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Van de redactie...
 
Beste Narren en Narrinnen,

Alstublieft, alweer de 47e editie van de Gerwense Carnavalskrant D’n Nar. Zoals u van ons gewend bent 
een krant boordevol informatie over het Gerwense Carnaval. Maar naast al die informatie vindt u ook een 
grote hoeveelheid foto’s van vorig Carnavalsjaar. 
 
We blikken terug op het jaar 1991. In dit jaar waren de grootouders van onze Prins Vurieus het Senio-
renpaar van Gerwen. Dit zijn niet de enige familieleden van onze Prins die een rol hebben gespeeld in het 
Gerwens Carnaval. Ook zijn neef Tontje van den Broek heeft de Scepter gezwaaid in het Narre-gat. 
 
Wij wensen Prins Vurieus met zijn Adjudantes Aqua en Flamma en het Jeugdtrio Prins Zaai, Prinses Maai 
en Adjudant Oogst veel succes tijdens de drukke periode die eraan zit te komen.

Veel plezier met het lezen van de Carnavalskrant en wij hopen u graag te mogen begroeten tijdens een 
van de activiteiten in de Tent op het Heuvelplein.

De redactie 
Pieter, Piet, Sil en Rick

 
Kijk ook eens op onze website. Deze staat boordevol informatie over de vele activiteiten, maar u 
vindt er ook enorm veel foto’s van het Gerwense Carnaval!!! 

www.narre-kappen.nl
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Beste Carnavalsvrienden, 

In tijden van crisis, bezuinigen en sobere vooruitzichten biedt het carnavalsfeest iedereen de uitgelezen 
mogelijkheid de dagelijkse sleur te laten voor wat hij is. Het feest van Carnaval brengt bij iedereen toch 
het beste naar boven. Dit is voor ons als Narre-Kappen de voedingsbodem om mooie activiteiten te 
ontplooien.
Op zaterdagmiddag 24 november 2012 was het een gezellige drukte tijdens de aftrap van ons nieuwe 
seizoen. In de tent, jazeker een tent, op het Heuvelplein namen wij afscheid van ons jeugdtrio dat voor 
en met ons op een geweldige manier het Jeugdcarnaval van Gerwen gedragen heeft. Jeugdprins Martijn, 
Jeugdprinses Michelle en Hofdame Iris hebben zich ware superhelden getoond. Na hun afscheid kwam er 
weer een kleurrijk schouwspel ten tonele. De Jeugdcommissie tovert ieder jaar weer een leuk en origineel 
thema uit hun hoge hoed. Het toneel was omgetoverd tot een boerenakker met daarin diverse vogel-
verschrikkers. Drie van deze verschrikkers bleken het nieuwe Jeugdtrio voor deze Carnaval te vormen. 
Met Jeugdprins Zaai, Jeugdprinses Maai en Adjudant Oogst wordt het carnaval niet gewoon bont maar  
BoerenBont. 

’s Avonds stond in het teken van de prinsenwissel. De feesttent was vol en de sfeer supergezellig. Prins 
Metal en Adjudant Road stonden in hun hoedanigheid voor het laatst op de planken en kregen van hun 
collega’s veel lof toegezwaaid, en terecht.  Ze hebben er een geweldig feest van gemaakt afgelopen 
jaar. Het afvoeren werd dit jaar door de oud-prinsen en consorten verzorgd, dus hilariteit ten top. Na 
een muzikaal intermezzo was het snel 11 uur. Een vreemd gezelschap van mannen en vrouwen in witte 
pakken kwam de tent ingelopen gevolgd door een immense kist gehuld in vraagtekens. Om precies 11 
over 11 knalde de kist uit zijn voegen en sprong ons nieuwe trio enthousiast het podium op. Een trio als 
kartrekkers is niet uniek in Gerwen maar wel in deze samenstelling. Namelijk een Prins met 2 adjudantes. 
Prins Vurieus en adjudantes  Aqua en Flamma gaan komend jaar stralend en vlammend voorop in de 
polonaise. 

Zoals reeds vermeld vieren wij ook dit jaar carnaval in de 
Tent op het Heuvelplein. Als vereniging waren wij heel ver 
om carnaval in de gymzaal van basisschool Heuvelrijk te 
organiseren. Onze facilitaire commissie had het draaiboek 
helemaal klaar liggen en met meerdere partijen waren wij het 
eens. Hier heeft de crisis via een omweg toch toegeslagen. 
Door het op de schop nemen van het accommodatiebeleid 
heeft de gemeente Nuenen ons zoveel twijfel gegeven 
aangaande de kosten, dat het voor ons als vereniging onver-
antwoord zou zijn om op dit moment te verhuizen uit de 
vertrouwde tent. Dit maakt Carnaval in Gerwen dan toch 
weer uniek. Ons programma voor komend jaar is wederom 
divers en kent enkele opvallende wijzigingen. De 3e 
zwamavond is verplaatst naar de vrijdag voor carnaval en 
op zaterdag hebben we een groot after-optochtbal voor 
u in petto. Onze maandag staat dit jaar in het teken van 
Duitsland met bierpulschuiven en andere verassingen. 
Kortom onze commissies hebben hun uiterste best gedaan 
om voor iedereen van jong tot oud een mooi programma 
samen te stellen. Natuurlijk is dit niet mogelijk zonder de 
steun van onze adverteerders en begunstigers. Allen dank 
hiervoor.

Graag heet ik u welkom in onze tent tijdens een of  
meerdere carnavalsactiviteiten,  
en om met het motto van Prins Vurieus te eindigen:  

Carnaval vierdû mè mekaor en vûr mekaor.

Alaaf, 
Twan van Erp
Voorzitter CV De Narre-Kappen

Van de Vurzitter
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Prins Vurieus

Adjudantes Aqua & Flamma
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Effe veurstellen,

Ik ben Johan van Vroenhoven,  36 jaar geleden geboren in Lampegat en 
opgegroeid aan de Opwettenseweg tussen Eindhoven en Nuenen. Mijn vader 
en broer Bart wonen daar nog steeds. Mijn moeder is helaas een aantal jaar 
geleden overleden.

Na bijna tien jaar in de de transport- en grondverzetsector te hebben gewerkt 
ben ik in 2004 bij de gemeente Nuenen begonnen op de afdeling Openbare 
Werken. De boven- en ondergrondse infrastructuur en het onderhoud 
van gereedschap behoorden tot mijn werkzaamheden.  Toen is ook mijn  
‘carrière’ bij de brandweer gestart. Ik ben  flink in de boeken gedoken om mijn 
diploma’s te halen voor de repressieve dienst bij de vrijwillige brandweer. 
Dit is onder andere het blussen van branden en het assisteren en begeleiden 
bij ongevallen. Daarna volgden opleidingen tot pompbediende / chauffeur 
en waarschuwingen verkenningsdienst. Vele uren heb ik doorgebracht in 
en rondom de brandweerkazerne. Tijdens oefenavonden, het onderhouden 
van materialen, brandweerwedstrijden, maar natuurlijk ook gezellig met een 
pilsje aan de bar.

In 2008 heb ik de overstap gemaakt naar het beroepskorps van brandweer 
Eindhoven en hier ben ik nog steeds met veel plezier werkzaam. Afgelopen 
jaar ben ik daarnaast een eigen bedrijf begonnen. Ik laat mij inhuren voor 
diverse werkzaamheden, zoals vrachtwagenchauffeur en voertuigbediener.

Qua carnavaleske bezigheden ben ik een laatbloeier. Pas vanaf mijn zestiende 
vier ik carnaval. Met vrienden van scouting Panta Rhei hebben we een eigen 
carnavalsclub WWW opgestart. Gezellig met elkaar voorbereiden voor de 
optocht in Nuenen, en natuurlijk een hele carnaval met elkaar op pad . Ook 
was er altijd een beetje strijd met de andere carnavalsclub van de scouting, 
CV kweet ‘t nie. 
Bij deze vereniging heb ik in 1999 mijn vrouw Carla (adjudante Aqua)  leren 
kennen.  Zij was mee op uitnodiging van Marjon Gevers (adjudante Flamma) 
om carnaval te vieren in Nuenen. Dat jaar was voor mij een compleet andere 
carnaval dan voorgaande jaren. Infiltreren bij de ‘concurrent’ en uiteindelijk 
daar je echtgenote vinden.  Vanaf dat moment hebben we elk jaar carnaval 
gevierd met CV kweet ’t nie en deelgenomen aan de optocht in Nuenen. Tot 
vorig jaar, toen vonden we het tijd om carnaval meer met onze kinderen te 
vieren. Overdag de kinderen mee en ’s avonds nog eventjes terug naar de 
kroeg. 
 
In 2001 ben ik gaan samenwonen met Carla in Nuenen. We zijn in 2005 
getrouwd en hebben inmiddels twee lieve kinderen; Teun is 5 en Imke 3 jaar 
oud. In 2006 zijn we in Gerwen komen wonen op de Haverkamp 36. Back to 
the roots van mijn moeder, zij is er tenslotte één van Sanders.

Hier in het dorp ben ik binnengelokt, inmiddels zelfs besmet, bij de kinderva-
kantieweek. Een mooie stichting die activiteiten organiseert voor Gerwenaren 
door Gerwenaren. En als er naast mijn gezin, beide banen, de kindervakan-
tieweek en het helpen klussen bij vrienden nog  tijd over is kun je me vinden 
op de fiets in de bossen.  Omdat ik het belangrijk vind om activiteiten samen 
te organiseren, te vieren en te delen is het motto dit jaar :  
‘Carnaval vierdû mè mekaor en vûr mekaor’.  Kom allemaal met de 
carnaval naar de feesttent en dan maken we er samen een mooi carnaval van.
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Effe voorstellen…
Een levensgenieter. Dat is wat ik ben. Iedereen die mij kent, zal dat volmondig beamen. Daarom ben ik blij dat ik dit 
carnavalsjaar onze prins Vurieus mag helpen, ondersteunen, bijstaan, maar vooral mee mag genieten van alles als 
Adjudante Flamma.
  
Ik ben Marjon Gevers. Ik ben opgegroeid in de Refelingse Erven samen met mijn ouders en broers Jeroen en 
Bas.  Samen met mijn man Martijn en onze drie geweldige kinderen Daan, Lynn en Lise wonen wij nu zeven jaar 
in de Mgr. Frenkenstraat. Martijn voetbalt bij RKGSV, net als Daan. Lynn zit bij de knappe van de Narre-Kappen. 
En zelf ben ik betrokken bij de activiteitencommissie  kindervakantieweek. In Eindhoven heb ik de opleiding 
MBRT gevolgd. Tijdens mijn studietijd heb ik Carla (adjudante Aqua) leren kennen. Beiden zijn we actief geweest 
als bestuurslid van de studievereniging. Daarna ben ik aan de slag gegaan als medisch nucleair werker bij het 
Verbeeten Instituut in Tilburg. Sinds anderhalf jaar geef ik nu les op de Fontys bij de opleiding MBRT als docent 
nucleaire geneeskunde. Als meisje van zes jaar ben ik lid geworden van scouting Panta Rhei in Nuenen. Hier heb ik 
Martijn leren kennen. Inmiddels ben ik daar al jaren actief in het bestuur en een van de organisatoren van ‘Nuenens 
grootste vlooienmarkt’. 

Om al deze dingen te combineren is het vaak een rennen en vliegen, 
vooral omdat ik ook een fervent hardloopster ben. Zeker twee keer in de 
week kun je me zien lopen in de omgeving van Gerwen. Alleen of met mijn 
schoonzusje Esther. De Van Gogh-loop in Nuenen, de halve marathon van 
Eindhoven en zelfs de halve marathon in Berlijn heb ik met heel veel plezier 
gelopen. Maar het meest geniet ik van mijn gezin. Samen heerlijk wandelen 
in de bossen, knutselen, koken en spelletjes spelen. Het vieren van carnaval 
is met de paplepel ingegoten. Bij zowel de Dwersklippels als de Wetters ben 
ik een dansmarieke geweest. Carnaval is ieder jaar weer een prachtige tijd. 
Jarenlang ben ik lid geweest van cv Kweet ’t nie en heb met hen meegedaan 
aan de optocht in Nuenen. Maar dit jaar ga ik carnaval op een compleet 
andere en voor mij nieuwe manier beleven. Ik ben benieuwd! Maar ik heb er 
vooral ontzettend veel zin in. 

Dit wordt voor mij vast en zeker een geweldige nieuwe gebeurtenis in mijn 
levensboek. Ik geniet nu al van de voorpret, maar ben klaar voor wat in 
februari gaat komen! Oh ja, Flamma is de Latijnse benaming voor vlam en 
vlammen gaan we zeker deze carnaval!

Ik ben Adjudant Aqua, in het gewone leven Carla van Vroenhoven. Ik 
ben 32 jaar geleden geboren in Oostburg, Zeeuws-Vlaanderen. In 1998 
heb ik het Zeeuwse land verlaten voor Eindhoven. Toen ben ik MBRT gaan 
studeren op de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Tijdens deze opleiding 
heb ik adjudante Flamma, Marjon Gevers leren kennen.  We hebben een 
heerlijke studietijd gehad. Na mijn studie ben ik in het Elkerliek ziekenhuis in 
Helmond gaan werken als radiodiagnostisch laborant. Op dit moment werk 
ik nog altijd met veel plezier in het Elkerliek. 
 
Naast mijn werk heb ik verschillende activiteiten waar ik mijn weken mee  
vul. Ik ben penningmeester  van het groepsbestuur van scouting Panta 
Rhei in Nuenen, mede-organisator van de jaarlijkse vlooienmarkt van deze 
vereniging. En daarnaast zit ik in de activiteitencommissie van de kindervakantieweek. Met Marjon ben ik in 1999 
mijn eerste carnaval gaan vieren in Nuenen. Een ervaring die ik nooit zal vergeten, ook omdat ik tijdens mijn eerste 
Carnaval  Johan (Prins Vurieus) heb leren kennen.  Eerst hebben we samen in Nuenen gewoond, in 2004 zijn we 
naar Gerwen verhuisd. Later zijn daar ook onze kinderen Teun en Imke bijgekomen. We wonen hier met heel veel 
plezier en voelen ons hier thuis. 

Tot vorig jaar vierden wij carnaval met cv Kweet  ’t nie. Tijdens de carnaval waren we  in en rondom Nuenen te 
vinden en  hebben we vele jaren deelgenomen aan de optocht in Nuenen. Het is ieder jaar weer een geweldig feest 
om te mogen vieren.  Ik ben daarom ook blij om in deze functie de Narre-kappen te mogen vertegenwoordigen, 
ik heb er enorm veel zin in!! Daarnaast vind ik het super om met vrienden en vriendinnen gezellig te kletsen en 
erop uit te trekken onder het genot van een hapje en een drankje. Met de vriendinnen is het altijd een gezellige 
en drukke bende.  Om toch wat rust te brengen in ons gezellige, maar drukke leven gaan we regelmatig naar mijn 
ouders in het Zeeuws-Vlaamse land. Genieten van de ruimte, de rust en de zee. 
We willen er met z’n drieën een mooi en gezellig carnaval 2013 van maken en  hopen iedereen te zien in de tent. 
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 Kinderopvang
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op vele markten in de regio

www.koelewijnvis.nl
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5674 TW Nuenen
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+31 (40) 2835324
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Proclamatie

Prins Vurieus, Aqua & Flamma

9

Wij, Prins Vurieus, Prins van het Narre-gat, beschermer van alle Carnavalvierders,  heerser over het hele Narre-
gatserijk. Gebore in het Lampegat, afstammeling van de Vroentjes van de Ouwe Torenstraat tot ut Raopeland 
en Sanders van de VEGE, getoge tussen de Gloeilempkes en de Dwersklippels, wonend op het huukske van de 
Haverkamp  en de Sellesakker, Spuitgast bij de plaatselijke brandweer en in het dagelijkse leven bij die van het 
Lampegatse Rijk en Klusser in hard en nieren.

Laten alle onderdanen van Narre-gat weten dat:
Ik word vergezeld door mijn twee adjudentes, mi aon munne rechterhand  adjudant  Aqua  uit het land van  ”Luctor 
Et Emergo”  en aon munne linkerhand Adjudant Flamma  gebore en getoge Dwersklippelinneke. Wonend in de 
Frenkenstraot. Men gevolg is pas compleet mi  de bijzonder charmante dansmariekes die geweldig dansen en 
verder bouwe we op de geweldige steun en inzet van de Raod van Elf.

Daarom proclameren wij:

Ten urste:  Dè wij bij dees,  dun offi  ciële aftrap geve vur 4 prachtige carnavalsdaog in ons Narregat.

Ten twidde:  Dè we op dun zaoterdag wir skon weer mugge hebben bij onze grandioze optocht. 

Ten derde:  Dè er mi de carnaval goeie muziek mag klinken, waarop wij kunne dansen en sjansen.

Ten vierde:  Als de prins en  adjudantes vurgaon in de polonaise, er niemes aon de kant blie staon. 

Ten vijfde:  Dè d’r op zunne tijd een lekker pilske of wa anders gedronke gi worre, nie te veul ma net genog

Ten zesde: Het makt nie uit wie of wa ge bent, als ge dur mi de carnaval in het narre-gat maor bij bent.

Ten zeuvende:  Dè tijdens de carnaval er gin verschil zal zijn tussen rang en stand. 

Ten achtste:  Dè iedere bejaarde, zieke of minder valide net zu veul aandacht krie  als de rest van de narre.

Ten nigende:  Gezelligheid, saamhorigheid en vreugd gelden voor ons als grutste deugt.

Ten tiende: Dè onze jeugdprins en zijn gevolg maar veul mogen hossen en springen en de jeugd dan ook luidkeels 
laten meezingen.

Ten elfde: Dè we op aswoensdag kunnen zegge dè ‘t ok dizze keer wir mi carnaval dik en dubbel geslaagd was. 



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
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

Vincent van Goghstraat 18  Nuenen 
tel. 06 482 79 805

Vincent van Goghstraat 13  Nuenen 
tel. 040 284 01 93

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?
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De beleving van 

Prins Metal & Adjudant Road
Beste Narren en Narinnen 

In de zomer van 2011 werd mij de vraag gesteld of ik de nieuwe Prins Carnaval van het Narregat voor het jaar 2012 
wilde worden. Ooit had ik met Anton (na een aantal pilskes) afgesproken. Als ze jou vragen om Prins van Gerwen te 
worden dan wil ik wel jouw adjudant worden. “Adjudant” wilde ik wel een keer zijn, maar Prins dat is wel helemaal 
op de voorgrond. Nadat ik één nacht niet had kunnen slapen, omdat ik het zo’n eer vond dat ze nu mij vroegen 
om de Prins te worden, vond ik dat ik deze kans niet kon laten schieten. Mijn vrouw Paulien stond niet bepaald te 
popelen om dit nieuwe avontuur te gaan beleven, maar kreeg wel in de gaten dat ik het wel heel bijzonder vond 
dat de PKC mij een geschikte Gerwenaar vond om Prins Carnaval 2012 te worden. Ik ben daarom erg blij dat ze mij 
de ruimte heeft gegeven om het te kunnen beleven.
Toen dus de vergunningen rond waren, en Anton de vraag positief had beantwoord om mijn adjudant te willen 
zijn, kon het avontuur beginnen. Allereerst het geheim houden wat best spannend is maar tegelijk ook wel erg 
leuk. Tijdens de kindervakantieweek is het al een “hot item”: wie zal de nieuwe Prins worden! Logisch want veel 
oud-Prinsen voelen zich betrokken bij dit Gerwens volksfeest. 
En dan een paar dagen voor het Prinsenbal ontkom je er niet aan om het geheim te onthullen bij je meest naasten. 
Ik vroeg dan eerst of ze een geheimpje konden bewaren. Als dat  positief werd beantwoord onthulde ik mijn 
geheim. Zo ook bij mijn schoonzus Femke. Ik vroeg of ze een geheimpje kon bewaren. Ze zei meteen “ hoezo 
worde gij de neije Prins”. Toen ik dat bevestigde reageerde zij zo spontaan en enthousiast, dat was meteen het 
eerste moment als Prins om nooit meer te vergeten.    
Het Prinsenbal: Mede door de Peer van N-tv en zijn filmploeg werd de zoektocht naar de nieuwe Prins op beeld 
gezet. Daarna werd op het podium het geheim onthuld. Daar stonden we dan, als Prins Metal en Adjudant Road. 
Nadat we ons hadden voorgesteld kon voor ons het feest beginnen. Mooi is het dan om te zien dat er verschil-
lende mensen speciaal voor ons nog efkes naar de tent komen om mee te feesten. Vanaf dat moment stapelen de 
hoogtepunten zich op. Te veel om alles op te schrijven. Een paar momenten wil ik toch efkes benoemen.
Seniorenmiddag: Ik was in de veronderstelling dat het een middagje kienen was met de Gerwense senioren. Maar 
er was meer. Zo stonden er opeens een aantal vrienden van ons op het podium met een Normaal-act. Daarna 
was er een optreden van Punt NL. Zanger Jeffrey Maas, waarmee wij jarenlang in de selectie van RKGSV hadden 
gespeeld, herinnerde ons eraan wat we in die periode samen hadden beleefd. 
Receptie: Het is bijzonder om te zien hoeveel mensen de tijd hebben genomen om ons een bezoekje te brengen. 
En wat voor leuke ludieke cadeau’s er aan ons geschonken zijn. 
  
Darten tegen de Prins: Voorgaande jaren heette ons team “Barney’s nightmare” . Voor deze keer werd de naam 
aangepast naar “Barney’s Prinsenteam”. Voor aanvang is het gebruikelijk dat er een “mystery guest” wort onthuld 
om het Prinsenteam te versterken. Deze keer was er niet één mystery guest maar het waren er wel drie. Het was 
voor mij bijzonder leuk om nog eens herenigd te zijn met mijn motorcross maten. Met hen heb ik in de jaren 90 een 
mooie tijd beleefd. In 1997 ben ik gestopt met crossen, sindsdien had ik ze nauwelijks nog gezien of gesproken. 
Om dan na 15 jaar weer samen te zijn en een biertje te drinken voelde erg vertrouwd en er was eigenlijk geen tijd 
om te darten, waardoor deze avond voor mij niet lang genoeg kon duren.   
 
Carnaval: Wij hebben ervan genoten dat wij samen met Jeugdprins 
Martijn, Prinses Michelle en Hofdame Iris voorop mochten gaan 
tijdens Carnaval 2012. Dat kan ook niet anders met die super 
helden aan onze zijde. Het begon met een mooie optocht op 
vrijdagochtend. Wat een mooie nieuwe impuls is voor het samen 
Carnaval vieren.  

Bedankt: Dat wij er samen zo’n mooi feest van hebben kunnen 
maken. Bij ons is het naar meer gaan smaken.
Wij hebben er echt van genoten, en raken er niet over uit 
gesproken! Bedankt dat wij het vertrouwen in 2012 hebben 
gehad, het voelde als een lekker warm bad.

Wij wensen iedereen en in het bijzonder Prins Vurieus en zijn 
Adjudantes Aqua & Flamma en natuurlijk het jeugdtrio Prins 
Zaai, Prinses Maai en Adjudant Oogst een geweldig carnavalsjaar 2013 toe. 
 
Alaaf Ex-prins Metal en Adjudant Road



Raad van Elf & De Dames
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Pagina 1 vlnr: Harrie Vermeltfoort, Ans Schoenmakers, Manon Swinkels, Erik Venhuizen, Erik d. Groot, Theo Veldkamp, 
André v. Rooij, Rick vd. Sande, Arno Donkers, Anton Donkers, Corrina Veldkamp, Ellen Sanders, Hans vd. Berk, Berry Hiemstra, 
Hennie v. Engelen, Piet Verhagen. 
 
Pagina 2 vlnr: Gert Ketelaars, Wil Vlassak, Twan v. Erp, Toon v. Zeeland, Petrie Vermeltfoort, Cindy van Rooij, Twan d. Kinderen, 
Kelly Venhuizen, Harold Hendriks, Marina vd Heijden, Hans Schoenmakers, Jeffrey Maas, Jeroen Knoben,  
Louis Hooft van Huysduynen, Carin Maas, Erika van Zeeland, Pieter v. Erp, Sander Bontje.
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WWW.HEIJLAUTOMATERIALEN.NL

BEEK EN DONK
T. 0492 – 46 31 89

SCHIJNDEL
T. 073 – 547 85 25

DEN BOSCH
T. 073 – 641 46 70

UDEN
T. 0413 – 33 13 55

OSS
T. 0412 – 69 31 10

GLASZETTER

Al meer dan 35 jaar
u vertrouwd adres voor

alles op het gebied van glas.
 

info@glasbedrijfsmits.nl
www.glasbedrijfsmits.nl

INVAKWERK     GLASWERK



Van D’n Burger 

Maarten Houben
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Het Carnaval staat alweer voor de deur. Deze dagen stappen we uit ons normale doen en het  mag net allemaal 
even anders. Omdat te benadrukken trekken we andere kleding aan en gaan we in optochten door de dorpen en 
drinken gezellig met elkaar een glaasje.
Met Carnaval kunnen alle dorpsbewoners voor 4 dagen het serieuze aan de kant zetten en meegaan in het feestge-
druis. Vorig jaar is mij opgevallen hoe enorm veel vrijwilligers hier in ons dorp in de weer zijn om dit volksfeest te 
laten slagen. Hierdoor ontstaat er een enorme vriendschappelijke band en dit is goed voor het gehele maatschap-
pelijke leven. Samenwerken is mijn motto, en dat is hier in Nuenen zeker aan de orde.

De carnavalsdagen vullen zich met vele leuke activiteiten. Denk hierbij aan alle optochten door onze kerkdorpen, 
Schôn Vrouwkes, Seniorencarnaval, Theeconcert, Boerenbruiloft, de tienertent op het Van Goghplein met vele 
activiteiten voor de jeugd en natuurlijk de live muziek van de vele Dweilorkestjes die onze gemeente rijk is. Want 
Carnaval zonder muziek is geen carnaval.

Graag wil ik iedereen bedanken voor hun enthousiasme en inzet en ik kijk ernaar uit om dit jaar ook weer vele 
carnavalsvierders te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,
De Burgemeester van Nuenen C.A.

Maarten Houben



040-2836271
Gerwenseweg 38 Gerwen

Cafe De Stam

Aanbouw / Verbouw

Onderhoud



MEBRO elektrotechniek bv

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
040-2832173

www.mebro.nl

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

Keukens

Exterieur

Interieur

Doe-het-zelf
Winkel

Wilhelminastraat 26  Mariahout  T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Deuren KozijnenMaatkasten

Maatkeukens

“Laat u verrassen door 
de vele mogelijkheden.” 



MEUBEL- &
INTERIEURBOUW

De Huufkes 36

5674 TM Nuenen

Tel: (040) 286 82 38

Mob: 06-51 60 15 47

www.aavi.nl

Info@aavi.nl

Keukens

Badmeubels

Schuifdeuren

Balies

Kantoor- & winkelinrichting

Designmeubels

Meubelkunst



Zaterdag 9 februari 09:00 uur: 
Sleuteluitreiking

Vrijdag 1 februari 20:00 uur: 
1e Zwamavond
Knallende optredens en super-
sterke tonproaters vullen de avond!
Kaarten à € 11,- verkrijgbaar bij 
Cafetaria Heuvelplein in Gerwen en 
supermarkt Jan Linders in Nuenen.

Vrijdag 8 februari 20:00 uur:
3e Zwamavond
Knallende optredens en super-
sterke tonproaters vullen de avond!
Kaarten à € 11,- verkrijgbaar bij 
Cafetaria Heuvelplein in Gerwen en 
supermarkt Jan Linders in Nuenen.

Vrijdag 8 februari 13:00 uur:
Schoolcarnaval

Zaterdag 9 februari 14:30 uur: 
Optocht met aansluitend 
carnavalsbal
Prijsuitreiking in de tent. Grandioos 
optreden van Duo Two for You en 
anderen! Feest door tot in de late 
uurtjes! Catering aanwezig. 
Zie ook www.narre-kappen.nl voor 
de nieuwe route van de optocht.

Zondag 10 februari 15:00 uur:
Jeugdmiddag 
Met een verrassend programma.

Dinsdag 12 februari 14:00 uur:
Jeugdmiddag 
Met een verrassend programma.

Carnavalsprogramma 2013 • Residentie “D’n Tent” • Heuvelplein

Dinsdag 12 februari:
Afsluitingsbal
De laatste loodjes wegen het 
zwaarst, maar zijn ook het 
gezelligst!

Zondag 10 februari: 
Volwassenenplayback
Kom mee strijden of kijken naar 
fabelachtige optredens. 
The Voice is er niets bij!

Zondag 10 februari 11:00 uur: 
Carnavalsmis
In de St. Clemenskerk te Gerwen.

Zondag 10 februari 12:00 uur: 
Carnavalsbrunch

Maandag 11 februari
Duits bierfeest 
Met onder andere bierpulschuiven. 
Lekker ontspannen genieten van 
een Duits & Tiroler sfeertje!

Zaterdag 2 februari 20:00 uur: 
2e Zwamavond
Knallende optredens en super-
sterke tonproaters vullen de avond!
Kaarten à € 11,- verkrijgbaar bij 
Cafetaria Heuvelplein in Gerwen en 
supermarkt Jan Linders in Nuenen.

Zondag 3 februari 13:00 uur:
Prinsenreceptie
Gelegenheid tot het feliciteren van 
onze prins en jeugdprins.

Donderdag 7 februari 19:00 uur:
Ziekenbezoek

Zaterdag 2 februari 13:00 uur: 
Speciale seniorenmiddag

Carnaval vierdû mè mekaor en vûr mekaor!

Prins Vurieus, Adjudantes Aqua en Flamma

Jeugdprins Zaai, 

Prinses Maai en 

Adjudant Oogst





Duivendijk 5a
5672 AD NUENEN

T 040 2841392
F 040 2846920



Jeugdcarnaval

Boerderij op Stelten

Dit jaar ben ik, Tim van den Bouwhuijsen, 
jeugdprins van Gerwen.Ik ben hier komen wonen 
toen ik 1 jaar oud was. Wij hebben niet altijd 
carnaval gevierd in Gerwen, maar toen mijn zus 
twee jaar geleden jeugd-prinses werd, heb ik de 
smaak te pakken gekregen. Daardoor heb ik mij 
ingeschreven om jeugdprins te kunnen worden.
Ik hou van muziek en dansen. Ik zit op 
streetdance. Als het aan mij ligt is het dus 
voetjes van de vloer! Voor een gezellige carnaval!



Jeugdproclamatie
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CV de Narre-kappenn

Ten elfde: Dat we deze dagen niet met de kippen op stok gaan.
Ten tiende: Dat we veel lol gaan zaaien, je kop boven het maaiveld uitsteken mag. 

Ten negende: Dat iedereen welkom is, ook als je van achter de koei komt.
Ten achtste: Dat jullie dinsdagmiddag mee komen loeien en stoeien.

Ten zevende: Dat er veel snoep geoogst mag worden.
Ten zesde: Dat we de frisdrankput niet dempen voor de carnaval voorbij is.

Ten vijfde: Dat we een mooie bonte optocht mogen hebben.
Ten vierde: Dat ieder zijn hoogste lied zal zingen

Ten derde: Dat we het over koetjes en kalfjes mogen hebben, 
maar geen oude koeien uit de sloot halen.

Ten tweede: Dat we aan het eind van het Carnaval veel lachtranen hebben geoogst.
TEN EERSTE: DAT WE ER MET Z’N ALLEN EEN BOERENBONTE CARNAVAL VAN MAKEN. 

Wij Prins Zaai, Hertog van de Streetdancers, Graaf van de Heilig Kruisgildelaan en Heer 
van het Heuvelrijk proclameer samen met mijn Prinses Maai en mijn Adjudant Oogst dat:





Dansgarde 

CV De Narre-Kappen
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Lyn Gevers, Djaboah Stam, Maartje Bastiaansen, Maud der Kinderen,  

Amy de Laat, Fleur Heesbeen

Anne Berkvens, Marly Donkers, Laura de Vries, Lotte Bastiaansen, 

Lieke Bastiaansen, Nina Hendriks, Kim van Duppen, Suze de Louw

Robin de Groot
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Jeugdraad van 16

vlnr.: Wouter de Bloemen, Robin de Groot, Emma Strijbos, Tom van Erp, Iris de Louw, 
Jochem Oud, Floyd Stam, Lynn Derks, Jeffrey de Louw, Guus van Erp, Jurre Hiemstra, 
Luuk van Gils, Jullie Potter, Beau Geurds, Jasper Schaap en Vera Snijders.
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Jeugdprogramma

Zondag 10 februari 15:00 uur:

Boerenbonte zondagmiddag!

Dinsdag 12 februari 14:00 uur:
Beestachtig goeie loeiende 
dinsdagmiddag!

Zaterdag 9 februari 14:30 uur: Optocht met aansluitend carnavalsbalPrijsuitreiking van de jury- en publieksprijzen in Residentie “D’n Tent”. 
Gevolgd door een grandioos optreden van Duo Two for You en anderen! Kijk op www.narre-kappen.nl voor de nieuwe route van de optocht.

Zondag 3 februari 13:00 uur:

Prinsenreceptie

Gelegenheid tot het feliciteren van 

onze prins en jeugdprins.



Voor extra openingstijden kijk op coppelmans.nl



Frank Smeulders

telefoon: (040) 283 13 06 www.ttbsmeulders.nl

MEER SERVICE…  
MEER TOYOTA!
Jansen Auto B.V. | De Pinckart 10, 5674 CC Nuenen
Tel.: 040 - 283 12 84 | Fax: 040 - 283 13 95
E-mail: info@jansenauto.nl | www.jansenauto.nl



Foto’s 

Carnaval 2012
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Huikert 17 te Gerwen     Tel: (040) 283 7008

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



Carnaval 1991
- Bert Verhagen zwaait de scepter in ‘t Narre-gat
- Onder de naam Domufa Bert 1e zet hij samen met zijn Prinses Trees en Adjudant 

Theo en Adjudante Clasine de schouders onder het Carnaval in Gerwen.

- Antoon en Ciska Sanders zijn het Seniorenpaar, dit zijn de opa en oma van onze 

huidige Prins Vurieus.- Sander ten Broek, Nicole Bastiaans en Monique de Groof gaan voor in het Jeugd-

carnaval.
- Jan en Iet van Tien worden in de onecht verbonden als Boerenbruidspaar.

Uit de ‘‘Ouwe Doos’’

Terug naar 1991

Het jaar 1991

- Er worden 20 schilderijen van Van Gogh 

gestolen uit een museum in Amsterdam.

- Berlijn wordt aangewezen als hoofdstad van 

Duitsland.

- Queen-zanger Freddy Mercury overlijdt op 45 

jarige leeftijd.

- Mannekoor Karrespoor is met zijn nummer 

‘‘Mooi Man’’ het best verkochte singeltje.

- Pipo de Clown overlijdt op 13 maart 1991.
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Zo maar wat jaargetallen !!!!

Ik weet niet meer waar ik wasToen de Burgerking of Rock and Roll overleedIk was tien jaar oud, had niks met ElvisWas me niet bewust dat ie de wereld ontgleed
Ik weet niet meer waar ik was Toen Pim Fortuyn werd neergeschotenIk interesseerde me niet voor politiekWist niet eens dat hij hoorde tot de bekende landgenoten

Ik weet niet meer waar ik wasToen Neil Armstrong voet op de maan zetteIk was klein, scheet honderden luiers volEn had al helemaal het schijt aan raketten.
Ik weet niet meer waar ik wasToen twee vliegtuigen de Twin Towers doorboorden
Dat is al weer zo lang geleden, de tijd vliegt ookWaar was ik in godsnaam toen ik het hoorde
Ik weet niet meer waar ik wasToen Rensenbrink in 1978 de paal raakteVolgens mijn ma was het toen kermis in ons dorp

Grote kan dus dat ik me in de botsauto’s vermaakte

Ik was me er nooit van bewustAls er iets bijzonders op deze aardbol gebeurd was
Meestal was het wereldnieuws al oudWanneer ik er iets over terug las

Oja, ik weet overigens nog wel waar ik wasToen president J.F. Kennedy het leven lietDat was op 22 november 1963Toen was ik er namelijk nog niet.
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Zijn gedicht

Er is geen aangenamer val
dan een carnaval
Je valt namelijk naar boven
het is een val in de blijheid 

Het duffe snoer
dat je bindt
Aan het monotone
springt kapot 

Je vat een pint
je vat er twee, drie, vier
Je vat een vat
en de sleur heeft geen vat meer op je 

Het spettert muziek
in de smalle straten
Het regent zoenen
in het warme café 

Je danst, je doet, je dartelt als een kind
je bent zigeuner of prins
Potkachel of schemerlamp
en je bent … jezelf 

Je ontdekt de zin van de onzin
en als je niet oppast
Heb je zodra de vasten begint
vaste verkering 

Ik heb na dit carnaval
zo’n bierlucht in mijn jekker
Die snuif ik telkens op
en denk: wat was dát lekker!

Pietje



HOME
deco



carnavalsmontag
11 Februar 2013

im Zelt auf dem platz
von 14.00uhr bis .......

mit vielen Aktivitaten, Bier und Essen
..



De Huufkes 35, 5674 TL  Nuenen (NL) | T 040 2836144 | F 040 2836625 | I www.vandenoever.nl | E info@vandenoever.nl

Van den Oever Expo Groep is al meer dan een halve eeuw een begrip in 

de wereld van beurzen en standbouw. We hebben in die tijd een grote 

expertise opgebouwd. Die garandeert u als klant een beursstand die 

voor honderd procent voldoet aan uw marketingstrategie. Standbouw 

gebeurt bij ons niet alleen binnen de grenzen van Nederland: door 

ons internationale netwerk weten wij hoe standbouw werkt, of het in 

Duitsland is of in China. En we nemen u alle zorg over uw beursstand 

uit handen: we adviseren, denken mee, verzorgen het ontwerp van 

de beursstand en voeren de standbouw zelf uit. Ook kunnen we voor 

de standhouders de verdere invulling van hun stand verzorgen, zoals 

meubels, verlichting en graphics. Natuurlijk regelen we alles rondom 

ontwerp en bouw, inclusief vervoer door onze eigen transportafdeling.

optimale beurspresentatie 
een garantie voor een 

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

   dnomleH   sùeeM
   A93-53 kjidestroH  
  dnomleH    AH 8075  

   11 81 85 )2940(    .let  
moc.sueem.www   

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

 Ù PO TNECCA TEH TEM NEKEHTOPYH ,NENEOISNEP ,NEGNIREKEZREV 
 .NOGEA nav leedredno si sùeeM 
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Vrijdag 8 februari

Zaterdag

2 fe
bruari

Carnavalsvereniging de Narre-Kappen
Presenteert

DE GERWENSE

ZWAMAVONDEN

Dansgarde - Dansgroep Sensation - Gouwe Ouwe

Jasper van Gerwen - Robert van Lamoen - Rob Scheepers

Frans Bevers - Freddy vd Elsen

Dè Vèlt Op - Plus Minus

MUZIKALE ONDERSTEUNING VAN ZSA ZSA ZSOE & ‘T EENOODJE

Zaal open vanaf 19.00 uur

Aanvang 20.00 uur

 KAARTVERKOOP:  CAFETARIA HEUVELPLEIN GERWEN

                                JAN LINDERS SUPERMARKT NUENEN
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Playbackshow

Doe jij ook mee?! 

Geef je op bij:

Harold Hendriks

06 24367603 

of Piet Verhagen

06 29602194

Zondag 10 februari: Volwassenenplayback
Kom mee strijden of kijken naar 
fabelachtige optredens. 
The Voice is er niets bij!



KEU
KEN

S
KAS

TE
N

GESPECIALISEERD IN:

BA
DMEU

BE
LS

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

Van Lieshoutgaarde 1a Nuenen



Paul Strijbos

Boord 23

5674 NB, Nuenen

T:  040-2840636

M: 06-34129235

www.it-con.nl

info@it-con.nl

Computers

Hardware/Software

Netwerkbeheer



SANITAIR CENTRUM 

NUENEN

JAN DONKERS

sanitair
tegels
verwarming

pinckart 49
Nuenen
040-283 74 57

Frits Dijk International BV
Postbus 156
NL-5670 AD Nuenen

Tel.: +31 (0)40 283 1815
Fax: +31 (0)40 283 8717

www.fritsdijk.nl

Frits Dijk International BV
Postbus 156
NL-5670 AD Nuenen

Tel.: +31 (0)40 283 1815
Fax: +31 (0)40 283 8717

www.fritsdijk.nl

  airconditioning

  koeltechniek

  Nuenen 040 291 28 83
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Seniorencarnaval

Op zaterdagmiddag 2 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 residentie is open vanaf 13.00 uur 
en de middag gaat van start om 13.30 uur. Prins Vurieus 
en zijn adjudantes Aqua en Flamma  zullen u, samen met 
Jeugdprins Zaai, Jeugdprinses Maai en Adjudant Oogst 
warm ontvangen met koffi  e 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 een 
toegevoegde waarde met betrekking tot het leefklimaat voor senioren, zal de versierselen in ontvangst 
mogen nemen. Afgelopen jaar mocht Maria Arts deze onderscheiding in ontvangst nemen voor al haar 
werk voor de Gerwense samenleving. Wie dat dit jaar zal zijn, blijft nog even geheim. We sluiten deze 
middag af met het nuttigen van een overheerlijke koffi  etafel.

Wilt u deze middag graag bijwonen, maar heeft u problemen met het vervoer, dan kunt u contact 
opnemen met Toon van Zeeland, op telefoonnummer 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 dus op zaterdag 2 februari in ons Bingopaleis.

De Seniorencommissie

Senior van het jaar 2012
Tijdens de Seniorenmiddag van 2012 is Maria Arts 
uitgeroepen tot senior van het jaar 2012.
Deze titel heeft zij te danken aan de vele jaren inzet
voor verschillende verenigingen in Gerwen. Voor CV 
De Narre-Kappen heeft zij veel betekend achter de 
schermen. Tegenwoordig bemant zij de bonnen-
verkoop tijdens de verschillende activiteiten en
ondersteunt zij de Seniorenmiddag.



GEGARANDEERD GOED SLAPEN!

w w w. t i j dvo o rkwa l i te i t .n l MA T/M ZA  9.30 - 17.30 UUR

Tel. 040 - 284 00 13

Gerwen



Club 111
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Afgelopen jaar heeft CLUB 111 weer de nodige financiële ondersteuning gegeven aan de diverse Nuenense Carna-
valsverenigingen. 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.  
 
WAT DOET CLUB 111 IN 2013 VOOR DE NARREKAPPEN?
Jaarlijks ontvangen wij vele aanvragen van verenigingen en muziekskes voor een financiële bijdrage.
Alle aanvragen worden getoetst of ze voldoen aan de doelstelling van CLUB 111 welke is: “Het bevorderen van de 
viering van carnaval voor iedereen met speciale aandacht voor de jeugd en senioren, stimulering en aanvulling van 
carnavalsactiviteiten in het dorp Nuenen, Gerwen en Nederwetten”. Ook dit jaar stromen de aanvragen binnen en 
velen zijn al gewaardeerd met een financiële bijdrage. Zoals de doelstelling omschrijft gaat er speciale aandacht uit 
naar aanvulling van carnavalsactiviteiten. Aanvragen voor nieuwe initiatieven zijn altijd welkom en worden vaak 
gewaardeerd met een financiële bijdrage om de opstart mogelijk te maken.
Bij de Narre-Kappen zijn altijd nieuwe initiatieven om het carnaval in Gerwen levendig te houden en alle 
doelgroepen te bedienen. Dat carnaval leeft in Gerwen blijkt wel uit het grote aantal dansmariekes dat dit jaar ten 
tonele treedt. De investeringen die daarmee gemoeid gaan worden deels door CLUB 111 gedragen. Daarnaast 
komt de publieksprijs van € 111,-- voor de optocht in Gerwen weer voor onze rekening en ook de seniorenmiddag 
mag rekenen op een financiële bijdrage.

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 wordt door velen gebruikt als opstap voor al 
het mooie wat nog zal volgen in de resterende 3 dagen. Dit jaar zal voor 
de zesde keer de Lapzwans worden uitgereikt. De Lapzwans is een unieke 
CLUB 111 onderscheiding die wordt uitgereikt aan iemand die zich op 
een eigenzinnige manier verdienstelijk en nuttig maakt voor de Nuenense 
gemeenschap. Afgelopen jaar viel de eer te beurt aan Ton Neijts.
Tevens wordt de CLUB 111 paal gekanteld waarin sinds afgelopen 
jaar de vlaggen prijken van alle Nuenense Carnavalsverenigingen. De 
SOOS-middag is alleen toegankelijk voor donateurs.

DONATEUR WORDEN?
Draagt u net als de huidige 275 leden het carnaval in  Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind een warm hart 
toe? CLUB 111 is altijd op zoek naar nieuwe donateurs. U krijgt hiervoor terug het bijzonder prettige gevoel 
carnavalsactiviteiten mede mogelijk te maken. Bovendien ontvangt u een unieke clubonderscheiding en wordt 
u uitgenodigd op de SOOS-middag. Voor meer informatie of aanmelding als donateur kunt u terecht op onze 
vernieuwde 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
André 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 in Nuenen

Halfvasten Gerwen 
2 maart: Live band Down pilot 

3 maart: 5e Ringsteekfestijn
 
 

In en om cafe de stam
 

Www.cvdestemkes.nl



. Gespecialiseerd in lakafwerking

. Elk gewenste kleur en elk gewenst effect wordt in onze  

spuiterij vakkundig aangebracht.

. Wij werken onze producten altijd kwalitatief goed en 

visueel onberispelijk af.

. Uitsluitend hoogwaardige kwaliteitslakken.

. ISO 9002 gecertificeerd.

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 

VIOLEN

GERANIUMS

PERKPLANTEN

SNIJBLOEMEN

 Alvershool 5a  *  Gerwen  *  040 - 284 72 72

www.andrevanrooij.nl

Boeketten * Grafwerk * Bruidswerk

CARNAVAL 2012
VRIJDAG 17 FEBRUARI

           Skôn Vrouwkesavond

                
              A

anvang 20.11 uur

ZATERDAG 18 FEBRUARI 

Zatte Zatterdag         Het begin is gemaakt           Soos Club 111

ZONDAG 19 FEBRUARI

D’n Optocht

                
             en daarna in polonaise naar Zinn

MAANDAG 20 FEBRUARI

Pulle Vulle       Traditioneel gezellig - Aanvang 14.11 uur

DINSDAG 21 FEBRUARI

KIndermiddag Aanvang 14.11 uur       Kladjes kiepen Aanvang 21.11 uur

Kijk voor ons gehele 

programma op 

www.dinercafezinn.nl

WOENSDAG 22 FEBRUARI

Haringhappen Aanvang 20.00 uur

10

11

12
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WWW.KOFFERBAKVERKOOP-GERWEN.NL 

INLICHTINGEN? BEL 06 432 46 952 OF  KIJK OP  

WWW.KOFFERBAKVERKOOP-GERWEN.NL

KOFFERBAK
VERKOOP

GERWEN
21 APRIL
Gildeterrein Lankveld 10

Een leuke en gezellige markt!

Na goed feesten is het goed opruimen!

Comité Gerwen Aktief wenst 
iedereen een mooie carnaval!
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Dartclub de Stam en 

CV De Stemkes 

organiseren samen het 

beroemde Darten tegen 

de Prins!

Vrijdag 8 februari 2013

vanaf 20.00uur

CAfe DE STAM (Gerwenseweg 38) 

inschrijven via 

www.dcdestam.nl of in 

Cafe De Stam

Lets play darts 

and have fun!

Halfvastenfestijn
Nuenen

zondag 10 maart 2013
rondom Diner-café Zinn
www.r-v-z.nl

met o.a. 
Eentje Trekken!



Laan Ter Catten 13
5673 BB Nuenen
Tel. 040 7878304
Mobiel 06 55370578
info@dj-print.nl
www.dj-print.nl

Voor al uw promotietextiel,

werkkleding, bedrukking

en borduringen

Dick Wijnhoven

040 283 6786



Duo Two for You

Nieuwe route 
In 2013 start de optocht door het Narregat met een nieuwe 
route. De optocht wordt iets langer en de veranderde route 
maakt het gezelliger voor deelnemers en toeschouwers. 
Kijk op www.narre-kappen.nl voor de volledige beschrijving 
van de nieuwe route. Let op: ook de starttijd is veranderd. De 
optocht start nu om 14:30 uur.

Publieksprijs 
Onderweg worden er weer stembiljetten voor de publiek-
sprijs uitgedeeld. Hiermee kunt u stemmen op de groep of 
deelnemer die volgens u de leukste act neerzet.

Optochtbal
Na afl oop van de optocht is er een grandioos Optochtbal in 
onze Residentie “D’n Tent”. Tijdens dit bal worden de diverse 
publieks- en juryprijzen uitgereikt. Het nieuwe Optochtbal 
gaat door tot in de late uurtjes met optredens van onder 
meer het Duo Two for You. Een echte feestband die elke zaal 
platgespeeld krijgt! We zorgen dat er ondertussen een hapje 
te eten verkrijgbaar zal zijn. Dus reserveer deze topcarnaval-
savond alvast in je agenda!

Optocht met aansluitend 

grandioos Carnavalsbal
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GS Staalwerken Gerwen BV  Tel  ++31 (0)40 2831926 
Kerkakkers 15  5674 RP  Fax ++31 (0)40 2835099 

 
Internet: www.gsstaalwerken-gerwen.nl 
e.mail: info@gsstaalwerken-gerwen.nl 
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Verenigingsinfo  

Carnavalsvereniging De Narre-Kappen is opgericht op 11 november 1963. De vereniging telt op dit 
moment 125 leden bestaande uit actieve leden en steunende leden. Ook u kunt lid worden van onze 
carnavalsvereniging en zo het carnavalsgebeuren in Gerwen steunen.
Een lidmaatschap kost € 33,00 per persoon per jaar of € 44,00 per stel. Ook kunt u zich opgeven als 
steunend lid wat € 17,50 per jaar kost. Wilt u lid worden of steunend lid worden, dan kunt u zich 
aanmelden bij de secrataris:

SECRETARIAAT
Petrie Vermeltfoort
Heuvel 8
5674RR GERWEN
040-2839149 
secretariaat@narre-kappen.nl

PENNINGMEESTER
Gert Ketelaars 
Mgr. Frenkenstraat 1a 
5674 RV GERWEN
penningmeester@narre-kappen.nl
Rek.nummer :137403267 Rabobank Nuenen
T.n.v. CV De Narre-Kappen Gerwen

Carnavalsvereniging De Narre-Kappen brengt, volgens goed gebruik, vóór de Carnavalsdagen zieke en 
bedlegerige Gerwenaren die niet aan het Carnavalsgebeuren kunnen deelnemen, een bezoek. Prins Vurieus, 
Jeugdprins Zaai en hun gevolg, bijgestaan door de Dansmariekes, bieden hun namens de vereniging een 

-
-

meegenieten 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 (na 19.00 uur te bellen)
Veronique Philips 040-284 08 96 (na 19.00 uur te bellen)

Ziekenbezoek



Foto’s 2013 
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Muziekskes
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Ook dit jaar is er weer een steeds wisselende bezetting in onze orkestbak. Een 3-tal Muziekskes zijn weer 
bereid gevonden om één of meerdere keren te zorgen voor de muzikale omlijsting van onze activiteiten. 
De kappelen die dit jaar gestrikt zijn zijn: het Eenoodje, Zsa Zsa Zsoe en De Gerwense Dorps Muzikanten. 
CV De Narre-Kappen is hun weer zeer erkentelijk dat deze verenigingen er samen de schouders onder 
zetten om tijdens de activiteiten voor de muzikale omlijsting zorgen! 

Carnavalslied Gerwin 1986 – 1998Wijs : Weet je dat er sprookjes zijn
Weet je dat er een beeldje staat,Gerwin zo is ´t geheten.Een beeldje waar ieder van praat,Hadden we het maar geweten.

                Refrein: Gerwin, Gerwin,  Wa stodde gij doar toch alleen. 
 Gerwin, Gerwin, Op oewe grote steen.

Gerwin was d´n uurste mens,Die hier is komme wonen.Alles was toen nog van hei,Mi hier en doar wa bomen.
Refrein:

Later zijn er heel veul meer,Gerwinnekes bij gekommen.Luister maar eens om oe heen,Ge hurt ze overal brommen.
Refrein:

Maar we zijn het allemoal eens,Als we maar feest kennen vieren.Gerwin was de stichter hier,Van mensen, verkens en stieren.
Refrein: 

GERWUS VOL
KSLIED

In Gerwen i
s het gezell

ig en skòn

Een durp va
n gein en p

lezier!

Een durp va
n hil skòn 

vrouwkes

kijk hier is
, kijk daar 

is, kijk jou
 is!

In Gerwen i
s uit gezell

ig en skòn

Een durp va
n gein en p

lezier!

Ut Brabants
e Gerwen, ja

 Gerwen

Gerwin stoa
 boven an!



Gevers Planten 
Bleekerweg 11a 
5725 BE Asten-Heusden (NL) 

t +31-493-470521 
f +31-493-470526 
e info@geversplanten.nl 
i www.geversplanten.nl 
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CV De Narre-Kappen
Bestuur 

Voorzitter:                  Twan van Erp 
Vice voorzitter:   Louis Hooft van Huysduynen 
Penningmeester:                                Gert Ketelaars 
Secretaris:                      Petrie Vermeltfoort 
Leden:                             André van Rooij 
                                    Rian vd Berk 
                            Judith Verhagen 
 
Raad van Elf

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

Ans Schoenmakers
Petrie Vermeltfoort
Erika van Zeeland
Carin Maas
Ellen Sanders
Cindy van Rooij
Marina van der Heijden
Corina Veldkamp
Kelly Venhuizen
Manon Swinkels

Senioren Carnaval:

Cindy van Rooij
Ellen Sanders
Twan van Erp
Marina van der Heijden
Harrie Vermeltfoort

Website:

Sander Bontje

PKC:

Twan van Erp
Gert Ketelaars
Arno Donkers
Kelly Venhuizen

Maandagcommissie:

Carin Maas
Harold Hendriks
Louis Hooft van Huysduynen
Gerry van den Tillaart
Anton Donkers

Ziekenbezoek:

Rian van den Berk
Sil van Erp

Redactie D’n Nar

Pieter van Erp 
Rick van de Sande 
Piet Verhagen 
Sil van Erp 
 
Jeugdcarnaval

Petrie Vermeltfoort 
Rick van de Sande 
Cindy van Rooij 
Corrina Veldkamp 
Arno Donkers 
Erik de Groot 
 
Jeugdraad van Zestien

Beau Geurds 
Emma Strijbos 
Floyd Stam 
Guus van Erp 
Iris de Louw 
Jasper Schaap 
Jeffrey de Louw 
Jochem Oud 
Julie Potter 
Jurre Hiemstra 
Lynn Derks 
Robin de Groot 
Tom van Erp 
Vera Sneijders 
Wouter de Bloeme 
Luuk van Gils 
 
Facilitair 

Toon van Zeeland 
Harrie Vermeltfoort 
René de Louw 
Hans van den Berk 
Hans Schoenmakers 
Gert Ketelaars 
 

Hoogheden

Prins Vurieus:       Johan van Vroenhoven 
Adjudante Aqua:        Carla van Vroenhoven 
Adjudante Flamma:                 Marjon Gevers 
Jeugdprins Zaai:             Tim vd Bouwhuijsen 
Jeugdprinses Maai:         Sandra Raaijmakers 
Jeugdadjudant:              Tim de Laat 
 
Volwassenenplayback

Piet Verhagen 
Judith Verhagen 
Harold Hendriks 
Kelly Venhuizen 
 

Zwamavonden

Gerrit van den Tillaart 
Louis Hooft van Huysduynen 
Jeffrey Maas 
Ad Donkers 
Gert Ketelaars 
Twan van Erp 
 
Optocht

Louis Hooft van Huysduynen 
André van Rooij 
Theo Veldkamp 
Toon van Zeeland 
Sander Bontje 
 
Carnavalsbrunch

Hans Schoenmakers 
Ans Schoenmakers 
Harrie Vermeltfoort 
Erik Venhuizen 
Kelly Venhuizen

Dansgarde

Robin de Groot 
Suze de Louw 
Kim van Duppen 
Nina Hendriks 
Lieke Bastiaansen 
Lotte Bastiaansen 
Laura de Vries 
Marly Donkers 
Anne Berkvens 
Fleur Heesbeen 
Amy de Laat 
Maud der Kinderen 
Maartje Bastiaansen 
Djaboah Stam
Lyn Gevers 
Iris de Louw (showdans) 
Mayke van Engelen (Showdans) 
Kim de Louw (Showdans)
 
Leiding Dansgarde 

Erika van Zeeland 
Joyce van de Broek 
José Engelen 

Contactleggen met één van de commissies?

www.narre-kappen.nl
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