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Prins Pajoto
Adjudanten Tojopa en Jopato

#NooitMeerNaarHuis

Jeugdprins Snowfox
Hofdame Crystal en Adjudant Freeze
Hand in hand dansen wij door ons Winter Narre-land
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#VANDEREDACTIE 
Hier issie dan... de 52e jaargang van D’n Nar. Een krant, zoals u van 
ons gewend bent, boordevol info over het carnaval in Gerwen. We 
hebben ons best gedaan om er weer een prachtig blad van te maken 
en we zijn trots op het eindresultaat.

Trots zijn we ook op de hoogheden die dit jaar de scepter zwaaien 
over ’t Narregat. Op zaterdag 25 november presenteerde onze 
vereniging haar nieuwe prins tijdens het prinsenbal. Prins Pajoto gaat 
vanaf nu samen met zijn adjudanten Tojopa en Jopato de “carna-
valskar“ trekken voor De Narre-Kappen. Ze zetten de carnaval 2018 
in onder ‘t motto: #NooitMeerNaarHuis! En zoals prins Pajoto altijd 
zegt: ‘Er is altijd een klein nadeel aan feestjes en dat is het naar huis 
gaan.’ Gerwen kan zich dus voorbereiden op een knallend energiek 
carnavalsjaar! Prins Pajoto is de jongste prins die ’t Narregat ooit 
gekend heeft in haar historie. 

Het thema voor jeugdcarnaval 2018 zal zijn: ‘Winter Narre-land’. 
Jeugdprins Snowfox, Hofdame Crystal en Adjudant Freeze zullen het 
jeugdtrio vormen voor carnaval 2018. Onder het motto ‘Hand in hand 
dansen wij door ons Winter Narre-land’ zullen zij het komende jaar de 
carnaval voor de jeugd gaan aanvoeren.

Verderop in deze krant stellen al onze hoogheden zich aan u voor.

Onze dank gaat uit naar al die vrijwilligers die langs de deuren gaan 
om advertenties te verkopen en om alle Gerwenaren deze krant 
aan te bieden. Ook willen wij 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 leesplezier en een hele fijne carnaval toe!

De redactie,
Piet, Pieter, Rick, Sander & Femke
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en CV de  
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BLM Wegenbouw

Tom van den Berk 

carnavalsseizoen!

#VanDnVurzitter

Toch niet te geloven hoe snel de tijd gaat. Hebben we voor mijn 
gevoel net carnaval 2017 afgesloten, staat carnaval 2018 weer 
voor de deur. Dit neemt niet weg dat we er weer allemaal veel zin 
in hebben en proberen om er ook dit jaar weer een schitterende 
carnaval van te maken voor jong en oud. Aan onze commissies zal 
het niet liggen, want die draaien al weer overuren en doen er alles 
aan om er ook dit jaar weer een succes van te maken.

Maar we kijken natuurlijk niet alleen vooruit, maar laten ook even 
afgelopen jaar de revue passeren. In het afgelopen jaar hebben Prins 
VinZZ, Prinses GlitZZ en Hofdame GlamZZ de kar getrokken en dit 
geweldig gedaan. Ze hebben hun motto hoog gehouden en diverse 
deuren plat gelopen in de omliggende dorpen en er daar ook voor 
gezorgd dat er flink feest werd gevierd.

Ook ons jeugdtrio heeft zich kranig geweerd en er een mooie 
carnaval van gemaakt. Prins Juventa, Jeugdprinses Danza en 
Adjudant Penalta kunnen terugzien op een geweldig carnavalsjaar.
Op zaterdag 25 november viel echter het doek voor beide trio’s 
en konden wij ons opmaken voor de nieuwe kartrekkers voor dit 
komend carnavalsseizoen.

Allereerst was het de beurt aan ons nieuwe jeugdtrio. Het podium 
was daarbij omgebouwd tot een winterlandschap. In dit decor 
kwamen de sneeuwpoppen tot leven  en na het uitpakken van de 
sneeuwpoppen stonden daar onze nieuwe Jeugdprins Snowfox, 
Hofdame Crystal en Adjudant Freeze. Onder het motto “Hand in 
hand dansen wij door ons Winter Narreland” gaan zij dit jaar in de 
carnaval voorop. Een mooi motto dat aangeeft dat iedereen mee 
moet doen met carnaval en er een feest van moet maken.

Maar waar afscheid wordt genomen, is er ook weer de opkomst 
van een nieuw trio voor komend jaar. Dit trio kwam ook op in een 
winters decor, wat een mooie aansluiting was op het thema van ons 
jeugdtrio. Dit jaar iets vroeger als normaal stapte uit deze skicabine 
respectievelijk Paul van den Bogaard, Tom van den Berk en Jordan 
van de Laar. Een prachtig jong trio, die dit jaar als Prins Pajoto, 
Adjudant Tojopa en Adjudant Jopato voorop gaan in de carnaval. 
Geweldig om te zien, dat carnaval de jeugd nog steeds aanspreekt. 
Tevens ook heel belangrijk, want de jeugd heeft de toekomst en 
zorgt er hopelijk voor dat steeds meer jeugd onze tent gaat vinden.
Kenmerkend voor dit jeugdig trio is hun motto:  
#nooitmeernaarhuis!

Gas d’r op, zeggen deze heren en dat is ook nodig. Gas d’r op en op 
naar carnaval en weer een mooi feestje bouwen met elkaar. Samen 
met jullie gaan wij zorgen voor een geweldig carnavalsjaar 2018.

Rest mij nog om onze adverteerders, begunstigers en vrijwilligers 
te bedanken voor hun steun. Zij maken het samen met alle mensen 
die feestvieren in onze feesttent mogelijk om er een weer een 
fantastisch mooi carnavals   jaar 2018 van te maken.

 
Alaaf,
Judith Verhagen
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Scan de QR-code voor de video 
van de onthulling van het trio

#Nooi tMeerNaarHu is
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Prins Pajoto
Beste Narren en Narrinnen! 
Eind mei stond ik wederom 
op een leuk feestje van de 
barcompetitie bij RKGSV, het 
ene moment als Paul van 
den Bogaard en het andere 
moment als Pajoto. Want als je 
na het welbekende telefoontje 
van de PKC weer terug het 
feestje ingaat, dan voelt dat toch 
vrij apart. Vanaf dat moment was 
het trio van CV De Narre-Kappen 
geboren. Omdat we op een 
leuke avond met elkaar aan het 
fantaseren waren over hoe het 
zou zijn om als trio aan te treden, 
werd het idee geboren om met 
zijn drieën in de toekomst aan te 
treden. 

Ik ben geboren in 1995 in Lappegat (Geldrop), maar 100% getogen 
in het Narregat (Gerwen). Zoals het er nu naar uitziet, zal ik Gerwen 
ook niet snel verlaten. Natuurlijk zocht ik mijn adjudanten niet 
te ver weg en daarom komt mijn maat ‘Tojopa’ (Tom) ook uit het 
pittoreske Narregat. Mijn andere maat ‘Jopato’ (Jordan) woont iets 
verder buiten de grenzen en wel in Spurriezeiersland (Stiphout).

Ik hou ervan om flink wat feestjes af te gaan met mijn vrienden. 
Bovendien ben ik de jongste prins die ’t Narregat ooit gekend 
heeft in haar historie!

Ons carnavalsmotto is #NooitMeerNaarHuis, omdat ik van 
mening ben dat er altijd een klein nadeel aan feestjes is en dat 
het naar huis gaan! Iedereen kan zich dus voorbereiden op een 
knallend en energiek carnavalsjaar! Gas d’r op!

In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam bij Feel Fit Center/Laco in 
Dwersklippelland (Nuenen). Ik werk daar als vliegende keep van 
receptie tot zwembad tot het hoofdkantoor. Mijn broer speelt 
in de band Black-Bone. De band begon voor de fun, maar al snel 
groeide het uit tot grotere podia‘s, festivals en zelfs stadions, 
waardoor ik de kans kreeg om mezelf te ontwikkelen binnen mijn 
vakgebied. Ik ben namelijk afgestudeerd in Media- & Evenement-
management. Met deze kennis en ervaring hoop ik jullie een 
carnaval te bezorgen om nooit te vergeten! 
Daarnaast hoop ik de toekomstige prinsen 
te inspireren om, net als ik, vrijwilliger 
te worden bij Jong Nederland Gerwen. 

Alaaf!
Prins Pajoto

Adjudant Tojopa
Tijdens carnaval ga ik door het 

leven als Adjudant Tojopa. Na een 
wedstrijd gespeeld te hebben 

op een mooie warme zomerse 
dag, begon het erg gezellig 

te raken in de kantine 
van RKGSV. Na enige 
genuttigde pilsjes wordt 
er op mijn schouder 
getikt met de vraag: “Heej 

maat, gade even mee naar 
buiten want ik moet even wat 

kwijt.” Eenmaal buiten kreeg ik vraag: 
“Ik ben gevraagd om prins te worden, 
zou jij mijn adjudant willen worden?” 
Hier hoefde ik niet lang over na te 
denken en het was beklonken.

Even over mezelf. Mijn naam 
is Tom van den Berk, ik ben 21 jaar oud en geboren en getogen 
Gerwenaar. Ik woon al mijn hele leven op de Huikert, waar ik nog 
samen met mijn ouders woon. Na alle klassen doorlopen te hebben 
op de St. Clemensschool in Gerwen maakte ik mijn fiets klaar om 
richting het Commanderij College in Beek en Donk te fietsen. Daarna 
werd de fiets een brommer om zo naar het station te vlammen om 
de trein richting Den Bosch te halen. Hier heb ik op de opleiding 
Middenkaderfunctionaris voor de grond-, weg- en waterbouw 
gevolgd. Inmiddels werk ik als assistent uitvoerder voor BLM 
Wegenbouw. Wij realiseren projecten van riolering, straatwerk en 
asfalt.

Mijn grootste hobby is voetballen. Dit doe ik al vanaf mijn zesde jaar 
bij het mooie RKGSV in Gerwen. Inmiddels speel ik in de selectie 
van RKGSV en dit doe ik nog met veel fanatisme. Soms iets té... 
Daarnaast stap ik rond september nog een paar weekjes op de 
mountainbike om me voor te bereiden op de Gulberg24. Verder ben 
ik actief als vrijwilliger bij Jong Nederland Gerwen en bij Stichting 
Jeugd- en Jongeren activiteiten Gerwen.

Carnaval is me met de paplepel in gegoten, want ik kan me niet 
herinneren dat ik het ooit heb overgeslagen. Daarnaast ben ik in 
2008 ook al jeugdadjudant geweest en was ons mam in 1977 jeugd-
prinses. We zijn er nog niet... want ook in 2011 stond er bord in de 
tuin en ging ons pap door het leven als Prins Capo.

Ik hoop jullie allen een keer tegen te komen in D’n Tent waar wij er 
als trio in ieder geval een groot feest van gaan maken onder het 
motto: #NooitMeerNaarHuis

Alaaf! 
Adjudant Tojopa

Adjudant Jopato
Mijn naam is Jordan van de Laar oftewel Adjudant Jopato. Ik woon 
met mijn ouders en mijn zus in Stiphout, ben 21 jaar en werk sinds 
kort bij Bijsterveld Hoveniers te Eindhoven. Hiervoor werkte ik met 
veel plezier bij Fons Linders Tuinmeesters.

Ik ben geboren in Gemert, maar als baby verhuisd naar Stiphout. Na 
acht jaar op basisschool St. Trudo ben ik vier jaar naar de middelbare 
school Het Commanderij College gefietst in Gemert. Daar kwam ik 
in de klas te zitten met onze Prins Pajoto. Via Paul kwam ik terecht in 
een hechte vriendenclub in Gerwen. Samen hebben we een aantal 
keer meegedaan aan de optocht in Gerwen, waar we veel plezier aan 
beleefd hebben. Ook ons optreden tijdens de playbackavond was erg 
gezellig om te doen, die afgelopen jaar bekroond werd met de 1e prijs. 

Zoals u misschien weet, ben ik regelmatig in Gerwen te vinden. 
Darten bij Café De Stam, als vrijwilliger bij Jong Nederland Gerwen, of 
bij RKGSV als voetballer in het vierde of als supporter van het eerste.  
Als ik niet in Gerwen ben, ga ik meestal fietsen. Mountainbiken en 
wielrennen zijn mijn andere hobby´s. Al vijf keer heb ik meegedaan 
aan de 24-uurs race op de Gulberg. In de zomermaanden maak ik 
graag lange toertochten op de weg. In 2014 en 2017 heb ik mij ook 
ingezet voor het goede doel door deel te nemen aan Alpe d´Huzes. 
Een hele mooie en bijzondere ervaring.

En toen kwam in mei 2017 de vraag of ik adjudant wilde worden. Na 
een paar dagen hierover nagedacht te hebben, besloot ik deze functie 
te aanvaarden. De tijd die toen aanbrak was toch wel moeilijk, want 
alles geheimhouden viel niet mee. Uiteindelijk was het dan toch nog 
snel 25 november en konden wij ons bekend maken.

Samen met Prins Pajoto en Adjudant Tojopa heb ik erg veel zin in de 
komende caranavalsperiode. We gaan er met z´n allen een mooi feest 
van maken en zullen het motto grote eer aan doen: 
#NooitMeerNaarHuis!

Alaaf! 
Adjudant Jopato

VERKLARING VAN DE TIPS IN ROND 
DE LINDE EN DE NUENENSE KRANT

Tip 1:  Vandaag is rood 
 Dit verwijst naar de rode baard van Prins Pajoto.
Tip 2:  Het is geen losse flodder
 Prins Pajoto kijkt nog steeds naar de serie Flodder.
Tip 3:  ‘t Is nooit genoeg
 Er zijn nooit genoeg feestjes voor Prins Pajoto.
Tip 4:  Hij/zij maakt veel kilometers
 Op tour met Black Bone (de band van de broer van  
 Prins Pajoto).
Tip 5:  Hij/zij staat er niet alleen voor
 Prins Pajoto wordt natuurlijk bijgestaan door twee 
 adjudanten.
Tip 6:  Wordt veel gewisseld
 Prins Pajoto is vliegende keep op zijn werk.
Tip 7:  Het feest begint al wat eerder
 Prins Pajoto was mede-organisator van Gerwen Live, 
 dat een dag vóór het Prinsenbal plaatsvond.
Tip 8:  Vette hap 
 Prins Pajoto is hiervan een groot liefhebber!
Tip 9:  Mist niets
 Onze prins mist nooit een party.
Tip 10:  Het is een vroege vogel
 Prins Pajoto gaat meestal in de ochtend naar huis van 
 een feestje.
Tip 11:  Het feest wordt alleen maar groter
 Prins Pajoto is jarig tijdens carnaval (op 12 februari).

Prins Pajoto
Adjudanten Tojopa en Jopato
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#LAATSTEWOORDVAN...
PRINS VINZZ
Beste Narren en Narrinnen,

Carnaval 2017, ons carnavalsjaar als kartrekkers van CV 
De Narre-Kappen, is voorbijgevlogen. Ik, Prins VinZZ , 
heb samen met Prinses GlitZZ en Hofdame GlamZZ 
met volle teugen genoten van dit bijzonder mooie 
carnavalsjaar. We hebben voor ons gevoel d’n 
deur echt overal platgelopen, zowel in ‘t Narregat 
als in de directe omgeving. Wat een bijzondere 
beleving hebben we gehad, het afgelopen 
carnavalsjaar! 

Dit gevoel en deze ervaring had ik 
vooraf totaal niet verwacht van het 
carnaval vieren als prins. Het is 
echt heel bijzonder om van 
dichtbij te hebben mogen 
ervaren hoeveel 
mensen zich op 
een gezellige en 
warme manier 
ingezet hebben 
om er uiteindelijk 
voor iedereen een 
geweldig carnavalsfeest 
van te maken.

Het jaar begon voor ons 
in juli 2016 met de vraag: 
“Wil jij..?” Na een drukke 
maar gezellige voorbe-
reidingstijd maakten we 
ons op een “monsterlijke” 
wijze bekend. Daarna 
volgde een onvergetelijke 
tijd van prinsenballen, 
recepties, zwamavonden, 
diverse gezellige feesten, 
playbackshow, schieten 
tegen een paar colle-
gaprinsen, optochten 
en met als kers op de 
taart: het carnavalsfeest 
in onze residentie. En 
uiteindelijk hebben we er 
met z’n allen afgelopen 
25 november een 
keimooi afscheid van 
gemaakt.

Voor deze onvergetelijke tijd wil ik graag wat mensen 
bedanken: te beginnen met onze jeugdtalenten Jeugdprins 
Juventa, Jeugdprinses Danza en Jeugdadjudant Penalta. 
Bedankt Thijs, Lisa, Jelle en de hele jeugdraad voor jullie 
geweldige samenwerking.

Natuurlijk wil ik onze Knappen van De Narre-Kappen en 
de leiding allemaal met een dikke kus bedanken voor jullie 
geweldige binnenkomers, iedere keer weer. Bedankt meiden 
voor jullie inzet.

Daarnaast wil ik de PKC en CV De Narre-Kappen 
bedanken voor hun fijne begeleiding en onuitput-

telijke inzet voor deze onvergetelijke carnaval, 
bedankt!

Graag wil ik ook alle carnavalsvierders uit 
Gerwen e.o. en onze zusterverenigingen 

bedanken voor deze onvergetelijke 
tijd, uiteindelijk hebben jullie 

het carnavalsfeest helemaal 
compleet gemaakt. Bedankt 

allemaal!

Prinses GlitZZ (Kitty), 
Hofdame GlamZZ (Erika) en 
Toon, heel erg bedankt voor 
jullie geweldige steun, 

gezelligheid en “grapjes”. 
Ik weet zeker dat we er 
nog lang van zullen 
nagenieten en het de 
aankomende jaren nog 
dik gaan overdoen. 
Bedankt xxx.

Als laatste wil ik Prins 
Pajoto, Adjudanten Jopato 

en Tojopa met daarbij het 
jeugdtrio Jeugdprins Snowfox, 

Hofdame Crystal en Adjudant 
Freeze heel veel plezier toewensen 

tijdens dit carnavalsjaar!

Graag tot ziens met carnaval 2018,

Ex-prins VinZZ
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#RAADVANSELFIES 
& GOEI GEKLEDE DAMES



#VanDnBurger
Elk jaar overhandig ik de sleutels weer met veel genoegen, Heerlijk 
om even niet de touwtjes in eigen handen te hebben en weer te 
gaan genieten van een geweldig carnaval. Het feest waar wij in onze 
dorpen Nuenen, Gerwen en Nederwetten zo goed in zijn. 
Onze eigen prinsen en prinsessen zijn elk jaar weer hele goede 
bestuurders. Chapeau!     
 
Elk jaar is het ook best een fijn gevoel om een beetje anoniem onder 
te duiken in het grote feestgedruis van carnaval. Voor de jeugd is de 
tienertent altijd weer een groot succes, met alle vrijwilligers die zich 
elk jaar weer zo inzetten. Over het Nuenens carnaval dus niets dan lof.

De carnavalskriebels zijn er alweer. De voorproefjes, zoals alle prinsen-
wissels die elk jaar weer een groot succes zijn. Prachtige shows die 
elk jaar leiden tot de onthulling van een prins of prinses. Dit belooft 
voor ons allemaal een schitterend carnaval, veel lachen en humor met 
kwaliteit. Het gehele jaar doen we al serieus, nou hoeft het even niet

Carnavalsverenigingen zoals hier in Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
kunnen alleen bestaan als velen zich inzetten, bestuur en commissies 
werken keihard om het ons naar de zin te maken. Hulde daarvoor!
Laten we er met zijn allen weer een leuk feest van maken. Met plezier 
zal ik op zaterdag 10 februari de sleutels overdragen aan de prinsen 
en prinsessen van de Dwèrsklippels, de Narre-Kappen, Raod van 
Zatterdag en de Wetters om vervolgens zelf onder te duiken in het 
carnaval. Woensdag daarop komen die sleutels wel weer terug. In de 
tussentijd wordt er plezier gemaakt, hoeft het nergens over te gaan, 
het mag flauwekul zijn of liever... Carnavalskul!

Maarten Houben
Burgemeester Nuenen, Gerwen en Nederwetten

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 en diverse sponsoren 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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Opening carnaval in 
Nuenen: #DnAftrap!
Op carnavalszaterdag 10 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 10:30 uur, einde 13:00 uur. 

De toegang is natuurlijk gratis!
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· alarmsystemen

· camerasystemen

· toegangscontrole

· brandmeldinstallaties

· meldkameraansluiting 

· onderhoudscontracten

· 24/7 storingsdienst 

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

Boas vs Sjefke
Wè loaten ut kloppe als oe duim

AaPeeEs Personeelsdinges zit al verrekkes lang in dè familie en lupt al ver veur 1987 méé in de 
polonaise van sjefkes en sjef  nnekes. Ut bèste baske op d’n goeie plek is wa wij willen. Kiek vur 
onze letste sjefkes en sje  nnekes op weee-weee-weeepuntAaPeeEsPERSONEELpuntEnEl. Of lupt 
efkes binnen in Nuenen, Schijndel of Son . Gullie wit woar da is nie dan? Alaaf

www.apspersoneel.nl

...verrekkes veul sjefkes 

AAN... 
DENKTDENKT

  b
ak

kerij bekkers

ER KOMT EEN MOMENT
DAT JE ALLEEN

Café

Gerwenseweg 38 Gerwen
040-2836271/06-53965925

RESIDENTIE

CV DE STEMKES

De Stam

BOUWBEDRIJF SCHEPERS 

WWW.BOUWBEDRIJFSCHEPERS.NL

BOUWBEDRIJF SCHEPERS 

WWW.BOUWBEDRIJFSCHEPERS.NL

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

RUITERWEG 1
- 5674 XA - NUENEN - 

TEL: 06 133 057 27
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Úw specialist in o.a.

Particuliere woningbouw
Utiliteitsbouw en industrie

Domotica, gebouwbeheersystemen, KNX
Datanetwerken en bekabeling

Video-intercominstallaties
Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Inbraaksignalerings- en toegangscontrolesystemen
PV-systemen, Zonnepanelen

LED-verlichting

etbvankeulen.nl     040 - 2901750

    Goesting
    Park 61
    5671 GC Nuenen
    Tel. 040 - 283 3133

 

 

 

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 

grondverzet en transportbedrijf
Alvershool 2
5674 RN Gerwen
040 - 283 17 08
06 - 547 985 05

 

info@aartsgrondverzet.nl
www.aartsgrondverzet.nl

duurzame sloopwerken
asbestsanering

grondwerk
bodemsanering
wegenbouwB

zakelijk en particulier
. 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 

WWW.KOFFERBAKVERKOOP-GERWEN.NL 

VOOR INLICHTINGEN ZIE ONZE WEBSITE OF STUUR 
EEN E-MAIL NAAR info@kofferbakverkoop-gerwen.nl  

KOFFERBAK
VERKOOP

GERWEN
15 APRIL
Gildeterrein Lankveld 10

Een leuke en gezellige markt!
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Jeugdprins Snowfox
Hofdame Crystal en Adjudant Freeze
Hand in hand dansen wij door ons Winter Narre-land

Na afscheid te hebben genomen van Jeugdprins Juventa, 
Jeugdprinses Danza en Adjudant Penalta hebben we op  
spectaculaire wijze het nieuwe jeugdtrio van 2018 gepresenteerd 
aan het publiek.

Het thema voor jeugdcarnaval 2018 zal zijn: ‘Winter Narre-land’. 
De tent werd omgetoverd in winterse sferen. Je kon de kou voelen. 
In het winterse decor kwamen drie sneeuwpoppen tot leven. Dit 
waren geen gewone sneeuwpoppen. Nadat de jeugdraad had 
meegeholpen met het laten ‘smelten’ van deze vreemde sneeuw-
poppen werd duidelijk dat Jeugdprins Snowfox, Hofdame Crystal 
en Adjudant Freeze het jeugdtrio zullen vormen voor carnaval 2018. 
Komende carnaval zal de residentie tijdens de jeugdmiddagen nog 
veel vaker omgetoverd worden in winterse sferen. Onder het motto 
‘Hand in hand dansen wij door ons Winter Narre-land’ zullen zij het 
komende jaar de carnaval voor de jeugd gaan aanvoeren.

Wij stellen ze graag even aan jullie voor:

Jeugdprins Snowfox
Ik ben Lars Berkvens, deze carnaval 
heet ik Jeugdprins Snowfox. Ik ben 
11 jaar oud en ik woon met mijn 
vader Leon, mijn moeder Henriëtte 

en mijn zus Anne op Alvershool 4. 
Mijn hobby’s zijn voetbal en Jong 

Nederland. Verder ben ik dol op dieren  
 en vind ik gamen ook leuk.

Ik heb heel veel zin om samen met Adjudant Freeze, Hofdame 
Crystal, de jeugdraad en alle jeugd van Gerwen er een hele, leuke 
carnaval van te maken en…

Hand in hand dansen wij door ons Winter Narre-land!

Hofdame Crystal
Ik ben Maartje Bastiaansen en ik woon 
in Gerwen samen met mijn twee zussen 
Lieken en Lotte, papa Bram, mama Erna 
en niet te vergeten onze vis genaamd 

Mister Potvis de 1ste. In mijn vrije tijd doe 
ik het liefste dansen, saxofoon spelen en met 

vriendinnen afspreken.

Deze carnaval gaat heel bijzonder worden omdat ik nu als hofdame 
deel uitmaak van het jeugdtrio samen met Jeugdprins Snowfox en 
Adjudant Freeze. Ik heb altijd al iets met carnaval gehad, want ik ben 
al verschillende jaren dansmarieke. Ik ben gewend om te dansen 
voor andere prinsen en prinsessen en nu doen ze dat voor mij. Het 
zal moeilijk zijn om niet mee te dansen, want ik heb al bijna een jaar 
geoefend.

Ik ben heel blij dat ik hofdame ben, zeker omdat mijn zussen 
twee jaar geleden in het jeugdtrio hebben gezeten als prinses en 
hofdame en papa was vier jaar geleden Prins Coltello van de Narre-
Kappen.

Als trio hebben we een mooie spreuk: hand in hand dansen wij door 
ons Winter Narre-land. Met deze spreuk kan het niet anders dan dat 
ik een top carnaval ga krijgen, samen met jullie!

Adjudant Freeze
Ik ben Dirk Gevers en heet tijdens de 
carnaval Adjudant Freeze. Ik ben 11 jaar 
oud en ik woon samen met mijn vader 
Koen, moeder Esther, mijn broer Thijs 
en mijn broertje Luuk in Gerwen. Mijn 
hobby’s zijn waterpolo en voetbal. Ik speel 
waterpolo bij ZPV Nuenen en WOC. Voetballen 
doe ik bij Juventud, maar alleen trainen.

Ik ben de derde adjudant van mijn familie: tante Marion was in 2013 
Adjudant Flamma en papa was in 2014 Adjudant Forchetta.

Samen met Hofdame Crystal, Jeugdprins Snowfox en de jeugdraad 
van elf gaan we er een super leuke carnaval van maken!



Dansgarde ‘De Knappen van de Narre-Kappen’
Lonneke Engelen, Lois van Veggel, Roos de Vries, Imke van 

Vroenhoven, Isolde Bontje, Kee de Vries, Eline van Rooij, 
Maud de Laat, Iris de Louw, Josephine Engelen, Djaboah Stam, 

Maartje Bastiaansen,Marly Donkers
leiding: Erika van Zeeland, Mayke van Engelen, Iris de Louw

#SHOWDANS
Mayke van Engelen, Iris de Louw, Meike Wouters, Lieke Bastiaansen, Lotte Bastiaansen, Iris Verhagen

#DANSGARDE
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Proclamatie jeugdtrio
Wij, Jeugdprins Snowfox, Kenner van het dierenrijk, Linkspoot van Juventud, Graaf van Jong Nederland 

en Heerser van het Alvershool, samen met 

Jeugdadjudant Freeze, bescheiden allround spelverdeler waterpolo van ZPV Nuenen, Fanatiek Ajax 

supporter, en 

Jeugdhofdame Crystal, knapste van de Knappen van De Narre-Kappen, met glans de vierde hoogheid 

in Huize Bastiaansen, maakt met haar dans muziek zichtbaar en blaast erop los op haar saxofoon,

proclameren samen:

Ten 11de:  Met Snowfox, Freeze en Crystal

  Zorgen wij voor een sfeervol carnaval.

Ten 10de:  Wij weten wel van wanten!

Ten 9de:  Met de andere hoogheden maken we veel lol

  En daarmee komt de tent bomvol

Ten 8ste:  Met de Jeugdraad van Elf aan onze zij

  Zijn wij echt super blij

Ten 7de:  Buiten is het guur en koud

  Kom maar naar de tent jong en oud

Ten 6de:   We zullen de jeugdcommissie niet vergeten

  Want zonder hen hadden we hier niet gezeten

Ten 5de:   We blijven met z’n allen klappen

  Als de Knappen van De Narre-Kappen binnen stappen

Ten 4de:  De wintersfeer is in de tent

  Dus zorg dat je erbij bent!

Ten 3de:  Carnaval vieren doe je hier

  En dat doet iedereen op zijn eigen manier

Ten 2de:  Trek je warme trui maar aan

  Om naar het Winter Narre-land te gaan

Ten 1ste:  Blijf niet zitten aan de kant want...

  Hand in hand dansen wij door ons Winter Narre-land!



#JEUGDPROGRAMMA
Zondag 4 februari 13.11 uur
Prinsenreceptie

Zaterdag 10 februari 14.11 uur
Optocht met aansluitend Optochtbal
Kom in je mooiste en leukste carnavalspakje en wie weet win jij de 
prijs van de best verklede bezoeker! We hebben twee prijzen, één 
prijs voor de categorie ‘individueel’ (max. twee personen) en voor 
de categorie ‘groepen’.
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Britt de Bloem
e

Lynn Gevers

Rixt van Erp
Laura Jansen

Guusje van DijkMarly Donkers Merle WoutersMarre Donkers

Danique de Gro
ot
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G asthuisstraat 19

5708 HG  Helmond/Stiphout

T  (0492)  537 906

F (0492)  549 284

info@ martienvandenelsen.nl

www.martienvandenelsen.nl

Zondag 11 februari 15.11 uur
Speel- & muziekplezier 

Dinsdag 13 februari 14.11 uur
Veel spel en spektakel!
Met natuurlijk het superglibberige afscheidsspektakel van onze 
hoogheden! Alle kinderen doen mee! Jij komt toch ook?

#JEUGDRAAD



Leenders RVS industrie, Beekerheide 4, 5741 HC Beek en Donk
T 0492-461619 - info@leendersrvs.nl - www.leendersrvs.nl

Specialist in:

Plaatwerk en fijnconstructie
in RVS en aluminium

Oppervlaktetechnieken
(o.a. beitsen en passiveren)

MAASBOUW BV

06-22383127

www.solarshine.eu

06 53 85 55 81

PETERSEN EN SOLARSHINE,
EEN VERTROUWDE COMBINATIE!

Promotiekleding Relatiegeschenken Sportprijzen Kerstpakketten

De Huufkes 12
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

Tineke van Ass

 

Uw persoonlijke installateur 

• Installeren, repareren en onderhouden van gas-, 
water-, cv- en sanitaire installaties; 

• Aanleggen van elektrotechnische installaties; 
• Vrijblijvende offerte 

  Gas  
  Water  
  CV  
  Sanitair  
  Zink werk  
  Riolering  
  Elektra 

 
   

 

www.tschuts.nl
Steenbroeken 1 Gerwen - info@tschuts.nl - 0624330129

Europalaan131
5674 JD Nuenen

06-22740457

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
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www.alcotec.nl
www.unibrew.nl

Een prettige carnaval gewenst met een goede afdronk!

Binnenkort opening van onze nieuwe winkel
Beekerheide 15 in Beek en Donk

www.vanderkooyjubbega.nl
www.unibrew-neder land.n l

2 februari  1e Zwamavond 20:11 uur
3 februari  Seniorenmiddag 13:11 uur
3 februari  2e Zwamavond 20:11 uur
4 februari Prinsenreceptie 13:11 uur
8 februari  Ziekenbezoek  ‘s avonds
9 februari  Schoolcarnaval  11:11 uur
9 februari  3e Zwamavond 20:11 uur
10 februari  D’n Aftrap en sleuteluitreiking 10:30 uur
10 februari  Optocht van Gerwen 14:11 uur
    aansluitend: Optochtbal met De Blitz!
11 februari  Carnavalsmis 11:00 uur
11 februari  Jeugdmiddag 15:11 uur
11 februari  Gerwense Playbackavond 20:11 uur
12 februari  Brunch 11:30 uur
 De middag na de brunch is onze Residentie gesloten.
12 februari  Dweilen met de Narre-Kappen 20:11 uur
13 februari  Jeugdmiddag 14:11 uur
13 februari Sluitingsbal 20:11 uur

ZWAMAVONDEN 

2, 3 EN 9 FEB 
Spectaculaire en gezellige kletsavonden vol humor met de bekende 
kletsers Rob Scheepers, Hans Verbaarschot, Kitty van Goverde en 
Hans  Keeris. Daarnaast kunt u genieten van de dans mariekes, showdans, 
muziek, blaas     kapellen, de Gouwe Ouwe, KUUB 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 4 februari heeft u de gelegen heid om Prins Pajoto met 
zijn Adjudanten Tojopa en Jopato en ons jeugdtrio Jeugdprins 
Snowfox, Hofdame Crystal en Adjudant Freeze te feliciteren.

D ’ N  A F T R A P
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!

#PROGRAMMA2018

OPTOCHT & BAL
Op zaterdagmiddag 10 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 keigezellige Optochtbal. 
De feest- en powerband De Blitz 
staat garant voor een avond 
meezingen, swingen en luchtgitaar 
spelen waarbij het onmogelijk 
zal zijn om stil te blijven staan. En 
kom op je best verkleed als groep 
of individueel en win een mooie prijs! We zorgen dat er een lekker 
hapje te eten verkrijgbaar zal zijn voor een lage prijs. Dus reserveer dit 
knalfeest alvast als topavond in je agenda! 

GERWENSE PLAYBACKAVOND
Zondagavond 11 februari staat iedereen 
klaar in onze residentie voor de enige echte 
Gerwense playbackavond. Wil je playbacken? 
Wil je live zingen? Wil je muziek? Alles kan 
én mag op deze feestavond. De feestgroep 
Straattheaterband Op de Vlucht komt de 
avond opluisteren met een wel heel speciaal 
muzikaal en humoristisch programma!

BRUNCH  

H E E L  G E R W E N  S M U L T
Op carnavalsmaandag 12 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. 

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.
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FOTO'S SEIZOEN 2017
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FOTO'S SEIZOEN 2017
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Terug naar... 
Zoals u van ons gewend bent als trouwe lezer van deze carnavals -
 krant gaan we in deze rubriek soms terug naar een bepaald jaar 
in onze geschiedenis. Of soms heeft een hoogheid voorouders 
die al langer meelopen in het Gerwense carnavalsgebeuren en 
dan duiken we de historie in van De Narre-Kappen. Een mooie 
gelegenheid om terug te kijken naar vroeger! Echter, dit jaar kijken 
we niet terug op een speciaal jaar. Ook gaan we niet op zoek naar 
de familiaire voorgangers van de zes hoogheden. Deze editie is 
een speciale... We blikken namelijk terug op een wel heel bijzonder 
mens: Theo van Duppen.

Op 21 oktober 2017 kwam het droevige nieuws naar buiten 
dat Theo van Duppen is overleden. Een gigantisch verlies. 

Theo was niet weg te denken bij de organisatie van het 
carnaval in Gerwen. In 1972 trad hij toe tot de Raad van Elf, 
waarna hij zijn verdere leven wijdde aan de vereniging. 
Carnaval was (bijna) alles wat de klok sloeg in Huize Van 
Duppen. Samen met zijn vrouw Clasine heeft Theo 46 jaar 
lang bergen werk verzet voor de vereniging. Theo wás en 
ademde De Narre-Kappen.

Eerlijk gezegd, als we alles op zouden moeten noemen wat Theo 
voor de carnaval en onze vereniging betekend heeft, dan heeft 
deze krant minstens het dubbele aantal pagina’s nodig. Daarom 
hieronder een kort overzicht van de functies die Theo bekleed heeft: 
1972 t/m 1994 lid Raad van Elf 
1973 t/m 1976  vice-voorzitter 
1977 t/m 1979  secretaris 
1980 t/m 1990  voorzitter 
1985   Prins Theo d’n Twidde
1986  Grootvorst 
1990   Regent Theo
1981 t/m 1984 President
1987 t/m 1989  President

Daarnaast was Theo de motor van de organisatie van o.a. de 
Boerenbruiloft, de Gerwense optocht, het licht en geluid, foto’s en 
video, de redactie van D’n Nar, de jubileumuitgave van D’n Nar en 
het jubileumboek van ons 44-jarig bestaan. Verder maakte hij vele 
onderscheidingen, schilden voor de prinsen en verleende hij de 
nodige hand- en spandiensten. 

Theo was tot het einde betrokken bij de Oud Prinsen. Hij stond hen 
bij met raad en daad, maar ook de rest van de vereniging kon op 
zijn kennis en vaardigheid rekenen. Hij voelde zich het beste als hij 
iemand anders kon helpen. 

Voor zijn verdiensten voor de vereniging is Theo in 2012 gehuldigd 
tot erelid van CV De Narre-Kappen.

1985: voorwoord D’n Nar

Gerwen had in 1990 geen prins, maar twee 
regenten: Theo van Duppen en Peter Uipkes 

zorgden ervoor dat de carnavalskar toch 
getrokken werd.

1985: Clasine met haar Prins Theo d’n Twidde

2016: Theo met het gouden speldje voor zijn 44-jarig lidmaatschap van CV De Narre-Kappen
2010: Theo’s domein in de tent: boven op de verdieping met de techniek, 

in druk overleg met zijn zoon Jeroen en DJ René...

2013: ...en daarboven wilde het wel eens erg warm worden.Theo had zijn oventhermometer meegenomen!

2013: tijdens het Oktoberfest

Theo op de Prinsenwagen 

tijdens de optocht

Theo (links)

2016: Prins Teskavo en Adjudant Cafika 

op bezoek in het Catharina

Theo

2012: Theo gehuldigd tot erelid van onze vereniging

Theo van Duppen:

een verrekkes
 skôn mens!

1977 Theo op de Prinsenwagen (rechts)
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  van Kemenadelaan 21   
 5674 PP Gerwen 
 Ook voor  06-22174443 
diabetische en           040-2832068 
reumatische voet anjaderks4@outlook.com 
 
Voor vrijblijvende info voor uw voetbehandeling. 
Provoet lid en KRP geregistreerd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE PINCKART 5 - 7
5674 CB NUENEN

TEL: 040 - 283 57 35

INFO@ERBEEKEUKENS.NL
WWW.ERBEEKEUKENS.NL

Garage eeneind

APK - Reparatie - Onderhoud - Airco
Schade taxatie - Banden - Uitlaat

040-2839101
De Huufkes 5
5674 TL NuenenGarage-eeneind@Hotmail.com

EP:
ElectronicPartner

TV Video  HiFi  Telecom  Elektro  Multimedia  Foto

www.heijlautomotive.nl

Beek en Donk  ●  Schijndel
Den Bosch  ●  Uden  ●  Oss

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. 

Tel: 06 50 63 47 10
info@donkersbouwbedrijf.nl

Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Kraanvogelhof 21, 5672GD Nuenen

Bouwbedrijf
Donkers
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Sonseweg 5 - Lieshout

06 - 48 27 37 18

Al sinds 1987 onderhoudt en ontwerpt 

Hoveniersbedrijf Ton Bouman tal van 

tuinen voor bedrijven en particulieren in 

de regio van Eindhoven!

Hoveniersbedrijf Ton Bouman
Stad van Gerwen 3a, 5674 PH  Nuenen • Tel. 06 - 516 085 36

info@tonbouman.nl • www.tonbouman.nl

TUINONTWERP • TUINAANLEG • TUINONDERHOUD

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
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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

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

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

AAVI  
MEUBEL- &

INTERIEURBOUW

Haverkamp 5

5674 PC Nuenen

Tel: (040) 286 82 38

Mob: 06-51 60 15 47

www.aavi.nl
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Badmeubels
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Balies

Kantoor- & winkelinrichting

Designmeubels

Meubelkunst

Wout van de Waterlaan 4 
 5674 XP Gerwen |

06 - 46 73 01 69

Van Lieshoutgaarde 1a Nuenen



#PLAYBACKAVOND

Gerwenseweg 41

VALENTE, 
voor een fijne dag...

WWW.VALENTE.NL
WWW.VALENTE.NL

VALENTE,
voor een fijne dag...

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 

Sinds jaar en dag is de Playbackavond van CV De Narre-Kappen niet 
meer weg te denken uit het Gerwense carnaval en sinds de deelname 
vorig jaar van diverse hoogheden uit omliggende dorpen, ook niet 
meer uit het Nuenense carnaval. Deze avond staat borg voor een 
geweldig feest, waar diverse mensen onverwachte talenten blijken te 
hebben.

Straatband Op de Vlucht — Fully wired maar toch mobiel  
Gewapend met enkel een karretje met daarop de muziekinstru-
menten trakteren we het publiek – nog voordat iemand het in de 
gaten heeft – op aanstekelijke muziek met humoristische teksten.
Straatband Op de Vlucht is geheel mobiel en er is een minimale 
opbouwtijd. De vluchtelingen zijn dan ook uitermate bedreven in het 
brengen van verrassingsoptredens op alle soorten feestjes, op straat 
en op het podium.
Tref je ons op straat dan zijn we meestal undercover, doch, nog steeds 
Straatband Op de Vlucht. Alles is mogelijk, we zijn continu bezig 
vermommingen te verzamelen maar met de zoekterm “straatact” of 
“straatband” vind je ons zeker terug!
Op De Vlucht speelt vrolijke, bekende pop-folk met meeslepende 
meerstemmige zang en heeft een opvallende instrumenten-
bezetting. Van straatmuzikanten tot podiumbeesten!!!

Aan mensen van buiten Gerwen is gedacht. Lijn 111 rijdt ook op 
zondag, dus geen probleem om in Gerwen te geraken!

Ps. Mochten er nog talenten zijn die zich nog niet hebben 
opgegeven voor de Playback, dit kan nog steeds! Er ligt nog 
altijd eeuwige roem in het verschiet en wellicht een mooie 
carrière in de showbizz. Opgeven kan bij Hans van den 
Berk op e-mailadres j.vandenberk@onsnet.nu.
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Hand in hand dansen wij nooit meer naar huis!
Als je de thema’s van de ‘grote’ en ‘kleine’ hoogheden van 2018 
combineert, dan kom je tot de bovenstaande spreuk. En dat gaan we 
natuurlijk proberen kloppend te maken voor de seniorenmiddag van 
De Narre-Kappen: de residentie wordt plat gelopen door de mensen 
die Gerwen hebben gemaakt tot wat het nu is: een fijn dorp om in te 
wonen met veel sociale contacten. De mensen komen er graag naar 
terug en zoals de prins zou zeggen #NooitMeerNaarHuis.

D’n Tent is open vanaf 13:00 uur en de middag gaat van start om 
13:30 uur. Prins Pajoto, Adjudant Jopato en Adjudant Tojopa zullen u 
samen met Jeugdprins Snowfox, Jeugdhofdame Crystal en Jeugd  -
adjudant Freeze 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 zijn een aantal artiesten van zowel binnen als buiten de 
dorpsgrenzen gecontracteerd om er een geweldige middag van te 
maken. 

Gerwense Kienpaleis
Natuurlijk kunnen er ook weer fantastische prijzen gewonnen 
worden tijdens het kienspektakel, eigenlijk is onze residentie voor 
een middag het Gerwense Kienpaleis.

We sluiten deze gezellige carnavalsmiddag af met een overheerlijke 
koffietafel. 

Graag verwelkomt de seniorencommissie van De Narre-Kappen u op 
3 februari 2018 in onze residentie.

Senior van het Jaar
Dit jaar zal voor de negende keer de Senior van het Jaar worden 
geëerd. Iemand die een grote toegevoegde waarde heeft of 
heeft gehad, die hier nog niet voor geëerd 
is, zal in het zonnetje worden gezet en 
de versierselen in ontvangst mogen 
nemen. Afgelopen jaar viel Tiny 
Sanders – Van den Heuvel de eer te 
beurt als dank voor haar positieve 
bijdragen aan ons dorp. 

Wie weet heeft u al een idee wie de senior 
(m/v) van 2018 wordt?
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Senior van het Jaar 2017: Tiny Sanders 

 

De�ige Aap Bier daar word je mens van!

 

 

 
Dorpsbrouwerij Gerwen

www.de�igeaap.nl
 

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

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

#SENIORENMIDDAG
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LUNCH BORREL HIGHTEA HIGHWINE HIGHBEER CATERING TRAITEUR WORKSHOPS DINER

Heuvel 1 - Gerwen - Tel: 040 - 290 66 44

www.de3gebroeders.nl

Wij zijn er even tussenuit...

gesloten van 9 februari t/m 19 februari

www.ajansenbv.com info@ajansenbv.com

GrondwerkBeton

Sloopwerk Legioblock® Transport & Verhuur

Recycling

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

Vincent van Goghstraat 11 - Nuenen
040-283 1771

www.ifratelli.nl

Omdat ons ledental vorig jaar zo geweldig is gestegen willen wij als 
eerste iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen. Normaliter 
probeert het bestuur elk jaar het ledental uit te laten breiden maar 
in het vorige carnavalsjaar bleken de leden zelf ook hier enthousiast 
aan bij te hebben gedragen. Door deze toename van leden zijn wij 
als Club 111 nog beter instaat om het Nuenense carnaval te onder-
steunen. Hiervoor onze grote dank!

Prins Prepare, Prins Hospitalis, Prinses Faya, Prins Pajoto en hun 
verschillende jeugdprins(es)en zijn reeds voorgesteld aan hun 
nieuwe koninkrijken en aan het Nuenense, Gerwense en Nederwet-
tense publiek. Het enthousiasme waarmee ze werden onthaald zal 
het begin zijn van een fantastisch carnavalsjaar. Club 111 zal op de 
verschillende recepties van de carnavalsverenigingen aanwezig zijn 
om namens onze leden de felicitaties over te brengen. Wanneer u 
meer wilt weten wat Club 111 doet en onderneemt, kunt u  ons op 
deze recepties aanspreken.

De doelstelling van Club 111 is het steunen van de carnaval voor 
kinderen, gehandicapten, ouderen en het algemeen belang in 
Nuenen c.a. Een groter publiek betekent automatisch meer betrok-
kenheid bij de Nuenense carnaval en daardoor nog meer carnavals-
vierders die het feest willen meemaken. Een uitkomst die Club111 als 
geen ander stimuleert.
We blijven daarom ook in contact met de verenigingen, stichtingen, 
horeca en gemeente Nuenen om gezamenlijk tot een juiste 
verdeling te komen van alle donaties die wij jaarlijks ontvangen.

Belangrijk te vermelden is dat Club 111 altijd zijn zelfstandigheid 
zal bewaren en de uitvoering van nieuwe en bestaande activiteiten 
volledig overlaat aan de stichtingen en verenigingen in Nuenen. 
Financiële steun verlenen aan deze activiteiten is en blijft ons doel. 

Het bestuur van Club 111 vertegenwoordigt bijna 300 leden, die 
jaarlijks een bedrag overmaken van € 55,55 voor dit mooie doel. Om 
de leden te bedanken, organiseert het bestuur van Club 111 voor 
een gezellige soosmiddag, die ieder jaar op zaterdagmiddag tijdens 
de carnaval plaatsvindt. 

Wil je ook donateur worden en bijdrage aan de mooie initiatieven 
van de Nuenense carnaval? Stuur een mail naar club111nuenen@
gmail.com of stort jouw bijdrage van € 55,55 op NL29 ABNA 0444 
4750 87 t.n.v. CLUB 111 in Nuenen.

Namens het bestuur van Club 111 bedanken wij al onze donateurs 
en wensen wij iedereen een geweldig carnaval toe.
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HONDENBROKKEN
SCHERP GEPRIJSD

WWW.PETGIGANT.NL
WWW.PETFOOD.NL

Voor extra openingstijden kijk op coppelmans.nl

Spegelt 26-28, 5674 CD Nuenen 
040-283 60 43     

Cor@Coppelmans.com 

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

•  airconditioning

•  koeltechniek

•  Nuenen 040 291 28 83

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

Van Hoorn Hout & Plaat
Voor alles wat u bij de

bouwmarkt mist.

Wettenseind 2a Nuenen
Tel. 040-2831271
www.houthandelvanhoorn.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

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

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.Quickservice.nl

ijakkersR
Tweewielers

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

Mierloseweg 13 - Helmond - 0492 544843
info@aurorabloemen.nl

Heuvel 6
5674 RR Gerwen
040 283 6786
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Route 
Optocht Gerwen

Zaterdag 10 februari 
Aansluitend op de Gerwense optocht: 

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

Gratis entree!

zorgboerderij
�etscafé
feesten en partijen
catering barbecue gourmet

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

10.000 artikelen 
    direct leverbaar
Bouwcenter Swinkels is hét adres voor iedereen 
die bouwt of verbouwt. Altijd een ruime keuze. 
Hebben wij het product niet op voorraad? 
Dan halen wij het graag uit ons 27.000 m2 

centraal magazijn. 

Bouwcenter Swinkels, weet hoe ‘t werkt!

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout  |  0499 - 42 58 00  |  www.bouwcenterswinkels.nl

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

10.000 artikelen 
op voorraad

Bezorging 
op elke plek

Altijd het juiste 
advies

Een begrip in 
de regio

www.�insol.eu
DE BLITZ

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 10 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. Tijdens het 
Optochtbal worden de publieks- en juryprijzen uitgereikt. 

Aansluitend: Optochtbal met De Blitz!
De laatste jaren onstaat er steevast een keigezellig feestje na afloop 
van de optocht tijdens ons Optochtbal in Residentie D’n Tent!  
De Blitz is al meer dan 10 jaar een van de lekkerste rock-coverbands 
van zuid Nederland. De Blitz staat voor een swingende show vol 
met pop, rockhits en medleys gebracht met een tomeloze energie 
en een flinke portie humor.  Een zanger die de show steelt en een 
band die staat als een huis. Voor iedere bezoeker is het een “feest der 
herkenning”.

Ook dit jaar weer: win als best verklede groep of individu!
Kom in een zo mooi, carnavalesk en origineel mogelijke outfit naar 
het Optochtbal en verdien een leuke prijs! 
We hebben twee categorieën: een prijs voor groepen en een prijs 
voor individueel (max. twee personen). 

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 #OPTOCHTBAL



VERENIGINGSINFO
Carnavalsvereniging De Narre-Kappen is opgericht op 11 november 
1963. De vereniging telt op dit moment 127 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 
Rick van de Sande
Gerwenseweg 48
5674 SH Gerwen
06 51 40 57 97
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 Pajoto en zijn gevolg 
bieden hen 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:

Erik de Groot (040) 283 46 15  e.degroot@upcmail.nl
Mieke Oerlemans
Rianne Verbruggen
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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 

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 
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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! 

De Gerwense carnavalsvierder zal de band 
ook zien en horen tijdens de zwamavond op 
zaterdag 3 februari en de prinsenreceptie op 
zondag 4 februari. De muziek is veelzijdig: 
van echte carnavalskraker tot popliedjes. 

Door de unieke muzikale bezetting klinkt Zsa 
Zsa Zsoe fris en niet als ‘standaard’ carnavals -
 band. Bovendien zijn er heel wat nieuwe 
leden die flink muzikaal ontgroend worden, 
dit carnavalsseizoen! 

Zsa Zsa Zsoe heeft weer veel zin 
in een skon fisje en is weer van de 
(muziek)partij!

De Gerwense Dorpsmuzikanten
Ze bestaan inmiddels al ruim 33 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 6 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 zijn zij voorna-
melijk in Nuenen te vinden, maar gedurende 
het voorseizoen wordt er in heel de regio 
opgetreden. Zo luisteren ze 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!
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ORGANISATIE CV DE NARRE-KAPPEN

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

Hoogheden
Prins Pajoto – 
 Paul van den Bogaard 
Adjudant Jopato – 
 Jordan van de Laar
Adjudant Tojopa –
 Tom van den Berk 
Grootvorst VinZZ – 
 Vincent Engelen
Jeugdprins Snowfox – 
 Lars Berkvens 
Jeugdhofdame Crystal – 
 Maartje Bastiaansen 
Jeugdadjudant Freeze – 
 Dirk Gevers

Raad van Elf
Harold Hendriks (president)
Toon van Zeeland
Harrie Vermeltfoort
Piet Verhagen
Rick van de Sande
André van Rooij
Pieter van Erp
Theo Veldkamp
Erik de Groot
Sander Bontje
Anton Donkers
Hans van den Berk
Gert Ketelaars
Vincent van Kuringen
Koen Gevers
Johan van Vroenhoven
Bram Bastiaansen
Nick Bisseling 
Johan de Louw
Bodhie Veldkamp

Prinskeuzecommissie
Pieter van Erp 
Esther Gevers 
Harold Hendriks

Goei geklede dames
Petrie Vermeltfoort
Erika van Zeeland
Cindy van Rooij
Ellen Sanders
Marina van der Heijden 
Carla van Vroenhoven 
Judith Verhagen 
Rianne van den Berk 
Rianne Verbruggen 
Kitty Engelen 
Mieke Oerlemans 
Hannie Ketelaars 
Marion de Groot 
Sandra Donkers 
Bertine de Louw 

Zwamavonden
Gerrit van den Tillaart 
Ad Donkers 
Louis Hooft 
Gert Ketelaars 
Vincent van Kuringen 
Rick van de Sande 
Jeroen Knoben 

Seniorencarnaval
Ellen Sanders
Marina van der Heijden
Harrie Vermeltfoort
Mieke Oerlemans 
Harold Hendriks

Carnavalsbrunch
Piet Verhagen 
Judith Verhagen
Bram Bastiaansen 
Koen Gevers

Playback  
Hans van den Berk 
Bram Bastiaansen 
Nick Bisseling 
Johan de Louw 

Ziekenbezoek
Erik de Groot
Mieke Oerlemans
Rianne Verbruggen

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

PR-commissie
Sander Bontje 
Gert Ketelaars 
Marina van der Heijden 
Femke Mol 
Rick van de Sande

Jeugdcarnaval
Petrie Vermeltfoort 
Cindy van Rooij 
Erik de Groot 
Anton Donkers 
Anne Berkvens (stagiaire) 
Nina Hendriks (stagiaire)

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

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

Website
Sander Bontje

Muziekskes
Erik de Groot

Elektrische muziekskes
Nick Bisseling

Hoffotograaf
Sander Bontje

Dansgarde 
Lonneke Engelen
Lois van Veggel
Roos de Vries
Imke van Vroenhoven
Isolde Bontje
Kee de Vries
Eline van Rooij
Maud de Laat
Iris de Louw
Josephine Engelen
Djaboah Stam
Maartje Bastiaansen
Marly Donkers

Showdans
Mayke van Engelen
Iris de Louw
Meike Wouters
Lieke Bastiaansen
Lotte Bastiaansen
Iris Verhagen

Leiding Dansgarde
Erika van Zeeland
Mayke van Engelen
Iris de Louw

Afvaardiging bestuur 
Comité Gerwen Aktief
Gert Ketelaars (penningmeester)
Toon van Zeeland
Johan de Louw

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

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

Feest mee met De Blitz!

Een keigezellig feestje na afloop van de 

Gerwense optocht in de tent! 

Dit jaar met De Blitz! 

Een swingende show vol met pop- & rockhits 

en medleys gebracht met een tomeloze 

energie en een flinke portie humor. 

Dat betekent een dikke feestgarantie! 

Neem je luchtgitaar mee!

Win als best verklede groep of individu!

Kom in een zo mooi, carnavalesk en origineel 

mogelijke outfit naar het Optochtbal en verdien 

een leuke prijs!

Optochtbal
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Zaterdag 10 februari 
Aansluitend op de Gerwense optocht: 

Optochtbal in Residentie D’n Tent 

van CV De Narre-Kappen

Gratis entree!

DE BLITZ

Gas d’r op!



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  


