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VAN DE REDACTIE 
Beste lezer,

In uw handen heeft u de 49e editie van D’n Nar, een carnavalskrant 
waar velen van u jaarlijks naar uitkijken. We hebben ons uiterste 
best gedaan om weer een prachtig blad te presenteren en als 
redactie zijn we dan ook bijzonder trots op het eindresultaat. 
 
Trots zijn wij ook op de hoogheden die dit jaar de scepter zwaaien 
over het Narregat. Het zijn stuk voor stuk mensen die het klappen 
van de Carnvalszweep door en door kennen en dat zal ook blijken 
in het artikel ‘’Uit de Ouwe doos’’ verderop in dit blad. 
 
Met het motto Carnaval vieren in Gerwen? Zodoededè! gaat 
Prinses La Quinta de carnaval in en dat is voor ons als redactie de 
inspiratie geweest om een soort handleiding te maken, geïnspi-
reerd op die van een bekend Zweeds warenhuis. Een stap-voor-
staphandleiding om carnaval te vieren in Gerwen. Van het kiezen 
van een Prins(es) tot het bakken van bamiblokken tijdens de late 
uurtjes na een geweldige carnavalsavond, van alles! 
 
Onze dank gaat uit naar al die vrijwilligers die keer op keer langs 
de deuren gaan om advertenties te verkopen en alle Gerwenaren 
deze krant aan te bieden. En wij willen graag alle sponsoren en 
adverteerders bedanken die het mogelijk maken om deze krant 
uit te brengen en om de activiteiten, die CV De Narre-Kappen 
organiseert, financieel te ondersteunen.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van deze carnavalskrant 
en hopen dat u na het lezen van deze krant zult denken: “Oooooh, 
zodoededè dus, carnaval vieren in Gerwen!”

De Redactie 
Pieter, Sander, Sil, Piet en Rick
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VAN D’N VICE-VURZITTER
Ja, u leest het goed. Dit jaar geen column van de voorzitter, maar 
van de vice-voorzitter. Maar voor Gerwen is het geen probleem 
dat onze voorzitter, in zijn rol als Adjudant Segundo, Prinses La 
Quinta ondersteunt tijdens carnaval. Want ook voor de vice-
voorzitter geldt: “Zodoededè!”

De verkiezing van onze Prinses La Quinta was voor iedereen een 
grote verrassing. Wekenlang waren de rai- en de verraicommissies, 
samen met tientallen nieuwsgierigen, bezig de kartrekker te 
vinden voor komend carnavalsjaar. De apps die werden rond  -
gestuurd, hebben vele mensen wakker gehouden. Nog nooit 
waren de meningen zo verdeeld en nog nooit werden zoveel 
namen genoemd, echter de naam van onze nieuwe Prinses werd 
niet genoemd. Een pluim voor onze PKC dat hun geheim pas op de 
onthulling bekend werd.

Toch is onze Prinses La Quinta, in het dagelijks leven Cindy van 
Rooij, geen onbekende in het Gerwense carnaval. Al jaren verricht 
ze vele hand- en spandiensten tijdens de carnaval en ze heeft zich 
de laatste jaren gemanifesteerd als spreekster tijdens de Jeugd-
middagen. Ze is het dus gewend om in de spotlights te staan en 
heeft inmiddels al bewezen haar “mannetje” te kunnen staan.

Ook de Adjudanten Tercera en Segundo zijn ervaren carnavals-
rotten. André van Rooij zit in vele carnavalscommissies en draagt 
al jaren zijn steentje bij bij de Oud Prinsen. Ook Twan van Erp 
is een rots in de branding die als voorzitter de carnavalsclub al 
enkele jaren voorgaat. Adjudant Primera, Alex Gevers, is iemand 
die de carnavalsclub al jaren lang een warm hart toedraagt en die 
onze Prinses dit jaar steunt tijdens de carnaval. Alle faciliteiten zijn 
dus aanwezig om van dit carnavalsseizoen een succes te maken.

Natuurlijk wil ik ook onze jeugd niet vergeten, want die zet de tent 
op zunne kop dit jaar. Een goed gekozen motto natuurlijk, want 
dat is waar carnaval om gaat. Plezier maken en genieten, want 
carnaval is een volksfeest. Aan Jeugdprins Holiday, Jeugdprinses 
Summer en adjudant Fiësta zal het niet liggen. Samen met de 
Jeugdraad gaan zij er een geweldige carnaval van maken en het 
zal een gezellige boel worden op Camping “De lollige nar”. 

Op het moment dat ik dit verhaal aan het schrijven ben, besef 
ik dat vele commissies op volle toeren draaien en dat is ook het 
mooie van onze vereniging. Zoveel vrijwilligers die proberen om 
er samen met de Gerwense gemeenschap een mooi feestje van 
te maken. De deur staat voor iedereen open, denk daar maar eens 
aan als je onze tent op het Heuvelplein ziet staan. Loop dan niet 
voorbij, maar vier samen met ons carnaval zoals carnaval gevierd 
moet worden.

Ik wens dan ook iedereen van harte een goed, gezellig en te gek 
carnaval toe. Maak er samen met onze Prinses en Jeugdprins en 
gevolg iets geweldigs van. Laat iedereen zien hoe groot een klein 
dorp kan zijn en denk dan bij jezelf:
Carnaval in Gerwen: Zodoededè!

Alaaf!

Judith Verhagen
Vice-voorzitter CV De Narre-Kappen
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“
EVEN VOORSTELLEN...

“
Beste Narren en Narrinnen,

Juli 2014: na een jaar hard werken zijn we in Zuid-Frankrijk aan het 
genieten van onze welverdiende vakantie. We zijn nog maar twee 
dagen op plaats van bestemming als ik een telefoontje krijg van 
Hans van den Berk. Ik denk nog: oh die moet André hebben, maar 
dat blijkt niet zo te zijn. “Hallo met Hans, ik wil je iets vragen: zou je 
dit jaar Prinses van de Narre-Kappen willen worden?” Tja, daar gaat 
je ontspannen vakantie... Ik geef aan erover na te zullen denken 
en hang op. Na een paar dagen erover nagedacht en gesproken te 
hebben besluit ik om het maar gewoon te doen. Het is tenslotte een 
hele eer om de 1e Prinses van Gerwen te mogen worden. Ik heb geen 
moment getwijfeld over wie ik graag als adjudanten wilde hebben. 
Het moest een ‘Jong Leven’-feestje worden. Ik ben dan ook erg blij 
dat Alex, Twan en André mij deze carnaval bijstaan. 
Carnaval is mij met de paplepel ingegoten. Toen ik nog niet zelf kon 
lopen, zat ik bij mijn oom op de grote trom. Ik was nog klein, maar 
wilde er zeker bij zijn. Zolang ik me kan herinneren heb ik volop 
carnaval gevierd: meegelopen met de carnavalsoptocht, opgetreden 
tijdens (jeugd-)zwamavonden, carnavalswagens gebouwd, muziek 
gemaakt in een hofkapel, als ik maar carnaval kon vieren. 
Ik kom uit Volkel. Eén van de hoogtepunten was dat mijn vader in 
1990 daar Prins werd bij CV De Piepers. Hij zag het als een grote eer, 
net zoas ik dat nu zie. Helaas is hij overleden toen ik 19 jaar was, maar 
ik weet zeker dat hij trots op me zou zijn. Naast mijn eigen vader, is 
een oom, een neef van me en natuurlijk mijn eigen man André ook 
Prins geweest. Ik ben dus de vijfde Prins(es) in onze familie. Vandaar 
mijn naam: La Quinta, wat letterlijk ‘De Vijfde’ betekent.
Even iets over mezelf: ik ben Cindy van Rooij en in 2000 ben ik 
getrouwd met André van Rooij. Samen hebben we drie kinderen: 
Martijn (12), Jelle (10) en Eline (7). Martijn is dit jaar lid van de 
Jeugdraad van Elf en Eline zit bij de dansmariekes. In 2001 hebben 
we de deuren geopend van Tuindersbedrijf André van Rooij, wat we 
in 2012 hebben uitgebreid met een snijbloemenwinkel. We werken 
samen met veel plezier tussen de bloemen en de planten. Eén van 
mijn grootste hobby’s is het maken van muziek. Ik speel al vanaf 
mijn 15e saxofoon en doe dat nog steeds met veel enthousiasme. 
Inmiddels ben ik alweer 14 jaar lid van Drumfanfare Jong Leven, de 
gezelligste vereniging van Nederland! 
Tijdens de voorbereidingen hebben we al veel plezier gehad met 
het te spelen spel. We hebben mensen op het verkeerde been gezet, 
andere personen verdacht gemaakt, kortom alles om de aandacht af 
te leiden. In de aanloop naar carnaval hebben er al diverse activi-
teiten plaatsgevonden en we genieten met volle teugen. 
Jong Leven wordt altijd beschreven als een vereniging met een echt 
familiegevoel. Ik hoop dat we komende carnaval dit familiegevoel 
over kunnen brengen op alle Gerwense mensen. Carnaval vieren als 
één grote familie met natuurlijk heel veel muziek. 
Ik sluit graag af met ons motto van carnaval 2015:
Carnaval vieren in Gerwen: Zodoededè!

Alaaf! – Prinses La Quinta

Afgelopen zomer werd ik door mijn medemuzikanten verrast met de 
vraag, of ik adjudant wilde worden van de toekomstige vorst van CV 
De Narre-Kappen. Nog groter was de verrassing dat het dit jaar een 
Prinses zou zijn. Na wat overleg thuis was de beslissing snel gemaakt. 
Ik was alleen even vergeten om dit ook richting Frankrijk, waar onze 
Prinses met inmiddels twee adjudanten verbleef, te melden. Die 
zaten met spanning te wachten of deze adjudant wel ja zou zeggen. 
Natuurlijk is het allemaal goed gekomen en brak er gedurende alle 
voorbereidingen een geheimzinnige en gezellige periode aan.
Ik ben ruim 45 jaar geleden geboren op hetzelfde stekje waar ik nu 
ook met Esther en twee zonen Ties en Joep woon. Destijds met een 
plantenkwekerij en tuincentrum in de achtertuin. Nu echter met 
uitzicht op de bossen. De plantenkwekerij is ruim 12 jaar geleden 
verhuisd naar Asten-Heusden. Zelf wilden we niet meeverhuizen, 
maar blijven wonen op een plek dichtbij onze vrienden, familie en 
onze hobby’s. 
Een grote hobby die ik al ruim 30 jaar uitoefen is muziek maken 
bij drumfanfare Jong Leven. Ik bespeelde daar de trompet, schuif-
trombone, bas en momenteel de bariton. Deze gezellige vereniging 
is inmiddels ook door Ties ontdekt. Hij speelt met veel plezier mee 
op de trompet. Ik ben ook lid van Toerclub Nuenen. In mijn vrije uren 
ga ik graag met de mountainbike de bossen in. Opnieuw vergezeld 
door Ties, die zich hier ook graag mee bezig houdt. 
Ook wij zijn geboren carnavalsvierders. Ik ben in het verleden 
lid geweest van blaaskapel “de Oelewappers” en “de Gerwense 
Dorpsmuzikanten”. Mijn ouders zijn boerenbruidspaar geweest. 
In haar jonge jaren is mijn vrouw jaren dansmarieke geweest bij 
C.V. “de Leute” in Eindhoven, waar haar vader ook Prins is geweest. 
Dat het carnavalsvirus besmettelijk is blijkt ook nu Ties lid is van de 
jeugdraad. Aan carnavalsverleden dus geen gebrek. Het is geweldig 
om dit jaar van dichtbij alles mee te maken van het voorbereiden tot 
de carnavalsdagen straks in februari. Leuk ook om te horen en zien 
wat anderen raadden wie het dit jaar toch weer zou gaan worden. 
De raai- en verraaicommissie komen al jaren trouw langs om tijdens 
het Prinsenjagen te kijken of ze op het Laar een geheimpje kunnen 
ontfutselen. Dit werd goed gespeeld, niemand had het goed. Al 
dachten velen ongeveer 15 seconden van wel! Aan begeleiding 
geen gebrek bij de Narre-Kappen. Alles is voorbereid en verzorgd en 
uiteraard maakt dat het met drie mensen die lid zijn van de club voor 
mij als groentje erg plezierig. Een ding is zeker: samen met z’n vieren 
en met jullie allemaal gaan we er een knallende carnaval van maken. 
Carnaval vieren in Gerwen: Zodoededè!

Alaaf! – Adjudant Primera
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““
Ik had me jaren geleden al voorgenomen om het adjudantschap 
maar één keer uit te voeren. Ik was Adjudant Da Capo bij onze Prins 
Fortissimo. De laatste vier jaar mocht ik in de PKC zitten en dit jaar 
zou mijn eerste jaar worden dat ik HET niet wist. Echter toen ik in 
Frankrijk, waar wij samen met de familie Van Rooij op vakantie 
waren, de vraag kreeg of ik adjudant wilde worden was ik toch wel 
snel om. Natuurlijk heb ik eerst met mijn vrouw overlegd, daar zij 
er natuurlijk ook achter moet staan. Sil gaf aan dat ik deze kans aan 
moest pakken, en zo geschiedde. 
Even over mijzelf. Ik ben Twan van Erp, geboren en getogen op Laar 
47 in Gerwen. Op mijn 25e ben ik verhuisd naar Lieshout, alwaar ik 
nog steeds woon. Ik ben echter al die jaren actief gebleven in het 
Gerwense verenigingsleven. Bij Jong Leven loop ik al ruim 30 jaar 
mee en sinds 2008 ben ik lid van de Narre-Kappen, waarvan ik sinds 
2011 ook voorzitter mag zijn. Op de Gerwense voetbalvelden heb ik 
ook nog ruim 30 jaar mijn kunsten laten zien. Ik ben getrouwd met 
Sil en samen hebben wij twee kanjers van kinderen, onze zoon Mats 
en dochter Sam. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Heesbeen 
Attractieverhuur in Eindhoven. 
De voorbereiding voor het Prinsenbal was dit jaar natuurlijk 
geweldig. Iedereen wist wie het zou worden, duh. De bekend-
making was daarom voor ons al een echt hoogtepunt, eentje met 
een dubbele laag zeg maar. Complimenten aan de mensen van 
de PKC en hun geheime lid. Zij hebben alles perfect voorbereid. 
Mijn adjudantennaam is Segundo wat ‘tweede’ betekent in het 
Portugees. Ik ben zoals gemeld voor de tweede keer adjudant. Het is 
voor mij een eer om samen met mijn goede vriendin en twee goede 
maten het carnaval in Gerwen te promoten. Ik hoop dan ook dat ik 
veel Gerwense mensen mag begroeten in onze feesttent. Want zoals 
we in ons lied al zingen: Carnaval in Gerwen, dat is voor iedereen. 

Alaaf! – Adjudant Segundo

Mijn naam is André van Rooij. Ik ben geboren en getogen in Gerwen. 
Samen met mijn vrouw Cindy en onze drie kinderen wonen we aan 
het Alvershool in Gerwen. Samen runnen we onze eigen planten-
kwekerij en snijbloemenwinkel.
Elf jaar geleden heb ik zelf de eer gehad om Prins van Gerwen te zijn. 
Een geweldige ervaring die ik echt niet had willen missen. Hieruit is 
ook één van mijn grootste hobby’s ontstaan: deel uit maken van de 
Gouwe Ouwe, oftewel de oud-Prinsen van Gerwen. Iedere donder-
dagavond komen we bij elkaar. Vooral voor de gezelligheid, maar 
natuurlijk ook om ons jaarlijkse optreden tijdens de zwamavonden 
voor te bereiden. 
Binnen de carnavalsvereniging hebben we een aantal jaren geleden 
naast de verraaicommissie een eigen raaicommissie opgericht. 
Voorafgaand aan het Prinsenbal in Gerwen komen we vier keer bij 
elkaar om te raaien wie de nieuwe Prins gaat 
worden. Er wordt dan volop gespecu-
leerd en beredeneerd wie het zal gaan 
worden. Het was dit jaar erg leuk om 
het spel mee te spelen, terwijl wij 
natuurlijk heel goed wisten wie het zou 
gaan worden. Ik zou met gemak een 
boek kunnen schrijven over alle voorpret 
die we gehad hebben. 
Ik zal de carnaval doorgaan als adjudant 
Tercera, wat vertaald kan worden als ‘De Derde’. 
Ik ben de derde adjudant en was elf jaar geleden de derde Prins in 
de familie van Cindy. Ik heb er enorm veel zin in en ben er trots op 
dat ik bij mijn eigen vrouw adjudant mag zijn. Samen met Prinses 
La Quinta, Adjudanten Primera en Segundo en natuurlijk met alle 
Gerwense mensen gaan we er één groot feest van maken. 

Alaaf! – Adjudant Tercera
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Harm Schepers
V E R B O U W  &  R E N O V A T I E

WWW.HARMSCHEPERS.NL

RULLEN 15, NUENEN - 06-51761919



Altijd 10.000 
bouwmaterialen 
op voorraad!
Altijd een ruime keuze. Hebben we het product niet op voorraad? 
Dan halen we het graag uit ons 27.000 m2 grote centraal magazijn.

Ik vraag het gewoon aan Bouwcenter Swinkels!

Bouwcenter Swinkels
Deensehoek 8, Lieshout
T 0499 42 58 00
www.bouwcenterswinkels.nl

BOUWMATERIALEN | HOUT & PLAAT | GEREEDSCHAPPEN | KEUKENS | BADKAMERS | TEGELS | DEUREN

Bouwcenter Swinkels is hét adres voor iedereen die bouwt of verbouwt, 

zowel de professionele bouw- en klusbedrijven als de particulier voelen 

zich bij ons prima thuis. Want onder één dak bevindt zich alles waar het bij 

het bouwen op aankomt. Meer weten? Vraag het aan Bouwcenter Swinkels!

Snel een andere baan?
...surf naar APSpersoneel.nl
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HET LAATSTE WOORD VAN PRINS COLTELLO

Als ex-Prins met de naam Coltello, alias Bram Bastiaansen, werd 
mij gevraagd om een stukje te schrijven met ervaringen van 
afgelopen carnaval. 
Gezien het feit dat mijn drie dochters als dansmarieke meedansen, 
was het bij ons aan de tafel al snel de vraag wie de nieuwe Prins 
van 2014 zou worden. Maar die vraag was ook nog niet gesteld 
aan mij. Tot op een zekere dag in mei. Mijn mobiele telefoon ging, 
een onbekende man aan de lijn met een snelle vraag: “Wil jij het 
Narregat gaan regeren in 2014?” Ik? Hoezo ik? Daar had ik nooit 
over kunnen dromen! Eerst dacht ik dat het een grapje was, maar 
toen ik door moest geven wie mijn adjudant zou moeten worden 
wist ik het zeker: ze willen mij! Geweldig, leuk, tof, hoera! Daar
hoort bij dat je even leven moet met een geheim en dat is moeilijk 
als er veel geregeld moet worden en er drie fanatieke dans -
mariekes om je heen lopen.
Eerst maar in conclaaf met mijn kookmaatje, de adjudant. Over het 
thema waren we het snel eens. KOKEN. We hebben veel avonden, 
zelfs op vakantie, gesproken met elkaar. Daaruit kwamen de 
puntjes op de i: namen verzinnen als Coltello, Forchetta, pakken 
uitzoeken en laten maken, foto’s maken in een studio, beginact 
verzinnen en nog veel meer. Allemaal leuke ervaringen... in het
geheim... 
Tot op het Prinsenbal! Ondanks dat een paar mensen al dachten 
dat wij het waren, werd het hier officieel bekend. Ik kan me deze 
avond herinneren als een warm bad. Alle emotie en hectiek
kwam eruit, een openbaring. Maar met één minpuntje: mijn hese 
stem... 
Carnaval zelf is als een droom voorbij gegaan, zo mooi. Prachtig 
om te zien hoe carnaval leeft onder de mensen en bij de buurt-
verenigingen die ik tegenkwam bij de vele recepties. Mijn eigen 
receptie vond ik zeer bevredigend. Veel mensen die mij als Prins 
een warm hart toedroegen, in tekst maar ook met presentjes.
Bij het Prinsenschieten heb ik voor het eerst in mijn leven een 
geweer vastgehouden. Maar goed dat het gelijk ook de laatste 
keer was, want schieten kon ik er niet mee.
Daarna heb ik hele leuke ervaringen opgedaan met de drie 
zwamavonden, waar wij ook nog even voor gek werden 
gezet. Humor, saamhorigheid en gezelligheid waren hierbij 
de codewoorden.
Wat onvergetelijk was en erg dankbaar waren de senioren-
middag en het ziekenbezoek. Maar niet alleen voor mij, ik 
genoot er ook enorm van dat de mensen genoten van mij 
als Prins.
Over Roermond kan ik maar één ding zeggen: Prinses La 
Quinta, succes. 
Maar mijn roes ging verder; de sleuteluitreiking, de optocht 
door Gerwen, carnavalsmis, playbackavond, brunch en 
jeugdmiddag. Allemaal tof.
Het sluitingsbal kwam snel. Carnaval 2014 was weer ten einde 
gekomen! Hierbij zijn bij mij toch vele tranen over mijn wang 
gegaan. Ik heb alles ervaren als onvergetelijk mooi.

In dit stukje wilde ik eigenlijk kort en bondig zijn, maar het is iets
langer geworden. Ik wil graag eindigen met het volgende. Het was 
een onvergetelijk en zeer warm carnavalsseizoen voor mij. Deze 
zeer positieve ervaring heb ik opgedaan samen mijn kookmaatje 
Forchetta, alias Koen Gevers. Ik had het zonder hem niet zo mooi 
mee kunnen maken! Als steun en toeverlaat wil ik ook mijn vrouw 
Erna en mijn drie dansmariekes, Lieke, Lotte en Maartje bedanken. 
Maar zeker niet te vergeten... Dit gehele euforische gevoel komt 
ook mede door iedereen die deze carnavalskrant leest, want 
samen hebben we er een leuk jaar van gemaakt. Daarom aan 
iedereen: dank je wel!

In navolging van ons als duo Coltello en Forchetta, wil ik het 
kwartet met Prinses La Quinta, Adjudanten Primera, Segundo en 
Tercera voor het nieuwe carnavalsjaar heel veel plezier toewensen!

Bram Bastiaansen
ex-Prins Coltello, Prins van CV De Narre-Kappen in 2014



Helaas verhinderd tijdens het nemen van de foto: Bram Bastiaansen, Petrie       Vermeltfoort, Erika van Zeeland, Marina van der Heijden, Manon Swinkels, 
Louis Hooft, Toon van Zeeland, Pieter van Erp, Hennie van Engelen, Arno       Donkers, Anton Donkers, Vincent van Kuringen, Johan van Vroenhoven

Petrie Vermeltfoort
Erika van Zeeland
Cindy van Rooij
Ellen Sanders
Marina van der Heijden
Manon Swinkels

Prinses La Quinta – Cindy van Rooij 
Adjudant Primera – Alex Gevers
Adjudant Segundo – Twan van Erp
Adjudant Tercera – André van Rooij
Grootvorst – Bram Bastiaansen

DAMES VAN DE RAAD

HOOGHEDEN
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Helaas verhinderd tijdens het nemen van de foto: Bram Bastiaansen, Petrie       Vermeltfoort, Erika van Zeeland, Marina van der Heijden, Manon Swinkels, 
Louis Hooft, Toon van Zeeland, Pieter van Erp, Hennie van Engelen, Arno       Donkers, Anton Donkers, Vincent van Kuringen, Johan van Vroenhoven

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
Jeroen Knoben
Anton Donkers
Hans van den Berk
Gert Ketelaars
Twan van Erp
Vincent van Kuringen
Koen Gevers
Johan van Vroenhoven

RAAD VAN ELF
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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

Kapsalon M-J Haarplezier 
  

  Knippen € 14,50 
                Marie José van Deursen 
                   Lankelaar 6 Lieshout 
 

    06 – 52 330 331   alleen op afspraak 
 
Kijk op www.google.nl naar Kapsalon MJ Haarplezier 

  
        Modern knippen en kleuren, vakkundig en 
                         helemaal van deze tijd!!!       



VAN D'N BURGER

Nu de feestdagen weer achter ons liggen, stijgt de adrenaline bij 
de rechtgeaarde carnavalsvierders weer. Met man en macht wordt 
overal gewerkt aan de voorbereidingen voor weer een geweldig 
volksfeest. In Nuenen, Gerwen en Nederwetten is dat ook dit jaar 
niet anders.

De Prinsen en Prinsessen zijn gekozen, de Tonproaters kiezen 
hun typetjes en hun grappen, muzikanten studeren op de laatste 
nootjes en de Jeugdprinsen en -prinsessen worden al een beetje 
zenuwachtig. De voorpret is er al en iedereen is er helemaal klaar 
voor, en hopelijk u ook. 

Onder het motto “Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd” 
wordt straks feestgevierd. Net als vorig jaar ben ik ook weer van 
plan om het carnavalsfeest goed mee te vieren. Dan kunnen we 
straks hopelijk allemaal terugkijken op een prachtig carnaval 2015.
 
Met veel plezier zal ik dan ook de sleutels van ons mooie dorp 
overhandigen aan de Prinsen en Prinsessen van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten.

Ik wens iedere carnavalsvierder, jong en oud, heel veel plezier toe 
tijdens het komende carnavalsfeest. Want samen plezier maken, dat 
is waar het met carnaval om draait.

Maarten Houben
Burgemeester Nuenen, Gerwen en Nederwetten
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Voor extra openingstijden kijk op coppelmans.nl



HOME
deco

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

VERF, BEHANG, GLAS, 
RAAMDECORATIE 

EN GORDIJNSTOFFEN

www.decohomemeulendijks.nu

Stefan Donkers
Metselwerken

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

Tel: 06 50 63 47 10

Nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud

DE PINCKART 5 - 7
5674 CB NUENEN

TEL: 040 - 283 57 35

INFO@ERBEEKEUKENS.NL
WWW.ERBEEKEUKENS.NL

AANNEMERSBEDRIJF
NOUD GROENEN

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



Café

Gerwenseweg 38 Gerwen
040-2836271/06-53965925

RESIDENTIE

CV DE STEMKES

De Stam

Kom 7 en 8 maart naar het Halfvastenfestijn in Gerwen 

en bied mee tijdens de Goederen en dienstenveiling 

voorhet goede doel!

NATUURLIJK 

VIS!
Vis is vis. Niets is minder waar. Het is de kunst 
om verse vis precies aan te laten sluiten op 
de smaken, wensen en eisen van onze klan-
ten. En dat betekent: creatief meedenken, 
slim inkopen, recepten bedenken en voor-
al: onze klanten nét even verder laten kijken 
dan de vertrouwde producten. Altijd even ge-
zond. Even lekker. Even vers. Dat is Koelewijn.  
Natuurlijk vis! ALAAAAAAF!

Voor meer info zie ons vernieuwde 
website vol recepten: koelewijnvis.nl 

en volg en like ons op facebook
facebook.com/koelewijn-vis. 

Ê
Ê
Ê

Ê
Ê
Ê
Ê

ParkstraatÊ1ÊNuenenÊ-ÊÊwww.ÊCafeOnsDorp.nlÊ

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

We zetten 
de tent op zunne kop!

Prinses La Quinta
Adj. Primera, Segundo en Tercera

Jeugdprins Holiday
Jeugdprinses Summer, Adjudant Fiësta

6 februari  1e Zwamavond 20:11 uur
7 februari  Seniorenmiddag 13:11uur
7 februari  2e Zwamavond 20:11 uur
8 februari  Prinsenreceptie 13:11 uur
12 februari  Ziekenbezoek  ‘s avonds
13 februari  Schoolcarnaval  13:11 uur
13 februari  3e Zwamavond 20:11 uur
14 februari   D’n Aftrap 10:00 uur
14 februari   Optocht 14:11 uur
  Optochtbal             aansluitend
                         met De Nünentaler Schürzenjäger!
15 februari   Carnavalsmis 11:00 uur
15 februari  Kindermiddag 14:11 uur
15 februari  Gerwens Muziekspektakel
                             met De Blaospoepers!  20:11 uur
16 februari  Brunch 11:30 uur
16 februari  Kaartmiddag 14:30 uur
17 februari  Jeugdmiddag 14:11 uur
17 februari Sluitingsbal 20:11 uur

PRÖGRÅMMA 2015

Zwamavonden 

6, 7 EN 13 FEBRUARI 
Spectaculaire, gezellige kletsavonden 
met Rob Schepers, Wichard de Benis, 
Kitty Goverde, Rob van Elst, Niks en een 
Bietje, Duo Vreemd, de dans mariekes, 
showdans, De Gouwe Ouwe en nog veel 
meer! Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
de bekende voorverkoop adressen in 
Gerwen: Cafetaria Heuvelplein en 
Tuincentrum André van Rooij.
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. Halteplaatsen: het Park in Nuenen, 
Residentie D’n Tent in Gerwen en de MFA in 
Nederwetten. Houd onze website www.
narre-kappen.nl in de gaten voor de tijden 
en het laatste nieuws over de pendelbus.

BRUNCH
HEEL GERWEN SMULT
Op carnavalsmaandag 16 februari 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, € 7,50 voor leden, 
kinderen 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 dit keer in handen van  
De Nünentaler Schürzenjäger! We zorgen 
dat er een lekker hapje te eten verkrijgbaar 
zal zijn voor een lage prijs. Dus reserveer dit 
Oktoberfest als topavond alvast in je agenda!

D’N AFTRAP
Tijdens D’n Aftrap zal het carnaval in Nuenen 
c.a. geopend worden, alles muzikaal sfeervol 
omlijst. 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 
het Klooster in Nuenen. De toegang is gratis!

GERWENS
MUZIEKSPEKTAKEL
Op zondagavond 15 februari wordt onze 
Residentie omgetoverd tot muziekpaleis.
Wil je playbacken? Wil je live zingen? 
Wil je muziek? Alles kan én mag op deze 
feestavond. Onder de geweldige klanken 
van De Blaospoepers zal onze Residentie 
D’n Tent op haar grondvesten schudden. 

RIKKEN
EN TOEPEN
Op maandagmiddag 16 februari kan er weer 
naar hartenlust 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.  
Deelname is gratis.

R E C E P T I E
Op zondag 8 februari heeft u de gelegen heid 
om Prinses La Quinta, Adjudanten Primera, 
Segundo en Tercera, Jeugdprins Holiday, 
Jeugdprinses Summer en Adjudant Fiësta te 
feliciteren.

Welkom in onze Residentie D’n Tent op het Heuvelplein in GerwenCarnavalsprogramma 2015 • CV De Narre-Kappen



Duivendijk 7B, 5672 AD Nuenen
040 283 88 37    info@quikservice.nl

www.Quikservice.nl

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

Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê WeverstraatÊ52,Ê5671ÊBDÊNuenenÊ

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

 

Ger van Weert

Evt. ook aan huis

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



GROND EN SLOOPWERKEN

GERWEN

040 - 283 17 08

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

EP:
ElectronicPartner

TV Video  HiFi  Telecom  Elektro  Multimedia  Foto

harry oede
H A A R M O D E

Park 73, 5671 GC Nuenen
040 - 283 74 30

www.verkeersopleidingkriegenbergh.nl

Wij verzorgen rijopleidingen voor:

• Auto (schakel en automaat)
• Motor
• Bromfiets
• Aanhanger
• Theorielessen

Voor meer informatie:
Weverstraat 14 A
5671 BC Nuenen

Nuenen: 040-2835544
Gemert: 06-25002664
Son en Breugel: 06-28833969

RIJLESSEN MET BOVAG GARANTIE
Informeer naar onze voordeelpakketten

- Elektrische installaties
- Ventilatietechniek
- Aircondition
- Centrale stofzuiginstallaties
- Inbraakbeveiliging
- Groepenkasten
- Meterkasten

Erkend
electrotechnisch installeur

Lyndakkers 6
5672 CB Nuenen
Telefoon 040-2833222
info@vogelselectro.nl
www.vogelselectro.nl

VOGELS-ELECTRO

AANLEG EN ONDERHOUD VAN:
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Prinses Summer

We zetten de tent op  zunne kop!

Welkom op 
Camping 

De lollige nar!
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Hoi ik ben Jeugdprins Holiday. In het echt ben ik 
Daan van Erp. Ik ben (bijna) 12 jaar oud en woon op het 
Alvershool 4a. Ik heb twee broertjes die heten Guus en 
Teun. Ik kom uit een echte carnavalsfamilie. Mijn opa 
was ook ooit Prins (1980), mijn vader was 2 keer adjudant 
(2004, 2010) en mijn moeder was vroeger Jeugdprinses 
(1983). Mijn hobby`s zijn voetbal, drummen en ik zit bij 
Jong Nederland. Ik heb heel veel zin in carnaval. 
En... We zetten de tent op zunne kop!           Wij, Jeugdprins Holiday, Heerser van het Alvershool,  Goaltjespikker van Juventud, roffelaar van het GMK en    

          Graaf van Jong Nederland, samen met Jeugdprinses  Summer, de Speedy van HC Nuenen, het mooiste meisje  
          van de klas en Jeugdadjudant Fiësta, Opperstopper  van Juventud, chiller van de Stiphoutseweg,  
          proclameren samen:

Ten elfde: Niets is ons te gek, op Camping de  Lollige nar is altijd plek 
Ten tiende: Kampeermiddel groot of klein, de  slagboom zal altijd open zijn
Ten negende: De jeugdraad heeft een belangrijke  taak, zij zorgen voor veel vermaak
Ten achtste: De dansmariekes zoals gewend, zijn  ook dit jaar weer de zonnetjes in de tent
Ten zevende: De WC rol hoeft niet mee, er hangt  meer dan genoeg op onze plee
Ten zesde: Op deze camping is Wifi en aan de  bar verkopen ze een Bifi
Ten vijfde: Aan sporten geen gebrek, op de  dansvloer, minidisco of podium doen we lekker gek
Ten vierde: We zullen het alvast verklappen,  op woensdag gaan we (tent)haring happen.
Ten derde: Trek je mooiste pakje aan om naar  het grote campingfeest te gaan.
Ten tweede: De tent is voor heel veel plezier en  ieder doet dat op zijn eigen manier.
Ten eerste:  Ons motto staat voorop: we zetten  de tent op zunne kop!

De Jeugdraad: Mandy Royakkers, Chanty de Louw, Thijs de Kok, Suze de Louw,             Tom Westphal, Martijn van Rooij, Ties Gevers, Fieke de Bloeme, Eline Wouters, Marjolein van Erp



We zetten de tent op  zunne kop!
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Hoi, ik ben Jos van Lierop. Maar deze carnaval heet ik Adjudant 
Fiësta. Ik ben 13 jaar en samen met mijn vader Bart, moeder Marion 
en broer Marc woon ik op de Stiphoutseweg. Mijn grootste hobby is 
voetbal maar ik vind Fifa spelen ook leuk. Verder klets en voetbal ik 
graag met mijn vrienden. Dit jaar zet ik graag met jullie de tent op 
zunne kop en na de carnaval houdt deze Adjudant Fiësta wel Siësta!

Hallo allemaal, ik ben Rebecca 
Slaats. Deze carnaval ben ik voor 
jullie Prinses Summer. Ik ben 12 
jaar. Mijn vader heet Glenn, mijn 
moeder heet Suzanne en mijn 
zusje heet Caitlin. Ik speel hockey 
en hou ook van voetbal. Ik heb 
heel veel zin om samen met Prins 
Holiday en Adjudant Fiësta de 
tent op zunne kop te zetten, en ik 
hoop dat jullie allemaal naar de 
tent komen!
Groetjes, Prinses Summer

          Wij, Jeugdprins Holiday, Heerser van het Alvershool,  Goaltjespikker van Juventud, roffelaar van het GMK en    
          Graaf van Jong Nederland, samen met Jeugdprinses  Summer, de Speedy van HC Nuenen, het mooiste meisje  
          van de klas en Jeugdadjudant Fiësta, Opperstopper  van Juventud, chiller van de Stiphoutseweg,  
          proclameren samen:

Ten elfde: Niets is ons te gek, op Camping de  Lollige nar is altijd plek 
Ten tiende: Kampeermiddel groot of klein, de  slagboom zal altijd open zijn
Ten negende: De jeugdraad heeft een belangrijke  taak, zij zorgen voor veel vermaak
Ten achtste: De dansmariekes zoals gewend, zijn  ook dit jaar weer de zonnetjes in de tent
Ten zevende: De WC rol hoeft niet mee, er hangt  meer dan genoeg op onze plee
Ten zesde: Op deze camping is Wifi en aan de  bar verkopen ze een Bifi
Ten vijfde: Aan sporten geen gebrek, op de  dansvloer, minidisco of podium doen we lekker gek
Ten vierde: We zullen het alvast verklappen,  op woensdag gaan we (tent)haring happen.
Ten derde: Trek je mooiste pakje aan om naar  het grote campingfeest te gaan.
Ten tweede: De tent is voor heel veel plezier en  ieder doet dat op zijn eigen manier.
Ten eerste:  Ons motto staat voorop: we zetten  de tent op zunne kop!

De Jeugdraad: Mandy Royakkers, Chanty de Louw, Thijs de Kok, Suze de Louw,             Tom Westphal, Martijn van Rooij, Ties Gevers, Fieke de Bloeme, Eline Wouters, Marjolein van Erp



JEUGDPROGRAMMA
Zondag 8 februari 13.11 uur
Prinsenreceptie

Zaterdag 14 februari 14.11 uur
Optocht met aansluitend carnavalsbal

Zondag 15 februari 15.11 uur
Speel- & muziekplezier op camping De Lollige Nar!

Dinsdag 16 februari 14.11 uur
Veel spel en spektakel!

ALLE 
JEUGDSPONSORS 

BEDANKT!
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Dansgarde  
‘De Knappe van de Narre-Kappen’
Lise Gevers
Eline van Rooij (niet op de foto)
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

De meiden van de Showdans

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

Begeleiding Dansgarde
Erika van Zeeland
Joyce van de Broek
José Engelen
Sylvia van Lierop
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DANSGARDE & 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

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

van Lieshout Interieur
specialist in woninginrichting

van Lieshout Interieur | Opwettenseweg 76 | 5672 AJ Nuenen | Tel. 040-283 22 41
info@vl-interieur.nl | www.vanlieshout-interieur.nl

Thuis zijn is jezelf prettig voelen in een vertrouwde omgeving. Deze omgeving is een afspiegeling van uw
eigen smaak. Uw smaak, uw sfeer. Van Lieshout Interieur adviseert u graag hoe u materiaal, 

kleur en dessins kan combineren om zo van uw huis een thuis te maken.

040 283 36 36        www.tenbackdegroof.nl

Erik Barten
Tuin- en Parkmachines 

Wilhelminastraat 2b
Mariahout www.erikbarten.nl
Bel nu voor u winterbeurt     0499 - 42 21 18 

HONDENBROKKEN
SCHERP GEPRIJST

WWW.PETGIGANT.NL
WWW.PETFOOD.NL



DIERENSPECIAALZAAK 

 

Weverstraat 19  Nuenen  040-2838333 
 

Wij wensen u allemaal een prettige carnaval!! 
 

www.dedierenvriendnuenen.com en like onze facebookpagina 

DE SCHOEN
MAKER

Berg 1 Nuenen     040-283 92 05 
LEDERWAREN  en SLEUTELS

ERKEND REPARATEUR

Boord 14 Nuenen | 040 2837418 | www.kwekerij-jansen.nl 

 50 KLEUREN VIOLEN
 ASPERGES
 AARDBEIEN
 HANGPOTTEN MET WATERRESERVOIR
 GROENTEN- EN KRUIDENPLANTEN
 PERKPLANTEN
 VASTE PLANTEN















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

Verhuur van alle feestbenodigdheden

collse heide 58 | nuenen | 040-2839366
www.deverhuurspecialist.com | info@deverhuurspecialist.com

Huikert 17 te Gerwen     Tel: (040) 283 7008

- Wegenbouw, (sier)bestrating
- Grond- en rioleringswerkzaamheden
- Cultuurtechnische werken
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FOTO'S SEIZOEN 2014 Foto’s: Sander Bontje
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In deze uitgave van de Ouwe doos kijken we terug naar de 
carnavals     achtergrond van onze hoogheden. Na enig onderzoek 
bleek al snel dat alle hoogheden dit jaar het carnaval, in meer of 
mindere mate, niet vreemd zijn. Buiten het feit dat ze uiteraard 
ieder jaar met heel veel plezier zowel in als buiten Gerwen 
carnaval vieren hebben zij het ook met de paplepel in gegoten 
gekregen. De redactie dook de geschiedenisboeken in en hieruit 
kwamen verrassende feiten naar boven. 

Prinses La Quinta (vertaald in het Nederlands: Prinses de vijfde) is 
de 5e Prinselijke hoogheid in haar familie. Het was in 1970 dat haar 
oom Martien van Deursen als Prins Martien d’n Urste de scepter 
zwaaide als Prins van Pieperland (Volkel), enkele jaren later volgde 
haar vader Tiny van de Spijker (Prins Tiny I) eveneens als Prins van 
Pieperland. In 2004 stond ze aan de zijde van haar man André van 
Rooij toen hij onthuld werd als Prins Violus van ’t Narregat. Een jaar 
later, in 2005, was het haar neef die het volk voorging in Weversrijk 
(Nistelrode) als Prins Hertwin (van de Wijst). Nu precies 11 jaar 
na haar man (in 2015) is Cindy van Rooij als Prinses La Quinta de 
eerste Prinses die regeert over het Narregat. 
 
Adjudant Primera (eerste) Alex Gevers is een echte carnavals-
vierder. Al jaren loopt hij in de Gerwense en Nederwettense 
optocht mee als muzikant van Drumfanfare Jong Leven. Maar het 
waren ook zijn ouders Nard en Iet Gevers die in 1984 in de onecht 
werden verbonden als Boerenbruidspaar en 6 jaar later werden 
zijn oom en tante Bert en Corrie Gevers eveneens getrouwd. Dit 
is ook het 3e jaar dat er een ‘’Gevers’’ als hoogheid op het podium 
staat, in 2013 stond de vrouw van zijn neef Martijn, Marjon Gevers 
als Adjudant Flamma Prins Vurieus (Johan van Vroenhoven) bij 
en vorig jaar (2014) viel het de beurt aan zijn neef Koen Gevers 
als Adjudant Forchetta om samen met Prins Coltello (Bram 
Bastiaansen) de scepter te zwaaien over het Narregat. Maar ook 
van de kant van zijn vrouw krijgt hij de nodige carnavaleske input. 
Zijn schoonvader was jarenlang actief lid en ook in 1975 Prins 
Jubilatius bij CV ‘’De Leute’’ in Eindhoven.

Adjudant Segundo (tweede) Twan van Erp 
In 2009 was hij al eens Adjudant Da Capo bij 
Prins Fortissimo en hij is vanaf 2010 voorzitter 
van CV De Narre-Kappen. Als muzikant en 
tambour-maître van Jong Leven loop hij al 
vele jaren de optocht en zijn beide ooms Ad 
en Jan de Rijt zijn mede oprichters van CV De 
Dwersklippels uit Nuenen. 
 
Adjudant Tercera (derde) André van Rooij  
Hij is de derde Prins in de familie van zijn 
vrouw Cindy, maar voor de familie Van Rooij 
was hij de eerste hoogheid. Sindsdien is hij 
een carnavalsvierder in hart en nieren en zit 
het wel snor met het carnavalsgevoel. Dit 
kan ook niet anders als je kijk naar de buurt 
waarin hij is opgegroeid. ’t Alvershool is 
dit jaar omgedoopt tot ‘’Prins(ess)enhool’’ 
en dat niet voor niets. Misschien is dit gedaan als sneer richting 
D’n Dooienhoek (tijdens carnaval Prinsenhoek) welke al vele 
hoogheden geleverd heeft in de 15 jaar dat ze bestaat, maar als de 
geschiedenisboeken worden opengeslagen blijkt de nieuwe naam 
voor ’t Alvershool toch wel op z’n plaats. In het stukje ‘’Prins(ess)-
enhool’’ wordt dit verder toegelicht.
 
Jeugdprins Holiday, Daan van Erp 
Niemand van de hoogheden heeft zoveel carna-
valspap ingegoten gekregen als hij. Allereerst 
is hij geboren in de week voor carnaval om 
11:11 uur. Hij woont in het ‘’Prins(ess)enhool’’, 
wat al een voordeeltje is, maar ook van zowel 
vaders- als moederskant heeft hij het carnaval 
meegekregen. Zijn opa van moederskant Theo 
Knoops was in 1980 Prins Theo I, samen met 
Prinses Willy (oma) en adjudant Frans Bunthof. 
In 1983 viel het de beurt aan zijn moeder Yvonne 
om als Jeugdprinses samen met Jeugdprins Geert 
Wouters en adjudant Bram Arts de jeugd voor te 
gaan tijdens dat carnaval. Twee jaar later (1985) 
was zijn tante van moederskant aan de beurt om 
Jeugdprinses te worden, dit deed ze samen met 
John der Kinderen (Jeugdprins) en Mike van der 
Heijden (adjudant). Ook waren zijn moeder en 
tante jarenlang actief als dansmarieke en leiding 
van de dansgarde. Maar zijn vader Pieter is ook 
geen onbekende in het carnavalgebeuren. Hij 
blaast al jaren samen met Blaaskapel TIONA uit 
Nijnsel bij diverse carnavalsactiviteiten in Sint 
Oedenrode. In 2004 stond hij Prins Violus (André 
van Rooij) bij als Adjudant Cornutus en in 2010 
was hij (Dal Segno) samen met Twan van Erp (Da 
Capo) adjudant bij Prins Fortissimo (Erik de Groot).

UIT DE OUWE DOOS

Martien d’n Urste, 1970 Tiny d’n Urste, 1990 Prins Hertwin, 2005

Prins Theo I, 1980

Violus & Cornutus, 2004

Jeugdprinses Yvonne, 1983

Da Capo & Dal Segno, 2010

Jeugdprinses Henriette, 1985

Boerenbruidspaar Nard en Iet Gevers, 1984 Boerenbruidspaar Bert en Corrie Gevers, 1990
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Dit jaar staan er in Mariahout (’t Heidurp) 
een oom en tante van vaderskant als 
Prinselijk paar op het podium. Prins Ludwig 
en Prinses Annemarie Maas zwaaien dit jaar 
de scepter over de Heikneuters. Maar buiten 
alle publieke functies is er aan dat stukje 
Alvershool waar onze Jeugdprins woont ook 
heel veel werk achter de schermen verzet 
voor diverse commissies om het carnaval in 
Gerwen te laten slagen.

Prinses Summer, Rebecca Slaats Al van kleins af aan krijgt ze 
vooral het muzikale gedeelte van het carnaval mee. Zowel haar 
vader als moeder spelen (speelden) in verschillende carnavals-
kapellen in Eindhoven. Onder andere bij PIAS (Play It Again Sam) 
en de Dommelaers. 

Adjudant Fiësta, Jos van Lierop Zowel van vaders- als moeders-
kant werd er iets aan carnaval gedaan. Om te beginnen bij 
moederskant, hiervoor moeten we de Helmondse archieven in. 
De opa van moeder, Nol Hendriks, was mede 
oprichter van de Keiebijters in 1961/1962. 
Volgens de overlevering zou hij in het jaar 
voordat de Keiebijters werden opgericht Prins 
zijn geweest maar dit is nergens officieel 
beschreven. Wel is Nol Hendriks van 1962 tot 
1968 Opperceremoniemeester geweest en 
heeft hij in 1972 de Grootorde ontvangen. 
Een oom van moeder is de schrijver van de 
Helmondse carnavalsklassieker En dè hittie naw gedoan um dettie 
Hellemonder is. 
Voor vaders kant kunnen we het hier in het Gerwen zoeken maar 
moeten we ook de sprong (weer) naar Mariahout maken. De opa 
van vaderskant is jarenlang betrokken geweest als jurylid van 
de optocht van het Narregat en een tante van vaderskant (in het 
Gerwense beter bekend als Juffrouw Marion) heeft in het begin 
van de jaren ’80 van de vorige eeuw als leiding/trainster van de 
dansgarde haar steentje bijgedragen aan het carnaval in Gerwen. 
Een nichtje van Jos was in 2008 Jeugdprinses Eelke (Berkvens) bij 
de Heikneuters in Mariahout.
 

’t Alvershool, dit jaar omgedoopt tot ‘’Prins(ess)-
enhool’’ is een favoriete buurt voor CV De Narre-
Kappen om een hoogwaardigheidsbekleder voor het 
Gerwense carnaval te zoeken. 
Vanaf 1980 moeten we het op ’t Alvershool 
gaan zoeken. Hieronder een overzichtje van alle 
hoogheden die deze buurt geleverd heeft:
 
1980: Prins Theo I en Prinses Willy – Theo en Willy Knoops 
1983: Jeugdprinses Yvonne – Yvonne Knoops 
1984: Seniorenpaar Frits en Gerda Rooijakkers 

1985: Jeugdprinses Henriette – Henriette Knoops 
1988: Jeugdprins Gerlo I – Gerlo Coolen 
1991: Boerenbuidspaar Jan en Iet van Tien 

1995: Jeugdprinses Christel – Christel van Tien 
1996: Boerenbruidspaar Jan en Heleen Bunthof 

2004: Prins Violus – André Van Rooij 
2004: Adjudant Cornutus – Pieter van Erp 
2010: Adjudant Dal Segno – Pieter van Erp 
2015: Prinses La Quinta – Cindy van Rooij 
2015: Adjudant Tercera – André van Rooij 
2015: Jeugdprins Holiday – Daan van Erp 
2015: Jeugdadjudant Fiësta – Jos van Lierop

Seniorenpaar Rooijakkers, 1984

Boerenbruidspaar Jan en Iet van Tien, 1991

Boerenbruidspaar Jan en Heleen Bunthof, 1996

Prins Ludwig & Prinses Annemarie, 
Mariahout, 2015

Jeugdprins Gerlo, 1988

Nol Hendriks, Keijebijters

Jeugdprinses Christel,1995

Leiding dansgarde Gerwen, Marion v Lierop, 1982 Jeugdprinses Eelke, Mariahout



AAVI  
MEUBEL- &

INTERIEURBOUW

Haverkamp 5

5674 PC 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

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

Van Lieshoutgaarde 1a Nuenen

• Ik kijk nooit te diep in het 
glaasje, ik drink altijd uit de fles 

• Half dronken is zonde van je 
geld 

• Je moet niet dronken dat ik 
denken ben 

• Ik ga verkleed als mezelf, dat is 
al gek genoeg 

• Ik vond het volgende biertje 
toch lekkerder 

• Iedereen praat over mijn 
drinken, maar niemand over 
mijn dorst 

• Neem het leven niet te serieus, 
je overleeft het toch niet 

• Ik ben geen probleemdrinker; 
ik maak er namelijk geen 
probleem van dat ik drink 

• Ik mocht van de dokter maar 
vier biertjes per dag, ik heb nu 
zes dokters... 

• Altijd dronken is ook een 
geregeld leven 

• Het feest kan beginnen, want 
wij zijn binnen 

• Ik ben geen alcoholist, ik heb 
een doseringsprobleem 

• Half bezopen is een gebrek aan 
doorzettingsvermogen 

• Voorkom een kater, blijf 
dronken 

• Ik word altijd dronken van één 
biertje, meestal het 16e...

CARNAVALSSPROKEN
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COLÛMN
Ook dit jaar is me weer gevraagd om een column te schrijven in 
deze carnavalskrant, maar de inspiratie ontbrak. Waarom zult u 
zich wellicht afvragen. Nou dat zal ik u eens vertellen.
Al jarenlang houdt een kleine, unieke groep zich bezig met het 
jagen op het Prinselijk Gevolg. De meesten die dit lezen, weten 
wie ik bedoel. Nee, niet dat groepje dat de 8e van de 8e, de 9e van 
de 9e etc. bij elkaar komt om te raden. Nee, de harde kern die al 
jarenlang de juiste informatie heeft en het Prinselijk Gevolg goed 
heeft.
Om deze informatie te verzamelen was toentertijd nog extra inzet 
nodig zoals bijvoorbeeld auto’s achterna rijden, in sloten liggen, 
onder ramen liggen en veel zeggen dat je het weet, in de hoop dat 
iemand zijn mond voorbij praat.
Echter, afgelopen jaar is de technologie toegeslagen. Ook in ons 
groepke. Jagen gebeurt voortaan via de app. De app zegt u, ja ik 
bedoel info versturen via de mobiele telefoon.
Wie had dit jaren geleden gedacht! Niet dat het slecht is hoor. Ons 
vrouw is blij dat ze geen vuile broek meer hoeft te wassen, als ik 
weer eens met Harold ergens in de sloot had gelegen of als we bij 
Hans van den Berk onder het raam door hadden gekeken.
Nee, deze tactiek is niet meer nodig, want we appen. We sturen 
een bericht de ether in en dan komt de info vanzelf binnen via de 
Serieuze Jagersapp, de Raad van Appers, de app van de Gerwense 
Bikers, de Opa’s app en van allerlei andere mensen die denken iets 
te weten. 
Nog nooit hebben we zoveel informatie gehad over het Prinselijk 
Gevolg van dit jaar. Sommigen wisten het zeker, Alex Gevers had 
er iets mee te maken, anderen gingen voor Sander Blommaert of 
wederom Rick van de Sande.
Maar de overflow aan informatie zorgde alleen maar voor meer 
verwarring en verwarring zorgt voor tweespalt en dit verstoort 
goed jagersgedrag. Sterker nog, in ons eigen groepke vertrouwde 
ik niemand meer en vice-versa. Anderen zetten mij weer 
buitenspel en ik moest alles aanwenden om in hun app te mogen 
komen. Het moet niet gekker worden!
Maar wat bleek, al deze informatie was fout. De apps hadden niet 
gewerkt. Het nieuwe Prinselijk Gevolg dat er dit jaar stond, was 
door niemand geraden.
Compliment voor de Prinsenkeuzecommissie die dit geheim heeft 
kunnen houden in deze moderne tijd vol appers. Ik wens Prinses 
La Quinta en haar adjudanten dan ook een mooie carnavalstijd 
toe.
Maar even terugkomend op het appen. Ik denk dat we als jagers 
weer terug moeten naar de basis, ook al wordt daarbij de broek 
vuil. Auto’s achterna rijden en mensen schaduwen als ze ergens 
heen gaan. Want dit levert wél resultaat op. Ook roep ik iedereen 
in ons groepke op om elkaar weer alle vertrouwen toe te zeggen 
en de handen weer ineen te slaan, opdat we er volgend jaar 
weer staan. Dat we weer trots kunnen zijn dat we het geraden 

GRATIS PENDEL  BUS 
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.

Bij het ter perse gaan van deze krant waren de exacte rijtijden 
van de bus nog niet bekend. De bus stopt waarschijnlijk op de 
volgende plaatsen: Park in Nuenen, Residentie D’n Tent in Gerwen 
en MFA in Nederwetten. Meer info volgt in de media, dus houd 
onze website www.narre-kappen.nl in de gaten voor het laatste 
nieuws hierover.

hebben en niet als nu moeten afdruipen na wekenlang vol te 
hebben gehouden dat we het wisten. Want we wisten niks, zipp, 
ondanks alle onze appkes.

En daarom mensen ontbrak het me dit jaar aan inspiratie. Ik had 
de spanning gemist van het jagen, een gezellig samenzijn met 
mensen die ik vertrouw en op het einde de sensatie van het weer 
goed hebben van het nieuwe Prinselijk Gevolg.

Dus hierbij mijn oproep om het appen het 
appen te laten en weer terug te gaan naar 
de basis van het jagen. Ik hoop dan ook 
volgend jaar genoeg inspiratie te hebben 
om een nieuw mooi carnavalsverhaal te 
kunnen schrijven voor deze mooie krant.

Tot volgend jaar.
Piet Verhagen, jager in hart en nieren.



•   airconditioning

•   koeltechniek

•   Nuenen 040 291 28 83

WWW.HENRYENGELS.NL

MAATWERK 
IN KEUKENS

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

Zoekt u een nieuwe keuken?

Rechtsgebieden

- Aansprakelijkheid en verzekeringen
- Contracten
- Huur
- Faillissementen en schuldsaneringen
- Personeel en arbeid
- Ondernemingen en bestuurders

Contactgegevens

Westphal Johansen advocaten
Laar 1B
5674 RC Nuenen

Tel: 040 - 248 15 76
Fax: 040 - 248 15 79

info@wjadvocaten.nl 



BRUNCH

www.narre-kappen.nl

carnavalsmaandag
maandag  maart

aanvang
brunch

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

Kaarten á €7,50 (voor leden)

Kinderen betalen €2,50 
Verkoop van de kaarten aan de kassa/bar in de Tent
of bij Petrie Vermeltfoort, Heuvel 8.

RIKKEN & TOEPEN

Gratis deelname
aanmelden kan tot maandag 16 febr. 14.00uur 
aan de kassa/bar in de Tent tijdens de activiteiten

aanvangrikken & toepen14.30uur

Onder het genot van een borreltje een
kaartje leggen en met mooie prijzen 
naar huis gaan schrijf u nu in!



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

zorgboerderij
�etscafé
feesten en partijen
catering barbecue gourmet

tel: 0499-477162
info@krakenburg.nl
www.krakenburg.nl
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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 
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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 voor 
spektakel op het podium en laten ze zien dat Gerwen en omstreken 
barstensvol met talent zit.

Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar nieuw talent, dat er samen 
met De Blaospoepers een geweldige avond van wil maken.
Ja, inderdaad, na de geweldige aftrap van vorig jaar, zijn ook dit jaar 
De Blaospoepers weer van de partij. Met hun geweldige muziek 
geven ze de Playbackavond nog meer kleur en zijn ze een garantie 
dat de tent weer op zijn kop wordt gezet. Het belooft dus ook dit 
jaar weer een geweldige avond te worden, die je beslist niet moet 
missen! 

Dus ben jij op zoek naar eeuwige roem of gewoon een gezellige 
carnavalsavond, zorg dan dat je erbij bent.

Opgeven voor de playback kan bij:
Jeroen Knoben, e-mail: hoofdbijzaken@narre-kappen.nl

Tot zondag 15 februari in onze feesttent!

CARNAVALS ZONDAG

PLAYBÄK



Dick Wijnhoven

De Huufkes 104 . 5674 TM Nuenen
Tel. 040-7878304 . Mobiel 06-55370578  

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



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



De Huufkes 9
5674 TL NUENEN
040 - 290 71 50

elektro@etbvankeulen.nl
www.etbvankeulen.nl

CARNAVAL
2015

Bekijk voor ons gehele programma 
op de website of facebook.

VRIJDAG 13 FEBRUARI
Skôn Vrouwkesavond
Aanvang 20.11 uur

ZONDAG 15 FEBRUARI
D’n Optocht

en daarna in polonaise naar Goesting

MAANDAG 16 FEBRUARI
Pulle Vulle
Traditioneel gezellig - Aanvang 14.11 uur

DINSDAG 17 FEBRUARI
KIndermiddag Aanvang 14.11 uur       

Kladjes kiepen Aanvang 21.11 uur 

Goesting
Park 61
5671 GC Nuenen
040 - 283 3133
info@goestingnuenen.nl 
www.goestingnuenen.nl

CARNAVAL
20152015CARNAVAL  

 

 

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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Zodoendeoudjesdè , ze zetten de tent op z’n kop!
Gezelligheid is wat De Narre-Kappen u gaan bieden op zaterdag  -
middag 7 februari. En u ons, want wij vinden het elke keer 
fantastisch dat zo vele Gerwense senioren te gast zijn in onze 
Residentie.

De “tent” is open vanaf 13:00 uur en de middag gaat van start om 
13:30 uur. Prinses La Quinta en haar adjudanten Primera, Segundo 
en Tercera zullen u samen met Jeugdprins Holiday, Jeugdprinses 
Summer en Adjudant Fiësta warm ontvangen met koffie en vlaai.

De Gerwense mensen met veel levenservaring gaan op deze 
zaterdagmiddag de tent op z’n kop zetten. Én ze gaan aan de 
“jonge” mensen tonen hoe carnaval gevierd wordt, want zodoen-
deoudjesdè. Er is een aantal artiesten van zowel binnen als buiten 
de dorpsgrenzen gecontracteerd om er een geweldige happening 
van te maken. En natuurlijk kunnen weer fantastische prijzen 
gewonnen worden tijdens het kienspektakel! Eigenlijk is onze 
Residentie voor één middag het Gerwense Bingopaleis.

Dit jaar zal voor de zesde keer de Senior van het Jaar worden 
geëerd. Iemand met een grote toegevoegde waarde voor het 
leefklimaat voor Gerwense senioren zal in het zonnetje worden 
gezet en de versierselen in ontvangst mogen nemen. Afgelopen 
jaar viel Narda Schrurs terecht de eer te beurt als dank voor haar 
positieve bijdrage aan ons dorp. 
Wie in 2015 de senior (m/v) wordt, blijft nog geheim tot 7 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) 284 00 68. 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 zaterdag 7 februari in onze Residentie.

Senior van het Jaar 2014
Tijdens de seniorenmiddag van 2014 werd deze onderscheiding 
uitgereikt aan Narda Schrurs. Narda is een bezige bij, het regelen 
zit haar in het bloed. Zij heeft het druk met haar vrijwilligerswerk. 
Op woensdagmiddag verzorgt ze het kaarten en op donderdag-
middag het kienen. Narda regelt alles van A tot Z, en als iemand 
niet zelfstandig kan komen dan speelt zij voor taxi-chauffeur.
In het verleden is Narda vele jaren actief 
geweest bij Jong Nederland, ze was er vanaf 
de oprichting bij. Eerst als leidster van de 
Rakkers, later als lid van de kookstaf voor 
de zomerkampen.

Senior van het Jaar 2014: Narda Schrurs

SENIORENMIDDAG



040 283 6786

. 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 

MAASBOUW BV

Gerwen
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CLUB 111, maakt ideeën waar
Stichting carnaval voor jong en oud Nuenen, dat is de officiële naam 
voor Club 111 Nuenen. Ieder jaar is onze doelstelling “Het bevorderen 
van de viering van carnaval voor iedereen, met speciale aandacht voor 
de jeugd en senioren, stimulering en aanvulling van carnavalsactivi-
teiten in het dorp Nuenen, Gerwen en Nederwetten.”
Over de initiatieven heeft het Nuenens carnaval de afgelopen jaren 
niets te klagen. Evenementen zoals Ameezing en D’n Aftrap zijn 
voorbeelden van nieuwe ideeën die, ondanks hun jonge bestaan, 
inmiddels een begrip zijn geworden tijdens het Nuenens carnaval.
Maar ook het afgelopen jaar geïntroduceerde Overdwars Krakers-
festival zal dit jaar opnieuw en grootser plaatsvinden. De pendelbus, 
welke vorig jaar voor het eerst een aantal dagen rondreed tussen 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten, zal eveneens een vervolg krijgen 
in 2015. Deze initiatieven hebben één ding gemeen; ze werden 
allemaal opgezet met een substantiële bijdrage van Club 111 en 
zullen ook dit jaar weer ondersteund worden.
 
Wat doet CLUB 111 in 2015
Naast de bovengenoemde doelen, komen er jaarlijks vele aanvragen 
binnen van de diverse verenigingen en muziekskes. Alle aanvragen 
worden getoetst of ze voldoen aan de doelstelling van CLUB 111.
Bijvoorbeeld de publieksprijzen van € 111 voor de optochten 
van Nuenen, Gerwen en Nederwetten komen weer voor onze 
rekening, maar ook de Skôn vrouwkes, de zieken en carnaval in de 
Akkers worden ondersteund. De feestverlichting in en rond het 
Park ter bevordering van de sfeer en de veiligheid zullen dit jaar 
weer bekostigd worden door de stichting. Maar ook de andere 
Nuenense carnavalsverenigingen laten wij niet in de kou staan en 
de muziekskes kunnen weer een subsidie aanvragen van € 111 voor 
de aanschaf van muziekstukken en instrumenten. Uiteraard worden 
het DOA-bal en het Halfvastenfestijn 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 wat nog zal volgen in de 
resterende drie dagen.
Afgelopen jaar werd voor de zevende en tevens laatste keer de 
Lapzwans uitgereikt. De Lapzwans is een unieke CLUB 111-onder-
scheiding die wordt uitgereikt aan iemand die zich op een eigen-
zinnige manier verdienstelijk en nuttig maakt voor de Nuenense 
gemeenschap. Afgelopen jaar was Matheu Timmermans de 
gelukkige. Matheu is de geestelijk vader van deze onderscheiding, 
evenals van de paal en het Club 111-lied. De Lapzwans kon dan ook 
op geen mooiere plaats eindigen dan in zijn handen.
Tevens hebben wij afgelopen jaar ritueel afscheid genomen van de 
paal. Traditioneel werd de paal, voorzien van attributen en onder 
het genot van een kantelborrel, gehesen. Echter de fysieke staat van 
de paal liet dit niet meer toe en er zijn mooie onderscheidingen van 
gemaakt.
De SOOS-middag vindt dit jaar voor het eerst plaats in café Ons 
Dorp. Een nieuwe locatie met nieuwe mogelijkheden. Deze middag 
is alleen toegankelijk voor donateurs.

Donateur worden?
Draagt u net als de huidige 270 donateurs 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 
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 website www.club111nuenen.nl of neem 
contact op met één 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
Bart Verkuijlen (bestuurslid)
Remco van den Boogaard (bestuurslid) 

Of stort uw bijdrage van € 55,55 op rekeningnummer 
NL29ABNA044.44.75.087, t.n.v. CLUB 111 te Nuenen, o.v.v. uw naam. 
 

CLUB 111
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Renovatie  Nieuwbouw  Houtrot 

Kerkakkers 1 - Gerwen (Nuenen) 

info@glasbedrijfsmits.nl

Sinds 1976

Zit u ergens mee? 
E-mail Hoofd Bijzaken!
hoofdbijzaken@narre-kappen.nl

“Problemen zijn er om 

opgelost te worden!”

— Hoofd Bijzaken



WWW.KOFFERBAKVERKOOP-GERWEN.NL 

VOOR INLICHTINGEN ZIE ONZE WEBSITE OF STUUR 

EEN E-MAIL NAAR info@kofferbakverkoop-gerwen.nl  

KOFFERBAK
VERKOOP

GERWEN
19    APRIL

Gildeterrein Lankveld 10

Een leuke en gezellige markt!
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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 80 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:



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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Zaterdag 14 februari 

Aansluitend op de Gerwense optocht: 

Optochtbal in Residentie D’n Tent 

van CV De Narre-Kappen

Gratis
 entree!
Bring deine MEGA  STIMMUNG 

mit ja!

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 vindt u het reglement en overige informatie. U kunt ook bellen 
met Louis Hooft: tel (040) 283 79 31.

Route en tijd
De route is ingekort ten opzichte van vorig jaar. 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 met De Nünentaler Schürzenjäger!
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. 
Voor het Optochtbal hebben we dit jaar de geweldige feestband de 
De Nünentaler Schürzenjäger kunnen strikken! Allemaal 
Freizeit Ski Lehrer, weliswaar een mix van “veteraan, recreant, 
super sportlich”, maar vooral Après-ski Lehrer (ze rekenen zichzelf 
inmiddels tot Après-ski hoogleraren). Kortom, een supermix van 
Après-ski en Oktoberfest met een MEGASTIMMUNG!

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 uw agenda!

OPTOCHT EN OPTOCHTBAL



BÅMI’S BÄKKEN

Hoedoededè?
Nou zo! De redactie heeft een professione bamibakker gevolgd.  

 Koop niet meer dozen bamischijven dan je op kunt eten
 Schoon en vers frituurvet
 Voldoende grote friteuse
 Een schone werkomgeving
 Een veilige werkomgeving
 Een opgeruimde werkomgeving
 Verwarm de friteuse voor naar 170 graden
 De bami’s niet van tevoren ontdooien
 Niet meer dan drie producten tegelijk in het vet
 Het vet niet voor andere producten gebruiken
 Het product minstens 20 minuten door laten bakken
 Iets korter kan. Maar houd in de gaten dat ze niet te donker worden,  

     dan is waarschijnlijk de olie te heet.
 De eerste twee dagen na consumptie geen toiletbezoek
 HACCP? Wasda? Have A Cup of Coffee and Pray?
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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
Bank:  NL11RABO 01374.03.267, 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 Gerwenaren 
die niet aan het carnaval deel kunnen nemen. Prinses La 
Quinta, Jeugdprins Holiday en hun gevolg, bijgestaan door de 
dans mariekes, 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 er helaas niet bij kunnen zijn, 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)
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FOTO'S SEIZOEN 2015 Foto’s: Sander Bontje
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COMMISSIE UITGELICHT 

DE PLAYBÄKCOMMISSIE
In serie “commissie uitgelicht” gaan we dit jaar op zoek naar de 
personen achter de Playbackcommissie. 

De playbackavond is al vele jaren niet meer weg te denken uit 
het Gerwense carnaval. Al zeer vele Gerwenaren en natuurlijk 
ook deelnemers van buiten Gerwen hebben hun acts tentoon-
gespreid op deze geweldige avond. We herinnert zich niet de 
acts van de groep Piet van de Berk, de groep Engels-Van de 
Sande, de Kwekkers met hun Afrikaanse act of Martien Bunthof 
die jarenlang het spits afbeet op de Playbackavond. Maar ook 
Harold’s Angels die de laatste jaren een patent hebben op de 
eerste prijs tijdens de Playback. Het hoge niveau, niet alleen qua 
playback maar zeker ook het carnavaleske, is het bewijs dat deze 
avond nog steeds niet het einde van zijn houdbaarheidsdatum 
heeft bereikt. Dit volgens de commissie, die bestaat uit Jeroen 
Knoben, Harold Hendriks, Piet Verhagen en sinds kort Bram 
Bastiaansen.

Toch is vorig jaar gekozen voor een andere opzet van de 
Playback. Het playbacken maakt nog steeds onderdeel uit van 
deze zondagavond, echter De Blaospoepers uit Nuenen spelen 
sinds vorig jaar een flink “toontje” mee. Deze nieuwe opzet doet 
echter niets af aan het niveau van de avond, nee sterker nog, het 
versterkt elkaar. De Blaospoepers met hun repertoire en goede 
muzikanten zorgen voor sfeer in de tent en dit afgewisseld met 
de playbackacts, staat garant voor een geslaagde avond.

Mensen die afgelopen jaar de zondagavond met carnaval, al 
jaren de vaste avond voor de Playback, de tent hebben bezocht, 
zullen beamen dat deze nieuwe opzet het verdient om voort 
te zetten. Niet alleen maakt dit het programma afwisselender, 
maar het zorgt er tevens voor dat mensen carnaval op een 
andere manier beleven. De Bloaspoepers spelen namelijk niet de 
carnavalsschlagers die je elke carnaval hoort, maar hebben een 
repertoire van eigentijdse liedjes dat ervoor zorgt dat eenieder 
het naar zijn zin kan hebben op deze avond.

Als commissie denken wij dat door deze stap te zetten de 
zondagavond een blijvertje is voor het hedendaagse carnaval.
Wij hopen dan ook dat de Playbackavond nieuwe stijl nog 
meer deelnemers oplevert en er ook voor zorgt dat mensen 
die normaliter carnaval niet vieren toch de weg naar onze tent 
vinden.

De Playbackcommissie



Zsa Zsa Zsoe
Al een aantal jaren speelt Zsa Zsa Zsoe op 
de zaterdagse Zwamavond en de Prins-
receptie. Ook is dit clubje niet meer weg te 
denken uit de Gerwense optocht.

Inmiddels kennen de Gerwenaren Zsa 
Zsa Zsoe wel een beetje. Toch wordt er 
regelmatig gevraagd: wáár komt nou die 
naam vandaan? Bovendien is hij lastig te 
schrijven en uit te spreken. Beter goed 
gejat dan slecht verzonnen, dachten we 
12 jaar geleden. Zsa Zsa Zsu (spreek uit als 
Za Za Zoe) is afkomstig uit een bepaalde 
aflevering van de tv-serie Sex and the City. 
Het betekent ‘vlinders in je buik hebben’. 
Dat probeert het muziekclubje natuurlijk te 
laten zien en horen. Vrolijk, (nog steeds best 
wel) jong en kleurrijk! De schrijfwijze is een 
beetje aangepast om het niet moeilijker te 
maken dan het al is: Zsa Zsa Zsoe dus!

De band is ook buiten de carnaval actief. 
In juni was het feest toen de derde plaats 
werd behaald op het blaaskapellenfestival 
in Eersel. In augustus ging de reis naar 
Bobbejaanland. Ook de Belgen waren 
gecharmeerd van de muziek! Vooral Mega 
Mindy viel in de smaak. In Geldrop werd 
gespeeld op de braderie.

Na een geslaagd jubileumjaar is het nu 
weer tijd om de blik naar voren te richten. 
De volgende carnaval staat alweer voor 
de deur en ook dit jaar komt Zsa Zsa Zsoe 
in Gerwen! Verder zijn ze te vinden in ‘het 
Nuenense’. Op carnavalsmaandag gaan ze 
hun opwachting maken in het Fijnfisjenie! 
Café van Omroep Brabant. Kortom, een 
gezellig Feestseizoen staat ze te wachten.
Zsa Zsa Zsoe wenst iedereen een kei 
gezellige carnaval, in het bijzonder Prinses 
La Quinta en haar Mannen. 

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-daknummers. 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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GERWUS VOLKSLIED 

In Gerwen is ut g
ezellig en skòn

Een durp van gein
 en plezier!

Een durp van hil s
kòn vrouwkes

kijk hier is, kijk da
ar is, kijk jou is!

In Gerwen is ut ge
zellig en skòn

Een durp van gein
 en plezier!

Ut Brabantse Gerw
en, ja Gerwen

Gerwin stoa boven
 an!
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Aansluitend op de optocht van Gerwen: 

Optochtbal in Residentie D’n Tent van CV De Narre-Kappen

Gratis entree!
Bring deine MEGA  STIMMUNG mit ja!

ZAT 
14 FEB 
2015
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ORGANISATIE CV DE NARRE-KAPPEN

Bestuur
Twan van Erp (voorzitter)
Judith Verhagen (vice-voorzitter)
Petrie Vermeltfoort (secretaris)
Gert Ketelaars (penningmeester)
André van Rooij 
Rian van den Berk
Rick van de Sande

Hoogheden
Prinses La Quinta – 
 Cindy van Rooij 
Adjudant Primera – 
 Alex Gevers
Adjudant Segundo – 
 Twan van Erp
Adjudant Tercera – 
 André van Rooij
Jeugdprins Holiday –
 Daan van Erp
Jeugdprinses Summer –
 Rebecca Slaats
Jeugdadjudant Fiësta –
 Jos van Lierop
Grootvorst –
 Bram Bastiaansen

Dames van de Raad
Petrie Vermeltfoort
Erika van Zeeland
Cindy van Rooij
Ellen Sanders
Marina van der Heijden
Manon Swinkels

Seniorencarnaval
Ellen Sanders
Twan van Erp
Marina van der Heijden
Harrie Vermeltfoort
René van de Westelaken

Optocht
Louis Hooft
André van Rooij
Theo Veldkamp
Toon van Zeeland
Sander Bontje

Raad van Elf
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
Jeroen Knoben
Anton Donkers
Hans van den Berk
Gert Ketelaars
Twan van Erp
Vincent van Kuringen
Koen Gevers
Johan van Vroenhoven

Maandagcommissie
Gert Ketelaars
Jeroen Knoben

Redactie D’n Nar
Pieter van Erp
Rick van de Sande
Piet Verhagen
Sil van Erp
Sander Bontje

Gerwens Muziekfeest  
Jeroen Knoben
Bram Bastiaansen
Piet Verhagen
Harold Hendriks

Ziekenbezoek
Rian van den Berk
Sil van Erp

Hoofd Bijzaken
Jeroen Knoben

Zwamavonden
Gerrit van den Tillaart
Louis Hooft
Ad Donkers
Gert Ketelaars
Twan van Erp

Jeugdcarnaval
Petrie Vermeltfoort
Cindy van Rooij
Erik de Groot
Anton Donkers
Esther Gevers

Dansgarde 
Lise Gevers
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

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

Begeleiding Dansgarde
Erika van Zeeland
Joyce van de Broek
José Engelen
Sylvia van Lierop

Prinskeuzecommissie
Arno Donkers
Hans van den Berk
Erik de Groot
Willem de Laat

Hoffotograaf
Sander Bontje

Carnavalsbrunch
Hans Schoenmakers
Ans Schoenmakers
Piet Verhagen
Koen Gevers

Website
Sander Bontje

Facilitair
Theo van Duppen
Toon van Zeeland
Hans van den Berk
Hans Schoenmakers
Gert Ketelaars
Rick van de Sande

Afvaardiging bestuur 
Comité Gerwen Aktief
Sander Bontje (penningmeester)
Toon van Zeeland
André van Rooij

PR-commissie
Twan van Erp
Gert Ketelaars
Sander Bontje
Rick van de Sande
Manon Swinkels

VOLG ONS OP:
www.narre-kappen.nl/feed
facebook.com/cvdenarrekappen.gerwen
@Narrekappen

Contact leggen met één van de commissies? 
www.narre-kappen.nl



Samen zorgen wij ervoor 

dat u de bloemetjes 

buiten kunt zetten

tijdens deze Carnaval!

Bleekerweg 11a Asten * www.geversplanten.nl * 0493-47 05 21  

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


