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VAN DE REDACTIE 
Beste lezer,

U heeft de 50e editie van D’n Nar in handen. En daar zijn we trots 
op! Dit seizoen valt carnaval in het eerste weekend van februari. 
Dat is behoorlijk vroeg in het jaar. Deze krant is daarom in een 
recordtijdsbestek voorbereid, verzameld, geredigeerd, van foto’s 
voorzien, opgemaakt, gedrukt en verspreid. In de wandelgangen 
hoor je overal dat men al druk bezig is met de voorbereidingen van 
het carnavalsfeest in februari. Eigenlijk begint het dorpsfeest zelfs 
al eerder, want de eerste zwamavonden zijn al eind januari! Als u dit 
leest, is de tent van onze residentie waarschijnlijk al in opbouw of 
staat hij zelfs al op het Heuvelplein. Zie verderop in dit blad voor een 
artikel over de Commissie Facilitair om te zien wat hier allemaal bij 
komt kijken.

Er is één commissie die in deze drukke tijd welverdiend op zijn 
lauweren kan rusten. De PKC (Prins Keuze Commissie) heeft op ons 
Prinsenbal weer puik werk afgeleverd met het fantastische duo Prins 
Teskavo en Adjudant Cafika. “Carnaval vieren gaat goed, als je het 
op zijn Gerwens doet!” is het motto en daar is geen speld tussen te 
krijgen.

En er staat een supertrio op het podium voor de jeugd! Prins Fireball 
gaat samen met Jeugdprinses Magic en Hofdame Sensation de tent 
op stelten zetten.

Tot slot duiken we de geschiedenis in naar 1972, het geboortejaar 
van onze prins. We interviewen de organisatie van het Darten tegen 
de Prins over het 22-jarig bestaan van dit sportieve evenement.

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die iedere keer opnieuw 
samen de schouders eronder zetten om van carnaval een waar 
Gerwens dorpsfeest te maken. Of het nu gaat om broodjes smeren 
voor de receptie, de bonnenverkoop, het oefenen met de dans  -
mariekes of het rondbrengen van deze carnavalskrant... We doen het 
op zijn Gerwens!

En dank aan alle adverteerders en sponsoren. Uw ondersteuning is 
meer dan welkom en helpt ons om voor jong en oud de carnavals-
activiteiten in ons dorp te organiseren.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van deze carnavalskrant 
en hopen dat u na het lezen van deze krant met een glimlach zult 
denken: “Ik wist het wel: het gaat goed als je het op zijn Gerwens doet!”

De redactie 
Sil, Piet, Pieter, Rick en Sander
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VAN D’N VURZITTER

Beste carnavalsvrienden,

Na een relatief korte voorbereiding zijn wij weer klaar voor carnaval 
2016. Al onze commissies draaien weer op volle toeren om er samen 
met u een geweldig feest van te maken. In tijden dat het wereld-
nieuws weinig goeds bevat, is het heerlijk om samen even lekker de 
sleur te ontwijken en te genieten van carnaval. Hier in Gerwen doen 
we dat natuurlijk in onze sfeervolle tent op ons mooie plein.

Vanaf begin november zijn we met de vereniging al on tour, met het 
bezoeken van de diversen prinsenballen. Op zaterdag 21 november 
waren wij zelf aan de beurt. Onze jeugdige kartrekkers Prins Holiday, 
Prinses Summer en Adjudant Fiësta gingen ’s middags voor de 
laatste keer voorop in de polonaise. Hun motto was: We zette de 
tent op zunne kop! En dat hebben ze zeker gedaan. Samen met de 
jeugdraad hebben zij er een keileuk feest van gemaakt. 
Na een superspannende goochelact, uitgevoerd door een semi -
professionele goochelaar kwam daar het nieuwe jeugdtrio tevoor-
schijn. Jeugdprins FireBall, Prinses Magic en Hofdame Sensation gaan 
samen met de jeugdraad voorop in het Gerwense jeugd carnaval.  
Aan hun motto zal het zeker niet liggen: We zetten de boel op stelten! 

De tent liep op zaterdagavond lekker vol voor het prinsenbal. De 
Wetters, Neppers, Dwèrsklippels en Stemkes kwamen afscheid 
nemen van ons kwartet. Prinses La Quinta heeft met verve laten zien 
dat ook een prinses haar mannetje staat. Op zeer enthousiaste wijze 
en met veel passie voor carnaval heeft zij De Narre-Kappen samen 
met haar drie adjudanten meer dan goed vertegenwoordigd. En 
haar motto werd meermaals aangehaald: Zodoededè! 
Rond de klok van elven begint tijdens zo’n prinsenbal de spanning 
enigszins toe te nemen. Er wordt wat rondgekeken of er onbekende 
gezichten zijn, of dat er juist mensen gemist worden. 

Na een heuse speech van Barack Obama werd om 11 over 11 het 
gordijn open  getrokken en stond daar een kersvers duo. En wat voor 
een duo. Prins Teskavo en Adjudant Cafika gaan de Gerwense kar 
trekken komend jaar. Met Johan de Louw en Gert Ketelaars, zoals ze 
in het dagelijks leven heten, hebben we twee rasechte Gerwenaren 
op het podium staan. Dit is dan ook terug te horen in hun motto: 
Carnaval vieren gaat goed, als je het op z’n Gerwens doet!

Komend jaar hebben we weer een gevarieerd programma opgesteld 
met voor ieder wat wils. Onze zwamavonden staan bol van het 
topentertainment. Op zaterdag is er d’n optocht gevolgd door 
het optochtbal. En op zondagavond komt natuurlijk het Gerwens 
talent weer bovendrijven. Voor onze jeugd en ouderen staat de 
tent natuurlijk ook altijd open. Wij danken onze adverteerders, 
begunstigers en vrijwilligers heel hartelijk. Zij maken het mogelijk 
dat wij in ons Narregat een mooi carnavalsfeest kunnen vieren met 
iedereen.

Graag verwelkomen wij 
u tijdens een van onze 
activiteiten in onze 
skonne tent.

Alaaf,

Twan van Erp
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“
EVEN VOORSTELLEN...

Beste Narren en Narrinnen,

Ergens in april stond Willem de Laat van de PKC bij ons aan de deur. 
Hij wist niet hoe snel hij binnen moest komen, want in onze buurt 
zit natuurlijk de harde kern van de verraaicommissie. Al snel kwam 
de vraag of ik komende carnaval de prins van de Narre-Kappen zou 
willen zijn. Ikzelf was er al snel van overtuigd dat ik dit wel wilde, maar 
het duurde even voordat mijn vrouw Bertine het ook zag zitten. Toen 
op zoek naar een geschikte adjudant. Dit viel nog niet mee. Omdat 
veel van onze vrienden al eens voorop gestaan hebben bij de Narre-
Kappen was het natuurlijk maar de vraag of ze dit nog eens wilden 
doen. Gelukkig twijfelde Gert geen seconde en het nieuwe duo voor 
2016 was een feit!

Even over mijzelf. Mijn naam is Johan de Louw, 
ik ben 43 jaar oud, geboren en getogen in 

ons mooie Gerwen. Ik ben geboren en 
opgegroeid in de Torenakker, waar ik 

samen met mijn ouders en mijn zus 
een heerlijke jeugd heb gehad. Na 
een korte uitstap naar Nuenen kregen 
Bertine en ik de kans om in de Dooien 

Hoek te gaan bouwen. Eind 1999 was 
ons huis in de Wout van de Waterlaan 

gereed en sindsdien wonen we hier (Prins)
heerlijk. In 2004 is onze zoon Jasper geboren 

en 3 jaar later onze dochter Iris. Jasper zit dit jaar bij 
de jeugdraad en Iris danst fanatiek mee bij de dansmariekes.
In 1996 ben ik aan de slag gegaan bij Rols Machineonderdelen in 
Geldrop als medewerker in de meetkamer. Na een jaar of 10 ben ik 
binnen Rols overgestapt naar de montageafdeling als voorwerker. 
Enkele jaren later ben ik dit ook gaan doen in onze lasafdeling. 
Momenteel ben ik verantwoordelijk voor de planning en werk -
verdeling binnen deze afdelingen.
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Sinds mijn jonge jaren ben ik lid van onze voetbalvereniging RKGSV. 
Daar heb ik alle jeugdelftallen doorlopen, enkele jaren in de selectie 
gespeeld en daarna in het 3e en het 4e. Op dit moment ben ik oproep-
kracht bij Gerwen 3 en doe soms mee met onze veteranen. Daarnaast 
ben ik ook al jaren jeugdleider en trainer bij in eerste instantie de 
Gerwense jeugd en tegenwoordig bij Juventud. Sinds een jaartje 
ben ik ook te vinden op de tennisbaan om een balletje te slaan bij 
TV de Goudhoek. Naast deze actieve sporten vind ik het ook leuk 
om te kaarten. We kaarten een keer in de maand met z’n vijven. Op 
deze avonden rikken en zeveren we erop los. In de winter vind ik het 
geweldig om op de ski van de bergen te gaan. Met deze vier hobby’s 
kan ik ook meteen mijn prinsennaam verklaren: Tennis Skiën Kaarten 
Voetbal.

Elk jaar gaan we met onze vriendengroep D’n Achterhoek een weekend 
weg. Dit blijft elk jaar een hoogtepunt. Ik ben er dan ook erg blij mee 
dat we nog steeds een grote hechte groep zijn. 

Binnen deze groep en ook bij het kaarten liggen de banden met 
Adjudant Cafika (Gert Ketelaars). Ik ben erg blij met Gert als adjudant. 
Hij kent het klappen van de zweep en je kunt altijd op hem rekenen. 

Met D’n Achterhoek is voor mij het carnaval vieren ook begonnen. Jaren 
geleden deden we nog mee met de optocht, later waren we vooral goed 
vertegenwoordigd in de tent aan de bar. Ook leveren we om de paar jaar 
een prins aan de Narre-Kappen. Ik ben er erg trots op dat ik dat dit jaar 
mag zijn.

Wij hopen dat het dit jaar weer een gezellige boel mag worden in onze 
tent en dat jullie er allemaal bij zullen zijn. Als rasechte Gerwenaren 
sluiten wij af met ons motto voor carnaval 2016:

Carnaval vieren gaat goed, als je het op z’n Gerwens doet! 

Alaaf! – Prins Teskavo



“Hallo,  ik ga met carnaval door het leven als 
Adjudant Cafika. Het is wel vreemd hoe een en 
ander kan lopen. Je gaat met het kaartclubje 
een avond naar Guus Meeuwis, en komt ‘s 

nachts thuis als potentiële adjudant! 
De vraag van de prins was eigenlijk: “Je zult met 

carnaval wel zoveel onderhanden hebben, dat je 
geen adjudant kunt worden.” En daarop zei ik heel 

enthousiast: “We zijn met een grote club, die elkaar heel goed 
steunen, dus dat zou best moeten kunnen.”  Enige (?) pilsjes later was het 
beklonken. 
 
Ik ben slechts 45 jaar geleden geboren, en dus ook getogen in het 
pittoreske Gerwen. Na lagere, middelbare en hogere technische school 
heb ik op diverse plaatsen gewerkt. Eerst bij Gerwense ondernemers, maar 
nu alweer 9 jaar bij Sitech-Nederland BV in Asten. Wij installeren laser- en 
GPS-besturing op grondverzetmachines. Ik doe daar de inkoop, planning 
en werkvoorbereiding voor de buitendienst.
 
Adjudant Cafika staat voor Carnaval, Fietsen en Kaarten. Dat zijn dan 
ook meteen drie van mijn hobby’s. Carnaval staat natuurlijk voor onze CV 
De Narre-Kappen, waar ik sinds 2008 bij betrokken ben. Ik beheer daar 
(samen met Piet) de laatste jaren de penningen en daarnaast probeer 
ik van alles op het podium aan elkaar te zwetsen. Verder draag ik mijn 
steentje bij aan het facilitair. 

Fietsen is dan vooral mountainbiken, waar ik redelijk fanatiek in ben en elk 
jaar probeer ik een buitenlandse uitdaging aan te gaan. Voor het komend 
jaar staat een fietstocht van Gerwen naar Barcelona op het programma!

Kaarten staat voor ons kaartclubje waarmee we elke maand een avondje 
bij elkaar komen om een kaartje te leggen. Hier ben ik dan ook samen met 
de prins in actief.
 
Verder ben ik volgens mij geen onbekende in Gerwen, want ik ben ook 
nog steeds (rustend) lid van RKGSV waar ik gevoetbald heb en enkele 
bestuursfuncties heb uitgeoefend, lid geweest van TV De Goudhoek, lid 
en leiding geweest bij Jong Nederland, en heel kort nog even assistent 
geweest bij de kindervakantieweek. 
 
Natuurlijk wil ik graag de prins bijstaan met carnaval. Ik ben eigenlijk heel 

trots op onze vereniging. Hoe we door met z’n allen de schouders er 
onder te zetten erin slagen voor elke doelgroep van ons dorpje een 

mooie carnaval aan te bieden. Een van de tradities die we toch met 
z’n allen in leven moeten houden. En laten we eerlijk zijn, het is toch 
af en toe heerlijk om even de dagelijkse zorgen en sleur te vergeten 

en gezellig met elkaar een leuke middag of avond te beleven! 
 

Ik hoop jullie allen een keer tegen te komen voor en tijdens de 
carnaval, want:

 
Carnaval vieren gaat goed, als je het op z’n Gerwens doet! 

Alaaf! – Adjudant Cafika
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PROCLAMATIE
Wij, Prins Teskavo, rijzende ster van de Goudhoek, dare devil van Ehrwald, kaartgoeroe van Gerwen, leider bij Juventud, dooien hoeker 
van het eerste uur, oproepkracht van 3 en stageloper van de vets, aanvoerder van het Narregat... En Adjudant Cafika, financieel brein van 
de Narre-Kappen, wereldreiziger op de fiets en hoofdsponsor van de kaartclub... beide geboren en getogen Gerwenaren verklaren:

Ten elfde:          Dat we na 3 jaar weer een prins uit d’n dooien hoek hebben. En dit al de negende prins is uit dit prinsheerlijke buurtje.
Ten tiende:         Dat wij de zieken dit jaar mee kunnen laten genieten van het carnaval in Gerwen en dat we hopen dat ze het volgende  
 jaar weer in volle gezondheid mee kunnen beleven.
Ten negende:  Dat we samen met de Jeugdprins en zijn gevolg, de Raad met dit jaar voor het eerst een Grootvorstin, de dansmariekes 
 en heel carnavalvierend Gerwen er een onvergetelijke carnaval van zullen maken.
Ten achtste:       Dat je beter een beroerde morgen kunt hebben, dan een beroerde avond.
Ten zevende:     Dat we alle mensen uit het groothertogdom der Narre-Kappen, maar ook zeker van daarbuiten oproepen om met ons te 
 komen feesten, en onze residentie  op z’n grondvesten te doen trillen.
Ten zesde:         Dat we een leuke, mooie en bonte optocht te zien krijgen.
Ten vijfde:         Dat al het drinkbare vocht in de glazen mag klotsen, en dat eenieder zich op een veilige en verantwoorde manier (recht) 
 naar huis begeeft.
Ten vierde:         Dat we niet af kunnen trappen zonder de Knappe van de Narre-Kappen.
Ten derde:          Dat je dinsdagavond als je naar huis gaat, kunt zeggen “Dit was een geweldige carnaval 2016! Volgend jaar gaan we weer!”
Ten tweede:   Dat het niet uitmaakt wie of wat je bent, zorg dat je er dit jaar met de carnaval in het Narregat bij bent.
Ten eerste:         Dat wij beretrots zijn om Gerwenaar te zijn en kartrekkers van deze prachtige vereniging. Ons motto luidt dan ook:

Carnaval vieren gaat goed, 

als je het op z’n Gerwens doet! 
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Carnaval 2015 was voor mij een fantastisch jaar. Samen met mijn 
adjudanten Primera, Segundo en Tercera hebben we er één groot 
feest van gemaakt. Het was een hele eer om de eerste prinses van 
het Narregat te zijn. Ik heb er heel veel mooie herinneringen aan 
overgehouden met vele hoogtepunten. Ik wil een aantal van deze 
hoogtepunten nog eens de revue laten passeren:

Nadat Alex, Twan en ik een aantal weken pas na de pauze naar 
de wekelijkse repetitie van Drumfanfare Jong Leven mochten 
komen, werd tijdens de 1e zwamavond duidelijk waarom dat 
was. Jong Leven opende namelijk de zwamavond als een 
heuse Sambaband. Hiervoor hadden zij dus al die weken 
gerepeteerd in het grootste geheim. Dat was echt een 
kippenvelmoment. Als je dan ook nog thuis afgehaald 
wordt voorafgaand aan de receptie en je leest op een 
bord dat je op handen gedragen wordt, dan doet dat 
heel veel met je. Dat is dus het echte Jong Leven 
familiegevoel. 

Tijdens een druk bezochte receptie kwam ook 
mijn familie ons feliciteren. Zoals eerder 
gezegd ben ik de vijfde prins(es) in deze 
familie, vandaar mijn naam La Quinta. Het 
was heel bijzonder om met alle prinsen 
uit de familie op één podium te staan. Ome 
Martien, mijn neef Hertwin, mijn man André 
en dankzij een prachtige foto van mij en mijn 
overleden vader was het vijftal compleet. Een heel 
emotioneel, maar ook zeker onvergetelijk moment. 

Zaterdagmiddag met carnaval, tijd voor de carnavals -
optocht. Hé wat zijn dat daar voor een zwervers? 
Waar komen die vandaan? Toch eens wat dichterbij 
gaan kijken... helemaal uitgedost als zwervers en 
bijna onherkenbaar stond daar onze vriendengroep 
om deel te nemen aan de optocht. Een complete 
verrassing, hier wist ik echt niets van. Maandenlang 
had ik een geheim gehad voor hen en nu waren zij het 
die dit supergoed geheim hadden gehouden voor mij. 
Samen hebben we er nog een groot feest van gemaakt  
tijdens het optochtbal met de Nünentaler Schürzen-
jäger. Helemaal top!

Zondagavond tijdens carnaval: de geweldige playbackavond 
i.s.m. de Blaospoepers. Natuurlijk moesten ook wij als kwartet 
deelnemen aan deze avond. De keuze was gauw gemaakt, 
het zou een Duitse schlagermedley worden met een klein 

verrassingselement: tijdens het laatste nummer kwam ook Prins 
Finanza van de Dwèrsklippels gezellig meedoen. Maar ook tijdens 
deze avond volgde er voor ons een verrassing. Carnaval 2015 had 
namelijk vier hoogheden die afkomstig zijn van het Alvershool: 
Jeugdprins Holiday, Adjudant Fiësta, Adjudant Tercera en ikzelf. Tot 
mijn verbazing hadden een aantal bewoners van onze buurt een 
prachtige playbackact in elkaar gezet. Ze waren dan ook echt de 
terechte winnaars van deze avond.

 Ik wil een aantal mensen toch nog even 
 persoonlijk bedanken:

Als eerste de PKC die mij de kans heeft 
gegeven om de eerste prinses van Gerwen te zijn. Ik had 

het echt niet willen missen. De leden van de Raad van 
Elf en natuurlijk de dames. Een geweldige club 

mensen die er hard voor werkt om ieder jaar 
weer een onvergetelijke carnaval te realiseren 

in het mooie Gerwen. Natuurlijk wil ik ook de 
Knappe van de Narre-Kappen en de leiding 

bedanken voor de prachtige dansen die ik vaak 
heb mogen aanschouwen. Zeker niet te vergeten 

een woord van dank aan Jeugdprins Holdiday, 
Jeugdprinses Summer, Adjudant Fiësta en de 

jongens en meiden van de jeugdraad. Jullie 
waren top! 
Adjudant Primera (Alex), adjudant Segundo 
(Twan), Adjudant Tercerea (André), Esther, Sil 
en natuurlijk al onze kinderen: super bedankt. 

Bedankt voor jullie steun en zeker jullie gezel-
ligheid.
Als laatste een woord van dank aan alle mensen 

die met ons carnaval hebben gevierd. Jullie 
hebben er samen met ons een geweldig feest 
van gemaakt.

Ik wil Prins Teskavo en Adjudant Cafika heel veel 
succes wensen komende carnaval. Geniet ervan, 
want het is zo voorbij. En vergeet niet: carnaval 
vieren in Gerwen, zodoededè!

Met carnavaleske groet,

Ex-prinses La Quinta,
Prinses van CV De Narre-Kappen in 2015

HET LAATSTE WOORD VAN...
PRINSES LA QUINTA



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

Prins Teskavo – Johan de Louw 
Adjudant Cafika – Gert Ketelaars 
Jeugdprins Fireball – Willem Verweij 
Jeugdprinses Magic – Lotte Bastiaansen 
Hofdame Sensation – Lieke Bastiaansen
Grootvorstin La Quinta – Cindy van Rooij (zie foto Raad van Elf)

DAMES VAN DE RAAD

HOOGHEDEN
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Het jachtseizoen is weer geopend
We schrijven 21 november 2015 om 23:11 uur. Velen zullen dit 
moment zich herinneren dat onze Prins Teskavo samen met 
Adjudant Cafika op het podium bekend worden gemaakt. Voor de 
PKC (Prins Keuze Commissie) was het een teleurstelling dat ook dit 
jaar de Verrai Commissie de prins al wist voor het bekend maken 
en dat wij met de hoofdprijs aan de haal gingen. Dit terwijl wij 
reeds vorig jaar leden van de PKC foto’s hebben doorgestuurd van 
het inmeten van de boog bij Prins Teskavo. Daarom hadden wij 
gehoopt op volledige rehabilitatie van de ereleden van onze Verrai 
Commissie, die vorig jaar publiekelijk te kijk gezet waren. 
Een snelle vermelding op het podium en het overhandigen van de 
111 consumptiebonnen in de zaal waren echter voldoende voor onze 
bescheiden commissie. 
Voor de Verrai Commissie is dit het startsein voor het openen van 
het nieuwe jachtseizoen. Er wordt al intern over de nieuwe prins van 
volgend jaar gesproken en zelfs de naam van 2018 ligt al klaar. De 
PKC weet de naam zelf nog niet, maar wij hebben hem al. 

De PKC is zo voorzichtig tijdens de laatste weken voor het prinsenbal 
dat er een complete zwijgplicht binnen hun commissie zal moeten 
zijn afgesproken. Men is te bang om iets te verklappen aan de 
gewiekste personen binnen onze commissie dat men liever zwijgt 
en iets te algemene en opzichtig foute aanwijzingen geeft.

Het posten onder de vensterbanken was dit jaar ook overbodig. Toch 
was iemand in een slimme valstrik gelopen en had het benauwd 
gekregen. Normaal zou men blij worden van het weten wie de prins 
is, maar voor ons is het eigenlijk een teleurstelling, omdat het jagen 
daarmee ophoudt. Het rest ons dan alleen nog maar te wachten op 
het moment dat de rest van Gerwen het ook te weten komt. Het 
gerucht is bij ons binnen gekomen dat zelfs leden uit de PKC treden 
om weer op jacht te gaan naar de nieuwe prins, samen met de oude 
kameraden van de Verrai Commissie. Alhoewel wij hem twee jaar 
lang als verrader hebben beschouwd zijn wij niet rancuneus en 
nemen hem weer in gratie aan.
Wij hebben dit jaar besloten om een feestmiddag te organiseren 
voor alle actieve leden van onze commissie. Op 31 januari zullen 
wij tijdens de receptie van de prins een feest hebben waar al onze 
gewonnen consumptiebonnen en ook de gewonnen bladen bier 
onder de leden zullen worden verdeeld. Het feestelijk moment zal 
plaats vinden in de tent op het Heuvelplein en begint om 15:11 uur 
en zal duren tot de pot leeg is.
Wij wensen Prins Teskavo en Adjudant Cafika een geweldig carnaval 
toe. En waarschuwen de aankomend prins(-es) om vooral achterom 
te blijven kijken tijdens ons jachtseizoen.

Met carnavaleske groet,
De Verrai Commissie

INGEZONDEN

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

Vincent van Kuringen
Koen Gevers
Johan van Vroenhoven 
Bram Bastiaansen
Nick Bisseling

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

CARNAVAL 
2016 

 
 
WANNEER? 
05 feb tot 09 feb 2016 
 

WAAR? 
Cafe Schafrath 
Park 35 te Nuenen 
 
 
 
MET WIE? 
Met jullie en prins Naturijn en 
drie PiekFijne adjudanten 
 
 
 
 

 
 
“MI CARNAVAL KOMME WIJ TOT LEVEN” 

VRIJDAG: 
“Drie uurkes vurraf”m.m.v. 
Tsjonge Jonge. 
Skon vrouwkes met als 
thema: “Verschrikkelijk 
Beeldig”. 

ZATERDAG: 
Lekker indrinken met een 
middag vol muziek inclu-
sief 11 min. “Kukele”de 
Klippeleaters en live mu-
ziek door “Inflow”. 

ZONDAG: 
Lekker opwarmen met leu-
ke carnavalsmuziek na de 
optocht. 

MAANDAG: 
Nog effe volhouden ,met 
lekkere nieuwe en oude 
carnavalsdeuntjes. 

DINSDAG: 
Echt de laatste dag, nog 
effe swingen. Na 00:00 uur 
een besloten afterparty. 

WOENSDAG: 
Gesloten. 

DONDERDAG: 

DE CATERING OP 
HET TERRAS 
WORDT VER-
ZORD DOOR  
Florentius Catering uit 
Nuenen 

 

 

 

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!

De Xlens bril is hét hulpmiddel om het 
leesresultaaat van kinderen te verbe-
teren. Beter lezen betekent immers 
makkelijker studeren, beter presteren 

en uiteindelijk meer 
bereiken.

+31 (0) 88 - 26 31 207
www.xlens.com



VAN D'N BURGER
Alweer voor de 4e keer mag ik een woord richten aan de lezers van 
deze carnavalskrant. Een mooie traditie.
 
Carnaval 2016 staat voor de deur, maar het seizoen is al weer 
begonnen. De diverse Prins Keuze Commissies hebben hun 
werkzaamheden al weer afgerond. Het resultaat mag er zijn. De 
Dwersklippels, de Wetters, de Narre-Kappen, de Raod van Zatterdag 
en de Stemkes hebben weer prachtige Prinsen, Prinses en Adjudanten 
gekozen. De andere commissies hebben hun programma’s klaar voor 
de vele activiteiten zoals de sleutel uitreiking, het jeugdcarnaval, 
het seniorencarnaval, de zondagsbrunches, de zwamavonden, de 
bonte avond en de pronkzittingen.
 
Het geeft aan dat carnaval leeft in onze gemeente. Onze carnavals-
verenigingen kennen een rijke historie en bestaan al vele jaren. 
 
Ook dit jaar geef ik met een gerust hart de sleutels van ons mooie 
dorp voor een paar dagen aan alle prinsen en de prinses en kan ik zelf 
genieten van het carnaval in Nuenen. Zo kunnen we straks hopelijk 
allemaal terugkijken op een prachtig carnaval 2016.
 
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 van Nuenen, Gerwen en Nederwetten

OVERDWARS KRAKERFESTIVAL 
Het zijn de krakers die smaken
Dit jaar zijn we d’r vroeg bij. Op zondag 17 januari strijden diverse 
groepen om de eer van dé carnavalskraker van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. In 2014 was die eer weggelegd voor Vierkant Rond 
met Nune bij nacht. Vorig jaar volgde Zsa Zsa Zsoe met Vijf dagen 
lang. Wie zich in 2016 de winnaar van het Overdwars krakerfestival 
mag noemen is op dit moment nog niet duidelijk. 
 
We hopen dat als de carnavalskrant op uw mat is gevallen u nog 
wat tijd vrij kunt maken om het evenement bij te wonen. Ook dit 
jaar wordt het een bijzonder gezellige middag. Om 14.00 uur begint 
het festival in café Ons Dorp. Tussen de optredens door is er volop 
vermaak. Rond 18.00 uur is de prijsuitreiking.  
Volg het laatste nieuws via: www.facebook.com/liedjesfestival-
nuenen
 
Overdwars Krakerfestival 
Datum:   zondag 17 januari 2016 
Locatie:   café Ons Dorp
Aanvang: 14.00 uur 
Prijsuitreiking: 18.00 uur

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, 
-zondag én -maandag eenvoudig, superveilig en GRATIS bij elkaar 
op visite!

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.

Het is de bedoeling dat op deze carnavalsdagen gedurende 
nagenoeg de gehele dag en avond de bus continu haar rondje 
zal rijden en daarmee minimaal één keer per uur zal stoppen in 
Nederwetten, Gerwen en Nuenen. Af en toe zal de chauffeur echter 
de verplichte rijpauze in acht moeten nemen.

De bus stopt 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.
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ook met trapondersteuning
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Voor extra openingstijden kijk op coppelmans.nl

Frits Dijk International BV
Postbus 156
NL-5670 AD Nuenen

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

www.fritsdijk.nl



SANITAIR CENTRUM 

NUENEN

JAN DONKERS

sanitair
tegels
verwarming

pinckart 49
Nuenen
040-283 74 57

DE PINCKART 5 - 7
5674 CB NUENEN

TEL: 040 - 283 57 35

INFO@ERBEEKEUKENS.NL
WWW.ERBEEKEUKENS.NL

VOOR AL UW BRUILOFTEN EN PARTIJEN

HET BESTE CAFE VAN 
GERWEN EN LIESHOUT

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. 



Elckerlyclaan 93, Eindhoven

040 - 241 67 77

DE GROOTSTE FIETSSPECIAALZAAK VAN DE REGIO

WENST IEDEREEN EEN PRETTIGE 

 Tweewielercentrum Paul van den Broek
...dé tweewielerspecialist van Eindhoven e.o. 

WENST IEDEREEN EEN PRETTIGE WENST IEDEREEN EEN PRETTIGE WENST IEDEREEN EEN PRETTIGE 

 Tweewielercentrum Paul van den Broe

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

www.Quikservice.nl

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

www.Quikservice.nl
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Prins Teskavo & Adjudant Cafika Jeugdprins Fireball
Jeugdprinses Magic & Hofdame Sensation

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

Zwamavonden 29+30 JAN, 5 FEB 
Spectaculaire, gezellige kletsavonden vol humor met Ivo van Rossum, 
Frans Bevers, Berry Knapen, Boy Jansen, de dans mariekes, showdans, 
muziek, blaaskapellen, De Gouwe Ouwe en nog veel meer! Kaarten à 
€ 11 zijn verkrijg   baar bij de bekende voorverkoop adressen in Gerwen: 
Cafetaria Heuvelplein en Tuindersbedrijf André van Rooij.

RECEPTIE
Op zondag 31 januari heeft u de gelegen heid om Prins Teskavo en 
Adjudant Cafika, Jeugdprins Fireball, Jeugdprinses Magic en Hofdame 
Sensation te feliciteren.

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 de Tienertent in 
Nuenen. De toegang is gratis!

PROGRAMMA 2016

Carnavalsprogramma 2016 • CV De Narre-Kappen • Welkom in onze Residentie D’n Tent op het Heuvelplein in Gerwen • www.narre-kappen.nl

OPTOCHT
Op zaterdagmiddag 6 februari 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 kei-gezellige Optochtbal. De muzikale 
aankleding is op veler verzoek weer 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! 

GERWENS MUZIEKSPEKTAKEL
Op zondagavond 7 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.

BRUNCH HEEL GERWEN SMULT
Op carnavalsmaandag 8 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 niet-leden, 
€ 7,50 voor leden, kinderen t/m 12 jaar betalen €2,50. 

RIKKEN EN TOEPEN
Op maandagmiddag 8 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.

GRATIS PENDELBUS TIJDENS CARNAVAL!
Dankzij de gezamenlijke carnavals verenigingen van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten en Club 111 kunt u op de carnavals zaterdag, -zondag én 
-maandag GRATIS bij elkaar op visite! Halteplaatsen: het Park in Nuenen, 
Residentie D’n Tent in Gerwen en de MFA in Nederwetten. Zie onze website 
voor de tijden en het laatste nieuws over de pendelbus.



Stefan Donkers
Metselwerken

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

Tel: 06 50 63 47 10

Nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud www.�insol.eu

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

 

Kerkuil 18 - Mierlo

040-283 12 30
06-482 737 18

Erik Barten
Tuin- en Parkmachines 

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

HONDENBROKKEN
SCHERP GEPRIJSD

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

Ger van Weert

Evt. ook aan huis

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

Hanneke de Greef
Erasmusstraat 16
5671 VH Nuenen
040-2839092

Stomerij aan huis

Bij u opgehaald en
thuis gebracht

harry oede
H A A R M O D E

Park 73, 5671 GC Nuenen
040 - 283 74 30

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

- 50 kleuren violen
- Asperges
- Aardbeien
- Hangpotten met waterreservoir
- Groenten- en kruidenplanten
- Perkplanten
- Vaste planten

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
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Jeugdprinses Magic heet in het dagelijks leven Lotte Bastiaansen. 

Zij is 12 jaar. Ze woont samen met haar vader en moeder, Bram 

en Erna, tweelingzus Lieke en zusje Maartje in de Heilig Kruis-

gildelaan.  Haar hobby’s zijn: wedstrijdzwemmen, dansen bij de 

dansmariekes en paardrijden. Ze danst echt al jaren mee met de 

dansmariekes en vindt dat heel leuk om te doen. Voordat ze bij de 

dansmariekes kwam, heeft ze ook al vaak in de carnavalsoptocht 

meegelopen. Dus carnaval vieren dat kan ze wel. Ze hoopt er 

samen met iedereen een fijne carnaval van te maken.

Jeugdprins Fireball heet in het dagelijks leven Willem Verweij. 

Hij is 12 jaar en woont samen met zijn ouders, Mart-Jan en Carla en 

broer Karel in de Willem Schutslaan in Gerwen. Hij speelt voetbal 

bij Juventud, zit op gitaarles en hij zit bij Jong Nederland. Zijn 

vader zit al 32 jaar bij de Klippeleaters en drumt daar het dak eraf. 

Zijn moeder is een echte Gerwense. Hij heeft superveel zin in de 

carnaval, omdat hij nu jeugdprins is. Dat is toch iets anders dan 

gewoon Willem. Samen met Jeugdprinses Magic en Hofdame 

Sensation zetten ZE DE BOEL OP STELTEN!

We zetten de boel op stelten! JEUGDPRINS FIREBALL, JEUGDPRINSES MAGIC EN HOFDAME SENSATION:
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Hofdame Sensation heet in het 

dagelijks leven Lieke Bastiaansen. 

Zij is 12 jaar. Ze woont samen met vader 

Bram, moeder Erna, haar jongere zusje 

Maartje en tweelingzus Lotte, dit jaar 

onze Jeugdprinses, in de Heilig Kruis-

gildelaan. Haar hobby’s zijn: musical, 

tekenen en nog veel meer! 

Dit wordt haar 6e jaar als dansmarieke. 

Dit jaar loopt het alleen een beetje 

anders dan alle voorgaande jaren, want 

nu is ze tenslotte de hofdame. 

Ze hoopt er samen met iedereen een 

leuke carnaval van te maken.

JEUGDPRINS FIREBALL, JEUGDPRINSES MAGIC EN HOFDAME SENSATION:

PROCLAMATIE
Ten elfde: wat er ook gebeurt altijd blijven lachen 

Ten tiende: snoep eten mag maar doe het dan wel met een lach

Ten negende: op de dansvloer doen we lekker gek en aan danspasjes geen gebrek

Ten achtste: de circustent is voor veel  plezier en iedereen doet het op zijn eigen manier

Ten zevende: de tonpraatavonden worden leuk en daar lig je altijd van in een deuk

Ten zesde: de ober komt wel eens rond en propt alles in je mond

Ten vijfde: je ziet ons niet klagen het worden leuke en lange dagen

Ten vierde: met de jeugdraad is het altijd een feest want we gaan los als een beest

Ten derde: licht uit spot aan en gaan met die banaan

Ten tweede: op de kar pakken we snoep en we gooien het naar iedereen die het zoekt

Ten eerste:  we zetten de boel op stelten!
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Staand vlnr: Anne Berkvens, Jasper de louw, Lotte koenen, het jeugdtrio, Kim van Duppen, Nina Hendriks
Jeugdtrio: Prinses Magic (Lotte Bastiaansen), Prins Fireball (Willem Verweij), en Hofdame Sensation (Lieke Bastiaansen)
Zittend vlnr: Maud der Kinderen, Janne van Erp, Rik Wouters, Freek Heesbeen, Daan Gevers, Thijs Gevers

JEUGDRAAD

ALLE 
JEUGDSPONSORS 

BEDANKT!
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Gerwense Dansmariekes vallen flink in de prijzen 
Ook buiten de carnavalsactiviteiten waar De Narre-Kappen aanwezig 
zijn zijn onze dansmariekes actief. Afgelopen jaar hebben onze meiden 
deelgenomen aan enkele danstoernooien in de regio en dat niet geheel 
onverdienstelijk! Tijdens het 24e Danstoernooi georganiseerd door CV 
De Buurlanders in Eersel hebben de Gerwense dansmariekes van CV 
De Narre-Kappen drie keer de eerste prijs in de wacht gesleept. In een 
overvol gemeenschapshuis De Muzeval was het de Dansgarde van CV 
De Narre-Kappen die al vrij vroeg in het programma het spits moest 
afbijten. Aangemoedigd door een grote Gerwense fanclub bestaande 
uit (groot)ouders van de dansmariekes en leden van de carnavals-

vereniging begonnen zij aan hun dans. De achttienkoppige garde uit 
Gerwen kwam uit in de divisie ‘’Garde Junioren-A’’ en wist de jury te 
overtuigen van hun kunnen. Meteen na de gardedans waren de zusjes 
Bastiaansen aan de beurt met hun duodans. Zij behaalden de eerste 
prijs in de groep ‘’Garde Junioren-B Duo’’. Zij wonnen ook in deze 
categorie de eerste prijs bij het Lampegats Danstoernooi in Eindhoven! 
Als laatste kwamen de meiden van de showdans. Met hun spetterende 
dans werden zij eerste bij de ‘’Show Freestyle Junioren-B Duo’’. Na het 
behalen van de 1e, 2e en 3e prijs bij het Danstoernooi in Mierlo (8 maart 
2015) en nu drie keer de 1e prijs in Eersel zijn wij als CV De Narre-Kappen 
bijzonder trots op onze meiden en hun leiding! Meiden proficiat!

Dansgarde ‘De Knappe van de Narre-Kappen’
Imke van Vroenhoven, Isolde Bontje, Lise Gevers, Eline van Rooij, Maud de Laat, Josephine Engelen, Iris de Louw, Lynn Gevers, 

Djaboah Stam, Maartje Bastiaansen, Marly Donkers, Amy de Laat, Fleur Heesbeen, Maud der Kinderen, Nina Hendriks, Lieke Bastiaansen, 
Lotte Bastiaansen, Anne Berkvens, leiding: Erika van Zeeland, José Engelen, Sylvia van Lierop, Iris de Louw, Mayke van Engelen

Showdans
Mayke van Engelen, Iris de Louw, Iris Verhagen

Duodans
Lieke Bastiaansen, Lotte Bastiaansen
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DANSGARDE & SHOWDANS



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

ijakkersR
Tweewielers

040 283 36 36        www.tenbackdegroof.nl

  airconditioning

  koeltechniek

  Nuenen 040 291 28 83

www.de3gebroeders.nl

Ook op maandag geopend!

Heuvel 1  |  Gerwen
Tel: 040 - 290 66 44

 Carnavalsmenu   2016
    2-gangen € 14,50

Wij wensen u allemaal 
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Verhuur van alle feestbenodigdheden

collse heide 58 | nuenen | 040-2839366

www.deverhuurspecialist.com
info@deverhuurspecialist.com

Ook tijdens carnaval

staan wij gewoon voor u klaar!

tafels | stoelen | tenten | tapinstallaties | koeling | verwarming
glaswerk | servies | bestek 

Wij wensen iedereen een geweldig 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 
è 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 CV 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

“juiste koffiebeleving van Caff

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

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

Huikert 17 Gerwen     
Tel: (040) 283 7008

- Wegenbouw, (sier)bestrating
- Grond- en rioleringswerkzaamheden
- Cultuurtechnische werken
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De laatste paar jaar is de rubriek “commissie uitgelicht” een steeds 
terugkerend item in onze Nar. Hebben we eerder al aandacht 
geschonken aan de PKC, Zwamcommissie en de Playback  commissie, 
nu valt de beurt aan de Commissie Facilitair of kortweg Facilitair. 
Eigenlijk is Facilitair de meest onopvallende commissie van onze 
vereniging. Zij staan niet op het podium, zij organiseren geen 
activiteit en je ziet ze ook zelden voorop staan. Maar toch zijn de 
mannen van Facilitair onmisbaar voor het Gerwens carnaval.  

Vroeger... 
Vroeger was alles anders. Toen had Gerwen nog 5 cafés en zaten 
die met carnaval allemaal tot de nok vol met hossende en feestende 
Gerwenaren. De carnavalsclub was te gast in een residentie (eerst 
café De Linde, later Stad van Gerwen). De kastelein regelde het natje 
en droogje, de carnavalsclub maakte het programma en regelde de 
materialen die daarvoor nodig waren. Maar tijden veranderen... 

Met het verdwijnen van de zalen in Gerwen, veranderden natuurlijk 
ook de mogelijkheden voor de carnavalsvereniging. Café/zaal Stad 
van Gerwen sloot zijn deuren en daarmee verdween ook de laatste 
residentie met een vast dak voor onze vereniging. Door de inzet 
van enkele personen van de vereniging en met hulp van een aantal 
Gerwense ondernemers kon café/zaal Stad van Gerwen nog één 
carnaval open blijven voor deze ten prooi viel aan de sloophamer. 
Die laatste carnaval in Stad van Gerwen had de carnavalsvereniging 
alles in eigen beheer. 

Het heden... 
En vanaf dat moment wordt de residentie van CV De Narre-Kappen 
op het Heuvelplein gebouwd. Een tent van 25 x 16 m doet vanaf 
2001 dienst als eigen residentie van onze vereniging. De eerste 
jaren wordt met een van Jong Nederland geleend achterwandje 
het podium aangekleed. Met (loeizware) standbouwwanden, 
opgehaald diep in Limburg, wordt een garderobe, de ‘’Prinsenbak’’, 
de muziekbak en een voorraadhok getimmerd. Facilitair staat vanaf 
dat moment ook steeds voor grote uitdagingen. Elk jaar wordt er 
wel iets aangepakt, vertimmerd en verbeterd. De laatste jaren wordt 
er zelfs een complete verdieping in de tent gebouwd, speciaal voor 
onze licht- en geluidmensen. 

Een geoliede machine... 
Er moet dus nogal wat geregeld worden door de commissie Facilitair. 
Als menig Gerwenaar nog aan het genieten is in de zon worden 
de eerste contacten gelegd met de tentenbouwer, de leverancier 
van het licht en geluid, het meubilair, (niet geheel onbelangrijk) 
Bavaria voor de dranken, de andere toeleveranciers en worden de 

vergunningen aangevraagd. Een paar vergaderingen, een plan van 
aanpak, en dan de leden mobiliseren voor de nodige handjes bij 
de opbouw. Altijd mooi om op maandagochtend op een leeg plein 
aan te komen: niets... en dan na een paar dagen werken te zien dat 
met hulp van vele handen er op vrijdagavond een super ingerichte 
residentie staat. Natuurlijk dit alles met ondersteuning van een paar 
van die blauwe kratjes van eerder genoemde brouwerij, want de 
beste ideeën komen toch als je aan het brainstormen bent... 

En als je dan hoort van artiesten bij de zwamavonden, die toch op 
veel plaatsen komen in onze regio, dat er altijd een heel gezellige en 
ontspannen sfeer hangt in een super professionele omgeving, dan is 
dat toch een groot compliment voor de bouwers en inrichters! 

Maar ook dan kan Facilitair niet ontspannen. ’s Avonds na het 
programma gezamenlijk alles opruimen en de zaak afsluiten. En 
maar hopen dat het niet gaat vriezen en sneeuwen want ‘’koning 
Winter’’ is onze grootste vijand. Als het gaat vriezen of sneeuwen 
moet er nog meer werk verzet worden. Waterslangen moeten naar 
binnen worden getrokken en alles wat gevoelig is om te bevriezen 
moet worden beschermd. En dan is het weer zo ochtend voor de 
doorgewinterde Facilitair-medewerkers! Nog wat opruimen, het 
een en ander ombouwen voor de middag of avond, bar aanvullen, 
kachels laten bijvullen, voorraden checken, containers legen, stukje 
podium verplaatsen, bijbouwen of afbreken, en voordat menig 
carnavalsvierder zijn of haar roes heeft uitgeslapen is het alweer 
gebeurd.
 
De laatste loodjes... 
En als iedereen op carnavalsdinsdagavond het laatste pilske pakt 
en het wel welletjes vindt, moet er ‘s woensdags toch nog flink 
aangepakt worden. Alle leden zijn tegen de klok van tienen weer 
aanwezig want de hele tent moet tenslotte weer leeg. Alles op 
aanhangers, spullen terug naar de leveranciers, de Prinsenbogen 
worden weer opgehaald bij de hoogheden en alle eigen materialen 
gaan weer voor een jaar in de opslag. 

En dan zo rond een uur of vier kan meestal het sein “tent meester” 
gegeven worden en kunnen we weer, uiteraard onder het genot 
van een fleske van eerder genoemde, terugkijken op een (hopelijk) 
geslaagd carnaval. 

Natuurlijk ontstaan er tijdens carnaval weer veel ideeën om iets 
te veranderen of te verbeteren dus dat zet Facilitair weer aan het 
denken. En wanneer worden deze ideeën dan uitgevoerd zult u 
denken, juist, als iedereen weer in de zon zit!

COMMISSIE UITGELICHT: FACILITAIR
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WWW.HENRYENGELS.NL

MAATWERK 
IN KEUKENS

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

Zoekt u een nieuwe keuken?

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

· alarmsystemen

· camerasystemen

· toegangscontrole

· brandmeldinstallaties

· meldkameraansluiting 

· onderhoudscontracten

· 24/7 storingsdienst 

Tel: 0492-792494 - www.a2bsecurity.nl
Lagedijk 29 - 5705 BX Helmond



COLUMN
Leeft carnaval in Gerwen nog?
Op het moment dat ik dit verhaal schrijf zijn we in volle voor   -
bereiding op ons eigen Prinsenbal en hebben we de Nieuwe Prins 
van de Wetters en de Prinses van de Raod van Zatterdag kunnen
verwelkomen. Beide zagen er schitterend uit, maar dit kon niet 
verhullen, dat carnaval nog niet op gang is gekomen. Het lijkt wel of 
iedereen nog niet beseft dat een nieuw carnavalsjaar is begonnen en 
er echt wel op los gefeest mag worden. Ook ondergetekende is nog 
niet echt losgegaan de afgelopen dagen en ook bij mijn kompanen 
merk ik dat dit gevoel overheerst.

Jammer eigenlijk, want vorig jaar kon ik nog melding maken van een 
grootscheepse jacht op de nieuwe Prins of Prinses van de Narre-
Kappen. Maar nu, nu is het doodstil.

We blijven verstoken van apps, er wordt niet als gekken rond   gereden 
en de PKC wordt niet het vuur aan de schenen gelegd, nee dit jaar 
kunnen we spreken van een saaie jacht. Zelfs het elkaar beschuldigen 
dat niemand te vertrouwen is en iedereen een verrader kan zijn, heb 
ik nog niet gehoord.

Zowel de Rai commissie als ook de Verrai commissie heeft dit jaar 
weinig of geen energie gestoken in het zoeken naar de opvolger(ster) 
van La Quinta. Dit wellicht ingegeven door het feit dat onze Prinses 
La Quinta met haar adjudanten, dit jaar zo goed vorm heeft gegeven 
aan carnaval. Want iedereen moet erkennen dat ze het geweldig 
heeft gedaan. 

La Quinta heeft zeker haar plaats verdiend bij de Oud Prinsen, die 
in Cindy de eerste Prinses in hun gelederen verwelkomen. Sterker 
nog, La Quinta heeft het zo goed gedaan dat er zelfs al melding van 
werd gemaakt, dat ze er dit jaar wellicht nog een jaar aan vast zou 
knopen, maar dit werd tegengesproken door de PKC (Prinsen Keuze 
Commissie), die vertelde dat ze al een opvolger gevonden had.

Echter dit laatste betwijfel ik ten zeerste. 

Ik en met mij vele anderen zijn nog steeds in afwachting van 
de eerste witte rooksignalen van de PKC. Ook het verse, nieuwe 
geheime lid van de PKC heeft nog niet zijn of haar stempel kunnen 
drukken op dit nieuwe carnavalsjaar en als ik zo hoor zijn de meesten 
ook niet wijzer geworden van de aanwijzingen van dit jaar.

Dit en misschien nog wat andere factoren is waarschijnlijk ook 
de reden dat er dit jaar nog niet is gezocht en de Rai- en Verrai -
commissies er zo weinig effort in hebben gestoken. Wellicht dat 
de PKC er volgend jaar een apart evenement van kan maken en wij 
bij onze eigen Gerwin op de Heuvel ook witte rook kunnen laten 

opstijgen. Dit ter kennisgeving dat we weer een nieuwe Prins of 
Prinses kunnen verwelkomen. Een nieuw evenement, waarmee we 
de start van een nieuw carnavalsjaar inluiden. Want als we een ding 
wel kunnen, dan is dat het aangrijpen van elke gelegenheid om een 
feestje te vieren.

Maar het is niet alleen maar kommer en kwel. Dat het dit jaar zo 
rustig is, zal ook wel andere redenen 
hebben. Daarom zeg ik niet wanhopen, want waarom zou carnaval 
niet loskomen.
Ik zeg: maak er met het Prinsenbal en ook de rest van dit carnavals-
 jaar maar een groot feest van. Want hier is Gerwen groot in, in 
feestvieren. Dan krijgen we de rest van Gerwen en omstreken zover 
dat ze met ons mee feesten en er samen weer een geweldig jaar van 
maken.

Vanaf deze plaats wens ik de opvolger(ster) 
van La Quinta veel succes en een geweldig 
carnavalsjaar toe en feliciteer ik de PKC 
ondanks het gebrek aan witte rook met het 
vinden van de nieuwe kartrekker van dit jaar. 

Stil lid van de Verrai commissie

Opening carnaval in 
Nuenen: D’n Aftrap!
Op carnavalszaterdag 6 februari zal tijdens D’n Aftrap het carnaval 
in Nuenen c.a. geopend worden met muziek en gezelligheid.
Diverse hofkapellen zullen tijdens deze happening een muzikaal 
optreden verzorgen en om 11:11 uur zal burgermeester Maarten 
Houben de sleutel van het dorp voor vier dagen overdragen aan de 
vijf hoogheden.

De organisatie van D’n Aftrap wordt verzorgd door de vijf 
carnavals     verenigingen in samenwerking met de Gemeente 
Nuenen. Iedereen is van harte welkom in de Tienertent op het 
Van Goghplein in Nuenen. Aanvang 10:00 uur, einde 13:00 uur. 
De toegang is natuurlijk gratis en ook dit jaar hebben we een 
consumptieprijs van € 1,50! 
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Van Lieshoutgaarde 1a Nuenen

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 
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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 



www.narre-kappen.nl

carnavalsmaandag

8 februari

aanvang
brunch:
11:30 uur

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

Kaarten à €7,50 (voor leden)

Kinderen betalen €2,50 
Verkoop van de kaarten aan de kassa/bar in de Tent
of bij Tuindersbedrijf André van Rooij

RIKKEN & TOEPEN

Gratis deelname
Aanmelden kan tot maandag 8 feb 14:00 uur 
aan de kassa/bar in de Tent tijdens de activiteiten.

aanvangrikken & toepen:14:30 uur

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

BRUNCH
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Voor een veilig gevoel
Een alarmsysteem van 
A2B Security

Detecteert en alarmeert 
24 uur per dag

7 dagen per week

Waarom een  
alarmsysteem van  
A2B Security?

•  Esthetisch en effectief

•  Stabiel systeem

•  Snelle en eenvoudige installatie

•  Uitbreidbaar en op maat naar uw 

wensen

Waarom A2B Security?

•  Gegarandeerd 24/7 service

•  Professionele installatie

•  Materialen van hoge kwaliteit

•  Gecertificeerd op het gebied van 

beveiliging

 

Voor meer informatie:

A2B Security:
Tel. 0492-792494

www.a2bsecurity.nl
info@a2bsecurity.nl

999,-*
*incl. BTW en inclusief montage



39



 

 

 

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 

040 283 6786
Heuvel 6 Gerwen

CAFETARIA

HEUVELPLEIN

De Huufkes 9
5674 TL NUENEN
040 - 290 71 50

elektro@etbvankeulen.nl
www.etbvankeulen.nl
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CARNAVALS ZONDAG

GERWENS MUZIEKSPEKTAKEL
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.
Na de geweldige show van vorige jaren zijn ook dit jaar De Blaos  -
poepers 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 op zondag 7 februari!

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



. Gespecialiseerd in lakafwerking

. Elk gewenste kleur en elk gewenst effect wordt in onze  
spuiterij vakkundig aangebracht.
. Wij werken onze producten altijd kwalitatief goed en 
visueel onberispelijk af.
. Uitsluitend hoogwaardige kwaliteitslakken.
. ISO 9002 gecertificeerd.

Interieurspuiterij
M. Jansen BV 

Collse Heide 4
5674 VN Nuenen 

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

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

RUITERWEG 1
- 5674 XA - NUENEN - 

TEL: 06 133 057 27

MAASBOUW BV CARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVALRCARNAVALCARNAVALRCARNAVALCARNAVALRCARNAVALCARNAVALRCARNAVALCARNAVALRCARNAVALCARNAVALRCARNAVALCARNAVALRCARNAVALCARNAVALRCARNAVALCARNAVALRCARNAVALCARNAVALRCARNAVALCARNAVALRCARNAVALCARNAVALRCARNAVALCARNAVALRCARNAVALRNCARNAVALNCARNAVALCARNAVALNCARNAVALNCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALACARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALVCARNAVALACARNAVALVCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALVCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALVCARNAVALACARNAVALAVACARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALCARNAVALACARNAVALACARNAVALVCARNAVALACARNAVALVCARNAVALCARNAVALVCARNAVALACARNAVALVCARNAVALVAVCARNAVALLCARNAVALCARNAVALLCARNAVALCARNAVALLCARNAVALCARNAVALLCARNAVALCARNAVALLCARNAVALCARNAVALLCARNAVALCARNAVALLCARNAVALLin

ELKE AVOND CARNAVALESKE DJ IN HET CAFE,
EN OPTREDENS VAN DIVErSE KAPELLEN OP

ONS OVERDEKT DORPSPLEIN
ELKE AVOND CARNAVALESKE DJ IN HET CAFE,
EN OPTREDENS VAN DIVErSE KAPELLEN OP

ONS OVERDEKT DORPSPLEIN

www.cafeonsdorp.nl follow us         cafeonsdorpnuenen



Uw partner in promotiekleding
en relatiegeschenken.

Voor particulieren en bedrijven.

Renovatie  Nieuwbouw  Houtrot 

Kerkakkers 1 - Gerwen (Nuenen) 

info@glasbedrijfsmits.nl

Sinds 1976

GROND EN SLOOPWERKEN

GERWEN

040 - 283 17 08



Dick Wijnhoven

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

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

GerwenGerwen

Tel: 06 340 205 33
E-mail: g.vandentillaart@onsnet.nu

zorgboerderij
�etscafé
feesten en partijen
catering barbecue gourmet

tel: 0499-477162
info@krakenburg.nl
www.krakenburg.nl

Punt & L

puntnl@puntnl.nu www.facebook.com/puntenl
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Op z’n Gerwens zetten wij de boel op stelten!
Als je de thema’s van de “grote” en “kleine” hoogheden van 2016 
combineert, dan kom je tot bovenstaande spreuk. En dat klopt 
precies voor de seniorenmiddag: de boel wordt elk jaar op stelten 
gezet tijdens deze super-gezellige middag. En voor wie kan dat beter 
dan de mensen die het huidige Gerwen hebben gemaakt tot wat het 
nu is: een fijn dorp om in te wonen met veel sociale contacten.

Residentie D’n Tent is op zaterdag 30 januari open vanaf 13:00 uur en 
de middag gaat van start om 13:30 uur. Prins Teskavo en Adjudant 
Cafika zullen u samen met Jeugdprins Fireball, Jeugdprinses Magic en 
Hofdame Sensation op z’n Gerwens ontvangen met koffie en vlaai.

Vervolgens zullen de Gerwense mensen met veel levens   ervaring 
door de Narre-kappen worden getrakteerd op een leuk programma. 
Er is een aantal artiesten van zowel binnen als buiten de dorps-
grenzen gecontracteerd om er een geweldige happening van te 
maken. En natuurlijk kunnen er weer fantastische prijzen gewonnen 
worden tijdens het kienspektakel, eigenlijk is onze residentie voor 
één middag het Gerwense Bingopaleis.

Dit jaar zal voor de zevende keer de Senior van het Jaar worden 
geëerd. Iemand met een grote toegevoegde waarde voor het 
leefklimaat voor Gerwen zal in het zonnetje worden gezet en de 
versierselen in ontvangst mogen nemen. Afgelopen jaar viel Mia 
Leenders-Van Issum terecht de eer te beurt als dank voor haar 
positieve bijdrage aan ons dorp. Wie in 2016 de Senior van het Jaar 
(m/v) wordt? Dat blijft nog geheim tot 30 januari.

We sluiten deze geweldige en oergezellige carnavalsmiddag af met 
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, telefoon: (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 30 januari in onze residentie!

Senior van het jaar 2015
Tijdens de vorige seniorenmiddag werd de onderscheiding 
uitgereikt aan Mia Leenders. Zij is al jaren een bezige bij en heeft 
geweldig veel betekend voor de mensen om haar heen. 
Mia kookt heerlijk, bezorgt dat bij Gerwense ouderen die een 
steuntje nodig hebben en voorheen verzorgde zij de catering bij 
de Ronde van Gerwen. Ook kookt ze bij Ittemee en brengt ze eten 
rond vanuit De Akkers. Mia is creatief, geeft 
veel mooie dingen weg en heeft curssusen 
gegeven voor WLG. Ze is mantelzorger 
voor haar zus, ondersteunde het 
Kiencomité, en is akka geweest bij Jong 
Nederland, en verzamelde kleren en papier 
t.b.v. het brandwondencentrum; hun 
garage aan de Mgr. Frenkenstraat puilde uit. 
Tevens is zij 30 jaar lid geweest van het Gerwens 
Gemengd Koor. Tenslotte: carnaval vieren deed Mia jarenlang 
fanatiek.

Senior van het Jaar 2015: Mia Leenders-Van Issum

SENIORENMIDDAG



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



De schrijver van dit artikel is sinds vorig jaar toegetreden aan het 
bestuur van CLUB 111. Natuurlijk als zovelen was hij al een aantal 
jaren donateur en redelijk bekend met deze club. Ook wanneer men 
Nuenenaren spreekt, kunnen de meesten wel iets vertellen over CLUB 
111. Wat CLUB 111 nu eigenlijk echt is en wat het betekent voor het 
Nuenens carnaval is echter pas volledig duidelijk wanneer je er deel 
van uit mag maken en dat heeft hij gemerkt.

Saamhorigheid
Zoals in vele voorgaande artikelen die zijn geschreven, wordt CLUB 
111 genoemd als een stichting die voor alle Nuenenaren het carnaval 
in Nuenen, Gerwen en Nederwetten ondersteunt en probeert te 
bevorderen. Deze zakelijke beschrijving verwoordt echter niet de 
vreugde en de saamhorigheid die het carnaval losmaakt bij vele 
Nuenenaren. CLUB 111 zorgt voor een financiële ondersteuning voor 
het bevorderen hiervan. Dit merk je niet alleen tijdens de carnavals   -
periode maar zeker van die ervoor.
Voor alle carnavalsverenigingen, orkesten en allerlei andere 
aanverwante clubs begint de voorbereiding al ver van te voren om 
gezamenlijk te werken naar een fantastisch carnaval. Dit zijn de clubs 
en verenigingen die het carnaval mogelijk maken en zorgen dat het 
voor iedereen die het leuk vindt een groot feest wordt. Vooral tijdens 
de periode vooraf merk je welke saamhorigheid en gezelligheid dit tot 
stand brengt.

Financiële ondersteuning
Wanneer het carnaval dichterbij komt en het zover is, worden deze 
inspanningen omgezet in een feest voor iedereen. Het is belangrijk 
hierbij te benadrukken dat dit zeker ook is voor de ouderen, 

(verstandelijk) gehandicapten en andere kwetsbare groepen in onze 
maatschappij. En dit is nu exact de reden van het bestaan van CLUB 
111. Financiële ondersteuning te geven aan carnavalsorganisaties 
zodat iedereen op zijn eigen wijze kan genieten van carnaval in 
Nuenen, maar zeker ook in Gerwen en Nederwetten.

Soosmiddag
Dit alles wordt ondersteund door CLUB 111 met bijna 300 donateurs, 
die jaarlijks een bedrag overmaken van € 55,55 voor dit mooie doel. 
Om de donateurs te bedanken zorgt het bestuur van CLUB 111 voor 
een gezellige soosmiddag, die altijd op zaterdag tijdens de carnaval 
plaatsvindt. 

Donateur worden?
Wanneer u ook deel van dit mooie initiatief wilt uitmaken, meld u aan 
via de website www.club111nuenen.nl, stuur een e-mail naar  
club111@onsnet.nu of stort uw bijdrage van € 55,55 op rekening-
nummer NL29 ABNA 0444 4750 87 t.n.v. CLUB 111 in Nuenen o.v.v. uw 
naam.

Wij wensen iedereen een fijne voorbereiding toe 
en een geweldige carnaval.

Het bestuur
Jan Arts (voorzitter)
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 en schrijver van dit artikel)
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CLUB 111



WWW.KOFFERBAKVERKOOP-GERWEN.NL 

VOOR INLICHTINGEN ZIE ONZE WEBSITE OF STUUR 

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

KOFFERBAK
VERKOOP

GERWEN
17    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 120 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 ons 
Gerwense carnaval. Maak er bijvoorbeeld een leuk fotoboek van!

Daarnaast hebben we nog onze 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:
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Al geruime tijd is er tussen al het carnavalsgeweld plaats ingeruimd 
voor Schieten tegen de Prins. Een evenement tot stand gekomen 
nadat Willy Verhoeven prins van de Roapers was geworden. Daar 
hij ook lid was van het Heilig Kruisgilde van Gerwen was al snel een 
nieuw evenement geboren. Hij heeft de aanzet gegeven om de prins 
van Gerwen tegen de prins van Lieshout aan te laten treden om te 
schieten om de eer. Daar het een carnavaleske activiteit moet zijn, is 
er vanaf het begin getracht om elkaar zoveel mogelijk te hinderen 
in het normaal op de vogel schieten. Geen enkel middel wordt 
geschuwd om elkaar uit de wedstrijd te halen. Helaas slagen de 
Roapers daarin beter dan de Narre-Kappen, daar het aantal winst-
partijen ruim in het voordeel van onze vrienden uit Lieshout spreekt.

Maar gelukkig hebben we vorig jaar als Narre-Kappen de negatieve 
spiraal doorbroken nadat onze eigen voorzitter, notabene een 
Lieshoutenaar, in zijn hoedanigheid als adjudant de vogel naar 
beneden heeft gehaald.

Dit jaar gaan we op 9 januari 2016 ook weer de strijd aan met de 
Roapers. Om het echter nog meer uitstraling en wedstrijdgehalte te 
geven, zullen dit keer ook de Wetters weer acte de presence geven.

Wij hopen dan ook op een sportieve strijd waarin onze eigen 
Prins Teskavo, of anders onze Adjudant Cafika, op scherp staat en 
wederom de vogel naar beneden haalt!

SCHIETEN TEGEN DE PRINS

2015: De Narren zijn nooit te beroerd om een 

regenjasje uit te lenen.

2015: Adjudant Segundo schiet de vogel naar beneden en redt daarmee de Gerwense eer.

2015: Het evenement wordt altijd goed verzorgd 

door de gastvrije schut.

2015: En toen was het schieten in het donker

2014: Na het schieten buiten gaat de gezelligheid binnen door met ingewikkelde spellen.

2014: De Wetters waren ook van de partij.

2015: De Quizmasters

2014: Met Prins Coltello rond de 
schutsboom 2010: Blaaskapel Tsjonge Jonge is er steevast bij.

2013: Prins Vurieus had werkkleding over, maar 

het mocht niet baten: Lieshout won weer!

2013: Lekker winterweer

2011



Phrog

Multimedia

Registraties

Fotografie

Animaties

Software

Games

Video

Web

Print

3D

 Sander Bontje
 Multimediaspecialist, fotograaf en filmmaker

  info@phrog.nl

  06 55 365 183

  www.phrog.nl

 linkedin.com/in/sanderbontje

 Bezoekadres
  Klokgebouw 128

 Strijp-S, 5617 AB Eindhoven 
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Zaterdag 6 februari 

Aansluitend op de Gerwense optocht: 

Optochtbal in Residentie D’n Tent 

van CV De Narre-Kappen

Gratis
 entree!
Bring deine MEGA  STIMMUNG 

wieder mit ja!

Route 
Optocht Gerwen

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 hetzelfde als vorig jaar. Scan de QR-code bij het 
kaartje hieronder voor de volledige beschrijving van de 
route. De optocht start op zaterdag 6 feb om 14:11 uur.

Publieksprijs
Onderweg worden er weer stembiljetten voor de publieksprijs 
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 wederom de geweldige 
feestband 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
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In deze editie van Terug naar... gaan we terug naar het geboorte      
 jaar van onze Prins Teskavo. We kijken terug naar wat er in dit jaar 
gebeurde in het Gerwense, in de gemeente en in de wereld.

Wereldwijd
• De elfde Olympische Winterspelen in Sapporo, Japan. Het zijn 

de eerste Winterspelen in Azië. De Nederlandse schaatsploeg 
wint in totaal vier gouden, drie zilveren en twee bronzen 
medailles. 

• The Godfather gaat in New York in première.
• De Apollo 16 wordt gelanceerd voor een reis naar de maan. Het 

is de voorlaatste missie van het Apolloprogramma waarbij op 
de maan wordt geland.

• De Nederlandse damgrootmeester Ton Sijbrands wordt in 
Hengelo wereldkampioen dammen. Sinds 1955 was deze titel 
alleen maar door Russen gewonnen.

• In de Rotterdamse Kuip wint Ajax de Europacup door met 2-0 
Inter Milaan te verslaan. Beide doelpunten zijn van Johan Cruijff. 
In het tv-verslag wordt voor het eerst gebruikgemaakt van 
herhaling van beelden in slow motion.

• West-Duitsland wint in Brussel het EK voetbal door de Sovjet     -
Unie in de finale met 3-0 te verslaan.

• De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint opnieuw - voor de 
vierde maal - de Ronde van Frankrijk.

• Een windhoos treft camping Duinoord op Ameland. Er vallen 
drie doden en honderden gewonden.

• De Noord-Hollandse badplaatsen Callantsoog en Schoorl 
weigeren een deel van hun stranden beschikbaar te stellen voor 
naaktrecreatie.

• Tijdens de verkeersramp bij Prinsenbeek vindt een ketting-
botsing in dichte mist plaats waarbij ongeveer 60 voertuigen 
betrokken zijn. Dertien mensen komen om het leven, 26 raken 
er gewond.

• Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen acht 
leden van de Palestijnse terreurgroep Zwarte September 
de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld 
beëindigd op het vliegveld, waarbij zeventien doden vallen: alle 
gijzelaars en vijf terroristen.

• Zeer zware storm in onder meer Nederland. 54 doden, waarvan 
9 in Nederland. 5 miljoen bomen worden ontworteld, schepen 
worden op het strand geworpen en enorme schade aangericht 
aan gebouwen.

• Met de terugkeer van Apollo 17 op aarde komt er een einde aan 
het Apolloprogramma. De astronauten Cernan en Schmitt zijn 
vooralsnog de laatste mensen op de maan en zelfs de laatsten 
die ontsnapten aan de aardse zwaartekracht.

Nuenen
• Station Nuenen-Tongelre op het Eeneind wordt gesloten voor 

het goederenvervoer per spoor. Later in het jaar wordt het 102 
jaar oude stationnetje gesloopt.

• De REVAK wordt in Nuenen opgericht en biedt minder valide 
mensen de mogelijkheid onder begeleiding te zwemmen.

• De St. Clemenskerk aan het Park in Nuenen bestaat 100 jaar.
• In Gerwen wordt de nieuwe voetbalkantine van RKGSV in 

gebruik genomen. 
• Vanuit Jongerencentrum D’n Evert ontstaat de Gerwense 

peuterspeelzaal.
• Geboorte Johan de Louw

Carnaval in Gerwen
• Bernard Smits wordt onthuld als Prins Caballo Ben 1. Samen 

met zijn vrouw Dini en Adjudant Piet van den Berk zwaait hij de 
scepter over het Narregat. Het was niet alleen voor het Gerwens 
publiek een verrassing wie er prins werd, dit gold ook voor 
Adjudant Piet. Het was de eerste en tot nu toe laatste keer dat 
de adjudant niet wist wie er prins zou worden. De jeugd werd 
voorgegaan door Jeugdprins Pum 1 (Hans Sanders), Prinses 
Marnita van Kemenade en Adjudant Henry Engels. Graad van 
den Berk werd verkozen tot seniorenprins.

• CV De Narre-Kappen en het Heilig Kruisgilde nemen het 
initiatief om een carnavalsfeest te organiseren voor het 
gehandi   capte kind. In de Vank in Nuenen werd dit feest georga-
niseerd en het bleek een grandioos succes.

TERUG NAAR... 1972



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
CV De Narre-Kappen 
T.a.v. Rianne van den Berk
Huikert 15
5674 RG Gerwen
040 787 04 03
secretariaat@narre-kappen.nl

Penningmeester
Gert Ketelaars
Mgr. Frenkenstraat 1a
5674 RV Gerwen
penningmeester@narre-kappen.nl
Bank:  NL11 RABO 0137 4032 67, 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. Prins Teskavo en Adjudant 
Cafika 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 2016
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FOTO'S SEIZOEN 2016



Dit zijn de eerste winnaars: vlnr William vd Berk, 

Toon Daniëls, Mark vd Boogaard en Paul de Vries
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22 JAAR 

DARTEN TEGEN DE PRINS
Dit jaar wordt voor de 22e keer het befaamde Darten tegen de Prins 
georganiseerd door Dartclub De Stam. Voor ons als redactie een 
reden om deze mijlpaal op te nemen in deze editie van D’n Nar. 
Er wordt afgesproken op zaterdagmiddag 16.00 uur in Café De Stam, 
voor dartminnend Gerwen een bekende dag, tijd en locatie. Op de 
dartbanen zijn al enkele fanatieke darters hun pijlen aan het gooien 
op hun vaste trainingsmiddag. Aan en achter de bar zitten de twee 
grote initiators van het Darten tegen de Prins: Gerrit van den Tillaart 
en Bas van Keulen. Zij beginnen in geuren en kleuren te vertellen 
over het carnavalsevenement van Dartclub De Stam, de club die 
is ontstaan vanuit het 1e Darten tegen de Prins. Al 22 jaar staat de 
vrijdagavond voorafgaand aan het carnaval in het teken van het 
darten en is het voor vele mensen daarmee dé start van carnaval. 
Wat 22 jaar geleden begon als een ideetje bij Café De Stam aan de 
bar is uitgegroeid tot een serieus evenement waar jaarlijks ruim 20 
teams het tegen elkaar opnemen.  
 
Gerrit van den Tillaart zwaait als fervent darter in 1995 de scepter 
over het Narregat. Dit zette de toenmalige uitbaters van Café De 
Stam, Sjaak en Diana van Lierop, samen met stamgast Bas van 
Keulen, aan het denken. Het darten werd steeds populairder in 
Nederland en ook in Gerwen werd al menig pijltje gegooid. Het 
idee was zo geboren om de kersverse Prins Frenkelerius van de 
Narre-Kappen uit te dagen tijdens een Darttoernooitje. Gerrit 
speelde op dat moment in de eredivisie bij Dartclub ’t Barierke in 
Helmond dus dat was zeker een uitdaging voor hem. Zo gezegd, zo 
gedaan. Er werd een toernooitje op poten gezet wat al meteen van 
start ging met acht deelnemende teams. Voor namelijk Gerwense 
gezelligheidsteams, maar dat mocht de pret niet drukken. Maar dat 
was niet alles, er moest nog iets speciaals aan deze avond worden 
toegevoegd. Raymond van Barneveld begon net, niet geheel onver-
dienstelijk, aan zijn serieuze dartcarrière en zou een goeie special 
guest zijn tijdens dit nieuwe evenement. Echter viel zijn vraagprijs 
om naar het Gerwense af te reizen net boven het budget van de 
kastelein, met ƒl. 2500,- was dit toch niet zo’n goed idee meer. 
Toen ontstond het idee van de Mystery Guest, een onderdeel van 
de dartavond dat vooral door de prins nog steeds als hoogtepunt 
van de avond wordt gezien. De dartmaten van Gerrit werden 
opgetrommeld om hem bij te staan tijdens het toernooi.

Mystery guest 
De mystery guest wordt ieder jaar zorgvuldig uitgezocht door de 
organisatie van de dartavond. Er is veel tijd en moeite in gestoken 
om ieder jaar een (oude) bekende van de regerend prins op te 
sporen en hem of haar naar Gerwen te krijgen. Voor de prins is 
het iedere keer een verrassing wie zich schuil zou houden in het 
kostuum dat voor hem staat. Zo zijn er al vele prinsen blij verrast met 
een oude dienstmaat of een oude (vergeten) liefde. Maar de meest 
verrassende mystery guest (eigenlijk waren het er drie) was voor 
Prins Tanco. Voor hem waren drie Canadese vrienden overgekomen 
om als mystery guest onthuld te worden. Na enkele dagen in het 
diepste geheim achter in een schuur op de Gerwenseweg gebivak-
keerd te hebben werden zij op de bewuste vrijdagavond onthuld. 
Voor Prins Tanco een zeer grote en aangename verrassing, maar ook 
voor zijn Canadese vrienden ging er tijdens carnaval een wereld 
voor hen open. 
 
Na in 1995 het eerste Darten tegen de Prins ging het hard. De animo 
en daarmee het toernooi groeide enorm. Iedere geschikte plek 
in De Stam werd voorzien van een dartbord, later werd er op het 
binnenplaatsje nog een bord bij gehangen, volgde een tent aan de 
achterzijde van het café en ook aan de voorkant werd speciaal voor 
deze avond een tent gezet om de vele dart  liefhebbers te kunnen 
herbergen. Op het hoogtepunt deden er 28 teams mee en werd De 
Stam te klein. In samenwerking met CV De Narre-Kappen werd er 
uitgeweken naar de grote feesttent op het Heuvelplein. 

Vanaf 2004 tot carnaval 2012 heeft het Darten tegen de Prins zich 
afgespeeld in D’n Tent en is hierna weer terug gegaan naar Café De 
Stam. Door een kleiner deelnemersveld werd de tent te groot en 
voldeed De Stam weer. Tussen 2004 en 2012 is er ook nog enkele 
keren het Darten tegen de Jeugdprins georganiseerd, dit uit een 
initiatief van Dartclub De Stam en Jong Nederland Gerwen. 
 
Vele vaste groepen hebben de afgelopen 22 jaar deelgenomen aan 
het darten. Zo zijn er vele florerende namen als ‘’Mondje dicht’’, 
‘’Hydraterend en beschermend’’, ‘’Niet gegooid altijd mis’’, ‘’I love 
the men with the trum’’ en ‘’Goed zat’’. Echter zijn er maar enkele 
teams die bijna alle 22 edities hebben meegegooid. Dat zijn de 
teams van de ‘’Dames en heren van de Raad’’ en het onverschrokken 
team van ‘’Barney’s Nightmare’’. 
 
Op vrijdag 5 februari wordt voor de 22e keer het Darten tegen de 
Prins georganiseerd in Café De Stam, echter dit keer getiteld Darten 
zonder de Prins. Informatie inwinnen en inschrijven kan aan de bar 
van bovengenoemd café of door contact op te nemen met Bas van 
Keulen (06 53965925).



Zsa Zsa Zsoe
Dit carnavalsseizoen gaat Zsa Zsa Zsoe er 
weer tegenaan! Niet alleen de muziek knalt 
weer uit de instrumenten, ook tijdens de 
optocht wordt het weer feest met deze 
enthousiaste groep! 
Afgelopen jaar heeft Zsa Zsa Zsoe zich van 
zijn beste kant laten zien in de optochten 
in Gerwen en Nuenen. De vliegtuigjes en 
de luchtballonnen vlogen door de straten! 
Twee mooie eerste plaatsen en de Gerwense 
publieksprijs mochten de vliegeniers mee 
naar huis nemen. Dit jaar zal er niet gevlogen 
worden. Maar wat er dan wel langskomt: dat 
houden ze nog even geheim! Let maar goed 
op, want de groep is incognito! De Gerwense 
carnavalsvierder zal de band ook zien en 
horen tijdens de zwamavond op zaterdag 30 
januari en de prinsenreceptie op 31 januari. 
De muziek is veelzijdig: van echte carna-
valskrakers tot popliedjes. Door de unieke 
muzikale bezetting klinkt Zsa Zsa Zsoe fris 
en niet als ‘standaard’ carnavals   band. Zsa 
Zsa Zsoe heeft weer heel veel zin om een 
feestje te maken van dit carnavalsseizoen!

De Gerwense Dorpsmuzikanten
Ze bestaan inmiddels al ruim 32 jaar en het is 
leuk om te weten dat ze zijn ontstaan uit de 
carnavalsband De Oelewappers.
Na jaren hofkapel te zijn geweest hebben ze 
het stokje overgedragen aan De Petazzie -
stampers die hebben gemusiceerd tot 2010 
en nu helaas in ruste zijn.
Nu is De Gerwense Dorpsmuzikanten geen 
hofkapel meer, maar toch elk jaar nog een 
beetje betrokken bij het Gerwense carnaval. 
De blaaskapel luistert nu al 5 jaar met veel 
plezier de carnavalsmis op van CV De Narre-
Kappen. Ook treden zij regelmatig op bij de 
seniorenmiddagen van de carnavalsclub, 
waar ze een vrolijk stuk muziek maken om 
de senioren van Gerwen een leuke afsluiting 
te bezorgen voor deze geweldige, leuke 
middag.

MUZIEKSKES

S.C. ‘t Eenoodje
S.C. ’t Eenoodje is een gezellige club 
enthou   siaste muzikanten die van een 
feestje houden. Deze kapel staat niet stil en 
maakt van ieder optreden een spetterende 
show. Dit kan natuurlijk ook niet anders 
aangezien hun roots bij Showkorps O&V | 
Nuenen liggen. Ze treden vooral op tijdens 
de carnavals  dagen en alle festiviteiten die 
hieraan gekoppeld zijn, maar zijn ook niet 
bang om buiten deze gezellige Brabantse 
dagen hun klanken te laten horen. Tijdens 
carnaval 2016 zijn zij voornamelijk in Nuenen 
te vinden, maar gedurende het voorseizoen 
wordt er in heel de regio opgetreden. Zo 
luisteren ze op 29 januari de Zwamavond in 

Gerwen op met hun klanken en zijn ze te 
vinden op kapellenfestivals in Gemert en 
Valkenswaard. Het repertoire is een mooie 
mix van moderne arrangementen met de 
nodige variatie in dynamiek en snelheid. 
Van zwoel wegdromen tijdens “You’ve Got 
a Friend” tot snoeihard musiceren tijdens 
“Liquido” en heel veel daartussenin. 

Al onze optredens zijn een feest waarbij we 
niet alleen het publiek proberen te vermaken, 
maar vooral ook zelf genieten van het 
wegspelen van onze nootjes. Weten waar ’t 
Eenoodje te vinden is dit carnavals    seizoen? 
Kijk dan op www.eenoodje.nl of op de 
Facebookpagina.
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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!

Zsa Zsa Zsoe wint ODKF 2015
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Aansluitend op de optocht van Gerwen: 

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

Gratis entree!
Bring wieder deine MEGA  STIMMUNG mit ja!

ZAT 
6 FEB 
2016
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ORGANISATIE CV DE NARRE-KAPPEN
Bestuur
Twan van Erp (voorzitter)
Judith Verhagen (vice-voorzitter)
Rianne van den Berk (secretaris)
Gert Ketelaars (penningmeester)
André van Rooij 
Petrie Vermeltfoort
Rick van de Sande

Hoogheden
Prins Teskavo – 
 Johan de Louw 
Adjudant Cafika – 
 Gert Ketelaars 
Jeugdprins Fireball – 
 Willem Verweij 
Jeugdprinses Magic – 
 Lotte Bastiaansen 
Hofdame Sensation – 
 Lieke Bastiaansen
Grootvorstin La Quinta – 
 Cindy van Rooij

Seniorencarnaval
Ellen Sanders
Marina van der Heijden
Harrie Vermeltfoort
René van de Westelaken
Mieke Oerlemans

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

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

Muziekcommissie
Pieter van Erp
Erik de Groot

Elektrische muziekcommissie
Nick “Yo DJ!” Bisseling

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

Maandagcommissie
Jeroen Knoben
Twan van Erp

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

Gerwens Muziekfeest  
Jeroen Knoben
Bram Bastiaansen
Hans van den Berk

Ziekenbezoek
Rianne van den Berk
Sil van Erp

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

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

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

Dansgarde 
Imke van Vroenhoven 
Isolde Bontje 
Lise Gevers 
Eline van Rooij 
Maud de Laat 
Josephine Engelen 
Iris de Louw 
Lynn Gevers 
Djaboah Stam 
Maartje Bastiaansen 
Marly Donkers 
Amy de Laat 
Fleur Heesbeen 
Maud der Kinderen 
Nina Hendriks 
Lieke Bastiaansen 
Lotte Bastiaansen 
Anne Berkvens

Showdans
Mayke van Engelen 
Iris de Louw 
Iris Verhagen

Leiding Dansgarde
Erika van Zeeland 
José Engelen 
Sylvia van Lierop 
Iris de Louw 
Mayke van Engelen

BBQ-commissie
André van Rooij 
Cindy van Rooij 
Rick van de Sande

Prinskeuzecommissie
Hans van den Berk
Erik de Groot
Willem de Laat
Pieter van Erp

Hoffotograaf
Sander Bontje

Carnavalsbrunch
Piet Verhagen
Koen Gevers
Judith Verhagen
Bram Bastiaansen

Website
Sander Bontje

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

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

Bogenbouwcommissie “Prins”
Toon van Zeeland
Theo Veldkamp
André van Rooij
Harrie Vermeltfoort
Vincent van Kuringen
Hans van den Berk

Bogenbouwcommissie “Adjudant”
Jeroen Knoben (leiding)
Harrie Vermeltfoort
Hans van den Berk
Johan de Louw
Johan van Vroenhoven
Vincent van Kuringen
Theo Veldkamp

www.narre-kappen.nl/feed
facebook.com/cvdenarrekappen.gerwen
@Narrekappen

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



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

Samen zorgen wij ervoor dat 

u de bloemetjes buiten kunt 

zetten tijdens deze carnaval!

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


