prins Neptunus, Jeugdprinses Ariël en Hofdame Oceana warm ontvangen 
met koffie en vlaai.

De seniorencommissie heeft alles in het werk gesteld om deze middag 
grandioos te laten verlopen. Artiesten van zowel binnen als buiten de 
dorpsgrens zijn gecontracteerd om er voor u een geweldige happening van 
te maken. Natuurlijk kunt u ook weer geweldige prijzen winnen tijdens ons 
kienspektakel.

Net als vorig jaar zal er ook dit jaar een verkiezing zijn van de senior van het 
jaar. Iemand met toevoegende waarde met betrekking tot het leefklimaat 
voor senioren, zal de versierselen in ontvangst mogen nemen. We sluiten 
deze middag af met het nuttigen van een overheerlijke koffietafel.

Wilt u deze middag graag bijwonen, maar heeft u problemen met het ver-
voer, dan kunt u contact opnemen met Toon van Zeeland, op telefoonnum-
mer 040-2840068. U wordt dan thuis opgehaald en natuurlijk weer naar 
huis gebracht. Wij verzoeken u dit tijdig door te geven.

Graag verwelkomen wij u op zaterdag 26 februari in ons Bingopaleis.
 
Namens de Seniorencommissie wensen wij u een spetterend carnaval toe!!

Carnavalsvereniging De Narre-Kappen brengt, volgens goed gebruik, vóór 
de Carnavalsdagen zieken en bedlegerige Gerwenaren die niet aan het  
Carnavalsgebeuren kunnen deelnemen, een bezoek. Prins Capo, Jeugd-
prins Neptunus en hun gevolg, bijgestaan door de Dansmariekes, bieden 
hen namens de vereniging een attentie aan. Het Ziekenbezoek is niet meer 
weg te denken uit het Gerwense Carnavalsgebeuren. Carnavalsvereni-
ging De Narre-Kappen en de Prinsentrio’s beschouwen dit als één van de  
belangrijkste activiteiten, want ook zij die niet kunnen deelnemen aan alle 
Carnavalsactiviteiten kunnen zo toch een beetje mee genieten van het  
Carnaval.

Weet of kent u iemand die een dergelijk bezoek op prijs stelt, laat het ons 
dan zeker even weten en neem contact op met:

Carin Maas  040-283 33 28 (gelieve na 19.00uur te bellen)
Veronique Philips 040-284 08 96 (gelieve na 19.00uur te bellen)

ZiekenbeZoek

Pastoor Freek Groot 
‘‘senior van het Jaar 2010’’
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Club 111Het steuntje in de rug
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Jaarlijks ontvangen wij vele aanvragen van verenigin-
gen en muziekskes voor een financiële bijdrage. Alle 
aanvragen worden getoetst of ze voldoen aan de doel-
stelling van Club 111 welke is: “het bevorderen van de 

viering van carnaval voor iedereen met speciale aandacht 
voor de jeugd en bejaarden, stimulering en aanvulling van 
carnavalsactiviteiten in het dorp Nuenen”. Ook dit jaar stro-
men de aanvragen binnen en velen zijn al gewaardeerd met 
een financiële bijdrage. Dit jaar wordt er door Club 111 on-
der andere een bijdrage gegeven ten behoeve van het seni-
orencarnaval en de jeugdcarnaval van de Narre-Kappen. In 
het totaal € 777,--. Daarnaast komt de publieksprijs voor de 
optocht van € 111,-- weer voor onze rekening. Maar ook de 
andere Nuenense carnavalsverenigingen laten wij niet in de 
kou staan en de muziekskes kunnen ook weer een subsidie 
aanvragen van € 111,-- voor de aanschaf van muziekstukken 
en instrumenten. 

SOOSMIDDAg
De jaarlijkse SOOS-middag op zaterdagmiddag is voor velen 
een mooi begin van de carnaval, en voor sommigen al meteen 
het hoogtepunt. De altijd druk bezochte middag in Dinercafé 
Zinn wordt door velen gebruikt als opstap voor al het mooie 
wat nog zal volgen in de resterende 3 dagen. Dit jaar zal voor 
de vijfde keer de Lapzwans worden uitgereikt. De Lapzwans 
is een unieke Club 111 onderscheiding die wordt uitgereikt 
aan iemand die zich op een eigenzinnige manier verdienste-
lijk en nuttig maakt voor de Nuenense gemeenschap. Tevens 
wordt de Club 111 paal gekanteld waar allerlei carnavaleske 
attributen aan gehangen worden. De SOOS-middag is alleen 
toegankelijk voor donateurs.

Afgelopen jAAr heeft Club 111 weer de nodige finAnCiële ondersteuning ge-
geven AAn de diverse nuenense CArnAvAlsverenigingen. de finAnCieel zwAre 
tijden wAArin het steeds moeilijker wordt om sponsoring te vinden, mAken 
de steun vAn Club 111 voor de verenigingen een welkome AAnvulling.

DONATeur wOrDeN?
Draagt u net als de huidige 250 leden het carnaval in 
Nuenen een warm hart toe?  Club 111 is altijd op zoek 
naar nieuwe leden. u krijgt hier het bijzonder prettige 
gevoel carnavalsactiviteiten mede mogelijk te maken 
voor terug. Bovendien ontvangt een unieke clubonder-
scheiding en wordt u uitgenodigd op de SOOS-middag. 
 
AANMeLDeN
Voor meer informatie of aanmelding als donateur kunt u 
terecht op onze website www.club111nuenen.nl of neem 
contact op met een van onderstaande bestuursleden 

Jan Arts (voorzitter)    040-283 35 28
Jolanda van eekeren-Tijsma (secretaris) 040-283 54 20
Cindy Kuijten-Cleef (penningmeester)  040-284 01 11
Boy Konkelaar (bestuurslid)   040-283 48 06
Andre ten Velde (bestuurslid)   040-296 09 21
 

Of stort uw bijdrage van € 55,55 op  
rekeningnummer 44 44 75 087 t.n.v. Club 111 Nuenen

Niet vergeten...
aanmelden Club 111 

www.club111nuenen.nl



Verhuurt al ruim: 25 jaar: tafels - stoelen - servies
glaswerk - tapinstallaties - marktkramen - podia
verlichting - parasols - tenten - koelcontainers



Um de Carnavalsdaag goed dur te komme moete ‘n goeie bojum legge. War 
kende da bitter mi doen dan mi een goei groot burt mi echte Gerwese Snert! 

Wa moete doen?
Week de erwten in werum watter, snij de prei 
fijn en snij de knolseldrie in skôn blukjes. Breng 
ut water an d’n kook en kook de hamschijfkes 
en de spekjes gaar. Snij het vlees fijn en nei ze 
terug in de pan. Doe hier ok de prei, knolseldrie 
de erwten en maggi blukskes bij en ruur af en 
toe dur de pan anders brand oewe soep an! Lao 
alles gaar worre en doe als latste de rookworst 
d’r bij.

Wa der ok lekker bij is is roggebrood mi kate 
spek en mosterd!  
    Smakelijk

Wa heDDe noDiG?
1 kilo ham plekskes 
1 pekske split erwten 
1 kilo prei 
Inne knol seldrie 
500g. gerokte spekskes 
8 a 9 maggi blukskes 
‘n goeie rookworst
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Dartentegen de prins
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Darten tegen De Prins 4 maart 
Krijgen we in 2011 ook weer Gerwense winnaars met het Darten tegen 
de Prins? Vorig jaar won het team van Ronnie Maas de wisselbeker, na-
dat de beker 6 jaar met nuenense teams mee naar nuenen is gegaan.  

Voor de 16e keer strijden teams van minimaal 4 en maximaal 6 per-
sonen vanaf 20.00 uur in diverse categorieën om de hoogste eer. 
De niet-darters staan natuurlijk voorop, maar er wordt ook gestre-
den onder de wedstrijddarters en sinds vorig jaar ook om het beste  
damesteam. 

Dus vorm een team met je vrienden, buren, familie of kennissen en 
kom naar deze gezellige carnavaleske dartavond. opgeven kan via 
www.dcdestam.nl of telefonisch bij Bas van Keulen 06-53965925 tot 
en met woensdag 2 maart. 

Dartclub de Stam verzorgt dit gezelligheidstoernooi en organiseert 
ook een mystery guest voor prins Capo. Tevens wordt er ieder jaar 
een ‘‘Rodedraadspel’’ gespeeld waar het beste team of het beste 
individu ook voor in het zonnetje gezet wordt. 

Dartclub de Stam hoopt u 4 maart te mogen begroeten in de feest-
tent op het heuvelplein. 

www.dcdestam.nl

culinairgerwese snert
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d’n optochtzaterdag 5 maart
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De bonte stoet zal vanaf 13:30 uur door het Narre-
gat trekken. Vele groepen, wagens en individuën 
zullen weer voor een kleurrijk schouwspel zorgen. 
Dit jaar ontvangt de jeugd startgeld: voor groepen 

vanaf zes personen bedraagt dit € 25,00 per groep en voor 
groepen tot zes personen bedraagt dit € 4,00 per persoon. 
Bovendien wordt er dit jaar een heuse publieksprijs uitge-
reikt, deze is beschikbaar gesteld door Club 111. Deze club 
waardeert diverse carnavalsactiviteiten in Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten en Eeneind met een financiële bijdrage en 
deze keer is de Gerwense Optocht wederom uitverkoren.

CV De Narre-Kappen zorgt uiteraard ook voor de nodige prij-
zen per categorie. Als u zich nog niet heeft ingeschreven, 
vul dan op de website (www.narre-kappen.nl/optocht) het 
inschrijfformulier in of neem contact op met Louis Hooft 
van Huysduynen, telefoonnummer 040-2837931. Ook kunt 
u zich inschrijven op zondag 26 februari tijdens de prinsen-
receptie, tussen 14:00 uur en 17:00 uur in De Tent op het 
Heuvelplein. Afhalen van de startnummers dient te gebeu-
ren op zaterdag 5 maart tussen 12:00 en 13:00 uur in De 
Tent op het Heuvelplein in Gerwen.

ROuTE vAN DE OpTOcHT
Opstellen op de Gerwenseweg, via Gerwenseweg, Heuvel, 
Laar, De Huikert, De Daal, Laar, Steenbroeken, Mrg Frenken-
straat, Gerwenseweg, waarna bij de tent op het Heuvelplein 
de optocht wordt ontbonden. Na afloop kan iedereen op 
adem komen in de tent. Mensen die langs de route wonen, 
worden vriendelijk verzocht de route zoveel mogelijk vrij te 
houden van geparkeerde auto’s. De prijsuitreiking van de 
optocht voor volwassenen en kinderen vindt plaats op za-
terdag 5 maart na afloop van de optocht om circa 17:00 uur 
uiteraard in  de tent op het Heuvelplein.

Alweer  vele jAren Begint het cArnAvAl in gerwen met een optocht.  de prin-
senwAgen die Altijd werd geleverd door onze zustervereniging de wetters 
is dit jAAr vervAngen door een eigen prinsenwAgen. nA vele uren vAn ont-
werpen, zAgen, timmeren en schilderen zAl op zAterdAg 5 mAArt, rond kwArt 
voor 10, deze nieuwe prinsenwAgen op feestelijke wijze worden onthult.

OptOcht Reglement 2011  
1. Deelname aan de optocht is vrij en niet leeftijdsgebon-
den, mits men zich houdt aan het optochtreglement.
 
2. Deelnemers aan de optocht Gerwen moeten zich tijdig 
bij de optochtcommissie hebben ingeschreven.  voor de 
optocht moet men zijn startnummer ophalen. Dit nummer 
moet goed zichtbaar meegedragen worden.
 
3. De plaatsen in de optocht worden door de optochtcom-
missie bepaald.
 
4. Deelnemers. De categorie groepen bestaat uit minimaal 
drie personen, de categorie individueel uit minder dan drie 
personen en de categorie wagen is (zijn) voertuig(en) welke 
mechanisch, motorisch dan wel met een dier worden voort-
bewogen.
 
5. Het is verboden tonelen voor te stellen die aanstoot ge-
ven. Dit ter beoordeling van de optochtcommissie.
 
6. Het gebruik van confetti en/of andersoortig strooimiddel 
dient tot een minimum beperkt te worden en moet bij in-
schrijving overlegd worden. De optochtcommissie zal hier-
over bindend beslissen.
 
7. Het is strikt verboden om als deelnemer van de optocht, 
tijdens het opstellen en het trekken van de stoet, alcoholica 
te gebruiken.

8. Bestuurders van voertuigen moeten verzekerd zijn voor 
wettelijke aansprakelijkheid.

9. voor ongelukken of schades tijdens de optocht is de orga-
nisatie niet verantwoordelijk.  Alles is op risico van de deel-
nemers.
 
10. Toekenning van prijzen door de onafhankelijke jury is 
bindend.
 
11. Wettelijke en/of gemeentelijk bepalingen moeten in 
acht worden genomen.
 
12. Reclamewagens kunnen bij uitzondering en tegen beta-
ling aan de optocht deelnemen.  Dit ter beoordeling van de 
optochtcommissie.
 
13. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de 
optochtcommissie een bindend besluit.
 
14. Een deelnemer is ten alle tijden aansprakelijk voor door 
hem / haar aangebrachte vernielingen aan alle spullen die   
in / op / aan en rondom de optocht staan.  
Wordt een vernieling door de optochtcommissie geconsta-
teerd dan wordt dit gemeld bij de politie.



.nl
Winkelhart van Nuenen wenst u een grandioos Carnaval

Dinercafé Zinn 
Party • Drinks • Food 
Park 61 
5671 GC Nuenen 

CARNAVAL 2011
VRIJDAG 4 MAART

           Skôn Vrouwkesavond

                        
      Aanvang 20.11 uur

ZATERDAG 5 MAART  

Zatte Zatterdag   Het begin is gemaakt

ZONDAG 6 MAART

D’n Optocht
                        

     en daarna in polonaise naar Zinn

MAANDAG 7 MAART

Pulle Vulle       Traditioneel gezellig - Aanvang 14.11 uur

DINSDAG 8 MAART

           Kladjes kiepen

Kijk voor ons gehele 
programma op 
www.dinercafezinn.nl

WOENSDAG 9 MAART

Haringhappen Aanvang 20.00 uur
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CarnavalsABC
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AAlaaf  is een algemene car-
navalskreet of -groet. Het 
komt uit het Keulse dialect 
en het betekent gewoon 11. BBoB jij of Bob Ik? Denk hier 

goed overna tijdens Carna-
val. C Carnaval is een van oor-

sprong katholiek feest dat ge-
vierd wordt voorafgaand aan 
Aswoensdag.

DDansgarde ofwel “de Knap-
pe van de Narrekappen”. Ze 
dansen de sterren van de 
hemel. FFijnfisjenie Carnaval 2011 

wordt zeker weer een fijnfisje-
nie?!

GGerstenat, De meest ge-
dronken drank tijdens Car-
naval komt uit het nabij ge-
legen Raopersgat. HHaringhappen is het eten 

van rauwe haring op as-
woensdag. De haring wordt 
dan “gedoopt” in uitjes. IIngeborg, Judith en Rian de vrou-

wen van het prinsentrio. Zij zor-
gen er voor dat hun mannen 
steeds netjes voor de dag komen.

JJeugdtrio, zij zwaaien dit jaar de 
scepter over de jeugd van Nar-
regat en nemen hen mee “1000 
mijlen onder zee…” K Kater. Als ik geBoBt heb, dan 

heb jij waarschijnlijk de ka-
ter………. LLeut  “als ge maar leut hebt”  

vrolijkheid, plezier; de basis 
van het carnaval.

MMasker Een bedekking 
van het gezicht om dit 
onherkenbaar te maken NNarre - Kappen Sinds 1963  

de Carnavalsvereniging van 
ons dorp Gerwen ook wel 
het Narregat genoemd. OOptocht Een bonte stoet   

die op Carnavalszaterdag 
door het Narregat trekt.

P Prins Capo, Adjudant  Amico 
en Adjudant  Vicino hebben 
dit jaar de leiding over Narre-
gat. QQuasimodo.  Zo kun je ook 

verkleed gaan tijdens de 
Carnaval! RRaad van elf. Deze groep 

mannen  begeleiden de prins 
en zijn gevolg tijdens de di-
verse carnavalsactiviteiten.

S Sleuteloverdracht.  De Prins 
ontvangt de symbolische sleu-
tel van de Gemeente Nuenen 
CA. uit handen van d’n Burger. T “D’n Tent “  de Residentie aan 

de Heuvel  waar 4 dagen lang 
het carnavalsfeest gevierd 
wordt. UUp to Date. Wil je flitsend 

de carnaval door dan moet 
je dit wel zijn.

VVakantie. Dit kunnen de 
meeste mensen goed ge-
bruiken na vier dagen carna-
vallen. WWebsite.  www.narre-

kappen.nl de website 
voor Carnavalvierend 
Gerwen. X Xylofoon hier zit muziek in, 

net als in de muziekskes die 
je met Carnaval tegenkomt.

Y Ytjes of Eitjes?  Die worden 
er veel gebakken tijdens deez 
daag. ZZwamavonden. Drie avonden 

vol optredens van  Gerwense  
artiesten en bekende kletsers 
uit de regio.

EElf, Het gekkengetal. Een be-
kend getal binnen het car-
naval. Op de 11e van de 11e 
begint het Carnaval.

BEDANKT
CV De Narre-Kappen bedankt langs deze weg iedereen die op een of andere 
manier zijn of haar bijdrage levert aan het Carnaval in Gerwen. Wij zijn hen allen 
zeer dankbaar voor alle middelen die ter beschikking worden gesteld voor het re-
aliseren van de vele activiteiten die CV De Narre-Kappen organiseerd Wij danken 
alle adverteerders en sponsoren die een advertentie hebben geplaatst in deze 
editie van D´n Nar. Door het plaatsen van een advertentie helpt u ons de ver-
schillende activiteiten te bekostigen. In het bijzonder gaat onze dank uit naar de 
onderstaande mensen en instanties die allen een speciale gift gegeven hebben. 

TINy SChePeRS - STAmBoeKVARKeNS GeRWeN 
KIENVERENIGING DE DURZETTERS GERWEN 
WIL VLASSAK GERWEN 
ClUB 111 NUeNeN



Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 
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Fotoboekcarnaval 2011
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KijK voor meer foto’s 
www.narre-kappen.nl
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De HofkapelDe petazziestampers
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Daarom is er dit jaar een steeds wisselende bezetting in de orkestbak, 
want gelukkig zijn ‘t Eenoodje, Zsa Zsa Zoe en De Gerwense Dorps 
Muzikanten bereid om één of meerdere keren te zorgen voor de 
muzikale omlijsting. CV De Narre-Kappen is hen zeer erkentelijk dat 

deze verenigingen er samen de schouders onder zetten om tijdens de activi-
teiten toch voor de muzikale te omlijsting zorgen! Bedankt alvast!

Als u nou zin heeft om de Petazzie-Stampers in het volgende seizoen (en ver-
der….) te komen versterken, lekker samen muziek te maken, het Gerwense 
carnaval te ondersteunen EN natuurlijk veel onderlinge leut te hebben, bel 
dan even naar René van de Westelaken 040-2834369.

Ondanks ons slaapseizoen wensen de Petazzie-stampers alle carnavalsvier-
ders veel leut en muzikaal genoegen in Gerwen, en wij hopen dat wij in 2011-
2012 weer van de partij kunnen zijn!

‘‘De petazziestampers gaan een jaartje slapen!!!’’ Dit carnavalsseizoen zul-
len de narre-kappen het zonder een eigen hofkapel moeten doen. We zijn er 
namelijk niet in geslaagd om voldoende nieuWe aanWas te krijgen.

Gerwus volkslied
 
In Gerwen is het gezellig en skon... 
een durp van gein en plezier!
Een durp van hil skon vrouwkes... 
kijk hier is, kijk daar is, kijk jou is!
In Gerwen is uit gezellig en skon... 
een durp van gein en plezier!
Ut Brabantse Gerwen, ja Gerwen... 
Gerwin stoa boven an!

De Petazziestampers

‘t Eenoodje

Zsa Zsa Zoe

CV De Narre-KappeN
Carnavalsvereniging De Narre-Kappen is opgericht op 11 november 1963. De ver-
eniging telt op dit moment 125 leden bestaande uit actieve leden en steunende 
leden. Ook u kunt lid worden van onze carnavalsvereniging en zo het carnavalsge-
beuren in Gerwen hoog houden. Een lidmaatschap kost € 27,50 per persoon per 
jaar of € 35,- per stel per jaar. U kunt zich als lid aanmelden bij de secretaris:

SECREtARiAAt
Petrie Vermeltfoort 
Heuvel 8 
5674 RR Gerwen 
040-2839149 
secretariaat@narrekappen.nl

PENNiNGMEEStER
Jeroen Knoben 
Huyakker 10 
5674 XS Gerwen 
j.knoben@onsnet.nu
Rek. nummer: 1374 03 276 Rabobank Nuenen
t.n.v. CV De Narre-Kappen Gerwen 

De Gerwense Dorpsmuzikanten



Berg 1 Nuenen, tel 2839205
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De Organisatiecv de narre-kappen
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Het bestuur
Voorzitter:                                          Frits Driessen 
Vice voorzitter:          Louis Hooft v. Huysduynen 
Secretaris:                               Petrie Vermeltfoort 
Penningmeester:                            Jeroen Knoben 
Bestuursleden:      André van Rooij 
           Ellen Sanders 
            Wil van Vugt 

RAAD VAn ELF
Harold Hendriks (president) 
Hans Schoenmakers 
Louis Hooft van Huysduynen 
Gerrit van den Tillaart 
Toon van Zeeland 
Harrie Vermeltfoort 
Piet Verhagen 
Rini Jansen 
Jeffrey Maas 
Rick van de Sande 
Geert van der Kallen 
Pieter van Erp 
André van Rooij 
Wil Vlassak 
Hennie van Engelen 
Theo Veldkamp 
Erik Venhuizen 
Arno Donkers 
Sander Bontje 
Twan van Erp 
Gert Ketelaars 
Jeroen Knoben 
Berry Hiemstra

DAMES VAn DE RAAD
Ans Schoenmakers 
Gerry van den Tillaart 
Petrie Vermeltfoort 
Judith Verhagen 
Erika van Zeeland 
Carin Maas 
Cindy van Rooij 
Ellen Sanders 
Marina van der Heijden 
Corrina Veldkamp 
Kelly Venhuizen 
Manon Swinkels 

PRinSKEuZECoMMiSSiE
Yvonne van Erp - Knoops 
Gert Ketelaars 
Twan van Erp

ZiEKEnBEZoEK
Carin Maas
Veronique Philips 
 
SEnioREnCARnAVAL
Cindy van Rooij 
Twan van Erp 
Ellen Sanders 
Marina van der Heijden 
Harrie Vermeltfoort
Wil van Vugt 

HooGHEDEn
Prins Capo:                 Hans van den Berk 
Adjudant Vicino:                            Jerry Verkuijlen 
Adjudant Amico:         Piet Verhagen 
Grootvorst:                             Erik de Groot 
Jeugdprins neptunus:      Luke Verkuijlen 
Jeugdprinses Ariël:           Lieke v.d. Bouwhuijsen 
Hofdame oceana:                            Kim de Louw

VoLWASSEnEn PLAYBACK
Piet Verhagen
Judith Verhagen
Sander Bontje
Harold Hendriks
Kelly Venhuizen
 
ZWAMAVonDEn
Gerrit van den Tillaart
Louis Hooft van Huysduynen
Rini Jansen
Jeffrey Maas
Ad Donkers 
 
JEuGDCARnAVAL
Petrie Vermeltfoort 
Rick van de Sande 
Cindy van Rooij 
Corrina Veldkamp 
Arno Donkers 
Bram Daams 

oPToCHT
Louis Hooft van Huysduynen
André van Rooij
Wil Vlassak
Theo Veldkamp
Toon van Zeeland
Sander Bontje 

FACiLiTAiR
Toon van Zeeland
Wil Vlassak
Harrie Vermeltfoort
Frits Driessen 

MAAnDAG CoMMiSSiE
Carin Maas
Gerry van den Tillaart
Louis Hooft van Huysduynen
Twan van Erp
Harold Hendriks
Gert Ketelaars
Jeroen Knoben 
 
WEBSiTE
Sander Bontje
Rick van de Sande

DARTEn TEGEn DE PRinS
Dartclub De Stam

Contact leggen met één van de commissies?

www.narre-kappen.nl

DAnSGARDE
Maud der Kinderen
nina Hendriks
Lieke Bastiaansen
Kim van Duppen
Anne Berkvens
Suze de Louw
isa van Erp
Robin de Groot
Venomiek Heesbeen
iris de Louw
Sanne Hendriks
iris van Duppen
Michelle Boudewijns
Kim de Louw
Mayke van Engelen
Diana van de Sanden 
 
LEiDinG DAnSGARDE 
Erika van Zeeland
Annelie van der Heijden
ilonka v.d. Walle
Melissa v.d. Kallen
Myrthe van de Sande
José Engelen 

JEuGD RAAD VAn ELF
Boris Bal (nar)
Stef van Erp
Lars Hiemstra
Remco Roijakkers
Guus Simons
Timo Stavorinus
Giel van der Velde
Rosalie Eck
Sanne van Gils
Lisette Kip
Charissa van Leerdam
Jolien oud
Demi Restiau
 
REDACTiE D’n nAR
Pieter van Erp 
Rick van de Sande 
Piet Verhagen 
Sil van Wetten 
 
CARnAVALSBRunCH
Hans Schoenmakers 
Ans Schoenmakers 
Harrie Vermeltfoort 
Erik Venhuizen 
Kelly Venhuizen



Wij gooien dit jaar 
alle remmen los!

Huikert 17 te Gerwen     Tel: (040) 283 7008

- Wegenbouw, (sier)bestrating
- Grond- en rioleringswerkzaamheden
- Cultuurtechnische werken
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