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Van de redactie 
Hier is ie dan... de 48e editie van D’n Nar! Dit jaar als kookboek, 
passend bij het culinaire thema van onze hoogheden.

Hét recept voor een geslaagde Carnaval: een prachtig Prinsenpaar, 
een geweldig Jeugdtrio, een mooi versierde tent, gezellige muziek 
en een heleboel Gerwense mensen om er een prachtig feest van te 
maken! 

U leest er alles over in deze editie van dé Carnavalskrant van 
Gerwen. Met ingrediënten als hilarische foto’s, skôn muziekskes, 
een stukske uit de ouwe doos en het favoriete Carnavalsrecept van 
Prins Coltello en Adjudant Forchetta.

“Lekker leven is onze leus” aldus Jeugdprins Marcos, Jeugdprinses 
Sun en Hofdame Shine en dat moet zeker goedkomen als u al 
lezend en smullend op expeditie gaat in Narreson!

Wij danken alle adverteerders heel hartelijk voor hun bijdrage aan 
het realiseren van deze krant en aan het Gerwens Carnaval.

Veel leesplezier en een héél smakelijke Carnaval toegewenst!

De redactie
Pieter, Rick, Piet, Sander en Sil
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Van d’n Vurzitter
Beste Carnavalsvrienden, 

Het feest der zotten staat weer voor de deur. Even uit de dagelijkse 
sleur van werk en school. Het Carnavalsfeest zoals het in deze 
regio gevierd wordt, is gelukkig ook nog steeds een feest van 
verbroedering. Onze feesttent op het Heuvelplein dient hiervoor 
al jaren als warm heenkomen voor iedereen die graag Carnaval 
viert. De komende weken sluiten we een lang seizoen af met een 
geweldig gevarieerd programma. 

Het seizoen in Gerwen begon op zaterdagmiddag 23 november 
met ons jeugdprinsenbal. De kartrekkers van 2013: Prins Zaai, 
Prinses Maai en Adjudant Oogst mochten deze middag voor de 
laatste keer de polonaise voorgaan. Iets wat ze het vorig jaar vele 
malen geweldig hebben gedaan. Carnaval 2013 had in hen meer 
dan goede vertegenwoordigers. Voor 2014 zal het thema zijn “op 
een onbewoond eiland” oftewel Expeditie Narreson. In deze setting 
werd dan ook het nieuwe Jeugdtrio gepresenteerd. Komend jaar 
wordt de Jeugdcarnaval aangevoerd door Jeugdprins Marcos, 
Jeugdprinses Sun en Hofdame Shine. Hun motto is “Lekker leven is 
onze leus!” En wie kan zich hier nu niet in vinden?

Op zaterdagavond namen wij samen met onze zuster  verenigingen 
in een goed gevulde tent afscheid van Prins Vurieus en zijn 
Adjudantes Aqua en Flamma. Ze hebben gedrieën hun motto 
“Carnaval vierdû mè mekaor en vûr mekaor” veel eer aangedaan en 
zij waren een fantastisch trio voor onze vereniging. Na een ludiek 
afscheid door de afvoercommissie werd het de hoogste tijd om 
aan alle onzekerheid een eind te maken. Veel is er weer geraden 
en gegokt dit jaar, echter weinigen hadden het bij het rechte eind. 
Om 23 uur kwam de Goedheiligman binnen met twee wat vreemd 
uitziende knechten. Zou dit het trio voor 2014 zijn? Nee, na enkele 
vragen gesteld te hebben aan dit drietal bleek al snel dat zij het 
niet waren. Nadat Sinterklaas onwel was geworden verscheen de 
ambulance snel ter plaatse, maar in plaats van Sint mee te nemen 
kwam er een dansend en springend duo uit. De kartrekkers voor 
2014 waren dan eindelijk bekend! Prins Coltello en Adjudant 
Forchetta gaan komend jaar voorop in het Gerwens Carnaval. 

Het programma voor komend jaar is wederom wat veranderd. 
Wij als Narre-Kappen zijn voortdurend bezig om een zo gevarieerd 
mogelijk programma aan de Gerwenaren aan te bieden. 
Want Carnaval is voor jong en oud. Nieuw van opzet zijn de 
zondagavond en de maandag. Op zondagavond wordt de Playback 
aangevuld met live muziek van de Blaospoepers. De Brunch 
verhuist van zondag naar maandag. En op maandagmiddag is 
iedereen welkom om zijn of haar kaartkwaliteiten te tonen. 

Voor het eerst zijn wij genoodzaakt om onze tent op maandag-
avond om 20:00 te sluiten. Het aantal bezoekers in het verleden 
was te gering om überhaupt onze stookkosten terug te verdienen. 
Wij vinden dit erg jammer en hopen dat dit een tijdelijke 
maatregel is.

Toch mag ik dit woord met een goed gevoel afsluiten. Als wij 
zien wat er in Gerwen allemaal op de been is om Carnaval te 
vieren dan mogen we daar met zijn allen best trots op zijn. Wij als 
vereniging zijn slechts een hulpmiddel om een leuke Carnaval te 
vieren. Dankzij onze adverteerders en begunstigers en onze vele 
vrij willigers lukt het ons om het Narregat aan de gang te houden. 
Graag ontmoet ik u tijdens een of meerdere activiteiten!

Ik eindig graag met het motto van Prins Coltello en Adjudant 
Forchetta:

Krijgen wij heel Gerwen over de kook?

Alaaf,
Twan van Erp

Tijdens de Carnaval geniet u ook bij de Narre-Kappen van de 
“juiste koffiebeleving van Caffè Valente”

Wilt u thuis ook genieten van de producten van 
Caffè Valente? Neem dan contact op met 

Fransien Bisseling 06-30730259

Caffè Valente
Den Binnen 3
5674 TW NUENEN
Telefoon: 040-2840066
www.caffevalente.com

Wij wensen iedereen een geweldige Carnaval

Tijdens de Carnaval geniet u ook bij De Narre-Kappen van de
‘’Juiste koffiebeleving van Caffè Valente’’ 

Wilt u thuis ook genieten van de 
producten van Caffè Valente? Neem dan contact op met

Francien Bisseling 06-30730259

Huikert 17 te Gerwen     Tel: (040) 283 7008

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

Verhuur van alle feestbenodigdheden

collse heide 58 | nuenen | 040-2839366
www.deverhuurspecialist.com | info@deverhuurspecialist.com
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Even voorstellen...
Het begon met een geheimzinnig telefoontje 
ergens in 2013. Ik kreeg een voor mij onher-
kenbare persoon aan de telefoon. Deze persoon 
stelde me de vraag of ik de Prins van Gerwen 
voor 2014 zou willen worden! Tjee, nooit 
gedacht dat ze MIJ zouden vragen!?
Na druk overleg heb ik uiteindelijk volmondig 
ja! gezegd. Immers, een dergelijk speciaal 
aanzoek krijg ik niet jaarlijks. Daarbij is het een 
hele eer om deze Carnaval er voor u te zijn en 
er samen een leuke tijd van te maken. Maar 
waarschijnlijk weet u niets of nauwelijks iets van 
deze kartrekker. Daarom stel ik mij hierbij voor.

Mijn naam is Prins Coltello, alias Bram Bastiaansen. In 1975 ben 
ik geboren in Kielegat en getogen in de aanliggende plaats 
Kaaiendonk. Ik ben altijd Brabander gebleven. Rond mijn 13e jaar 
ben ik met mijn ouders naar Dwèrsklippelgat verhuisd. Tijdens 
mijn studietijd heb ik in Lampegat gewoond en sinds 2002 ben ik 
inwoner van het mooie dorp Narregat. 

Tijdens mijn opleiding ben ik de Limburgse Erna tegengekomen. 
Door haar ben ik betrokken geraakt bij het Limburgse Carnaval. 
Toentertijd hebben we met een vriendengroep “Linke mik” veel 
voor de Carnaval betekend: we hebben optochtwagens gebouwd, 
boerenbruiloften gevierd en veel gefeest!

In 2002 heb ik ook volmondig ja! tegen Erna gezegd en dat is in 
2003 bekroond met twee dansmariekes: Lotte en Lieke. In 2006 
is daar ons kleinste dansmarieke bijgekomen: Maartje. Het zijn 
schatten van kinderen die u ongetwijfeld ook de komende jaren 
bij CV De Narre-Kappen tegen zult blijven komen.

Zorgzaam ben ik altijd geweest. Dat blijkt ook uit het feit dat 
ik verpleegkundige geworden ben. Mijn carrière als verpleeg-
kundige is begonnen bij Fontys Hogeschool. Daarna was ik 
werkzaam op Eckartdal en bij het Diaconessen  huis. Vanuit 
de intensive care van het MMC ben ik in Uden begonnen als 
ambulanceverpleegkundige. Als zorgzaam type kunt u me in 
Gerwen regelmatig als hulpverlener tegenkomen. Deze rol neem 
ik onder andere aan tijdens de Kinder vakantieweek en bij het 
jaarlijks evenement ringsteken. “Live” op straat zou je me nu in 
deze regio tegen kunnen komen als ambulance verpleegkundige, 
Rapid Responder en als officier van dienst geneeskunde.

Dat je als ambulanceverpleegkunde iemand moet zijn met twee 
rechterhanden, brengt thuis ook gemakken met zich mee. Ik klus 
graag en heb mijn eigen huis aan de Heilig Kruisgildelaan in 2006 
uitgebreid verbouwd. 

Daarnaast ben ik handig in de 
keuken: ik kook vrijwel elke 
dag en ik ben creatief met de 
boodschappen hiervoor. 
Dit alles maakt met mijn 
Adjudant Forchetta dé ideale 
klik. Samen koken we graag 
voor onze vrouwen en we koken 
tegenwoordig ook met ons eigen 
bedrijfje (KoBra Culinair, red.). 
Dit brengt een hoop inspiratie en 
enthousiasme met zich mee. 

Ik ben deze Carnaval van plan 
om dit enthousiasme over te 
brengen naar jullie. Doen 
jullie mee? Krijgen we heel 
Gerwen over de kook?

Prins 
Coltello

Mijn naam ten tijde van Carnaval 
is Adjudant Forchetta, maar de 
meesten kennen mij als Koen 
Gevers. Ik ben opgegroeid in Beek 
en Donk en Nuenen. Samen met 

mijn ouders en twee broers 
Martijn en Ton woonden we aan 
de Opwettenseweg. Inmiddels 
woon ik alweer ruim zeven jaar 

in Gerwen. Samen met mijn 
vrouw Esther en onze drie zoons 

Thijs (10), Dirk (7) en Luuk (5).
 
Ik ben opgegroeid met Carnaval, 

het is er door ons pap met de 
paplepel ingegoten. Het is 

altijd een leuke tijd met veel 
gezelligheid. De afgelopen 

vijf jaar heb ik met de 
optocht in Gerwen 
mee gelopen om het 
thema van de Kinder-

vakantie week bekend 
te maken.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de 
Lidl. Ik ben filliaalmanager in Oisterwijk. Waar 
ik iedere dag met de fiets naar toe ga. Mits het 
niet regent. 

Ik ben een fanatiek sporter. Ik fiets graag, zit 
graag op (en niet naast) mijn mountainbike 
en speel al meer dan 25 jaar waterpolo. Naast 
het spelen ben ik ook nauw betrokken bij de 
organistatie binnen de club Z&PV Nuenen. Ik 
ben naast speler de laatste 17 jaar ook trainer/
coach geweest. Op het zwembad De Drietip 
heb ik Esther leren kennen, ze speelt immers 
al net zo lang waterpolo. De jongens spelen 
nu ook al en dat maakt het extra leuk.

Naast werken en sporten ga ik graag op vakantie. In de winter naar 
Oostenrijk om te skiën met mijn schoonmoeder en mijn zwager 
Bas en schoonzus Karin. In de zomer ga ik graag met de caravan 
naar een warm land. Dit doen we de laatste jaren samen met Bram 
(Prins Coltello) en zijn gezin. 

Mocht ik nog ergens tijd over hebben sta ik graag in de keuken 
om de lekkerste maaltijden te bereiden. Dit doe ik meestal samen 
met mijn collega en vriend Bram. Met wie ik sinds enige tijd 
een klein bedrijfje heb. Om anderen te laten genieten van onze 
kookkunsten hebben we bedacht om ons in zetten als thuiskok. 
Dit doen we met veel plezier.

Wat Bram en mij bindt, naast het koken, is samen fietsen, ons 
gevoel voor humor en gezelligheid! Het belooft daarom een erg 
gezellige Carnaval te worden. Ik ben er trots op dat ik samen met 
Bram deze Carnaval het prinselijk duo mag zijn! Ik wens een ieder 
een hele fijne Carnaval toe en zie jullie graag in onze Residentie 
D’n Tent!

Adjudant 
Forchetta

KRIJGEN WE 
HEEL GERWEN 

OVER DE KOOK?
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Proclamatie
Ten eerste
Dat wij normaal als Bram en Koen in het leven staan,
Maar dit jaar als Prins Coltello en Adjudant Forchetta voorop zullen gaan. 

Ten tweede
Dat wij alle feestnummers mee zullen lallen,
En dit jaar een motto hebben wat in de smaak zal vallen. 

Ten derde
Wat Bram bij de GGD en Koen bij de Lidl moeten werken,
Zal hun dit jaar tijdens de Carnaval in veel plezier versterken. 

Ten vierde
Coltello is de 49e Prins in de rij!
Geen bijzonder feit, maar we zijn er wel met zijn allen bij.  

Ten vijfde
Dat de Prins een trio levert aan de Knappe,
En dit jaar is hij de vertegenwoordiging van de Narre-Kappen. 

Ten zesde
Ook al wordt het voor de dansmariekes heel laat, 
Mijn complimenten voor de nieuwe pakjes, dans en spagaat. 

Ten zevende
Dat wij hopen op een zeer geslaagd seizoen,
En dit zonder u allemaal niet zouden kunnen doen. 

Ten achtste
Dat wij van iedere gelegenheid een feest zullen maken,
Wil je hiervan niets missen, dan zal je als allerlaatste af moeten haken. 

Ten negende
Op as-woensdag zit het er weer op,
Maar tot die tijd staat heel Gerwen op zijn kop. 

Ten tiende
Een lach en een traan liggen dicht bij elkaar,
Dus let ook op een ander en handel ernaar. 

Ten elfde
We eindigen met ons motto met de geur van knoflook:

Krijgen we heel Gerwen over de kook?

9

Renovatie  Nieuwbouw  Houtrot 

Kerkakkers 1 - Gerwen (Nuenen) 

info@glasbedrijfsmits.nl

Sinds 1976
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Carnaval 2013 was voor mij een jaar om nooit te vergeten! Het 
is dan ook een unieke ervaring om Prins te zijn geweest in het 
Narregat. Maar ja, Prins worden gaat niet over één nacht ijs. Daar 
komt meer bij kijken dan alleen een steek en een scepter.
Vanaf april zijn we met de voorbereidingen begonnen. Motto, 
logo, kleren, en de bekendmaking. Dit allemaal in het geheim, 
begeleid door de Prins Keuze Commissie (PKC), een handvol goede 
vrienden. Maar natuurlijk ook samen met mijn twee Adjudantes 
Aqua en Flamma, want zonder hen was het zeker niet gelukt. Dit 
was een hele ervaring. Hoe dichter de bekendmaking naderde, 
hoe moeilijker het werd om het geheim te houden.

Toen kwam de avond van de bekendmaking. Er hing al een 
goede sfeer in de tent. Er volgde een oerknal! En daar stonden we 
als Prins Vurieus, Aqua en Flamma. Het feest kon toen pas echt 
beginnen. Genieten van formele en informele bijeenkomsten 
met andere Prinsen en Adjudanten van onze zustervereningen. 
Schieten tegen de Prins, zwamavonden, seniorenmiddag. En toen 
kwam nog de Carnaval met onder andere de optocht en natuurlijk 
de jeugdmiddag. Het is te veel om het allemaal op te noemen!

Ik heb dit jaar kunnen zien hoeveel werk het is om een goed 
carnavalsprogramma in elkaar te zetten. Er is binnen de vereniging 
veel ervaring. Petje af voor de PKC, de Raad van Elf, de Dames van 
de Raad, de begeleiding van de dansmariekes en natuurlijk De 
Knappe van de Narre-Kappen. 

Ten slotte wil ik iedereen bedanken dat ik het afgelopen jaar met 
de scepter heb mogen zwaaien. En we wensen iedereen en in 
het bijzonder Prins Coltello en Adjudant Forchetta een geweldig 
Carnaval 2014 toe.

Want... Carnaval vierdû mè mekaor en vûr mekaor!

Met carnavaleske groet,

Ex-Prins Vurieus
Adjudanten Aqua en Flamma

Het laatste woord 
van Prins Vurieus
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Petrie Vermeltfoort
Erika van Zeeland
Ellen Sanders
Cindy van Rooij
Marina van der Heijden
Manon Swinkels

Erwtensoep
Ingrediënten (voor 4 liter)
500 gram spliterwten 
1 grote selderij-knol 
1 winterpeen 
1 dikke prei 
1/2 bosje peterselie 
1/2 bosje selderie 
1 flinke aardappel 

1 ui 
1 hamschijf met bot 
250 gram buikspek 
2 slagersrookworsten 
7 bouillonblokjes 
zout, peper

Bereiding
Breng de gewassen spliterwten met de hamschijf en het buikspek 
aan de kook in 5 liter water. Schuim de bouillon af, en laat de soep 
45 minuten trekken. Haal de hamschijf en het buikspek uit de soep 
en snijd die in kleine stukjes. Bot en vette stukjes verwijderen. Doe 
het vlees weer in de soep. Voeg de in blokjes gesneden knolselderij, 
de in plakjes gesneden wortel, de gesnipperde ui, de in blokjes 
gesneden aardappel en de (hele) rookworsten toe. Breng aan de 
kook en laat 30 minuten zachtjes doorkoken. 
Doe er dan de fijngesneden prei, peterselie en selderie bij en maak 
de soep op smaak met peper, zout en bouillonblokjes. Vergeet niet 
regelmatig te roeren om aanbranden te voorkomen!

Serveer met roggebrood met spek.

Dames van de Raad

Harold Hendriks (president)
Louis Hooft 
Toon van Zeeland
Harrie Vermeltfoort
Piet Verhagen

Rick van de Sande
André van Rooij
Pieter van Erp
Wil Vlassak
Hennie van Engelen

Theo Veldkamp
Erik de Groot
Sander Bontje
Arno Donkers
Berry Hiemstra

Jeroen Knoben
Anton Donkers
Hans van den Berk
Gert Ketelaars
Twan van Erp

Anti-katerontbijt
De kans is aanwezig dat je ooit een keer wat teveel drinkt tijdens 
Carnaval. De volgende ochtend last van een kater? Probeer dan eens 
dit anti-katerontbijt.

Ingrediënten voor 2 personen
2 of 3 eieren
Een paar plakken rauwe ham of bacon
Veel ketchup, sambal of tabasco
Paar sneden brood

Bereiding
Bak de ham of bacon met wat boter in twee minuten gaar in een 
anti-aanbakpan. Zodra de bacon, of de ham, knapperig is, voeg je 
de eieren toe. Desgewenst hou je de dooiers heel. Leg het geheel 
op een paar sneetjes brood en serveer het met veel ketchup of 
sambal en wat zout en peper. 

Liefhebbers van een Engels ontbijt kunnen er nog een braadworst 
en witte bonen in tomatensaus aan toevoegen.

Raad van Elf
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Het Carnaval staat weer voor de deur en ook dit jaar geef ik 
weer de sleutels weg van “mijn gemeente”. De ervaring van 
de afgelopen twee jaar met de Carnavalsprinsen en Prinsessen 
hebben mij vertrouwen gegeven in hun bestuur van de dorpen 
in carnavalstijd. De zorg waarmee de verenigingen en de 
vele vrij        willigers de agenda’s vullen met talrijke activiteiten is 
bewonderens waardig. Ik sta te popelen om weer deel te nemen 
aan de diverse carnavalsactiviteiten. 

De Making of... dat is dit jaar het motto van alle carnavals-
verenigingen van Nuenen, die op deze manier extra aandacht 
willen schenken aan de activiteiten van commissies en 
werkgroepen ter voorbereiding van het Carnaval 2014.
Het organiseren van een volksfeest als Carnaval gebeurt niet 
vanzelf. Er zijn diverse werkgroepen nodig om zaken goed te 
regelen. Voor activiteiten als de keuze van het prinsenpaar, 
het Prinsenbal en de Prinsenreceptie of de Boerenbruiloft en 
het tienercarnaval, de carnavalsmis, de optocht en de Pronk-
zittingen en dan natuurlijk voor de feestavonden zijn er heel wat 
vrij willigers op de been om u te laten genieten van Carnaval.  
Ik geef hen een dikke pluim. 

U begrijpt mijn vertrouwen in zoveel mensen die werken voor een 
organisatie met ruim 40 jaar ervaring. Ik kan met een gerust hart 
Carnaval vieren. Ik adviseer u dat ook te doen. Alle teugels los en 
op een ontspannen manier genieten van de bruisende activiteiten 
in het dorp. Of u dit nu doet aan de kant van de weg, wanneer u 
alle kleurrijke wagens met evenzoveel thema’s voorbij ziet komen 
of dat u vijf dagen lang onafgebroken in de polonaise loopt. Van 
mij mag het en ik hoop dat we elkaar tijdens die dagen vaak zullen 
spreken.

Maar denkt u nog wel even aan onze afspraak! Denk aan “Bob” en 
laat u met een glaasje op lekker rijden. En... ben je nog geen 18 
helemaal zonder alcohol is het devies dat alle gemeenten graag 
hun jeugdige inwoners meegeven.

Veel carnavalsplezier!

Burgemeester Nuenen c.a.
Maarten Houben

Van d'n Burger PITTIGE BOERENKOOLSTAMP 
EEN SNEL EN MAKKELIJK ÉÉNPANSGERECHT

Ingrediënten
aardappelen
1 zak verse boerenkool
1 grote ui
spekjes
cayennepeper
2 teentjes knoflook
peper en zout
1 grote rookworst
mosterd

Bereiding
Schil en was de aardappelen en snijd ze in grove blokken. Doe 
ze in een grote, hoge pan en voeg zoveel water toe totdat de 
aardappels net niet helemaal onder water staan. Voeg zout naar 
smaak toe en zet op het vuur. Snijd de ui in ringen en voeg ze aan 
de aardappels toe. Versnipper de knoflook en doe in de pan. Roer 
alles even om en breng aan de kook op hoog vuur.
Zodra het water kookt, vuur lager zetten. Voeg de boerenkool 
toe, boven op de aardappelen. Haal tot slot de rookworst uit de 
buitenverpakking, prik een gaatje in de plastic binnenverpakking 
en leg de worst boven op de boerenkool. Doe de deksel op de 
pan. De stoom van de kokende aardappelen zal de boerenkool 
gaar stomen en de rookworst opwarmen. Het water moet nét aan 
de kook blijven, te zien aan de stoom die uit de pan ontsnapt.  
Zet het gas niet te hoog!

Bak ondertussen op een laag vuur de spekjes uit tot krokante 
stukjes. Doe de spekjes in een juskom en maak van het overge-
bleven braadvet jus. Doe de jus bij de spekjes in de juskom.
Na ca. 15-20 minuten zijn de aardappels gaar (even prikken). 
Neem de rookworst uit de pan. Niet afgieten, het kookvocht 
bevat nog veel smaak. Voeg zwarte peper toe (voor een pittiger 
gerecht gebruik je natuurlijk cayenne    peper) en stamp de 
boerenkool en de aardappels tot een geheel. Eventueel kun je 
nog wat boter of een klein scheutje melk toevoegen om het wat 
smeuïger te maken.

Serveer op een diep bord met de spekjes in de jus en met een 
lekker groot stuk rookworst en een schep pittige mosterd.

Wout van de Waterlaan 4 | 5674 XP Gerwen | 06 - 46 73 01 69

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 



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

Gerwen

040-2836271
Gerwenseweg 38 Gerwen

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

Vrijdag 28 FEBRUARI - 19.51 uur 

    darten tegen de prins 
in CAFE DE STAM

zaterdag 1 MAART
TOT EN MET

DINSDAG 4 MAART

DUITS carnaval BIJ DE STEMKES

22 & 23 maart

HALFVASTENFESTIJN GERWEN
met ringsteken EN de Goederen en dienstenveiling 

www.cvdestemkes.nl

Residentie

CV DE STEMKES

A.Jansen B.V.

Kanaaldijk Zuid 24 Tel.: +31 (040) 283 29 46
5691 NL Son Fax: +31 (040) 283 50 18

Postbus 60 info@ajansenbv.com
5690 AB Son www.ajansenbv.com

A. Jansen B.V.
Een goed begin, het héle werk

Verhuur mixers en betonpompen

Betonmortelcentrales

Grond- en sloopwerken

Betonwaren

Prefab beton

Wegenbouw

Saneringen

Transport

Recycling

Aanbouw / Verbouw

Onderhoud
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Heel Gerwen over de kook!
Prins Coltello en Adjudant Forchetta
Jeugdprins Marcos, Jeugdprinses Sun en Hofdame Shine

21 februari  1e Zwamavond 20:00 uur
22 februari  Seniorenmiddag 13:00 uur
22 februari  2e Zwamavond 20:00 uur
23 februari  Prinsenreceptie 13:00 uur
27 februari  Ziekenbezoek  ‘s avonds
28 februari  Schoolcarnaval  13:00 uur
28 februari  3e Zwamavond 20:00 uur
1 maart  D’n Aftrap 10:00 uur
1 maart  Optocht 14:11 uur
  Optochtbal             aansluitend
2 maart  Carnavalsmis 11:00 uur
2 maart  Kindermiddag 14:00 uur
2 maart  Gerwens Muziekspektakel
 met de Blaospoepers,  
 Symphonica in Yellow
 en Naraoke 20:00 uur
3 maart  Brunch 11:30 uur
3 maart  Kaartmiddag 14:30 uur
4 maart  Jeugdmiddag 14:00 uur
4 maart  Sluitingsbal 20:00 uur

CARNAVALS-
PROGRAMMA

2014
Zwamavonden
21, 22 EN 28 FEBRUARI
Geweldig programma met medewerking 
van onder meer Ad Vermeulen, Robert 
van Lamoen, Alex Wintermans, Dirk 
Kouwen berg, de Gouwe Ouwe, Dubbel 
Trubble, Sensation, de Dansmariekes en  
nog veel meer! Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij de bekende voorverkoop adressen 
Cafetaria Heuvelplein in Gerwen en 
Supermarkt Jan Linders in Nuenen.  
Een kaart kost slechts € 11.

GRATIS PENDELBUS 
TIJDENS CARNAVAL!
Dankzij de gezamenlijke Carnavals
verenigingen van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten en een financiële bijdrage van 
Club 111 kunt u op de Carnavals zaterdag en 
Carnavalszondag eenvoudig, superveilig 
en GRATIS bij elkaar op visite! Deze twee 
dagen zal de bus ieder uur haar rondje 
rijden en ieder uur op een vaste tijd stoppen 
in Nederwetten, Gerwen en Nuenen. Op 
deze wijze willen de CV’s aan iedereen de 
mogelijkheid bieden om eens wat vaker 
bij elkaar het Carnaval te beleven, want 
Carnaval vier je MET ELKAAR en BIJ ELKAAR. De 
bus rijdt op zaterdag van 10 tot 24 uur en op 
zondag van 12 tot 24 uur. Halteplaatsen: het 
Park in Nuenen, Residentie D’n Tent in Gerwen 
en de MFA in Nederwetten. Houd ook onze 
website www.narre-kappen.nl in de gaten 
voor het laatste nieuws over de pendelbus.

BRUNCH
HEEL GERWEN SMULT
Op Carnavalsmaandag 3 maart is iedereen 
vanaf 11:30 uur welkom op de Carnavals  
brunch. Kaarten voor dit overheerlijke 
evenement zijn verkrijgbaar in D’n Tent aan 
de bar of kassa. Prijzen: € 10 voor nietleden, 
€ 5 voor leden, kinderen t/m 4 jaar eten gratis 
mee en die van 5 t/m 12 jaar betalen €2,50.

OPTOCHT
Op zaterdagmiddag zal om 14.11 uur de 
bonte stoet door het Narregat trekken. 
Na de optocht is de prijsuitreiking in onze 
Residentie D’n Tent tijdens ons grandioze 
en keigezellige Optochtbal. De muzikale 
aankleding is in handen van 2Rumble! 
We zorgen dat er een lekker hapje te eten 
verkrijgbaar zal zijn voor een lage prijs. 
Dus reserveer deze muzikale, gezellige 
top carnavalsavond alvast in je agenda!

D’N AFTRAP
Tijdens D’n Aftrap zal het carnaval in 
Nuenen c.a. geopend worden, muzikaal 
omlijst door partyband De Heeren Van!
Diverse hofkapellen zullen tijdens deze 
happening een muzikaal optreden 
verzorgen en om 11.11 uur is de sleutel
overdracht. Iedereen is van harte welkom 
in de Tienertent op het Van Goghplein in 
Nuenen. De toegang is gratis!

GERWENS
MUZIEKSPEKTAKEL
Op zondagavond 2 maart wordt onze 
Residentie omgetoverd tot muziekpaleis 
de Gerwen Dome. Wil je playbacken? Wil 
je live zingen? Wil je muziek? Alles kan en 
mag op deze avond. Onder de geweldige 
klanken van de Blaospoepers zal de 
tent op haar grondvesten schudden. 
Symphonica in Yellow meets Naraoke!

RIKKEN
EN TOEPEN
Op maandagmiddag 3 maart kan er weer 
naar hartelust gerikt of getoept worden in 
onze Residentie tot 20 uur. Natuurlijk gaat 
het om de gezelligheid, maar er zijn ook 
erg leuke prijzen te winnen! Inschrijven kan 
tot 14 uur in D’n Tent aan de bar of kassa.  
Het inschrijfgeld bedraagt € 10, maar let 
op: dit is inclusief deelname aan de brunch!

R E C E P T I E
Op zondag 23 februari heeft u de gelegen
heid om Prins Coltello, Adjudant Forchetta 
en Jeugdprins Marcos, Jeugdprinses Sun en 
Hofdame Shine te feliciteren.

Welkom in onze Residentie D’n Tent op het Heuvelplein in GerwenCarnavalsprogramma 2014 • CV De Narre-Kappen

 

 

 

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 

. 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 

VIOLEN
GERANIUMS

PERKPLANTEN
SNIJBLOEMEN

 Alvershool 5a  *  Gerwen  *  040 - 284 72 72
www.andrevanrooij.nl

Boeketten * Grafwerk * Bruidswerk

CARNAVAL 2014
VRIJDAG 28 FEBRUARI

           Skôn Vrouwkesavond

                        
      Aanvang 20.11 uur

ZATERDAG 1 MAART 

Zatte Zatterdag         Het begin is gemaakt           Soos Club 111

ZONDAG 2 MAART

D’n Optocht
                        

  en daarna in polonaise naar Zinn

MAANDAG 3 MAART

Pulle Vulle       Traditioneel gezellig - Aanvang 14.11 uur

DINSDAG 4 MAART

KIndermiddag Aanvang 14.11 uur       Kladjes kiepen Aanvang 21.11 uur

Kijk voor ons gehele 
programma op 
www.dinercafezinn.nl

WOENSDAG 5 MAART

Haringhappen Aanvang 20.00 uur

Dinercafé Zinn 
Party  Drinks Food

Park 61
5671 GC Nuenen













MAASBOUW BV

ijakkersR
Tweewielers

DIERENSPECIAALZAAK 

 

Weverstraat 19  Nuenen  040-2838333 
 

Wij wensen u allemaal een prettige carnaval!! 
 

www.dedierenvriendnuenen.com en like onze facebookpagina 

GROND EN SLOOPWERKEN

GERWEN

040 - 283 17 08

harry oede
H A A R M O D E

Park 73, 5671 GC Nuenen
040 - 283 74 30

Erik Barten
Tuin- en Parkmachines 

Wilhelminastraat 2b
Mariahout www.erikbarten.nl
Bel nu voor u winterbeurt     0499 - 42 21 18 
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Hoi, ik ben Marco Raaijmakers. 
Ik woon op het Hool 15 in Gerwen 

en ben 11 jaar. Ik heb een broer, die 
heet Erwin en ook twee zussen Bianca 
en Sandra. Zij zijn beiden Prinses 
geweest en dit jaar ben ik Prins. Ik doe 
graag voetballen en buiten spelen. Wij 
gaan er samen en hele leuke carnaval 

van maken want Lekker leven is 
onze leus!

Hallo, ik ben Tessy Joosten 
en ik ben 11 jaar. Ik woon samen 

met mijn ouders, Peter en Marijke. 
Mijn hobby’s zijn zwemmen, snorkelen 
en lezen. Sinds kort zit ik op volleybal bij 
NUVO’68 en ik speel al ruim vier jaar met 
veel plezier gitaar. We hebben een kat, 
die heet Samba en ik heb een aquarium 
met hele mooie tropische vissen. 
Mijn lievelingskleur is blauw en mijn 
lievelingseten is kaasfondue en 
broccoli. Mijn favoriete vakantieland 
is Frankrijk en dan het liefst aan de 
zee.
Ik vind het een grote eer dat ik 
Jeugdprinses mag zijn en ik heb 
er veel zin in!

Hallo, Ik ben Meike Wouters 
en ik ben 12 jaar. Ik woon samen 

met mijn ouders Joop en Wendy en 
mijn broertje Rik. Mijn hobby’s zijn: 

bakken, �tness en zwemmen. Sinds een 
paar jaar speel ik saxofoon. Ik heb ook een 
hamster, die heet Teddy. Mijn lievelings-
kleur is rood. Ik ga graag op vakantie naar 
Kreta en ik hou heel erg van Grieks eten. 
Ik vind het superleuk dat ik hofdame 
mag zijn en ik kan niet wachten tot 

het carnaval is!

Prinses Sun
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Lekker leven is onze leus! 
Op avontuur met het Jeugdtrio van 2014

EXPEDITIE NARRESON
Prins Marcos

Hofdame Shine

EXPEDITIE NARRESON
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Dansmariekes & Showdans
Dansgarde ‘De Knappe van de Narre-Kappen’
Eline van Rooij
Maud de Laat
Josephine Engelen
Iris de Louw
Lynn Gevers
Lily van Hout
Djaboah Stam
Maartje Bastiaansen
Marly Donkers
Amy de Laat
Laura de Vries
Fleur Heesbeen
Maud der Kinderen
Nina Hendriks
Lieke Bastiaansen
Lotte Bastiaansen
Anne Berkvens
Suze de Louw

Showdans
Mayke van Engelen
Kim de Louw
Iris de Louw
Sanne Hendriks

Begeleiding Dansgarde
Erika van Zeeland
Joyce van de Broek
José Engelen

De meiden van de Showdans

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

EP:
ElectronicPartner

TV Video  HiFi  Telecom  Elektro  Multimedia  Foto

Molenstraat 88 | B-9970 KAPRIJKE 
+32 (0)9 228 24 71 | sales@flinsol.eu

WWW.TENBACKDEGROOF.NL

SPEGELT 36 A, 5674 CD NUENEN
040-283 36 36 

INFO@TENBACKDEGROOF.NL



26

Jeugdraad van 17

De Jeugdraad bestaat uit:
Rik Aarts
Sofie van den Bouwhuijsen
Wouter Bunthof
Jelle van Dijk

Isa van Erp
Merijn de Groot
Venomiek Heesbeen
Thomas Langenhuijsen

Gertjan Luimes
Jos van Lierop
Renée Maassen
Meike Schaap

Laura Schuit
Anne Schuit
Cody Stavorinus
Luc Strijbos
Karel Verweij
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Jeugdprogramma
Zondag 23 februari 13.00 uur
Prinsenreceptie

Zaterdag 1 maart 14.11 uur
Optocht met aansluitend carnavalsbal

Zondag 2 maart 15.00 uur
Speel- & muziekplezier op een onbewoond eiland!

Dinsdag 4 maart 14.00 uur
Expeditie Narreson met veel spel en spektakel!

ALLE 
JEUGDSPONSORS 

BEDANKT!

Zuurvlees
Ingrediënten
1 kilogram rundvlees 
3 grote uien
citroen 
azijn 
kruidnagels 
laurierblad 
2 eetlepels appelstroop 
1 plak ontbijtkoek
peperkorrels 
zout en peper

Bereiding
Het vlees goed afwassen met een citroen, daarna in blokjes 
snijden en in een glazen kom doen. Hieroverheen 3 eetlepels azijn 
gieten en wat water totdat het vlees onderstaat. Doe er 2 laurier-
blaadjes bij en de 3 gesneden uien, 3 kruidnagels, wat peper-
korrels, een beetje zout en een mespuntje zwarte peper. Doe een 
deksel op de glazen kom en schud alles goed door elkaar. Plaats 
de kom in de koelkast.
 
De volgende dag het sap eruit schenken en het vlees laten 
uitlekken. Het sap bewaren. Doe 3 eetlepels olie en 1 eetlepel 
boter in een pan en braad het vlees gelijkmatig mooi bruin aan. 
Doe vervolgens de in ringen gesneden uien erbij, kort meebakken. 
Doe daarna het sap met laurierbladeren erbij, de peperkorels en 
de kruidnagels mag je eruit halen. Doe de deksel op de pan en laat 
het op een laag vuur langzaam sudderen. Als het vocht te weinig 
wordt, voeg dan een beetje azijn aangelengd met water toe. 
Als het vlees gaar is voeg je nog 2 eetlepels appelstroop en 1 plak 
verkruimelde ontbijtkoek toe. Laat het nog 3 minuten pruttelen.
 
Kan met frietjes gegeten worden (aanrader!), maar is ook lekker 
met aardappelen en rode kool.



Ingrediënten
4  Leden van de PKC
20  Leden van de Raad van Elf
1  Residentie D’n Tent 
1  Prins 

6  Dames van de Raad
2  Steken
1  Adjudant
18 Dansmariekes 

2  Carnavalskostuums
1 Jeugdtrio 
17 Jeugdraadsleden 
1 Scepter

1 Showdansgarde 
1  Tante An
Natje en droogje naar behoefte 
Paar teentjes knoflook

Bereidingswijze
In mei begint dit recept. De vier 
leden van de PKC zijn eruit. Bram 
Bastiaansen wordt als Prins 
gekozen. Hij krijgt de naam van 
het Italiaanse mes: Coltello. 
Bram kiest zijn Adjudant. Dit 
wordt zijn beste vriend Koen 
Gevers. Hij krijgt de Italiaanse naam 
van de vork: Forchetta.

Maak een keuze in het ontwerp van de kostuums. Bij De Greef stof 
uitzoeken. Vraag Tante An om de kostuums te maken. Ondertussen 
sleutelen aan de voorbereidingen. Draaiboek Carnaval 2014 in 
elkaar zetten en elf aanwijzingen verzinnen. Op 16 oktober de 
eerste aanwijzingen in de krant plaatsen. Het jagen gaat beginnen!

Op 23 november het grootste geheim van Gerwen bekendmaken. 
De spanning is eraf. De kartrekkersrol begint: de eerste Prinsen-
receptie bij de Raopers! Achtereenvolgens aandoen: de Stemkes, 
de Dwèrsklippels, de Wetters en de Raod van Zatterdag.

Samenvoegen met Jeugdtrio en voorbereidingen maken voor de 
eigen Prinsenreceptie op 23 februari 2014. Uitnodigingen sturen, 
onder scheidingen klaarmaken, kleding strijken, steek stomen en 
scepter poetsen. Residentie D’n Tent plaatsen op Heuvelplein.

De eerste Zwamavond op 21 februari openen. Daarna aanwezig zijn 
bij de Seniorenmiddag en 2e Zwam. Ondertussen veel foto’s maken.
Ontvangen van de gasten op de eigen receptie. Bewonderen van 
de nieuwe dans van De Knappe van de Narre-Kappen. Tussendoor 
Prinsentreffen in Roermond, het Ziekenbezoek en de 3e Zwam.

Carnaval 2014 gaat beginnen:
Samenvoegen van de vele gezellige carnavalsvierders, de 
onmis     bare leden van de Raad van Elf, de Dames van de Raad, de 
Dansgarde, de Showdansgarde, het Jeugdtrio, hun Jeugdraad en 
het natje en het droogje. Goed hossen en draaien. Paar teentjes 
knoflook erbij. Vier dagen heethouden in D’n Tent. 

En dan het resultaat:

Recept voor een superlekker Carnaval 2014

Voor nog meer originele recepten kunt u contact opnemen met 
KoBra Culinair. 

Koen Gevers Bram Bastiaansen
06 129 27 125  06 403 97 272
E-mail:  KoBraCulinair@gmail.com

Carnaval 2014 
gaat over de kook!
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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

Voor extra openingstijden kijk op coppelmans.nl

HONDENBROKKEN
SCHERP GEPRIJST

WWW.PETGIGANT.NL
WWW.PETFOOD.NL

Stefan Donkers
Metselwerken

Gerwenseweg 45 - 5674 SE Gerwen - Stefan@DonkersMetselwerken.nl

Tel: 06 50 63 47 10

Nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud
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Foto’s seizoen 2013 Foto’s seizoen 2013 Foto’s: Sander Bontje
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Een bijzondere versie van deze rubriek dit jaar. We blikken 
niet terug op één speciaal jaar, maar we gaan terug naar een 
aantal jaren in de Gerwense Carnavals geschiedenis.  
In de hoofdrol: de familie Wouters. Hofdame Shine van het 
Jeugdtrio heet Meike Wouters en zij is de achtste telg uit deze 
familie die een belangrijke functie bekleedt in het Gerwense 
Carnaval. We blikken in deze rubriek daarom terug op alle 
jaren dat er ‘inne van Wouters’ voorging in ons Carnaval.

1978: Hans Wouters (Jeugdprins Hans de Tweede)
1979: Jos Wouters (Jeugdadjudant Jos)
1980: Joop Wouters (Jeugdadjudant Joop)
 Wim en Tiny Wouters (Boerenbruidspaar)
1983: Geert Wouters (Jeugdprins Geert I)
 Jan Wouters (Adjudant Jan bij Prins Gerwin XIX)
1984: Ronald Wouters (Jeugdprins Ronald I)
1987: Wim Wouters (Adjudant Wim bij Prins Noud d’n Twidde)
1988: Wim Wouters (Adjudant Wim bij Prins Cultunier Leo d’n Urste)
1995: Jan en Dora Wouters (Boerenbruidspaar)
2002: Joop Wouters (Adjudant Cargo bij Prins Ferro)
2014: Meike Wouters (Hofdame Shine bij de jeugd)

1978 De Narren en Narrinnen werden dit jaar vertegenwoordigd 
door Noud Leenders als Prins Noud I bijgestaan door Prinses 
Mia en Adjudant Rein. Onder het motto “Mi un potje bier meer 
leut en plezier” bruiste het Narregat van de Carnavals activiteiten. 
Jeugdprins Hans de Tweede Wouters, Jeugd-
prinses Monique Bouw en Jeugdadjudant Mark 
Schuts vormden het jeugdprinselijk trio. Ook 
de Senioren van Gerwen hadden hun eigen 
Prinselijk paar, namelijk de heer en mevrouw 
Van Nouwland. Gerwen was alweer toe aan haar derde Boeren-
bruidspaar: Jan en Fien Joosten werden in de onecht verbonden. 
De gewoonte om tijdens Carnaval brood met zult te eten werd 
dit jaar extra belicht. Er werd een hele pallet met zult met een 
hijskraan via de voordeur van de Prinselijke residentie Café de 
Linde voor de bar gezet. Hoe dit zonder brokken te maken gelukt 
is, is tot op de dag van vandaag nog steeds een raadsel.

1979 Peter Uipkes zwaaide als Prins Federatus Peter d’n Urste 
de scepter over het Narregat. Met steun van zijn Prinses Marij 
en Adjudant Theo maakte hij er een zeer geslaagd Carnaval van. 
Jeugdprins Mark I Schuts, Jeugdprinses Marina van 
Ham en Jeugdadjudant Jos Wouters voerden het 
Jeugdcarnaval aan onder het motto “Dur is ginne 
bittere Carnaval dan ne goeie”. Het Senioren  paar 
werd gevormd door Theo Vorstenbosch en zijn 
vrouw Narda. Hans en Jet van Beers gaven elkaar het ja-woord 
tijdens de Boerenbruiloft.

1980 Prins Theo I, beter bekend als Theo Knoops (Knops) vormde 
samen met zijn vrouw Willy en Adjudant Frans Bunthof het 
Prinselijk trio tijdens Carnaval 1980. John van Hout werd 
bekendgemaakt als Jeugdprins John d’n Urste die samen 
met Jeugdprinses Marja Verhagen en Jeugdadjudant 
Joop Wouters feestvierden samen met de hele Gerwense 
jeugd. Tijdens de Seniorenmiddag en -avond waren het 
Harrie en Mien van de Velden die de oudjes meenamen in 
de polonaise. Ook de vader en moeder van Joop waren van 
de partij, zij traden in het huwelijksbootje als het Boeren-
bruidspaar Wim en Tiny Wouters.

1983 Piet van den Berk regeerde als Prins Gerwin XIX over 
het Narregat. Bijgestaan door zijn vrouw Prinses Tonnie 
en Adjudant Jan Wouters maakten zij er een groot feest 
van. Een advies van deze Prins in D’n Nar van 1983 was 
dan ook: “Wil je wat inleveren, lever dan een paar dagen je 
zorgen in en vier samen met ons lekker Carnaval in het Narregat!” 
Het Jeugd carnaval werd voorgegaan door Jeugdprins 
Geert Wouters, Prinses Yvonne Knoops en Adjudant 
Bram Arts, de Senioren werden geleid door Prins Nard 
en Prinses Fien van de Sande. Nard en Lien Schuts mochten de 
‘Hogkar’ beklimmen als het Boerenbruidspaar. De jacht op de 
Prins was destijds ook al een hot item, de gewoonte was om een 
week voor het Prinsenbal de nieuwe Prins voor te stellen aan het 
bestuur van De Narre-Kappen. Piet van den Berk en Jan Wouters 
waren allebei verdacht en werden dan ook continu in de gaten 
gehouden. Op de avond van het voorstellen werd Piet uren bezig-
gehouden door enkele Dames van de Raad zodat de enige manier 
om te ontsnappen was dat hij hen opsloot in huis. Aangekomen bij 
het vergaderadres van het bestuur (bij Frans Bunthof) had hij niet 
in de gaten dat hij werd gesnapt door Dora Kersten en haar zoon 
die zich als vrijend stelletje in een auto voor het huis van Frans 
Bunthof hadden opgesteld.

1984 De 20e Prins van de Narre-Kappen was Henny Biemans, 
met Prinses Joke en Adjudant Noud Leenders de kar   trekkers van 
het Gerwense Carnaval. Ze zorgden ervoor dat het 
Narregat in één grote feestzaal veranderde. Ronald 
Wouters was de derde Jeugdprins die de familie 
Wouters leverde. In het Jeugdtrio met Jeugdprinses 
Carolien van Hout en Jeugd adjudant Tanco van de Laar. Tijdens 
het Senioren       carnaval werden Frits en Gerda Rooijakkers als 
Senioren   paar onthuld en het waren Nard en Iet Gevers van het 
Rullen die dit jaar fungeerden als Boerenbruidspaar.

1987 Noud Verhagen liet als Prins Noud d’n Twidde het Carnaval 
in Gerwen losbarsten. Samen met Prinses Mia en Adjudant Wim 
Wouters zorgde hij ervoor dat carnaval minnend 
Gerwen vier dagen lang uit de dagelijkse sleur kon 
ontsnappen. Het Jeugdtrio bestond uit Prins Roland II 
Bastiaans, Prinses Vivi van de Maat en Adjudant Mathijs Konings. 
Lambert en Loes Henkelman stapten in het boerenhuwelijks-
bootje en het Seniorenpaar werd gevormd door Prins Jan 3e van 
de Wielen en Prinses Adri.

Uit de Oude Doos
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Noud Verhagen weet nog enkele anekdotes uit zijn jaar 1987:
“Na een tijd in de Raad van Elf kwam in 1986 de Prinskeuzecommissie 
(PKC), toen Theo Knoops en Wim Wouters, vragen of ik Prins wilde 
worden. Na vele flesjes bier (achteraf waren ze hiervoor gekomen) 
gaf ik mijn toestemming. Pomperdepom, wat was ik vereerd met het 
Prinsdom. Maar toen had de PKC een probleem dat ze niet voorzien 
hadden! Want diezelfde avond hadden ze Jan Bastiaans (Prins Jan 2e) 
ook al gevraagd en die gaf ook het jawoord. Nou, een dag later 
kwamen ze vertellen dat het Prinsenschap in 1986 niet door kon 
gaan, maar dat het in 1987 wel kon. Meteen heb ik toen Wim Wouters 
gevraagd of hij mijn Adjudant wilde zijn, dus toen was het wel 
geregeld. Ik heb een lange tijd gekregen om me voor te bereiden op 
deze belangrijke functie. Ook onze Fanclub was met al het gebeuren 
erg actief bezig. Vermeldenswaard is nog dat op de avond van het 
Prinsenbal de leiding van Jong Nederland heel onze voorraad aan 
soep en broodjes en andere zaken had laten verdwijnen. Voor een 
slordige 50 consumptiebonnen konden we alles terugkrijgen, anders 
geen eten. Bijzonder vervelend was dat we na de Prinsen receptie 
de envelop die mijn ouders mij hadden gegeven, niet meer konden 
vinden. Na veel zoeken in vuilniszakken bleek dat hij tussen de 
papieren tafelkleden terecht was gekomen.”

1988 Prins Cultunier Leo d’n Urste (Leo de Weijer), Prinses Sissy 
de Weijer en Adjudant Wim Wouters trokken de 
Carnavalskar. Onder het motto “as ge wilt da ’t kunt, 
dan kumt ’t vaneiges” werd het een fantastische 
Carnaval. In residentie Stad van Gerwen werd voor de 
jeugd haar eigen Carnavalsbal georganiseerd in de 
vorm van een playbackshow. Jeugdprins Gerlo I Coolen, Prinses 
Monique van Rooij en Adjudant Ronnie Sanders hosten er stevig 
op los samen met de Gerwense jeugd. Jan en Miet Groenen waren 
als Seniorenpaar te vinden bij het traditionele kienen tijdens de 
Seniorenmiddag. Henk en Joke van de Wijdeven uit de Frenken-
straat gaven elkaar onder grote belangstelling het ja-woord 
tijdens de Boerenbruiloft. Het vragen van Prins Cultunier Leo d’n 
Urste was anders verlopen dan gewoonlijk. De PKC was namelijk 
onderweg naar Jan Polman, die net als Leo aan de Ter Mehr 
woonde, toen zij aan de praat raakten. Leo was in zijn voortuin 
bezig toen de mannen van de PKC voorbijkwamen. Van het een 
kwam het ander en zo was Leo ineens Prins. Jan Polman volgde 
hem op in 1989 als Prins Jan d’n Derde.

1995 De Frenkenstraat levert dit jaar alweer haar achtste Prins 
Carnaval. In de persoon van Gerrit van den Tillaart voert Prins 
Frenkelerius samen met Prinses Gerry, Adjudant Jan Bastiaans 
en Adjudante Betsie Bastiaans het Gerwense Carnaval aan. Voor 
het eerst werd het Darten tegen de Prins georganiseerd, de Prins 
was namelijk een fanatieke competitiedarter. Roy Schoenmakers, 
Christel van Tien en Walter van Kuringen zetten als Jeugdtrio de 
tent op zijn kop. Tijdens de Seniorenmiddag waren het Jan en 
Thea Maas die de scepter zwaaiden over de senioren van Gerwen. 
Het tweede Boerenbruidspaar uit de familie Wouters trad op 
Carnavalsmaandag in het huwelijksbootje.  
Jan en Dora Wouters werden in de onecht 
verbonden door burgemeester Terwisse.

2002 Al weken gonsde het van de geruchten in het Gerwense: 
Pietje Verhagen zou de nieuwe Prins worden. En zo was het! Onder 
de naam Prins Ferro trad hij samen met zijn Adjudant 
Cargo (Joop Wouters) in de voetsporen van hun vaders 
die in 1987 de scepter zwaaiden over het Narregat. De 
bijna splinternieuwe residente D’n  Tent was iedere avond 
goed gevuld en onder het motto “Ge wit nie wa ge mist, 
als ge nog nooit in Gerwen het gefist” werd er heel wat af gefeest. 
Het Jeugdtrio bestond dit jaar uit Prins Sjef van Zeeland, Prinses 
Michelle Maas en Adjudant Sander. Zij zorgden voor veel Glitter en 
Glamour in de tent.
De Lieshoutse Carnavalsvereniging De Raopers hadden dit jaar 
goed van zich laten horen. Als cadeau aan Prins Ferro en Adjudant 
Cargo hadden zij in heel Lieshout alle afgedankte kerstbomen 
opgehaald en deze in de voortuin van onze Prins gezet. 
Het lied over de lekkere Hemaworst stond al weken op nummer 1 
in de hitlijsten, geen wonder dus dat Ferro en Cargo hier hun 
lijflied van maakten. Een leuke bijkomstigheid was dat telkens als 
dit nummer gezongen werd, de dames van het duo rond kwamen 
met schalen vol van deze lekkere worst!

2014 Tijdens het Prinsenbal op 23 november 2013 werden Prins 
Coltello en Adjudant Forchetta gepresenteerd. Bram Bastiaansen 
en Koen Gevers brengen dit jaar “heel Gerwen over de kook!”
De (tot nu toe) laatste telg uit de Wouters dynastie Meike Wouters 
werd tijdens het Jeugdprinsenbal onthuld als Hofdame 
Shine. Zij zal samen met Jeugdprins Marcos (Marco 
Raaijmakers) en Prinses Sun (Tessy Joosten) het Jeugd-
carnaval leiden naar een onbewoond eiland.

Het cirkeltje is bijna rond 
Het is 2014. Meike Wouters is nu Hofdame. Wat zou opa Wim trots 
zijn geweest als hij haar gezien had met haar prachtige jurk aan! 
Oma Tiny vindt het helemaal te gek om haar kleinkind zo zien 
te genieten. De cirkel is bijna rond, want ook haar vader Joop 
is Adjudant geweest bij Prins Ferro in 2002. Oom Geert was de 
Jeugdprins van 1983. En wat dacht je van opa en oma Wouters 
als Boerenbruidspaar in 1980 en al die andere familieleden die 
iets betekend hebben voor het Carnaval in Gerwen? Dus Meike 
de Hofdame komt uit een familie die weet wat Carnaval vieren 
inhoudt! De cirkel is helemaal rond als ook broertje Rik nog eens 
onderscheidingen als Prins of Adjudant mag uitreiken. 
Voor mij is de cirkel nu al rond, mijn nazaten 
hebben al genoten van alles wat een club als 
CV De Narre-Kappen door de jaren heen voor 
je kan betekenen. Ik wens alle hoogheden een 
te gek carnavals   jaar 2014 toe!

Noud Verhagen
Prins Noud den Twidde (1987)
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Column
Het is weer bijna zo ver, 

Dan timmert het “Fijnfisjenie” aan de weg. 

Dan gaan we weer vol gas, 

Met een vol bierglas. 

Lallend op de gezelligste muziek, 

Het klinkt bijna ludiek. 

Maar ow wat is het dan toch altijd gezellig, 

Daarin ben ik heel stellig. 

Want dan gaat echt iedereen los, 

Je hebt rozen een hele bos. 

Je hebt smurfen, 

Die een pilsje wel aandurven. 

Daarnaast nog engelen, 

Waar je naartoe kunt hengelen. 

Kortom carnaval komt weer, 

En dat boeit me zeer, 

En dat keer op keer. 

Niemand chagerijnig, 

En aan het begin nog rechtlijnig. 

Maar als de avond verder is, 

Smaakt mijn pilsje zeker niet naar pis. 

En worden we goed zat, 

Tot aan de bovenste lat. 

Niks gaat boven het Narregat 

Zelfs niet die ene schat. 

Ach ja het duurt nog een maand, 

Maar ik ben degene die nu al onzin 

uitkraamt. 

Piet

Piet was een van de weinigen van de Raaij- en Verrai-
commissies die de juiste Prins en Adjudant van seizoen 
2014 had geraden!

GRATIS PENDELBUS 
TIJDENS CARNAVAL!
Jazeker, u leest ‘t goed. Dankzij de gezamenlijke Carnavals-
verenigingen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten en met 
financiële steun van Club 111 kunt u tijdens Carnavalszaterdag en 
Carnavalszondag eenvoudig, superveilig en GRATIS bij elkaar op 
visite!

De onderstaande tijden zijn nog onder voorbehoud, maar het 
is de bedoeling dat op deze twee Carnavalsdagen gedurende 
nagenoeg de gehele dag en avond de bus ieder uur haar rondje 
zal rijden en dus ieder uur op een vaste tijd zal stoppen in 
Nederwetten, Gerwen en Nuenen.

Op deze wijze willen wij aan iedereen de mogelijkheid bieden 
om eens wat vaker bij elkaar het Carnaval te beleven en willen 
de gezamenlijke verenigingen nogmaals benadrukken dat je 
Carnaval MET ELKAAR en BIJ ELKAAR viert.

De bus rijdt op zaterdag van 10.00 uur tot 00.00 uur en op 
zondag van 12.00 uur tot 00.00 uur. De bus stopt op de volgende 
plaatsen: Park in Nuenen, Residentie D’n Tent in Gerwen en MFA 
in Nederwetten. Houd ook onze website www.narre-kappen.nl 
in de gaten voor het laatste nieuws hierover.

“Buro Raad op Maat”  
Advisering: 
Besparing op vaste (maand)lasten 
Op orde brengen van uw administratie en 
ondersteuning 
 
Opstarten eenmanszaak, zzp, KvK 
(zakelijke) correspondentievoering 
 Goede raad is niet duur!!! 
Bel voor info of afspraak vrijblijvend naar 
                    06 – 50 280 745 

HOME
deco

Berg 36 • Nuenen • Tel.: 040 - 283 15 24
 

VERF, BEHANG, GLAS, 
RAAMDECORATIE 

EN GORDIJNSTOFFEN

www.decohomemeulendijks.nu

AANNEMERSBEDRIJF
NOUD GROENEN

Akkerstraat 31   -   5674 RS Gerwen
040- 283 19 19   -   06 - 51 320 945

Ger van Weert

Evt. ook aan huis

Beatrixstraat 27
5671 HE Nuenen
Tel. 040-283 29 41
Mob. 06-18 95 71 42

•   airconditioning

•   koeltechniek

•   Nuenen 040 291 28 83
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BRUNCH

www.narre-kappen.nl

Carnavalsmaandag
3 maart

aanvang
brunch

11.30 uur
Gezellig met z’n allen genieten 
           van een overheerlijke brunch!
Kaarten á € 10 (voor niet-leden)

Kaarten á € 5 (voor leden)

Kinderen 5 t/m 12 jaar: € 2,50 (t/m 4 jaar gratis)

Verkoop van de kaarten aan de kassa/bar in de Tent

RIKKEN & TOEPEN

Inschrijfgeld €10,- (incl. brunch)
Aanmelden kan tot maandag 3 maart 14.00 uur 
aan de kassa/bar in de Tent tijdens de activiteiten

aanvangrikken & toepen14.30 uur

Onder het genot van een borreltje een
kaartje leggen en met mooie prijzen 
naar huis gaan! Schrijf u nu in!
Residentie D’n Tent is open tot 20 uur.
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DE PINCKART 5 - 7
5674 CB NUENEN

TEL: 040 - 283 57 35

INFO@ERBEEKEUKENS.NL
WWW.ERBEEKEUKENS.NL

Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê WeverstraatÊ52,Ê5671ÊBDÊNuenenÊ

 Postbus 110, 5670 AC Nuenen 
 t:Ê040Ê2832612Ê Ê f:Ê040Ê2832743Ê Ê
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GERWENSE 
ZWAMAVONDEN

www.narre-kappen.nl

kaartverkoop
Cafetaria Heuvelplein 
Heuvel 6   Gerwen
Jan Linders 
V. van Goghstr. 37   Nuenen

vrijdag 21 februari
zaterdag 22 februari
vrijdag 28 februari

de knappe van de narre-kappen

sensation
oud-prinsen

robert van lamoen

dick kouwenberg
alex wintermans

ad vermeulen

dubbel trubbel

Entree      11,-
Aanvang 19.55 uur

€
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ParkstraatÊ1ÊNuenenÊ-ÊÊwww.ÊCafeOnsDorp.nlÊ

Pascal en Francis Janssen
Moorvensedijk 2
5674 XC Gerwen

040-283 13 30www.restaurantolio.nl

Kapsalon M-J Haarplezier

Knippen € 14,50
Behandeling alléén op afspraak 06 - 52 330 331

Gevestigd: Lankelaar 6  Lieshout
Marie José van Deursen

Kijk op www.google.nl naar Kapsalon MJ Haarplezier
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De Playbackavond van CV De Narre-Kappen is niet meer weg 
te denken uit het Gerwense Carnaval. Elk jaar zorgen diverse acts 
weer voor spektakel op het podium en laten ze zien dat Gerwen 
barstensvol talent zit. Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar nieuw 
talent om zich te bewijzen op het podium, maar ook de gevestigde 
orde roepen wij op om weer mee te doen aan dit spektakel.

Om het dit jaar nog grootser te maken, dopen wij de tent om in het 
Gerwen Dome en vieren onze eerste Symphonica in Yellow.
Symphonica in Yellow als verwijzing naar de Blaospoepers uit 
Nuenen, die met hun muziek de avond kleur zullen geven. De 
Blaospoepers staan bekend om hun muziek en zullen deze avond 
zeker het Gerwen Dome op zijn kop gaan zetten. Buiten hun 
reguliere repertoire introduceert deze muziekband een nieuw 
onderdeel tijdens de Playbackavond: Naraoke, onze eigen invulling 
van karaoke waaraan iedereen kan meedoen.

Dus ben jij op zoek naar eeuwige roem of gewoon uit op een 
gezellige carnavalsavond? Dan moet je zorgen dat je erbij bent!

Opgeven voor de playback kan bij:
Piet Verhagen, e-mail: piet_verhagen@hotmail.com
Harold Hendriks, e-mail: w.hendriks@onsnet.nu
Jeroen Knoben, e-mail: j.knoben@onsnet.nu

Tot zondag 2 maart 2014 in het Gerwen Dome!

CARNAVALS ZONDAG

Playback: Symphonica in Yellow en Naraoke

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

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

Keukens
• apparatuur

• werkbladen

• renovatie

Exterieur
• renovatie

• kozijnen

• ramen

• deuren

• dakkapellen

• overkappingen

• verbouwingen

Interieur
• deuren

• schuifkasten

• maatkasten

• en-suite

• plafonds

• vloeren

• architraven

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.” 

Frank Smeulders

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



42 43

Snel een andere baan?
...surf naar APSpersoneel.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Telefoon 040-2832173   /   Fax 040-2837009

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 .HENR YENGELS.NL

MAATWERK 
IN KEUKENS

Lieshoutseweg 31, 
Aarle-Rixtel
0492 38 10 38
www.henryengels.nl

Zoekt u een nieuwe keuken?

De Huufkes 9
5674 TL NUENEN
040 - 290 71 50
elektro@etbvankeulen.nl    www.etbvankeulen.nl

Duivendijk 5a
5672 AD NUENEN

T 040 2841392
F 040 2846920
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WONEN  |  STOFFEN  |  FEEST
Dorpsstraat 63, Helmond
www.feestshopper.nl  |  www.greef.nl

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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Seniorenmiddag: leut, lol en gezelligheid
Gezelligheid is wat de Narre-Kappen u gaan aanbieden op 
zaterdag           middag 22 februari. En u aan ons, want wij vinden het 
elke keer kei-gaaf als zoveel Gerwense senioren te gast zijn in onze 
Residentie.

Residentie D’n Tent is open vanaf 13:00 uur en de middag gaat van 
start om 13:30 uur. Prins Coltello en zijn Adjudant Forchetta zullen 
u samen met Jeugdprins Marcos, Jeugdprinses Sun en Hofdame 
Shine warm ontvangen met koffie en vlaai.

De ingrediënten voor een smaakvolle middag zijn herkenbaar, 
want ook dit jaar zijn artiesten van zowel binnen als buiten 
de dorpsgrenzen gecontracteerd om er voor u een geweldige 
happening van te maken. Natuurlijk kunt u ook weer fantas-
tische prijzen winnen tijdens ons kienspektakel: eigenlijk is onze 
Residentie voor één middag het Gerwense Bingopaleis.

Dit jaar zal voor de vijfde keer de Senior van het Jaar worden 
geëerd. Iemand met een toegevoegde waarde voor het 
leefklimaat voor Gerwense senioren zal in het zonnetje worden 
gezet en de versierselen in ontvangst mogen nemen. Afgelopen 
jaar werd De Eetkamer in Gerwen op deze wijze bedankt voor hun 
positieve bijdrage aan ons dorp. Wie in 2014 de Senior van het Jaar 
wordt, blijft nog geheim tot 22 februari. 

We sluiten deze gezellige carnavalsmiddag af met het verorberen 
van een overheerlijke koffietafel.

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 verwelkomt de seniorencommissie van De Narre-Kappen u 
op zaterdagmiddag 22 februari vanaf 13:00 uur in onze Residentie.

Senior van het jaar 2013: De Eetkamer in Gerwen
Tijdens de seniorenmiddag van 2013 werd deze onderscheiding 
niet uitgereikt aan een individu, maar aan een groep vrij   willigers 
die zich al geruime tijd inzet voor de ouderen van Gerwen. 
De Eetkamer in Gerwen bestaat ruim vijf jaar. Eén keer per maand 
wordt gekookt voor alleenstaande ouderen. Dit mooie en 
warme initiatief is inmiddels niet meer weg te denken binnen 
de Gerwense gemeenschap. Sinds de aanvang van de eetkamer 
koken Rina Bekkers, Nell Daams, Ans Engelen en Mieke van de 
Griendt ééns per maand voor alleenstaande (oud-)Gerwenaren 
van 65 jaar en ouder. 

CV De Narre-Kappen heeft deze vier kanjers 
dan ook van harte onderscheiden en 
spreekt de hoop uit dat dit prachtige 
project nog jaren zal voortleven in ons 
mooie Gerwen!

Senior van het jaar 2013: De Eetkamer in Gerwen

Seniorencarnaval
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Club 111, één voor allen
Afgelopen jaar heeft Club 111 weer de nodige financiële onder-
steuning gegeven 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 vereni    -
gingen een welkome aanvulling.
 
Wat doet Club 111 in 2014
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 vele zijn al 
gewaardeerd met een financiële bijdrage. Zoals de doelstelling 
omschrijft, gaat er speciale aandacht uit naar aanvulling van 
carnavals    activiteiten. Zo ook naar het nieuwe evenement D´n Aftrap, 
dat vorig jaar voor de eerste keer werd georganiseerd, en dit jaar 
nog een keer extra ondersteund wordt om de samenwerking tussen 
alle Nuenense verenigingen te bevorderen. Maar ook het gezamen-
lijke initiatief van de verenigingen om een bus te laten pendelen 
tussen de diverse Nuenense carnavalslocaties heeft een financiele 
impuls gekregen. Aanvragen voor nieuwe initiatieven zijn altijd 
welkom en worden vaak gewaardeerd met een financiële bijdrage 
om de opstart mogelijk te maken.

Daarnaast komen de publieksprijzen van € 111,- voor de optochten 
in Nuenen, Gerwen en Nederwetten weer voor onze rekening.
De feestverlichting in en rond het park ter bevordering van de 
sfeer en de veiligheid zullen dit jaar weer bekostigd worden door 
de stichting. Wij laten de Nuenense carnavalsverenigingen niet 
in de kou staan en ook de muziekskes kunnen weer een subsidie 
aanvragen van € 111,- voor de aanschaf van muziekstukken en 
instrumenten. Uiteraard worden het DOA-bal en het Halfvasten-
festijn weer mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage 
vanuit de stichting.

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 dat nog zal volgen 
in de resterende drie dagen. Dit jaar zal, als het goed is, voor de 
zevende 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 heeft het 
bestuur geen geschikte kandidaat gevonden, maar dit jaar is er 
een echte commissie voor in het leven geroepen, bestaande uit 
oud-Lapzwansen. De SOOS-middag is alleen toegankelijk voor 
donateurs.

Donateur worden?
Draagt u net als de huidige 275 leden het carnaval in Nuenen een 
warm hart toe? Club 111 is altijd op zoek naar nieuwe donateurs.  
U krijgt hiervoor terug het bijzonder prettige gevoel carnavals-
activiteiten 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)    06-424 70 888 
Jolanda van Eekeren-Tijsma (secretaris)  040-283 54 20
Cindy Kuijten-Cleef (penningmeester)   040-284 01 11
Boy Konkelaar (bestuurslid)    040-283 48 06
Bart Verkuijlen
Boudewijn Elmans

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

Club 111
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G asthuisstraat 19

5708 HG  Helmond/Stiphout

T  (0492)  537 906

F (0492)  549 284

info@ martienvandenelsen.nl

www.martienvandenelsen.nl

Wij zijn op zoek naar dart teams die  
voor ons willen darten bij de PDB.  
Momenteel zijn wij met 5 teams 
maar willen dit graag nog uitbreiden. 

 De contributie van de PDB nemen wij voor onze rekening 
 Tevens krijgt uw team gratis dart blouses 

 
 
 
 

Café ‘de Sport’ 

Dit is mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren: 
 
 

Restaurant  
De 3 Gebroeders 

Service en Onderhoud 
W. Waaijers 

Grondverzet BV 
Beerens 

Metselwerken 
Stefan Donkers 
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WWW.KOFFERBAKVERKOOP-GERWEN.NL 

INLICHTINGEN? BEL 06 432 46 952 OF  KIJK OP 

WWW.KOFFERBAKVERKOOP-GERWEN.NL

KOFFERBAK
VERKOOP

GERWEN
13    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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www.narre-kappen.nl
www.narre-kappen.nl/feed (RSS)

facebook.com/cvdenarrekappen.gerwen

@Narrekappen

Onze website
Ieder jaar, zo rond het Prinsenbal, wordt onze website in een nieuw 
jasje gestoken. Dat moet ook wel, want de website groeit hard 
uit zijn kleren. In de afgelopen jaren is hij gegroeid van een paar 
megabyte tot richting de 60 GB. Vooral dankzij de video’s en foto’s.

Wist u dat alle foto’s uit onze 
fotoalbums in de volledige 
resolutie te downloaden zijn? 
Boven iedere foto is een 
download   knop aanwezig. Klik 
hierop en u ontvangt meteen 
de foto in de beste kwaliteit die 
beschikbaar is. Zo kunt u uw eigen fotocollectie samenstellen met 
herinneringen aan de Gerwense Carnaval. Maak er bijvoorbeeld 
een leuk fotoboek van!

Dit jaar zijn we begonnen met het versturen van een nieuwsbrief. 
Deze verschijnt enkele keren per jaar met belangrijke nieuwtjes 
en mede  delingen. Aanmelden voor de nieuwsbrief kunt u op de 
website: ga naar Contact > Nieuwsbrief. 

Kijk voor ons laatste nieuws altijd even op www.narre-kappen.nl!

VOLG ONS OP:

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 

http://www.narre-kappen.nl/feed
http://www.narre-kappen.nl/feed
http://facebook.com/cvdenarrekappen.gerwen
http://twitter.com/Narrekappen
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www.eigenenergie.net

Zonnepanelen renderen beter dan uw geld 

op de bankrekening! Wist u dat u jaarlijks 

Euro 5141,= belastingvrij aan uw kind mag 

schenken? 

Anno nu kan voor dit bedrag een complete 

zonne-installatie worden geïnstalleerd welke een 

gemiddeld huishouden voorziet van stroom. 

Uw eenmalige schenking bespaart uw kind hier-

mee ruim 30.000 euro.

Belt u ons liever persoonlijk? Geen probleem. 

U belt EigenEnergie.net op: 040-8432067

25 jaar lang gratis eigen energie!
Het duurzaamste geschenk.

Benieuwd naar uw 
mogelijkheden?
Ontvang een op maat 
gesneden adviesrapport 
gratis. Doe de locatiescan op: 
www.eigenenergie.net/
locatiescan.htm

Het duurzaamste 
geschenk van 2014!

Spegelt 40

5674 CD Nuenen

Postbus 303

5670 AH Nuenen

T +31 (0)40 291 34 75

E info@freyja.nl

I www.freyja.nl

VERHUUR EN VERKOOP 

Foliehekken | Stage Barriers | Dranghekken | Opzethekken
Overdekte toegangsluizen | Bar Barriers | Foldtables

sterk in hekwerk
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2RUMBLE

Meedoen met de optocht
Inschrijven voor de optocht gaat het makkelijkst met het inschrijf-
formulier dat te vinden is op onze website op dit adres: 
www.narre-kappen.nl/optocht-informatie-en-inschrijven
Daar vind u het reglement en overige informatie. U kunt ook bellen 
met Louis Hooft: tel (040) 283 79 31.

Route en tijd
Scan de QR-code bij het kaartje hieronder voor de volledige 
beschrijving van de route. De optocht start om 14:11 uur.

Publieksprijs
Onderweg worden er weer stembiljetten voor de publieks-
prijs uitgedeeld. Hiermee kunt u als toeschouwer stemmen 
op de groep of deelnemer die volgens u de leukste act neerzet.  
Er zijn leuke prijzen te winnen voor de deelnemers en de ingevulde 
stem  biljetten worden gebruikt voor de verloting van consumptie-
bonnen onder de mensen die een stem hebben uitgebracht.

Aansluitend: Optochtbal
Dit jaar wederom een keigezellig Optochtbal na afloop van de 
optocht in onze Residentie D’n Tent! Aan het begin van dit bal 
worden de publieks- en juryprijzen uitgereikt. 
Het Optochtbal gaat door tot in de late uurtjes met optredens van 
onder meer 2Rumble. Met een garderobe waar je u! tegen zegt, 
is dit duo in staat om in no-time op het podium te veranderen in 
artiesten als Amy Winehouse, Elvis Presley, Tina Turner, Johnny 
Cash maar ook André Hazes, Corry Konings, enzovoorts! En met de 
discoklassiekers gaan ook de voetjes van de meest verstokte stoel-
plakkers van de vloer!
We zorgen dat er ondertussen een lekker hapje te eten verkrijgbaar 
zal zijn voor een lage prijs. Dus reserveer deze muzikale, 
kei-gezellige top carnavalsavond alvast in je agenda!

Optocht en Optochtbal

http://www.narre-kappen.nl/optocht-informatie-en-inschrijven


52 53

Verenigingsinfo
Carnavalsvereniging De Narre-Kappen is opgericht op 11 november 
1963. De vereniging telt op dit moment 125 leden. Dit zijn actieve 
leden en steunende leden. 

Ook u kunt lid worden van onze vereniging en zo het Carnavals-
gebeuren in Gerwen steunen. Een lidmaatschap kost € 33 per 
persoon per jaar of € 44 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
5674 RR Gerwen
040 283 91 49
secretariaat@narre-kappen.nl

Penningmeester
Gert Ketelaars
Mgr. Frenkenstraat 1a
5674 RV Gerwen
penningmeester@narre-kappen.nl
Rekeningnummer: 137403267 Rabobank Nuenen
T.n.v. CV De Narre-Kappen in Gerwen

Ziekenbezoek
Carnavalsvereniging De Narre-Kappen brengt volgens goed 
gebruik vóór de Carnavalsdagen een bezoek aan zieke en 
bedlegerige Gerwenaren die niet aan het Carnaval deel kunnen 
nemen. Prins Coltello, Jeugdprins Marcos en hun gevolg, 
bijgestaan door de dansmariekes, bieden u namens de vereniging 
een attentie aan. 

Het Ziekenbezoek is niet meer weg te denken uit het Gerwense 
Carnavalsgebeuren. CV De Narre-Kappen en de hoogheden 
beschouwen dit als één van de belangrijkste activiteiten, want 
ook diegenen die niet kunnen deelnemen aan alle activiteiten 
kunnen zo toch een beetje meegenieten van het Carnaval.

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

Sil van Erp   06 182 336 85  (graag na 19 uur bellen)
Rianne van den Berk  040 787 04 03 (graag na 19 uur bellen)

Carnavalssoep
Geen Carnaval zonder deze pittige, anti-kater Carnavalssoep!

Ingrediënten voor 16 koppen soep: 
1 pond runderpoulet 
2 paprika’s, in kleine blokjes gesneden 
5 uien, in halve ringen gesneden 
1 mespuntje knoflookpoeder of 2 teentjes fijngesneden knoflook 
1 mespuntje ve-tsin 
1 groot blik tomatenpuree 
1 eetlepel pikante paprikapoeder 
4 bouillonblokjes 
4 eetlepels ketjap manis 
4 eetlepels olie 
1 theelepel tabasco 
2 laurierbladeren 
60 gram bloem 
zout en peper
fijngesneden verse tuinkruiden

Bereiding 
Bebloem de runderpoulet en bak het bruin in de olie.  
Bak vervolgens de paprika’s even mee.  
Voeg het paprikapoeder en de bloem toe en laat dit even garen.  
Doe er dan ca. 3 liter warm water bij en breng dit al roerende aan 
de kook.  
Doe de tomatenpuree en de rest van de ingrediënten erbij, 
behalve de tuinkruiden.  
Laat de soep onder af en toe roeren 1 tot 2 uur trekken.  
Het vlees moet zo gaar geworden zijn dat het bijna uiteen valt.  
De soep moet licht gebonden zijn.  
Breng het eventueel op smaak met peper en zout.
Serveer de soep in bord of kom, bestrooi vlak voor het serveren 
de soep met de fijngesneden tuinkruiden.
 
Tip: lekker met uienstokbrood!

● Ondernemingsrecht
● Arbeidsrecht
● Aansprakelijkheids-   
 en verzekeringsrecht
● Contractenrecht
● Huurrecht

Heuvel 4, 5674 RR  Nuenen  |  Tel: 040 - 248 15 76  |  E-mail: info@westphal-advocatuur.nl

www.westphal-advocatuur.nl

Dick Wijnhoven

Collse Heide 58 . 5674 VN Nuenen
Tel. 040-7878304 . Mobiel 06-55370578 . Fax  040-7878441

www.dj-print.nl . info@dj-print.nl

voor al uw:
- promotietextiel
- werkkleding
- bedrukkingen en borduringen

NATUURSTEEN & SIERBESTRATING

De Huufkes 19        5674 TL Nuenen
tel.: 040 - 2838412     e-mail: sales@ri-jo.com

www.ri-jo.com

DE SCHOEN
MAKER

Berg 1 Nuenen     040-283 92 05 

LEDERWAREN  en SLEUTELS

ERKEND REPARATEUR

C
Comigo
Lunch & restaurant

Park 25  5671 GB  Nuenen

Telefoon: 040 - 283 14 10

i n f o @ c o m i g o . n l

w w w . c o m i g o . n l

visite_comigo  02-09-2007  15:14  Pagin
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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

040 283 6786
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Muziekskes

S.C. ‘t Eenoodje
S.C. ‘t Eenoodje is een leuke, 
gezellige en enthousiaste club 
muzi    kanten die houden van muziek 
maken in de breedste zin van het woord. Ze 
treden vooral op tijdens de carnavals dagen 
en alle festiviteiten die hieraan gekoppeld 
zijn. Maar ook buiten deze gezellige dagen 

om zijn zij vaak te bewonderen op diverse 
podia. Het repertoire is een mooie mix van 
moderne arrangementen met de nodige 
variatie in dynamiek en snelheid. 

Van prachtige slow nummers tot ont         zet-
tende uit-je-dak nummers. S.C. ‘t Eenoodje 
zet de tent graag op z’n kop en daagt het 
publiek uit tot zingen en swingen!
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Zsa Zsa Zsoe 11 jaar!
Dit seizoen bestaat carnavalsband Zsa Zsa 
Zsoe 11 jaar. Dit betekent in carnavalsland 
een jubileum! Toen we meer dan tien jaar 
geleden met een paar vrienden bedachten 
een jeugdband te beginnen, vonden veel 
mensen dat ‘schattig’. Niemand had toen 
kunnen bedenken dat we elf jaar later nog 
steeds vanuit alle hoeken van Nederland 
terug naar Nuenen zouden komen om 
samen muziek te maken. ‘Muziek verbindt’ 
zeggen ze wel eens, nou dat is helemaal 
waar! Zelf hadden we ook niet gedacht dat 
we dit jubileum zouden gaan vieren. De 
eerste jaren waren wat hobbelig: allemaal 
mondige pubers, die wilden zeggen wat 
ze dachten. Langzamerhand zijn we toch 
een leuk clubje geworden. We zijn samen 
volwassen geworden. Daarnaast doen er 
ook weer nieuwe jeugdleden mee. We 
vieren samen Carnaval. Dat betekent niet 
alleen muziek maken, maar ook meedoen 
aan de optochten van Gerwen en Nuenen. 
Met of zonder carnavalswagen. Voorgaande 
jaren gingen we al verkleed als lottoballen, 
Chinezen en Vikingen.  Dit jaar zijn we 
natuurlijk elf(jes)! Ook deze Carnaval zijn we 
in Gerwen te vinden. We zijn de band bij de 
Zwamavond op zaterdag voor de Carnaval 
en ook bij de Prinsenreceptie zijn we van de 
partij. De optocht mag ook niet ontbreken 
in het programma. Het belooft een feestelijk 
en kleurrijk jaar te worden voor de jongste 
band van Nuenen!

GERWUS VOLKSLIED 

In Gerwen is 
ut gezellig en

 skòn

Een durp van
 gein en plezi

er!

Een durp van
 hil skòn vrou

wkes

kijk hier is, ki
jk daar is, kijk

 jou is!

In Gerwen is 
ut gezellig en

 skòn

Een durp van
 gein en plezi

er!

Ut Brabantse 
Gerwen, ja Ge

rwen

Gerwin stoa b
oven an!
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 50 KLEUREN VIOLEN
 ASPERGES
 AARDBEIEN
 HANGPOTTEN MET WATERRESERVOIR
 GROENTEN- EN KRUIDENPLANTEN
 PERKPLANTEN
 VASTE PLANTEN
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Commissie uitgelicht: de Zwamcommissie
In de serie ‘’Commissie uitgelicht’’ gaan we dit jaar op zoek 
naar de personen achter de organisatie van de Zwamavonden. 
De Gerwense Zwamavonden zijn al jarenlang een begrip 
in Gerwen en omstreken en staan bekend als kwalitatief 
hoogstaand, supergezellig en ontzettend goed verzorgd.  
En dat is niet alleen onze mening, dat is ook de mening van 
de kletsers en groepen die op deze avond optreden. En dat wil 
toch wel wat zeggen... 
Ons interview met de Zwamcommissie vindt plaats op een 
gewone maandagavond, ruim voordat het carnavalsseizoen 
losbarst. Maar voor de Zwamcommissie is dat geen reden 
om hier niet enthousiast over te praten. We spreken deze 
avond met de voltallige commissie die bestaat uit Gerrit van 
den Tillaart, Ad Donkers, Louis Hooft, Twan van Erp en Gert 
Ketelaars.

Na een kop koffie en lekker wat bij gekletst te hebben zullen we 
maar eens beginnen. “Ons seizoen loopt eigenlijk het hele jaar door”, 
aldus Twan van Erp. “Al de eerste vrijdag nadat het Carnaval voorbij 
is, zitten wij alweer bij elkaar. Eerst de afgelopen drie Zwamavonden 
evalueren, maar dan ook al meteen een programma proberen te 
maken voor het komend seizoen. Welke groepen en welke kletsers 
zouden we graag willen hebben? Door de commissieleden wordt 
een lijst met artiesten opgesteld en in de paar dagen die daarop 
volgen worden deze mensen benaderd. Eigenlijk willen we 75% van 
het programma voor volgend seizoen al binnen drie weken na het 
Carnaval voor elkaar hebben. En zelfs dat is nog niet altijd genoeg. 
Na het Carnaval van 2013 hebben we niet alleen afspraken gemaakt 
voor 2014, maar ook al drie kletsers vastgelegd voor 2015.” Over ver 
vooruitkijken gesproken...

“En dan begint het pas”, neemt Gert Ketelaars het gesprek over. 
”De afspraken zijn gemaakt en bevestigd. Het programma is groten 
deels rond, maar dan komen de kletsers en groepen zich melden. 
Of ze die en die avond een kwartiertje eerder of een half uurtje later 
kunnen, dan kunnen ze voor of na hun optreden in Gerwen elders 
ook nog een optreden doen. Het blijft schuiven, passen en meten. 
En uiteindelijk heb je alles goed voor elkaar en gaat het op de avond 
zelf toch nog mis. Verwacht je een kletser over vijf minuten op het 
podium, krijg je een telefoontje: het vorige optreden is uitgelopen 
en hij is pas over 15 minuten in Gerwen. Dan moet je improviseren. 
Gelukkig hebben we in Gerwen een aantal vaste deelnemers zoals de 
blaaskapellen, onze dans   mariekes en de OudPrinsen (treden op als 
Gouwe Ouwe, red.), die 
dan heel flexibel zijn. En 
dan komen we er altijd 
weer uit op zo’n avond. 
En daar merkt gelukkig 
de zaal meestal 
helemaal niets van.”

“Ja, die vaste deelnemers”, vertelt Twan, “als presentator van zo’n 
avond heb je daar een hele leuke band mee. Zo ook met bijvoor
beeld de OudPrinsen. In de omkleedtent vinden altijd al de nodige 
voorbereidingen plaats. En sommigen van hen, die heel overtuigend 
op het podium staan, staan achter de coulissen helemaal stijf van 
de spanning. De ene moet nog vlug poepen, de andere kan juist niet 
poepen, de ene kletst de oren van je kop, en bij de andere komt er 
helemaal geen woord uit. En als presentator is het dan heerlijk om 
een beetje te klieren. Overigens begint dat klieren onderling al in 
oktober, als de eerste plannen gesmeed worden. Als het optreden 
voorbij is en de afkondiging vindt plaats weten ze altijd wel een 
woordje terug te geven. En daarna in de omkleedtent zijn ze weer op 
hun best aanwezig en roepen ze allemaal weer om het hardst. En dat 
maakt het allemaal zo leuk. En natuurlijk, wat ze elk jaar neerzetten is 
gewoon genieten. Ik weet zeker dat ze ook komend jaar met recht de 
uitsmijter van de avond zijn”.

De Zwamavonden zijn al een bekend feit in 
Gerwen sinds 1985. Initiatiefnemers voor 
de eerste Zwamavond waren Wim Wouters, 
Theo Knoops en Piet van den Berk. Theo 
en Piet stonden op het podium de avond 
aan elkaar te praten en Wim was achter de 
schermen bezig om de avond vlekkeloos 
te laten verlopen. In 1985 was er nog maar 
één Zwamavond. De belangstelling was zo 
groot dat er al snel twee avonden werden 
opgenomen in het programma en vanaf 1999 
zijn het drie avonden geworden. 

En wat voor een kleurrijk deelnemersveld is er 
voorbijgetrokken! Van Brabants kampioenen 
en winnaars van D’n Zilveren Narrekap van 
de Keienbeiters tot lokale kletsers als Tiny de 
Greef, Gerrit van den Tillaart en Ad Donkers. 
En verschillende Gerwense groepen als de 
Fanclub, Het GMK, Vanzusenzo (10 jaar), de 
Pumps (15 jaar), de Gouwe Ouwe (18 jaar), 
het Fayakoor vanaf 1985 tot zij ophielden 
te bestaan in 2010... En de onverschrokken 
deelneemsters van de Dansgarde zijn zelfs al 
vanaf het begin af aan vertegenwoordigd. 

Natuurlijk volgt dan de vraag: hoe weet de 
Zwamcommissie dit zo precies? Het staat 
allemaal in de administratie van Louis Hooft. Voor hem wordt het 
dit jaar de 27e Zwam. Noem een naam van een kletser of een groep 
en na even zoeken weet hij precies wie, wat en wanneer tijdens 
de Gerwense Zwamavonden op het podium is verschenen. Dat 
draaiboek beheerst hij al jaren en nagenoeg feilloos. 

Op de vraag van welke artiest of act is jullie het meest bijgebleven, 
wordt vooral door de oudere garde van de commissie (Ad, Gerrit 

en Louis) geantwoord. Zij hebben eigenlijk 
dezelfde mening en smaak, blijkt. Kees 
Verhulst wordt genoemd als meest spraak-
makende kletser. En het stuk van de Gouwe 
Ouwe met de Waterlelies uit de Efteling bleek 

een van de opvallendste acts te zijn geweest. Maar je ziet ook een 
veranderende trend in de Zwamwereld. Door de jaren heen zie je 
dat de tonpraters steeds professioneler zijn geworden. Kon men 
voorheen wat makkelijker leunen op een gek uitziend typetje, nu 
is het overgrote deel van de kletsers bijna veranderd in stand-up 
comedian. Dus enkel met een gek brilletje of lachje is het heden 
ten dage moeilijk het publiek te bekoren. 

Het zijn niet alleen de acts die veranderen, maar ook de 
Zwamavonden zelf. Denk aan de Gerwense kletsers en groepen 
die bijna allemaal zijn gestopt en moeten worden vervangen 
door artiesten van buiten het dorp. De avonden veranderen, 
maar de mensen die eraan meewerken niet, blijkt maar weer. Zo 
werd tijdens de eerste Zwamavond het licht en geluid verzorgd 
door Theo en Jeroen van Duppen vanuit de Discotheek in Zaal 
Stad van Gerwen en zo doen zij dat in 2014 (inmiddels in D’n Tent) 
nog steeds! Maar wel een heel stuk professioneler. Stekkerdozen 
om de lichten en spots te bedienen zijn vervangen door grote 
mengtafels en de muziek komt niet meer van een lp, maar uit een 
computer met duizenden nummers. Het omkleden gebeurt nu in 
een tent achter het podium, vroeger gebeurde dit in de keuken 
bij de uitbaters van Stad van Gerwen. Verschillende hofkapellen 
hebben de avonden muzikaal opgeluisterd. Zo waren het eerst 
de Oelewappers, de Dorpsmuzikanten, de Petazziestampers en 
de laatste jaren om de beurt Zsa Zsa Zsoe, ’t Eenoodje en allerlei 
gelegen heids    kapellen die bestaan uit allerlei personen die graag 
muziek maken.

Afgelopen jaar is voor het eerst de derde Zwamavond op de 
vrijdag met Carnaval gehouden in plaats van op zaterdag na de 
optocht. En hoewel het publiek hier even aan moest wennen, is 
het voor iedereen een geslaagd experiment gebleken. Je start de 
vrijdag op een hele gezellige manier en op zaterdag na de optocht 
hoef je niet het feestje af te breken om de stoelen 
en tafels weer klaar te zetten. Dus ook dit jaar is er 
een Zwamavond op de vrijdag met Carnaval. Het 
is dan alweer het 30e seizoen. En het programma is 
sterk! Er zijn optredens van Ad Vermeulen (Brabants 
kampioen), Robert van Lamoen, Dirk Kouwenberg, 
Alex Wintermans, Sensation, de dansmariekes, onze 
Gouwe Ouwe en Dubbel Trubbel. Laatstgenoemden 
stoppen ermee om als duo op te treden en zullen in 
Gerwen hun allerlaatste act aan het volk presenteren.

De commissie is pas tevreden als het publiek heeft genoten 
van de avond. Dat mensen met een grote lach op hun gezicht 
de tent verlaten. De Gerwense Zwam staat goed op de kaart bij 
zowel het publiek als bij de artiesten. “Ook een mooi iets aan de 
Zwamavonden,” vult Gerrit van den Tillaart aan, “is het meenemen 
van eigen lekkers voor tijdens de avond. Wat begon met een zakje 
pinda’s is uitgegroeid tot complete koude buffetten. Er is zelfs een keer 
gevraagd om een stroompuntje bij een tafel aan te leggen zodat men 
een eigen gourmetstel kon aansluiten!” 

De Gerwense Zwamavonden, een avond waarop bijna alles kan en 
alles  mag!
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