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Van de redactie 
Voor u ligt de spiksplinternieuwe jubileumeditie van D’n Nar.
Een editie waarin we niet alleen vooruitkijken naar een geweldig 
mooi carnavalsjaar, maar ook terugblikken op 55 jaar Narre-
Kappen. Een verzamelalbum gevuld met foto’s en gebeurte-
nissen uit het verleden, maar ook met informatie, advertenties 
en andere wetenswaardigheden die u beslist niet mag missen 
voor het komende carnavalsjaar. Een must om te lezen en zo op 
de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van CV De Narre-
Kappen en het Gerwense carnaval. Als redactie hebben we er in 
ieder geval alles aan gedaan om weer een mooie krant in elkaar 
te zetten.

Vanaf deze plaats willen wij onze adverteerders weer hartelijk 
bedanken voor hun steun aan onze vereniging en verder een 
woord van dank aan onze vrijwilligers die er elk jaar op uit 
trekken om advertenties op te halen.

Laten we onze nieuwe trio’s voor dit jaar ook zeker niet vergeten. 
Wij wensen Prins Ceño, Prinses Segunda Esposa en Adjudant  El 
Gafas, Jeugdprinses Amazing, Adjudant Excellent en Hofdame 
Fabulous een superfijne carnaval toe. 

Als je de motto’s van beide trio’s combineert kan het bijna niet 
anders dan dat we een geweldige carnaval tegemoet gaan. Want 
#alleremmenlos! en Ut kan ons nie gek genoeg zijn volgens ons 
een garantie voor een onvergetelijk carnavalsjaar.

Rest ons als redactie u veel leesplezier te wensen met deze 
nieuwe D’n Nar.

De redactie
Pieter, Rick, Sander, Femke en Piet
redactie@narrekappen.nl
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Van d’n vurzitter
Als voorzitter wil ik de kans niet voorbij laten gaan om het 
voorwoord te schrijven voor D’n Nar in het jaar dat wij ons 55-jarig 
jubileum vieren. Ik realiseer me dat er in deze 55 jaar enorm veel 
is gebeurd en veranderd, maar wij zijn als vereniging nog steeds 
een geweldig mooie en gezonde club. Een club waar we houden 
van een feestje, maar ook voor elkaar klaarstaan om iets moois 
voor elkaar te krijgen. En hebben we de wind even tegen dan 
gaan alle neuzen dezelfde kant uit en maken we er samen wat 
van, want samen kunnen we alles. Dit maakt me trots en sterkt me 
in het vertrouwen dat we ook de komende jaren een bloeiende 
vereniging blijven.
 
Maar in een nieuw carnavalsjaar is het een goed gebruik om terug 
te kijken naar het afgelopen jaar. Laat ik daarom aftrappen om 
onze Prins Pajoto, Adjudant Tojopa en Adjudant Jopato een groot
compliment te geven over de wijze waarop zij afgelopen jaar onze 
vereniging hebben vertegenwoordigd. Zij waren letterlijk en 
figuurlijk niet weg te slaan op alle evenementen afgelopen jaar, 
wat recht deed aan hun motto #nooitmeernaarhuis!

Dat ze ook komende jaren een bijdrage willen blijven leveren aan 
onze vereniging doet ons deugd. De jeugd is de toekomst en draagt 
bij aan nieuwe ideeën en niet te vergeten ook aan de verjonging 
van onze vereniging. Iets wat natuurlijk van levensbelang is om de 
vereniging gezond te houden. Verder ook een woord van dank aan 
onze Jeugdprins Snowfox, Adjudant Freeze en Hofdame Chrystal. 
Zij hebben kleur gegeven aan onze jeugdmiddagen en er zeker 
voor gezorgd dat carnaval van afgelopen jaar een geweldig feest is 
geworden. Allemaal reuze bedankt voor jullie inzet dit jaar.
 
Inmiddels staat onze nieuwe Prins Ceño alweer te trappelen om er 
dit jaar een geweldig feest van te maken samen met zijn Prinses 
Segunda Esposa en Adjudant el Gafas. Zij kunnen niet wachten 
tot het begint en ik ben er zeker van dat ook zij dit jaar het 
Gerwense carnaval op een geweldige manier gaan 
neerzetten. Als vereniging zullen we ze hierin steunen 
en er samen iets moois van maken.

Ik besluit mijn verhaal dan ook met de woorden 
#alleremmenlos en maak er maar een skon fistje 
van samen met Jeugdprinses Amazing, Adjudant 
Excellent en Hofdame Fabulous. 

Ut kan nie gek genoeg voor mij!
 
Alaaf, 
Judith Verhagen
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#alleremmenlos!

Prins CeñoPrins Ceño
Lieve carnavalsvrienden, lieve Narren en Narinnen, wat een fantastische 
tijd heb ik, sinds het welbekende  telefoontje in mei, al gehad. Zenuwen, 
enthousiasme, heel veel voorpret, vergaderingen, pasmomenten, noem 
maar op! Al jaren droom ik ervan om aan het roer te staan in ons mooie 
Narregat en jullie mogen best weten dat ik tranen van blijdschap had 
toen ik werd gebeld door de PKC. Nachten heb ik niet geslapen omdat ik 
vol adrenaline zat! Ook omdat de zenuwen door mijn lijf gierden of mijn 
prinses en adjudant ‘ja’ zouden zeggen en met mij mee de carnavalskar 
wilden gaan trekken. Allebei zeiden ze ja! En zo stuiterden we voortaan 
met z’n drieën de vergaderingen en pasmomenten door. Éindelijk werd 
het dan 24 november. Jeetje wat een dag was dat zeg. Ik stond stijf van 
de zenuwen en kon niet wachten om bekend gemaakt te worden. Wat 
een ontlading toen de gordijnen open gingen en de zaal reageerde op 
onze opkomst, met als klap op de vuurpijl natuurlijk het aanzoek! Een 
geweldig gevoel was dat! En dan te bedenken dat het alleen nog maar 
mooier gaat worden... Ik heb er ongelooflijk veel zin in!

Op 10 september 1980 ben ik geboren in Ganzendonck (Beek en Donk) 
en ben het grootste deel van mijn leven opgegroeid in Raopersgat 
(Lieshout). Ruim tien jaar geleden kreeg ik verkering met een Narinneke. 
Linda en ik zijn nu ruim acht jaar getrouwd en hebben samen vier 
kinderen: Dex (8): centrale verdediger van Juventud JO8-2, Loïs (7): 
Knappe van de Narre-Kappen, Ryvi (6): sterspeler van de 3e helft van 
Juventud Sport & Spel en Boyd (5): carnavalskiendje ten top, geboren op 
de 11e van de 11e! 

Over mijn naam als prins heb ik niet lang na hoeven denken. Al 
jarenlang is mijn bijnaam Frons(ke) en ik wist meteen dat ik hier iets mee 
wilde doen. ‘Frons’ heb ik naar het Spaans vertaald, omdat ik daar heel 
graag op vakantie ga, en zo is mijn naam Prins Ceño (seenjoo) ontstaan!

In het dagelijks leven werk ik als commercieel manager bij Yacht 
(Randstad). Met mijn team verzorgen wij (tijdelijk) personeel bij één van 
de grootste banken van Nederland. Maar sinds mei wil ik eigenlijk alleen 
nog maar prins zijn! ;)

Een aantal jaren heb ik gefungeerd als ‘traag spitske’, met een draai -
cirkel van een Scania, maar genadeloos in de 3e helft, bij RKGSV 4. 
Adjudant el Gafas ken ik al meer dan 20 jaar. We hebben elkaar lang 
geleden ontmoet in Mariahout, later samen gevoetbald en ooit op een 
verjaardag heeft hij eens laten vallen dat hij wel eens adjudant wilde 
worden. Prinses Segunda Esposa ken ik inmiddels ook al bijna 10 jaar, zij 
is al jaren een goede vriendin van mijn gezin. Zowel Niels als Daisy zijn, 
net als ik, echte carnavalsvierders en voor mij de perfecte combinatie 
om mee te regeren over het Narregat!

Deze carnaval gaan #alleremmenlos!

Alaaf, Prins Ceño

E v e n  v o o r s t e l l e n . . .
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#alleremmenlos!

VERKLARING 
V A N  D E  T I P S
 
Tip 1:  2011 was uiteindelijk niet voor niks 
 Eind 2011 ben ik accountmanager van het jaar 
 geworden op mijn werk.
Tip 2:  Hij leent ze hendig uit
 Op mijn werk leen ik (tijdelijk) personeel uit.
Tip 3:  Hij heeft er geen kaas van gegeten
 Ik ben nog nooit Prins geweest.
Tip 4:  Links is links en rechts is links
 Ik heb 2 linkerhanden.
Tip 5:  Vandaag is rood… en geel!
 Dit zijn de kleuren van de McDonalds. 
 Dit heeft te maken met het telefoontje van de 
 PKC dat ik kreeg in mei, of ik prins wilde 
 worden...
Tip 6:  14 is nie zomaar een getal
 Al sinds ik een seizoenkaart heb bij PSV, is 14 
 mijn stoelnummer.
Tip 7:  Hij komt overal en nergens
 Ik maak veel kilometers voor mijn werk door 
 heel Nederland.
Tip 8:  Hij (k)raakt elke noot 
 Ik sta bekend om mijn zangkunsten, maar 
 deze zijn niet al te best.
Tip 9:  Alle remmen los
 Dit is ons motto deze carnaval.
Tip 10:  Ik heb geen podiumvrees.
 Ik sta regelmatig voor mijn werk op een 
 podium of voor een grote groep mensen.
Tip 11:  Ik heb er 2 van
 Deze carnaval heb ik  2 vrouwen ;)



E v e n  v o o r s t e l l e n . . .
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Prinses 
Segunda 
Esposa
Mijn naam is Daisy van de Langenberg en dit 
carnavals   seizoen hos ik de tenten en kroegen door als 
Prinses Segunda Esposa (Spaans voor: tweede vrouw)! 
Begin mei kwam de vraag van Prins Ceño of ik zijn 
prinses zou willen worden. Over het antwoord was 
geen twijfel mogelijk: JA, ik wil! Maanden van geheim-
houding, vergaderingen, pasmomenten, zenuwen en 
vooral heel veel voorpret gingen eraan vooraf.

24 november was het eindelijk zover, de dag van de 
bekendmaking. Zenuwen gierden door mijn lijf toen ik 
om 22:00 uur met mijn vriendinnen had afgesproken 
en de tent binnen stapte. Op een enkeling na had 
niemand een vermoeden. Elke minuut leek een 
eeuwigheid te duren! Om 22:30 uur had ik nog met 
een paar vrienden bij de bar afgesproken om een 
borrel te doen. Want ja: ‘Da ken nie, dan moet jij 
omkleden’. Toen Marco het publiek in liep en mij mee 
het podium op nam, kon ik mijn  geluk niet op! Ook 
bij mijn vriendinnen was de verbazing en het enthou-
siasme hoorbaar. Het hoge woord was er eindelijk uit, 
vanaf nu kunnen #alleremmenlos!

Op 17 januari 1993 ben ik geboren in Nuenen. Hier 
woon ik nu nog steeds met mijn ouders en broertje. 
Sinds jaar en dag ben ik al in het Narregat te vinden. 
Ruim tien jaar heb ik als bijbaantje in de kantine van 
RKGSV gewerkt, waar mooie vriendschappen zijn 
ontstaan zoals met Prins Ceño en adjudant El Gafas. 
Inmiddels heb ik mijn studie afgerond en sta ik met 
veel plezier als juf voor de klas op basisschool de 
Dassenburcht in Nuenen. 

In mijn vrije tijd dans ik en hou ik wel van een feestje! 
Met vrienden ben ik regelmatig te vinden op festivals 
of gezellig aan de bar in een café. Carnaval is voor mij 
hét feestje van het jaar. Ik kijk er naar uit om dit jaar 
met zijn drieën de kar te trekken in het Narregat en om 
er samen met jullie een geweldige tijd van te maken! 

Alaaf, 
Prinses Segunda Esposa
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PROCLAMATIE

Adjudant el Gafas
Mijn naam is Niels de Groot en ben bijna 14 jaar getrouwd met 
Jakeline de Groof, samen hebben we drie kinderen: Danique 13 
jaar, Lucas 11 jaar en Ivo 5 jaar. 

Tijdens de carnaval ben ik Adjudant el Gafas! Ik ben heel blij en 
trots dat onze Lucas tijdens deze carnaval als Jeugdadjudant 
Excellent door het leven gaat, dat maakt deze carnaval wel heel erg 
speciaal en bijzonder! 

Op zaterdag sta ik als trainer of als supporter langs de lijn van mijn 
drie kinderen, die alle drie de voetbalgenen hebben overgenomen.

In het dagelijks leven werk ik als Area Coördinator bij de firma 
MAAS (bekend van de koffieautomaten), ik ben operationeel 
verantwoordelijk voor een kleine dertig operators in het gebied 
van Tilburg tot aan Vlissingen. Verder ben ik als bestuurslid, leider 
en trainer verbonden aan mijn cluppie RKGSV, er gaat bijna geen 
dag voorbij zonder dat ik hiervoor bezig ben.

Samen met Robert, Barry, Tanco, Casper en Rick zit ik in Stichting 
Canada Comité Gerwen waar wij ervoor zorgen dat we om de vier 
jaar een geweldige uitwisseling hebben met de Norfolk Soccer 
Club uit Canada.

Op naar een geweldige carnaval waar alle remmen los gaan!
Alaaf, 
Adjudant el Gafas

TEN URSTE  ben ik heul trots en vereerd da ik saome mè min prinses 
  en adjudant de scepter mag zwaoje dí jubileumjaor!
TEN TWIDDE mè carnaval is er gin verschil tusse rang of stand, noch 
  tusse mense mè veul of weinig verstand
TEN DERDE moet ervur gezurgd worre dat er an d’n bar altijd ‘n 
  plekske is vur de Prins en z’n gevolg
TEN VIERDE as ge naor huis gaot, is ’t afgelope
TEN VIJFDE zurg dagge geniet en drink mè al oe maoten
TEN ZESDE moet er vur gezurgd worre da alle glaos vol blijve, leeg 
  glaos moette dus meteen wir gevuld worre
TEN ZUVVENDE al worre de fisjes nog zo laot, ge zurgt dagge er d’n 
  volgende dag op tijd wir staot
TEN AAGSTE de lach is nerreges zu breed, als in ‘t durp da Narregat 
  heet!
TEN NIGGENDE Dienen ons prinsessen op hand te worre gedrage
TEN TIENDE bij ‘n optreeje van ons Knappen van de Narre-Kappen, 
  diende gullie netjes in de maot meej te klappe!
TEN ELLUFDE tijdens ’t optochtbal is ’t urste pilske van mèn!



Cindy van Rooij

Bertine de Louw

Petrie Vermeltfo
or

t

Syl van Lierop

Rianne Verbrugge

Carla van Vroenhov
en

Kitty Engelen

Erika van Zeeland
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Hannie Ketelaars

RAAD VAN ELF
& GOEI GEKLEDE DAMES
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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
Nick Bisseling
Johan de Louw
Bodhie Veldkamp
Jordan van de Laar
Vincent Engelen
Paul van der Steen 
Dion Langenhuijsen
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Sandra Donkers





Van d’n burger
Het carnaval staat voor de deur, deze dagen stappen we uit ons 
normale doen, ‘t mag net even anders. Om dat te benadrukken 
trekken we andere kleding aan, we gaan in optochten door de dorpen 
en drinken gezellig met elkaar een glaasje.

Met carnaval kunnen alle dorpsbewoners, dus ook ik, voor vier dagen 
het serieuze aan de kant zetten en meegaan in het feestgedruis. De 
verenigingen hebben weer een mooi programma neergezet. We 
mogen vaststellen dat carnaval bijdraagt aan het instandhouden van 
een hechte gemeenschap, wat ik als burgemeester van Nuenen zeer 
belangrijk vind. 

In onze gemeente is carnaval geen jaarlijks incident maar een echte 
cultuur: we beginnen al  met de prinsenbalfeesten in november, de 
zwamavonden en pronkzittingen. 

Op carnavalszaterdag is er de sleuteloverdracht aan de Prinsen uit 
onze dorpen, en dan kan het echte carnaval beginnen. Ik zelf kan met 
een gerust hart carnaval vieren en adviseer u dat ook te doen. Alle 
teugels los en op een ontspannen manier genieten van de bruisende 
activiteiten in het dorp. Of u dit nu doet aan de kant van de weg, 
wanneer u alle kleurrijke wagens met evenzoveel thema’s voorbij ziet 
komen of dat u de hele dag in de polonaise loopt. Van mij mag het en 
ik hoop dat we elkaar tijdens die dagen vaak zullen spreken.

Al ruim 40 jaar lang zijn er vele vrijwilligers die zich inzetten om er een 
geslaagd feest van te maken. Hierbij wil ik iedereen bedanken voor 
hun enthousiasme en inzet.
Natuurlijk wens ik alle Prinsen met hun gevolg veel succes met het 
tijdelijke bestuur van hun carnavalsrijk en wens verder alle andere 
carnavalsvierders een bijzonder prettig carnaval toe.

Maarten Houben
Burgemeester van 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: D’n Aftrap!
Op carnavalszaterdag 2 maart zal tijdens D’n Aftrap het carnaval in 
Nuenen c.a. geopend worden met muziek en gezelligheid.
Diverse hofkapellen zullen een optreden verzorgen en burge
meester Maarten Houben zal de sleutel van het dorp voor vier 
dagen overdragen aan de hoogheden van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten.

De organisatie van D’n Aftrap wordt verzorgd door de 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!



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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Ook tijdens carnaval
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Beste carnavals vrienden. Wat hebben wij een super gave tijd 
met iedereen mogen beleven… echt ongekend! Samen met mijn 
adjudanten/maten hebben we zoveel mooie dingen meegemaakt 
dat ik er wel een boek van kan schrijven.

Toen in april 2017 het telefoontje kwam met de vraag of ik de 
nieuwe kartrekker van 2018 zou willen worden, had ik nog 

geen idee waar ik aan zou beginnen. In de positieve zin 
natuurlijk. In eerste instantie denk je: oh super vet, daar 

gaan we een mooi feeske van maken! Dat is aardig 
gelukt moet ik zeggen. MAAR… het is veel meer 
dan dat. CV De Narre-Kappen is er voor de hele 
gemeenschap, jong en oud. En daarom ben ik des te 
trotser dat ik deze eer heb gekregen.

Ook wil ik graag de ex-jeugdprins Snowfox, Hofdame 
Crystal en Jeugdadjudant Freeze enorm bedanken. 

Wat hebben jullie er een geweldig feest van gemaakt! Zo 
bedacht ik me laatst hoe jullie de tent helemaal op de kop 

zetten door het nummer ‘Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent’ 
te zingen. TE GEK!

Ook Adjudanten Patoja en Jotopa… Grapje natuurlijk! Adjudant 
Jopato en Adjudant Tojopa zijn de namen, en niet anders. Wat 
hebben we hier veel varianten van gehoord. HAHAHA! Maar 
jongens: ik wil jullie onwijs bedanken voor jullie ondersteuning en 
al het plezier dat we samen gehad hebben!

Maar vooral wil ik gewoon iederéén bedanken! Iedereen van CV De 
Narre-Kappen, de carnavalsvierders, ex-hoogheden, licht en geluid, 
horecapersoneel, ofwel… CARNAVALSVRIENDEN. Want carnaval 
verbroedert.

Prins Ceño, Prinses Segunda Esposa, Adjudant el Gafas, Jeugd
prinses Amazing, Adjudant Excellent en Hofdame Fabulous: we 
hebben er inmiddels al een aantal prachtige feestjes opzitten, maar 
gelukkig nog veel meer gepland staan. Ik wens jullie een geweldige 
carnaval toe! Ik ga deze carnaval jullie aan de zijlijn aanmoedigen 
als trotse grootvorst!

Ex-prins Pajoto

Prins Pajoto
HET LAATSTE WOORD VAN...
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unibrew zuid-nederland

w w w. a l c o t e c . n l

w w w. u n i b r ew. n l

Welkom in onze prachtige, gloednieuwe winkel

Beekerheide 15A in Beek en Donk

www.vande r kooy j ubb ega .n l

w ww.u n i b r ew - n e d e r l a n d . n l

Een prettige carnaval gewenst 

met een goede afdronk!

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
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Dorpsbrouwerij
Gerwen

Gerwenseweg 41
www.deftigeaap.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
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Next Level
Coffee

Best Level
Coffee

Bij Best Level BV kunt u terecht voor al uw
wensen op gebied van koffie en thee.

Ook leveren en servicen wij koffiemachines, molens en allerlei
andere hieraan gerelateerde producten.

Van instant koffie tot creamer, van vers gemalen hoogwaardige
koffiebonen tot kartonnen bekertjes, u vraagt wij draaien!

Bij ons geniet u van een Service met hoofdletter S!!
Uw bestellingen worden de volgende dag geleverd en

ook heeft u bij ons, bij afname van onze producten, 
recht op gratis Service!

Géén voorrijkosten, géén uren die berekend worden, alleen
het onderdeel wat eventueel vervangen dient te worden wordt

aan u berekend*.
* uiteraard is dit niet het geval als een probleem

zich voordoet binnen de garantietermijn van uw machine.

Best Level BV is ook dealer van wmok.nl  ( Van Dommelen BV )
Wij kunnen vanaf elk gewenst aantal u allerlei soorten 

koffie kop en schotels, theeglazen, borden, wijn- en bierglazen
leveren, al dan niet voorzien van uw bedrijfslogo.

www.bestlevelbv.nl
Lodewijkstraat 54

5652 AC  Eindhoven
+31 (0)40 782 0663

Wout van de Waterlaan 4 
 5674 XP Gerwen |

06 - 46 73 01 69

STERK IN HEKWERK 
STERK IN KWALITEIT

+   

info@freyja.nl

WWW.FREYJA.NL

FREYJA
De Huufkes 

 TM Nuenen

Huikert 17 Gerwen     
Tel: (040) 283 7008

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



Jeugdtrio 2019Jeugdtrio 2019

Ut kan nie gek genoeg!

18



19

Jeugdprinses Amazing, Hofdame Fabulous en Adjudant Excellent 
vormen samen het jeugdtrio van carnaval 2019. De residentie zal 
tijdens de jeugdmiddagen omgetoverd worden in een wereld 
vol games. Onder het motto Ut kan nie gek genoeg zullen zij 
komend jaar de carnaval voor de jeugd gaan aanvoeren.

Jeugdprinses Amazing
In het dagelijks leven heet ik Maud de Laat en tijdens deze 
carnaval ben ik Jeugdprinses Amazing. Ik ben 11 jaar oud 
en ik woon in Gerwen samen met mijn papa Willem, mama 
Astrid, broer Tim, zus Amy en mijn hond Haly. Ik zit bij 
voetbal en Jong Nederland en mijn hobby is knutselen.

Ik kom uit een carnavalsgezin: mijn papa is in 2000 adjudant 
geweest en mijn broer Tim is in 2013 jeugdadjudant geweest bij 
de Narre-Kappen. Mijn zus Amy en ik hebben jarenlang gedanst bij 
de dansmariekes. Ik hoop met Adjudant Excellent, Hofdame Fabulous 
en met iedereen er een super leuke carnaval van te maken!

Hofdame Fabulous
Ik ben Gina Schäfer en tijdens carnaval ben ik Hofdame 
Fabulous. Ik ben 12 jaar oud en ik woon in Gerwen. Ik hou 
van zingen, dansen en koken. Ik heb twee zussen en ik kom 
uit een grote, muzikale familie. Ik ben heel blij dat ik deze 
carnaval hofdame van het jeugdcarnaval mag zijn. Ik hoop 

dat het een leuke carnaval gaat worden!

Adjudant Excellent
Hoi, ik ben Adjudant Excellent en in het dagelijkse leven 
ben ik Lucas de Groot. Mijn leeftijd is 11 jaar en woon in 
Gerwen in de Daal. Mijn vader heet Niels en mijn moeder 
Jakeline. Ik heb een zus Danique, een broertje Ivo en 
een hondje dat Banjo heet. Voetbal vind ik geweldig! Ik 
voetbal bij SBC JO12- 1 (in Son) en ik ben voor PSV. Ik heb 
heel veel zin in de carnaval. Het was een grote verrassing 
voor mij dat mijn vader dit jaar ineens ook adjudant bleek te 
zijn! Dat had hij heel stiekem geheim gehouden. We maken er 
met z’n allen dit jaar een heel mooi feestje van!
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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. 

Paul Strijbos

Boord 23

5674 NB, Nuenen

T:  040-2840636

M: 06-34129235

www.it-con.nl

info@it-con.nl

Computers

Hardware/Software

Netwerkbeheer

Van Lieshoutgaarde 1a Nuenen
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Proclamatie jeugdtrio
Ten 11de: Dat je er dit jaar spectaculair uitziet!

Ten 10de:  Blijf niet stil staan, doe maar lekker mee!

Ten 9de:  We gaan veel plezier maken!

Ten 8ste:  Dat iedereen in de optocht zal stralen.

Ten 7de:  Dat je je mobieltje niet hoeft aan te zetten, de games zijn al aanwezig.

Ten 6de:   Doe gekker dan gek!

Ten 5de:   Feesten totdat je er net niet bij neervalt.

Ten 4de:  Dat er maar veel levels worden opgesnoept.

Ten 3de:  Gebruik veel glitter en schitter!

Ten 2de:  We gaan pas naar huis als de frisdrank op is.

Ten 1ste:  UT KAN NIE GEK GENOEG!

DE JEUGDRAAD

Zondag 24 februari 13:11 uur
Prinsenreceptie

Zaterdag 2 maart 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’.

Zondag 3 maart 15:11 uur
Speel- & muziekplezier 

Dinsdag 5 maart 14:11 uur
Veel spel en spektakel!
Met natuurlijk het superglibberige afscheidsspektakel van onze 
hoogheden! Alle kinderen doen mee! Jij komt toch ook?

JEUGDPROGRAMMA

Laurie Verhagen, Evie Blommaert, Quinn Donkers, Eline van Rooij, Iris de Louw, Djaboah Stam, Josephine Engelen
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van den Broek
Tegels, Tegelwerken & Sanitair

W W W . V A N D E N B R O E K T E G E L W E R K E N . N L

+ TEGELS
+ MOZAIEK
+ NATUURSTEEN
+ BADMEUBELS
+ SANITAIR
+ COMPLETE BADKAMERS



Dansgarde ‘De Knappen van de Narre-Kappen’
Kee de Vries, Imke van Vroenhoven, Lise Gevers, Roos de Vries, Maud van Keulen, Loïs van Veggel, 

Elin Stravens, Djem de Punder, Lonneke Engelen, Karlijn Mol
leiding: Iris de Louw, Mayke van Engelen, Lieke Bastiaansen, Erika van Zeeland

SHOWDANS
Mayke van Engelen, Iris de Louw, Iris Verhagen, Lieke Bastiaansen, 

 Lotte Bastiaansen, Marly Donkers, Maartje Bastiaansen, Guusje van Dijk 
leiding: Syl van Lierop

DANSGARDE
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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

Café

Gerwenseweg 38 Gerwen
040-2836271/06-53965925

RESIDENTIE

CV DE STEMKES

De Stam
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PROGRAMMA 
CV de Narre-Kappen
22 feb 1e Zwamavond 20:11 uur
23 feb Seniorenmiddag 13:11 uur
23 feb  2e Zwamavond 20:11 uur
24 feb Prinsenreceptie 13:11 uur
28 feb Ziekenbezoek ‘s avonds
1 mrt Schoolcarnaval  11:11 uur
1 mrt  3e Zwamavond 20:11 uur
2 mrt  D’n Aftrap & sleuteluitreiking 10:30 uur
2 mrt  Optocht van Gerwen 14:11 uur
2 mrt  Optochtbal  15:11 uur
3 mrt  Carnavalsmis 11:00 uur
3 mrt  Jeugdmiddag 15:11 uur
3 mrt  Gerwense Playbackavond 20:11 uur
4 mrt  Brunch ‘s ochtends
4 mrt  Dweilen met de Narre-Kappen 20:11 uur
5 mrt  Jeugdmiddag 14:11 uur
5 mrt  Sluitingsbal 20:11 uur

ZWAMAVONDEN 

22 + 23 februari en 1 maart
Spectaculaire en gezellige kletsavonden vol humor met 
de bekende kletsers Frans Bevers, Boy Jansen, Mark 
van den Tillaar en Dirk Kouwenberg. Daarnaast kunt 
u genieten van de dans mariekes, showdans, muziek, 
blaas     kapellen, de Gouwe Ouwe, Van Binsbergen Trio 
en nog veel meer! Kaarten à € 11 zijn verkrijg   baar bij de 
bekende voorverkoop adressen in Gerwen: Cafetaria 
Heuvelplein en Tuindersbedrijf André van Rooij.

R E C E P T I E
Op zondag 24 februari heeft u volop de gelegen heid om 
alle hoogheden van CV De Narre-Kappen te feliciteren.

OPTOCHT & BAL
Op zaterdagmiddag 2 maart 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. Ook dit jaar 
zal een feestband de zaal opstoken. En kom op je best 
verkleed als groep of individueel en win een mooie prijs!  

GERWENSE 
P L A Y B A C K A V O N D
Zondagavond 3 maart staat iedereen klaar in onze 
residentie voor de enige echte Gerwense Playbackavond. 
Wil je playbacken? Wil je zelf live zingen? Wil je muziek 
maken? Alles kan en mag deze avond! Gezien als een van 
de hoogtepunten van carnaval, dus kom kijken of doe mee!

B r u n c h  
Op carnavalsmaandag 4 maart is iedereen ‘s ochtends 
welkom op de carnavals   brunch van CV De Narre-Kappen. 
De brunch zal dit jaar extra feestelijk zijn i.v.m. ons 55-jarig 
bestaan. Kijk tegen die tijd op onze website voor meer 
informatie zoals de aanvangstijd en kaartverkoop.

Carnavalsvereniging De Narre-Kappen bestaat dit 
carnavals     seizoen 55 jaar. Een jubileum! Omdat wij graag 

samen een feestje bouwen organiseren we een goed 
gevuld jubileumjaar en ú hoort daar natuurlijk ook bij! 
Op 1 december 2018 hebben we u hopelijk al mogen 

begroeten op onze grootse jubileumfeestavond. Hieronder 
leest u wat er verder nog in het verschiet ligt voor de 

komende carnavalsperiode. Graag tot ziens!

Feest vier je samen!
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Dick Wijnhoven

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

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

Dick Wijnhoven

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

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

Kleding borduren
Kleding bedrukken

Premium gifts
Workwear

HERENTALS (BE)- -KINROOI (BE)NUENEN

www.spuiterij-jansen.nl

Daar krijg je een kleur van!

    Goesting
    Park 61
    5671 GC Nuenen
    Tel. 040 - 283 3133
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GS Staalwerken Gerwen BV  Tel  ++31 (0)40 2831926 
Kerkakkers 15  5674 RP  Fax ++31 (0)40 2835099 

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

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
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Promotiekleding Relatiegeschenken Sportprijzen Kerstpakketten

De Huufkes 12
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

Tineke van Ass

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 

G asthuisstraat 19

5708 HG  Helmond/Stiphout

T  (0492)  537 906

F (0492)  549 284

info@ martienvandenelsen.nl

www.martienvandenelsen.nl

Jubileumkatern
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JubileumkaternJubileumkatern

Feest vier je samen!

CV DE NARRE-KAPPEN

29

Bijlage bij D’n Nar jaargang 53, seizoen 2019



Jubileumfeest 55 jaar
Zat 1 dec 2018

30



Een greep uit d’n ouden doos
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1965 Prins Lambert de Urste - 
Lambert Henkelman

1966 Prins Plankenier Frans de 
Urste - Frans Bunthof

1967 Prins Henry I -  
Hein Engels

1968 Prins Lescius Jan I -  
Jan Hermens

1969 Prins Pieter I - 
Pieter van de Kemenade

1970 Prins Ova Marc I - 
Martien van de Berk

1971 Prins Bastiaan de Urste - 
Broer Bastiaans

1972 Prins Caballo Ben I - 
Bernard Smits

1973 Prins Electron Mart I - 
Mart van Veen

1974 Prins Boekenier Cor I - 
Cor Klomp

1975 Carolus I - 
Karel Wernaart

1976 Prins Wim d’n Urste -
Wim van Hout

1977 Prins Pieter d’n II -
Piet Schuts

1978 Prins Noud I - 
Noud Leenders

1979 Prins Federatus Peter d’n 
Urste - Peter Uipkes

1980 Prins Theo I - 
Theo Knoops

1981 Prins Teun I - 
Teun van Ham

1982 Prins Toon den Urste - 
Toon Arts

1983 Prins Gerwin XIX - 
Piet van de Berk

1984 Prins Mobilius Henny d’n 
Urste - Henny Biemans

1985 Prins Theo d’n Twidde - 
Theo van Duppen

1986 Prins Jan d’n Twidde - Jan 
Bastiaans

1987 Prins Noud d’n Twidde - 
Noud Verhagen

1988 Prins Cultunier Leo d’n Urste 
- Leo de Weijer

1989 Prins Jan d’n Derde - 
Jan Polman

1990 Regenten Theo en Peter - 
Theo van Duppen en Peter Uipkes

1992 Prins Euphonius Martien 1e
 - Martien van den Broek

1991 Prins Domufa Bert 1e - 
Bert Verhagen

1993 Prins Continar - 
Tiny Looymans

1994 Prins Romarinar - 
Gerard Arts

1995 Prins Frenkelerius - Gerrit 
van den Tillaart

1996 Prins Hannes 1e - 
Hans Schoenmakers

1997 Prins Frederik den Urste - 
Frits Driessen

1998 Prins Sfeerian - 
Ian Aartsen

1999 Prins Toon II - 
Toon van Zeeland

2000 Prins Brandtonius - 
Ton van den Broek

Alle Prinsen ut Alle Prinsen
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2002 Prins Ferro - 
Piet Verhagen

2003 Prins Tanco - 
Tanco van de Laar

2004 Prins Violus - 
André van Rooij

2005 Prins Wil d’n Urste - 
Wil Vlassak

2006 Prins Diezel - 
Harry Vermeltvoort

2007 Prins Talpa - 
Casper Mol

2008 Prins Freefall - 
Jeroen Knoben

2009 Prins D’n Afdronk - 
Berry Hiemstra

2010 Prins Fortissimo - 
Erik de Groot

2011 Prins Capo - 
Hans van den Berk

2012 Prins Metal - 
Twan der Kinderen

2013 Prins Vurieus - 
Johan van Vroenhoven

2014 Prins Coltello - 
Bram Bastiaansen

2015 Prinses La Quinta - 
Cindy van Rooij

2016 Prins Teskavo - 
Johan de Louw

2017 Prins VinZZ - 
Vincent Engelen

2018 Prins Pajoto - 
Paul van den Bogaard

2019 Prins Ceño -
Marco van Veggel

2020 Jij hier als prins? 
Neem contact op met de PKC!

2006 Jeugdprins Tommie & 
Prinses Annelou

1983 Jeugdprins Geert  
en Prinses Yvonne

2007 Jeugdprins Max, Prinses 
Megan en Hofdame Ingrid

2008 Jeugdprins Max, Prinses 
Bianca en Adjudant Tom

2009 Jeugdprins Kai, Prinses 
Robin en Adjudant Johan

2010 Jeugdprins Gijs, Jeugdprinses 
Danielle en Hofdame Joelle

2011 Jeugdprins Neptunus, Jeugd-
prinses Ariël en Hofdame Oceana

2012 Jeugdprinses Michelle, 
Jeugdprins Martijn en Hofdame Iris

2001 Prins Sugonsla - 
Harold Hendriks

2013 Jeugdprins Zaai, Jeugd-
princes Maai en Adjudant Oogst

2014 Jeugdprins Marcos, Jeugd-
prinses Sun en Hofdame Shine

2015 Jeugdprins Holiday, Jeugd-
prinses Summer en Adj Fiësta

2016 Jeugdprins Fireball, Jeugd-
prinses Magic en Hofdame Sensation

2017 Jeugdprins Juventa, Jeugd-
prinses Danza en Adj Penalta

2018 Jeugdprins Snowfox, 
Hofdame Crystal en Adj Freeze

2019 Jeugdprinses Amazing, 
Hofdame Fabulous en Adj Excellent

JeugdhooghedenJeugdhoogheden
Sorry oud-jeugdhoogheden, 
helaas past niet alles erin! 1
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Op zondag 11 november, de elfde van de 
elfde, bestonden wij als vereniging precies 
55 jaar. Een jubileum dat we natuurlijk 
nooit hadden kunnen halen zonder de hulp 
van diverse vrijwilligers die zich hebben 
ingezet om deze vereniging te maken tot 
wat het nu is. Een van de kartrekkers vanaf 
de oprichting van CV De Narre-Kappen is 
Frans Bunthof. Frans Bunthof is er vanaf het 
allereerste begin bij geweest, dus het is ook 
zijn 55-jarig jubileum!

Na een woordje van voorzitter Judith Verhagen-Oerlemans 
kreeg Frans door Harold Hendriks, president van de Raad van 
Elf, een speciaal vervaardigde, gouden sierspeld opgestoken. 
De tradi   tionele bloemen en kruik drank werden overhandigd en 
daarna werd er goed geproost.

Frans is vanaf de oprichting een drijvende kracht geweest achter 
onze vereniging. Wij zijn dan ook enorm verheugd en trots 
dat wij Frans hebben mogen huldigen en feliciteren met zijn 
55-jarig jubileum. Wij hopen dat Frans nog vele jaren lid mag 
blijven van deze mooie vereniging! 

Frans, bedankt voor alles wat je hebt betekend voor onze 
vereniging en bedankt namens alle Gerwenaren voor wie jij 
carnaval mogelijk hebt gemaakt!

Feest vier je samen!

Frans bunthof 55 jaar lid
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Blaaskapel “de Petazzie-Stampers” uit Gerwen is helaas niet 
meer. De muziekgroep was opgericht in oktober 1994. Sindsdien 
waren ze niet weg te denken uit het Gerwense carnavalsleven. Als 
officiële hofkapel van de Gerwense prins volgen zij de prins en 
zijn gevolg overal waar hij naartoe ging en altijd zorgden zij voor 
een gezellig stukje muziek. Van gouwe ouwe tot actuele feest-
nummers, de Petazzie-Stampers hadden het in hun repertoire. 

 Vanaf het eerste bal na de 11e van de 11e waren ze druk in de 
weer om ieder carnavalsfeest tot een Stampersfeest te maken. Ze 
waren elk prinsenbal en elke prinsenreceptie aanwezig voor hun 
prins en gevolg. En niet te vergeten, de altijd gezellige Gerwense 
Zwamavonden werden door de Petazzie-Stampers 
opgeluisterd. Drie avonden lang begeleidden zij 
elke artiest bij op- en aftocht van het podium en 
vermaakten zij tussendoor het publiek met een 
gezellig stukje muziek. 

Alle Stampers: ontzettend bedankt voor jullie sfeer! 

De petazzie-stampers



CV DE NARRE-KAPPEN

Kijk op www.narre-kappen.nl/media/videoarchief-online1
56 Scan de code met je mobiel
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J u b i l e u m k a t e r n 

55 jaar De Narre-Kappen

Samenstelling:
Redact ie D’n Nar

videoarchief
In ons jubileumjaar kijken we vooral terug op wat onze 
voorgangers voor ons hebben opgebouwd. Mooie herinner-
ingen en leuke verhalen passeren vaak de revue wanneer 
gesproken wordt over het carnaval in Gerwen. Maar naast de 
(vaak sterke) verhalen zijn er in het verleden ook de nodige 
foto’s en video’s gemaakt van de vele activiteiten. Enkele jaren 
geleden is Sander Bontje (raadslid, bestuurslid en alleskunner 
met beeld en geluid) begonnen met het digitaliseren van de 
vele uren (75uur!) filmmateriaal die hij van oud hoffotograaf en 
fervent filmer Martien Bunthof heeft gekregen.

Al dit filmmateriaal van boerenbruiloften, vele zwamavonden 
(van begin tot eind), playbackavonden, jeugd- en grote prinsen-
ballen en ga zo maar door dat is vastgelegd is verzameld op het 
YouTubekanaal van CV De Narre-Kappen. Vanaf 1992 is Martien 
begonnen met filmen en hij heeft dit volgehouden tot ca. 2002.  
Ook andere filmpjes die na die tijd voor en door de vereniging 
zijn gemaakt zijn toegevoegd.

Dus heeft u tijdens donkere avonden niet veel om handen en 
zin om eens oude herinneringen op te halen, nog eens een 
keer lekker te lachen om een optreden van een tonprater of je 
zelf terug te kijken toen je nog een dansmarieke was of hebt 
deelgenomen aan de jeugdplaybackmiddagen? Bezoek dan 
ons YouTubekanaal. Dus ga lekker zitten neem er een hapje en 
drankje bij en geniet van de vele uren filmmateriaal!

Let op!
• Er zijn films die bestaan uit meerdere activiteiten.
• Het kan zijn dat het geluid het niet doet of ineens (tijdelijk) 
 uitvalt. Dit heeft te maken met de muziek. YouTube herkent de
 muziek en niet iedere muzikant of platenlabel heeft 
 toestemming gegeven voor het gebruik. In dat geval wordt  
 de audio tijdelijk weggedrukt. Gesproken teksten zullen wel 
 hoorbaar zijn.
• Er is nog veel meer filmmateriaal, van voor 1992. Maar... dit is
 nog niet gedigitaliseerd. Wanneer er tijd en zin is vrijgemaakt 
 zullen deze filmpjes ook op het YouTubekanaal verschijnen. 
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G e z o c h t :

Penningmeester(s)Penningmeester(s)

CV De Narre-Kappen is op zoek naar nieuwe penningmeesters. 
Onze huidige penningmeesters hebben aangegeven hun 
functie binnenkort te zullen gaan neerleggen. Als iemand 
ons wil versterken met de basistaken van de penningmeester 
dan zouden wij als vereniging daarmee al flink geholpen 
zijn. Denk vooral aan het boeken, het uitsturen van facturen 
en het betalen van rekeningen. Het betreft een eenvoudige 
boekhouding zonder ingewikkelde zaken. Geen afschrijvingen, 
geen splitsingen, etc. Het speelt vooral in de wintertijd. 

Daarnaast zijn we op zoek naar een tweede penningmeester 
die tijdens activiteiten als ‘veldwerker’ bij kan springen met het 
voorbereiden van de kassa, afromen en afstorten, betalen van 
artiesten en orkesten, beheer van cash, prijsgeld, etc. 

Wat krijg je ervoor terug? Een warm onthaal in een gezellige 
vereniging die het beste met het Gerwense dorp voor heeft. 
Je helpt ons mee om in Gerwen feesten en evenementen te 
organiseren voor jong en oud en je leert andere mensen uit ons 
dorp op een andere manier kennen. Ben je bereid ook iets voor 
de Gerwense gemeenschap te betekenen?

Als je nieuwsgierig bent geworden en je denkt dat je wel wat 
zou willen doen, dan vertellen we graag meer. Bel eens met Gert 
Ketelaars: 06 155 908 81 of Piet Verhagen: 06 296 021 94.

Gerwen zoekt jou!Gerwen zoekt jou!
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· alarmsystemen

· camerasystemen

· toegangscontrole

· brandmeldinstallaties

· meldkameraansluiting 

· onderhoudscontracten

· 24/7 storingsdienst 

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

BOUWBEDRIJFVANMOOK.NL

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)

06 53 85 55 81
BRIAN PETERSEN 
PRO ASSISTANCE
Tarwelaan 97 | 5632 KD Eindhoven

06 46 17 38 73
bpproassistance@gmail.com
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Een installatiebedrijf op het gebied van loodgieterswerk, sanitair, ventilatie, 
zinkwerk, centrale verwarming en elektra. Voor onderhoud, service en 

installatie van verwarmingsinstallaties en sanitaire voorzieningen staan wij 
voor u klaar. 

Wij verrichten onderstaande werkzaamheden: 
 

• Vloerverwarming 
• Waterinstallaties 
• Gasinstallaties 
• Riolering 
• Radiatoren leveren en monteren 
• Leveren en monteren van CV- installaties 
• Zink werken 
• Warmtepompen 
• Verlichting 

www.tschuts.nl 
Gerwen  -  info@tschuts.nl – 0624330129 

Leon Vorstenbosch
06 22383127

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
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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 Snel je rijbewijs halen?
Het kan al vanaf 8 weken!

De haverkamp 21
5674 PS Gerwen
06-48907137

www.internationaldrivingacademy.nl

Actie: 
€100,- korting op je pakket 

en een gratis Try-out.

WWW.HENRYENGELS.NL

zorgboerderij
�etscafé
feesten en partijen
catering barbecue gourmet

tel: 0499-477162
info@krakenburg.nl
www.krakenburg.nl
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Mijn column
Mijn god, wat ben ik als ”ouwe” blij dat carnaval 2018 met Prins 
Pajoto, Adjudant Topajo en Adjudant Jopato er op zit. Afgepeigerd, 
kapot, gesloopt ben ik door deze jonge honden. 

Naar huis, nee nooit meer naar huis. Alles moesten ze meemaken, 
tot in de late uurtjes. En was het echt te laat, dan vonden ze wel 
ergens een slaapplek in Nuenen. Nee, slaapkamers waren ook niet 
veilig voor deze jongens.

En ik, als oude rot, was blij dat ik ze ff bij kon houden. Maar wat zat 
die bank na afloop lekker. Of sterker nog: meteen naar bed.
PKC, wat een zet van jullie om deze jongens voorop te laten gaan 
met carnaval. Want alle gekheid op een stokje, deze jongens 
hebben er samen met ons een geweldige carnaval van gemaakt.
Dus beter is het om te zeggen: moe, maar voldaan. Trots op ons 
clubke en hoe wij carnaval hier neerzetten met z’n allen. Paul, Tom 
en Jordan bedankt voor jullie bijdrage afgelopen jaar.

En als we gedacht hadden dat het komend jaar wat minder zou 
worden, had de PKC de volgende verrassing weer in petto. Nadat 
de kruitdampen waren opgetrokken van het Prinsenbal stond er 
namelijk alweer een nieuw trio te trappelen van ongeduld. Ook dit 
trio weer wachtend totdat ze werden losgelaten - #alleremmenlos 
-  voorspelt weer genoeg.

Daar gaan we weer PKC! Heeft die ouwe vorig jaar niet genoeg 
afgezien! Staat daar Prins Ceño die alles geweldig vindt en mee 
moet maken met zijn Prinses Segunda Esposa. Een Prinses die ook 
niet vies is van een feestje en van doorgaan tot in de late uurtjes.
En denk je dat je het hebt gehad, worden ze ook nog bijgestaan 
door Adjudant el Gafas, die nuchter zoals ie is, ook niet kapot is te 
krijgen.

Ik word al weer bang als ik aan komende carnavalsperiode denk. 
Lijkt me dat ik als “oudje” van de Raad, maar eens goed moet 
uitrusten voor de carnaval begint. Dan kan ik aanhaken bij dit 
nieuwe trio en er weer een mooie carnaval van maken. Want het 
lijkt misschien wel dat ik er geen zin in heb, maar ook ik ben er 
weer klaar voor. Uitgerust, afgetraind en weer helemaal klaar voor 
de strijd. Vanuit deze plek wens ik ons nieuwe trio ontzettend veel 
plezier en succes toe. En denk ff, niet te lang, aan ons oudjes. Nee 
grapje, ook ik, wij, zetten met ons allen weer ons beste beentje voor 
om er samen met jullie iets van te maken. Rest mij nog om iedereen 
een ontzettend, mooie, prachtige carnaval te wensen.

Anoniem Raad van Elf lid.
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GerwenGerwen

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

Kar ná val
Iets te gek gemaakt deze carnaval?

Gelukkig bieden wij een goede autoverzekering!

www.veldsink.nl

Je bent welkom op Park 26-28 in Nuenen, óók zonder afspraak.
Bel 040 - 263 5900 of e-mail naar nuenen@veldsink.nl

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

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



CV De Narre-Kappen

presenteert
Gerwense 

Zwamavonden 2019
Gezellige avonden vol 

humor show vr 22 feb
ZA 23 FEB
Vr  1 mrt

Tonpraoters Frans Bevers
Boy Jansen
Mark van den Tillaar
Dirk Kouwenberg

Amusement
Gouwe Ouwe

Top acts o.a.

Dansmariekes Showdans

Muziek Zsa Zsa Zsoe

Van Binsbergen Trio

Eenoodje
De “Narre-Kappen Tentband”

Wees er snel bij!

en

Kaartverkoop
Voorverkoop woensdag 9 januari 2019 in het Huysven 

Vrije verkoop vanaf donderdag 10 januari 2019

Cafetaria Heuvelplein 
Tuindersbedrijf André van Rooij

de

&

&

bij

� NarreKappen� @Narrekappen � www.narre-kappen.nl

Dans
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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

 
 
 
 
 
 

  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EP:
ElectronicPartner

TV Video  HiFi  Telecom  Elektro  Multimedia  Foto

VOOR AL UW BRUILOFTEN EN PARTIJEN

HET BESTE CAFE VAN 
GERWEN EN LIESHOUT

Europalaan131
5674 JD Nuenen

06-22740457
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PLAYBACK 2019
De carnavalszondagavond staat al jaren in het teken van onze 
playbackshow. Dit event is de laatste jaren uitgegroeid tot een 
happening voor Gerwen, maar ook voor carnavalsvierders van onze 
zusterverenigingen. Ook dit jaar verwachten wij weer vele vrienden
groepen, rasartiesten, hoogheden en oudhoogheden uit heel 
Nuenen c.a. die op ons podium de longen uit hun lijf playbacken.  
Op deze avond zal ook Amazing Piano voor u optreden.

Amazing Piano (John van der Heijden) 
John beschikt over een onuitputtelijk arsenaal aan nummers uit de 
Nederlandse en Internationale muziekhistorie. ”De juiste muziek op het 
juiste moment” is volgens John de sleutel van zijn succes. 
Zichtbaar met veel plezier en het liefst in gepaste kleding 
presenteert John zijn muziek graag met een flinke dosis 
humor. 

Naarmate het feest vordert, worden de vleugel en 
entertainer wat uitbundiger. Zij nemen het publiek mee 
op een muzikale reis. Het duurt niet lang of de eerste 
gasten nemen plaats op de barkrukken rondom de 
vleugel. En dan komt het “Amazing Piano effect” tot 
leven. Op de piano liggen de microfoons al op u te 
wachten. John speelt in op uw verzoek zonder daarbij 
zelf de regie van het feest uit het oog te verliezen. Dus 
wie wil meezingen, mag dat. En waar dat eindigt?

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

Ps. Mochten er talenten zijn die zich niet hebben opgegeven 
voor de Playback, dit kan nog steeds! Er ligt altijd eeuwige roem 
in het verschiet en wellicht een mooie carrière in de showbizz. 
Opgeven kan bij Johan de Louw op het volgende e-mailadres: 
playback@narre-kappen.nl.
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NUENENSE
ZUIVELHANDEL

040-2833402

Vur al oe rómme,èèjer en bódschappe
èn huis!

mèr 
nie 

mi

cana
val!

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

Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Kraanvogelhof 21, 5672GD Nuenen

Bouwbedrijf
Donkers

KRIEGENBERGL

Wij verzorgen rijopleidingen voor:
Auto Schakel en automaat
Motor
Bromfiets
Aanhanger
Theorie Nuenen

Spegelt 1 5674 CE
040 283 55 44



Vorig jaar tijdens de seniorenmiddag die 
plaatsvond in Residentie D’n Tent van CV 
De NarreKappen werd Nell Verkuijlen 
uitgeroepen tot Senior van het Jaar 2018.  

Nell is altijd al een heel actief persoon 
geweest.  Ze heeft werkzaamheden verricht 
binnen verschillende ziekenhuizen en ze heeft zich 
ingezet voor de voetbalclub, de kindervakantieweek, de wielerclub, 
de Zonnebloem, de kerk en natuurlijk niet te vergeten was ze lid van 
de jury tijdens onze carnavalsoptocht. 

Ook dit jaar gaan wij er weer een supergezellige seniorenmiddag 
van maken! De seniorenmiddag 2019 vindt plaats op 23 februari in 
Residentie D’n Tent. De tent zal deze middag open zijn vanaf 13:11 
uur. Natuurlijk wordt er ook dit jaar weer gekiend voor fantastische 
prijzen! Verder zullen onze eigen Knappen van De NarreKappen 
komen optreden en zullen er een aantal oude bekenden op het 
podium staan. 

Speciaal voor ons 55jarig bestaan zijn wij dit jaar van plan om iets 
spectaculairs op het podium neer te zetten. Wellicht zijn ze al bekend 
bij u, want 11 jaar geleden stonden zij namelijk ook al op het podium 
in Gerwen! Zij hadden zelf ook in de zaal kunnen zitten, maar zij 
willen jullie graag nog een keer mee terug nemen naar de geweldige 
herinneringen van 11 jaar geleden.  Heeft u al enig idee wie het 
zouden kunnen zijn?

Dit jaar wordt alweer voor de 
10e keer de Senior van het Jaar 
bekend gemaakt. Iemand met 
grote toegevoegde waarde zal in 
het zonnetje worden gezet op deze 
middag! 

Komt u ook kienen voor de 
fantastische prijzen?
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Senior van het Jaar 2018: Nell Verkuijlen

SENIORENMIDDAG
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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

 



Groot nieuws
Club111 heeft meer dan 300 donateurs. Het afgelopen jaar droegen 
nog meer carnaval liefhebbers het Nuenense, Gerwense en Neder
wettense carnaval financieel een warm hart toe. Door deze toename 
van donateurs zijn wij als Club 111 nog beter instaat carnaval te 
ondersteunen. Hiervoor onze grote dank!

Club111 zal net als de voorgaande jaren op de verschillende 
recepties van de carnavalsverenigingen aanwezig zijn om namens 
onze donateurs de felicitaties over te brengen. Tijdens deze 
evenementen kun je je bij ons aanmelden als donateur voor het 
aankomende carnavalsjaar. Wil je meer weten over de activiteiten 
of initiatieven die Club111 financieel ondersteunt, spreek ons dan 
gerust even aan. We vertellen het je graag. 

Carnaval 2019
De nieuwe gezelschappen zijn inmiddels bekend. Prins Ceño, Prins 
Parade, onze eigen Prins Pretium en Prins Feschtivali allen met 
een prachtig gezelschap en natuurlijk de jeugdprins(ses)en en 
adjudanten. Met z’n allen zullen zij komend jaar de kar trekken en 
kunnen wij stellen dat carnaval 2019 een fantastisch feest beloofd te 
worden. 

De jeugd voorop!
De doelstelling van Club111 is het steunen van carnaval voor 
kinderen, gehandicapten, ouderen en het algemeen belang in 
Nuenen c.a. Een groter publiek betekent automatisch meer betrok
kenheid bij het carnaval en daardoor nog meer carnavalsvierders die 
het feest der feesten willen meemaken. Een uitkomst die Club111 als 
geen ander stimuleert. 

De afgelopen jaren proberen wij als Club111 de jeugd extra 
te stimuleren actief aan carnaval deel te nemen. Dit doen we 
onder andere door scholen te benaderen om deel te nemen aan 
de optocht. Per school hebben wij hiervoor een mooi bedrag 
beschikbaar. Wanneer je hier meer over wilt weten, neem dan 
contact op met de desbetreffende carnavalsvereniging. Wanneer er 
meer initiatieven zijn om de jeugd verder op de banken te krijgen, 
laat het ons weten!

Verdeling donaties
We blijven als Club111 in contact met de verenigingen, stichtingen, 
scholen, horeca en gemeente Nuenen om gezamenlijk tot een juiste 
verdeling te komen van alle donaties die wij jaarlijks ontvangen.
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HONDENBROKKEN
SCHERP GEPRIJSD

WWW.PETGIGANT.NL
WWW.PETFOOD.NL

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

Cor@Coppelmans.com 

•  airconditioning

•  koeltechniek

•  Nuenen 040 291 28 83

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

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

VOOR EXTRA OPENINGSTIJDEN KIJK OP WWW.COPPELMANS.NL

PlanTen koOpt u 
bij coPpelMans 

Nuenen 

VOOR EXTRA OPENINGSTIJDEN KIJK OP WWW.COPPELMANS.NL

PlanTen koOpt u 
bij coPpelMans 

Nuenen 
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Nieuw logo 55-jarig jubileum
Vanwege de festiviteiten rond ons 55-jarig jubileum voert 
CV De Narre-Kappen een nieuw logo tijdens het carnavals-
seizoen van 2019. Het nieuwe logo is een samenstelling 
van elementen die voortvloeien uit het oude logo, zoals 
de kerktoren van Gerwen, de speer van Gerwin en de 
narrekraag. Daaraan toegevoegd zijn (in het jubileumlogo 
klein zichtbaar) het schild met het oude wapen van Gerwen 
en een beeltenis van Gerwin dun Allerurste. 

Het oude wapen van Gerwen in de 
kleuren zilver, zwart, blauw en goud

Logo CV De Narre-Kappen jubileum 55 jr 
(seizoen 2018-2019)

Logo CV De Narre-Kappen 
vanaf seizoen 2019-2020

In Gerwè is ut gezellig en skòn

Logo, wapen en GerwinLogo, wapen en Gerwin

Het wapen van Gerwen
We vonden het een mooie gelegenheid om het oude wapen 
van Gerwen in ere te herstellen. Het oude wapen van 
Gerwen wordt als volgt beschreven:

    Gerwen voerde zes horizontale balken 
afwisselend van zilver en zwart met een vrij 
kwartier (vierkant in de bovenhoek) van blauw 
waarop een gouden molenijzer. Het was het wapen 
van de familie van Gerwen.
    (bron: Gemeente Nuenen)

Gerwin dun Allerurste
Volgens de overleveringen was 
Gerwin het stamhoofd van de eerste 
bewoners van wat later Gerwen zou 
worden. Gerwin dun Allerurste dus. 
De naam Gerwen komt van ‘Gerwins 
heim’, de woonplaats van Gerwin. En 
de naam Gerwin betekent ‘vriend met 
de speer’. 

Van Gerwin is een klein standbeeld te 
zien bij het Heuvelplein, aan het terras 
van De 3 Gebroeders. Dat beeldje is in 
1982 geschonken door CV De Narre-
Kappen aan het dorp. Een nog ouder 
beeldje van Gerwin uit ons archief 
toont een slankere Gerwin met speer. 
Deze variant was als silhouet te zien 
op de oude Prinsenboog. Als echte 
Germaan had Gerwin natuurlijk een 
dikke snor en een rond schild.

Nieuw logo vanaf 2020
Vanaf seizoen 2019-2020 hebben we een 
nieuw logo dat sterk op het lubileumlogo 
lijkt. Er is meer ruimte voor het wapen van 
Gerwen, de steek en Gerwin.
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Sonseweg 5 - Lieshout

06 - 48 27 37 18

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

Heuvel 6
5674 RR Gerwen
040 283 6786

LUNCH BORREL DINER HIGHTEA HIGHWINE HIGHBEER CATERING TRAITEUR VERHUUR

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

www.de3gebroeders.nl

Wij zijn er even tussenuit...

gesloten van  1 maart t/m 7 maart

 
Infra 

 
Beton 

 
Sanering 

 
Recycling 

 
Legioblock© 
 
Transport &

vervoer

www.ajansenbv.com
+31 (0)88 877 87 78

Advertentie Carnavalskrant A Jansen def.indd   1 3-12-2018   13:18:45
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Route 
Optocht Gerwen

Zaterdag 2 maart 
Aansluitend op de Gerwense optocht: 

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

Gratis entree!

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.narrekappen.nl/optochtinformatieeninschrijven.
Daar vindt u het reglement en overige informatie. 

Route en tijd
De route is hetzelfde als vorig jaar. Scan de QRcode bij het 
kaartje hieronder voor de volledige beschrijving van de 
route. De optocht start op zaterdag 2 maart om 14:11 uur.

Publieksprijs
Onderweg worden er weer stembiljetten voor de publieks
prijs uitgedeeld. Hiermee kunt u als toeschouwer stemmen op de 
groep of deelnemer die volgens u de leukste act neerzet. Tijdens het 
Optochtbal worden de publieks en juryprijzen uitgereikt. 

Optochtbal met Handsome Willy and the Leftovers!
Een keigezellig feestje na afloop van de Gerwense optocht in de tent! 
Dit jaar met Handsome Willy and the Leftovers. Een achtkoppige 
coverband uit de regio Eindhoven die van elk optreden één groot 
feest maakt. HWLO neemt je mee op een reis door de tijd met 
verrassende covers van rock tot soul en alles daartussen in!

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).

OPTOCHT & OPTOCHTBAL

Optochtbal met 

Handsome Willy 

and the Leftovers 
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VERENIGINGSINFO
Carnavalsvereniging De NarreKappen 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. U kunt zich ook opgeven als 
steunend lid wat € 17,50 per jaar kost. 

Wilt u lid of steunend lid worden?  
Dan kunt u zich aanmelden bij de secretaris:
 
Secretariaat
CV De NarreKappen 
Rick van de Sande
Gerwenseweg 48
5674 SH Gerwen
06 51 40 57 97
secretariaat@narrekappen.nl

Penningmeester
Gert Ketelaars
Mgr. Frenkenstraat 1a
5674 RV Gerwen
penningmeester@narrekappen.nl
Bank:  NL11 RABO 0137 4032 67, Rabobank Nuenen
 T.n.v. CV De NarreKappen in Gerwen

ZIEKENBEZOEK
Carnavalsvereniging De NarreKappen brengt volgens goed gebruik 
vóór de carnavalsdagen een bezoek aan zieke Gerwenaren die niet 
aan het carnaval deel kunnen nemen. Prins Ceño en zijn gevolg 
bieden hun namens de vereniging een attentie aan. 

Het ziekenbezoek is niet meer weg te denken uit het Gerwense 
carnavalsgebeuren. CV De NarreKappen 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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Voor meer informatie:
A2B security:                         www.a2bsecurity.nl
T: 0492 - 792494   info@a2bsecurity.nl

 Gecertificeerd op het gebied van beveiliging   |   Gegarandeerd 24/7 service
Professionele installatie   |   Materialen van hoge kwaliteit



Zsa Zsa Zsoe
Dit carnavalsseizoen staat voor Zsa Zsa Zsoe 
in het teken van nieuwe dingen. Toch is 
traditie ook belangrijk en daarom zijn ze ook 
dit jaar weer in de Gerwense carnavalstent 
te zien en te horen. Tijdens de zaterdagse 
Zwamavond en de prinsen  receptie zal 
dit bandje de boel eens flink in de feest
stemming brengen. Elk jaar zoeken de 
muzikanten naar nieuwe muziek, van Aretha 
Franklin tot André Hazes, van Helene Fischer 
tot BZB: Zsa Zsa Zsoe is van alle markten 
thuis! Dit jaar is geen uitzondering, dus 
kan de carnavalsvierder weer genieten van 
nieuwe liedjes!
Dit jaar hebben ze, naast muziek, 
ook hard gewerkt aan (muzikale) 
uitbreiding. Verschillende nieuwe 
leden zullen dit carnavalsseizoen 
schitteren bij het spelen op hun 
instrument. Maar ook de volgende 
generatie staat op het punt om 
mee carnaval te gaan vieren! Maar 
liefst drie Zsa Zsa Zsoebaby’s 
worden dit jaar verwacht of zijn al geboren! 
Extra reden voor een mooi feestje!
En of dit al niet genoeg nieuwe, gave dingen 
zijn, is het roze en oranje bandje in het 
nieuw gestoken! Hoe die nieuwe kleren eruit 
zien, blijft nog even geheim. Dat zien jullie 
snel genoeg bij één van de feestjes in de 
Gerwense carnavalstent!

De Gerwense Dorpsmuzikanten
Deze Gerwense blaaskapel is niet meer weg 
te denken uit het Gerwense muziekleven.
Ze treden op bij diverse evenementen en 
zorgcentra in de regio en zijn door hun 
diverse repertoire altijd een graag gezien 
orkest. Ze bestaan dit jaar alweer 35 jaar!
Ze gaan hun jubileum vieren eind juni met 
een vijfdaagse muziekreis naar Oostenrijk 
alwaar ze in de Tiroler bergen hun muzikale 
klanken zullen laten horen. Uiteraard samen 
met een volle bus supporters.

Ze zijn ontstaan uit de carnavalsband De 
Oelewappers en nog steeds betrokken bij 
het Gerwense carnaval en doen dit met 
veel plezier voor CV De Narrekappen. De 
carnavals   mis en de seniorenmiddag staan al 
jaren vast op hun programma en met hun 
vrolijke muziek hopen ze nog jaren hier een 
steentje aan bij te dragen. Iedereen een 
fantastisch carnaval 2019 gewenst... Alaaf!

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!



Een keigezellig feestje na afloop van de Gerwense optocht in de tent! 

Dit jaar met Handsome Willy and the Leftovers! Een achtkoppige coverband uit de regio 

Eindhoven die van elk optreden één groot feest maakt. HWLO neemt je mee op een reis door 

de tijd met verrassende covers van rock tot soul en alles daartussen in! 

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

62

Zaterdag 2 maart 

Aansluitend op de Gerwense optocht: 

Optochtbal in Residentie D’n Tent 

van CV De Narre-Kappen

Gratis entree!

Handsome Willy 

and the Leftovers 

#Alle remmen los!
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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)
Rianne van den Berk 
Petrie Vermeltfoort
Sander Bontje
Dion Langenhuijsen
Femke Mol

Hoogheden
Prins Ceño 
 – Marco van Veggel
Prinses Segunda Esposa
 – Daisy van de Langenberg
Adjudant el Gafas
 – Niels de Groot
Grootvorst Pajoto
 – Paul van den Bogaard
Jeugdprinses Amazing
 – Maud de Laat
Jeugdhofdame Fabulous
 – Gina Schäfer
Jeugdadjudant Excellent 
 – Lucas de Groot

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
Nick Bisseling 
Johan de Louw
Bodhie Veldkamp
Jordan van de Laar
Vincent Engelen
Paul van der Steen
Dion Langenhuijsen

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

Prinskeuzecommissie
Esther Gevers 
Harold Hendriks
Johan de Louw (geheim lid)

Zwamavonden
Gert Ketelaars
Vincent van Kuringen
Rick van de Sande
Jeroen Knoben
Dion Langenhuijsen
Mayke van Engelen

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

Carnavalsbrunch
Piet Verhagen 
Judith Verhagen 
Koen Gevers

Playback  
Hans van den Berk
Nick Bisseling
Johan de Louw
Paul van den Bogaard

Ziekenbezoek
Erik de Groot
Mieke Oerlemans
Rianne Verbrugge

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
Paul van den Boogaard
Bodhie Veldkamp

Website
Sander Bontje

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

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
Vincent van Kuringen

Hoffotograaf
Sander Bontje

Dansgarde 
Kee de Vries
Lise Gevers
Imke van Vroenhoven
Roos de Vries
Karlijn Mol
Loïs van Veggel
Lonneke Engelen
Elin Stravens
Maud van Keulen
Djem de Punder

Showdans
Mayke van Engelen
Iris de Louw
Lieke Bastiaansen
Lotte Bastiaansen
Iris Verhagen
Guusje van Dijk
Maartje Bastiaansen
Marly Donkers

Leiding Dansgarde
Iris de Louw
Mayke van Engelen
Lieke Bastiaansen
Erika van Zeeland

Leiding Showdans
Syl van Lierop

Muziekskes
Erik de Groot

Elektrische muziekskes
Nick Bisseling

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

Handsome Willy 

and the Leftovers 



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  


