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Van de redactie 
Het jubileumjaar van ons 55-jarig bestaan is voorbij gevlogen en 
we zijn al weer toe aan de 54e editie van D’n Nar. Een krant vol 
met wetenswaardigheden over onze nieuwe hoogheden van dit 
jaar, belangrijke data en nog meer zaken die je beslist niet mag 
missen.

Maar deze krant zou niet kunnen bestaan zonder de steun van 
onze adverteerders die wij dan ook hartelijk willen bedanken.
Tevens een woord van dank aan onze vrijwilligers die er elk jaar 
op uit trekken om de advertenties op te halen.

Een nieuw carnavalsjaar betekent ook weer nieuwe kartrekkers 
voor onze vereniging. Prins Consilium en zijn adjudanten 
Venditore en Auxilio zullen dit jaar onze vereniging vertegen-
woordigen tijdens carnaval. Hun motto “Bijzijn = meemaken” 
is erg toepasselijk, want wij kunnen alleen maar beamen dat 
carnaval in Gerwen nog steeds leeft en je dit niet mag missen. 
Denk daarbij aan de optocht en aansluitend het optochtbal 
met dit jaar weer de Nünentaler Schürzenjäger, die er zeker 
de stemming in gaan krijgen. De zwamavonden waarbij de 
lachspieren worden geoefend en de playbackavond die elk jaar 
druk wordt bezocht en waar ongekend talent komt bovendrijven.

En laten we onze jeugd niet vergeten! Want wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst. Jeugdprins Rafiki, Hofdame Sarabi en 
Adjudant Mufasa slingeren samen de carnaval door. Ook zij staan 
garant voor een spetterend carnavalsjaar. Als redactie wensen wij 
de nieuwe hoogheden een fijne carnaval toe.

Nieuw is dat dit jaar de sleuteluitreiking weer in Gerwen zal zijn. 
Gevolgd door een nieuw mini-festival: Anderhalf Uurke Vurraf 
met diverse blaaskapellen uit de regio.

We sluiten af door u als lezer van deze krant een fijne carnaval en 
veel leesplezier toe te wensen met deze nieuwe Nar.

Namens de redactie:
Pieter, Sander, Rick, Femke en Piet
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40 Van d’n vurzitter
Beste Narren en Narrinnen!

Als nieuwe voorzitter aan mij de eer om af te trappen in deze 
splinternieuwe Nar die nu voor u ligt. Voor de meesten ben ik 
geen onbekende, maar ik zal me toch even kort voorstellen. Ik 
ben Rick van de Sande, 32 jaar oud, en sinds mijn 16e al nauw 
betrokken bij CV De Narre-Kappen. Na in diverse commissies 
binnen de vereniging actief te zijn (geweest) ben ik vijf jaar 
geleden toegetreden tot het bestuur, waarvan de laatste 
twee jaar als secretaris. In september jl. heb ik de voorzitters-
hamer overgenomen van Judith Verhagen. Na enkele jaren als 
voorzitter de vereniging te hebben geleid heeft zij haar taken 
overgedragen. Namens heel de vereniging wil ik haar ontzettend 
bedanken voor haar inzet! 

Even kort terugkijken op het afgelopen seizoen. Het carnavals -
 jaar waarin CV De Narre-Kappen haar 55-jarig jubileum vierde. 
Het begon met een kleine valse start, maar was alweer snel op 
dreef na het jubileumfeest. Dit jubileum hebben we samen met 
onze leden, sponsors, zusterverenigingen en een grote groep 
carnavalsvierders op een bescheiden manier gevierd. Prins Ceño, 
Prinses Segunda Esposa en Adjudant El Gafas hebben op geheel 
eigen wijze carnaval 2019 tot hun carnaval gemaakt. Marco, Daisy 
en Niels dank voor jullie inbreng en jullie bijdrage hieraan! Ook 
van Jeugdprinses Amazing (Maud), Hofdame Fabulous (Gina) en 
Adjudant Excellent (Lucas) hebben we genoten. Wat stond daar 
een talent op het podium. 

Maar met een nieuwe Nar dus ook nieuwe hoogheden die de 
scepter zwaaien over ons Narregat. Dit zijn de eerste (jeugd)
hoogheden die onthuld werden in de nieuwe prinsenbal -
residentie D’n Heuvel. De mannen van facilitair en een paar 
enthousiastelingen hebben van de saaie, witte ruimtes in D’n 
Heuvel een gezellige feestzaal gemaakt. Het resultaat hiervan 
was een supergezellig en vooral druk bezocht prinsenbal. 
Jeugdprins Rafiki, Hofdame Sarabi en Adjudant Mufasa trapten 
af en presenteerden zich als de nieuwe jeugdhoogheden. Bram, 
Anne en Bart heel veel plezier en succes in de komende weken! 
Geniet vooral van alles wat jullie gaan beleven samen met 
jullie jeugdraad en ‘het groot’ en slinger maar lekker door deze 
carnaval heen.

Hoewel het jagen naar de nieuwe hoogheden dit jaar een 
beetje tam was, liep in de laatste paar dagen de spanning snel 
op. Je ziet wel wat een paar brieven en wat appjes teweeg 
brengen. Door het hele dorp gonsde het... “Hedde gij ook nun 
brief gehad?” of “Nou week ’t zeker!” Om 22:41 uur werden 
dan eindelijk de nieuwe kartrekkers onthuld. Martijn Gevers, 
Pim Kuijten en Casper Mol sprongen het podium op als Prins 
Consilium en Adjudanten Auxilio en Venditore. Mannen, geniet 
van iedere minuut die jullie vanaf de onthulling gaan beleven. 
Jullie kennende zullen jullie tot in de late uurtjes alles willen 
meemaken.

Met deze zes nieuwe hoogheden kan het carnaval echt 
beginnen. Met het oog op de toekomst zijn we er na het jubeljaar 
als vereniging klaar voor. Het bestuur is na vele oproepen 
uitgebreid met een nieuwe penningmeester in de persoon van 
Dion Langenhuijsen. Hij en zijn penningmeesterclub hebben de 
taken overgenomen van het penningmeesterduo Gert Ketelaars 
en Piet Verhagen. Mannen, ontzettend bedankt voor jullie tijd 
en energie! Door de verschuivingen binnen het bestuur is Femke 
Mol benoemd tot secretaris. De Raad van Elf heeft afgelopen jaar 
een mooie jonge aanvulling gekregen. Ze staan er hip op in hun 
nieuwe, rode jassen. Ook het logo heeft een nieuwe, eigentijdse 
look gekregen. De website en de socialemedia draaien op volle 
toeren. Kortom, we kunnen er weer een paar jaar tegen aan!

Graag zie ik u allen in onze Residentie D’n Tent op het 
Heuvelplein! Jaja, u leest het goed! Gewoon een grote tent op 
het plein. Zolang u onze activiteiten blijft bezoeken, zorgen 
wij voor een geweldig carnaval voor groot en klein in Gerwen. 
Kortom... bijzijn = meemaken!

Alaaf!

Rick van de Sande
Voorzitter CV De Narre-Kappen
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In juni vorig jaar kreeg ik een telefoontje van Johan de Louw. Ik 
stond op een feestje en zo naïef als ik ben, liet ik nog aan de hele 
tafel zien dat Johan belde. Hij belde namens de PKC: ze zouden mij 
wel een leuk prinske vinden! Stond ik dan midden op een feest...
Ja zeggen ging dus niet direct. Dit JA zeggen, heb ik later tijdens 
de wandelvierdaagse met 100 schreeuwende kids om me heen 
gedaan. Ik was blij dat mijn adjudanten het ook zagen zitten en zo 
enthousiast reageerden. De voorbereidingen konden beginnen. 
Wat een leuke en spannende tijd was dat! Zeker toen het raaien en 
verraaien in Gerwen begon. Dit begon tijdens de kermis, hoewel 
onze Daan er al weken eerder van overtuigd was dat ik prins zou 
worden, net als voorgaande jaren overigens. En daar stond ik dan 
op 23 november in de prachtig versierde Heuvel op het podium als 
Prins Consilium. 

Ruim 46 jaar geleden ben ik geboren in Ganzendonk. Als manneke 
van 8 jaar keek ik altijd het meeste uit naar de optocht! Elk jaar 
verkleed als prins ging ik daar samen met mijn ouders Tiny en Fridy 
en broertjes Koen en Ton kijken en genoot ik van het carnavals-
feest. Dat ik graag een keer prins wilde worden, was dus als snel 
duidelijk! Ik werd BIJNA in groep 6 van Basisschool De Muldershof 
gekozen tot prins, bijna... Dat er carnaval door mijn bloed stroomde 
was duidelijk. Tijdens mijn jeugd hebben we met een aantal 
vrienden Carnavalsvereniging ‘ik kweet t nie’ opgericht. Elk jaar 
deden we met veel plezier mee met d’n optocht in Nuenen. Bij deze 
carnavals    vereniging werd ik wél gekozen als prins, onder de naam 
Prins Aspro. In die tijd heb ik mijn vrouw Marjon leren kennen en 
gelukkig zat er bij haar ook carnaval in de genen. 

Marjon en ik hebben samen een lekker druk gezin met drie heerlijke 
kids. DJ Daan van 15 jaar oud, die ik bijna wekelijks van hot naar her 
rijd met zijn DJ spullen. Met carnaval is hij er ook altijd bij, zonder 
dat je hem ziet. Hij zorgt voor het juiste licht en geluid tijdens 
carnaval, van bovenuit de tent op het Heuvelplein. Onze Lynn van 
13 voetbalt bij Juventud als laatste vrouw van MO13, waar ik leider 
van ben. Lynn is ook geen onbekende van carnaval, ze heeft jaren 
bij de Knappen van De Narre-Kappen gezeten. Inmiddels viert ze 
carnaval in de tent, zowel in Gerwen als in Nuenen. De jongste van 
het stel is Lise. Lise is 11 jaar en fanatiek hockeyster bij HC Nuenen. 
Verder danst ze nog steeds bij de Knappen van De Narre-Kappen.

Ik werk als bedrijfsadviseur bij Delphy en in mijn vrije tijd ben ik 
graag actief bezig. Ik sla graag een balletje op de golfbaan en bij TV 
De Goudhoek. Ook voor de Gerwense gemeenschap ben ik actief. 
Een aantal jaar geleden ben ik gevraagd voor het bestuur van de 
Kindervakantieweek in Gerwen. Afgelopen jaar heb ik het stokje als 
voorzitter van Rick van de Sande overgenomen. Elk jaar weer is het 
genieten om al die blije kids te zien spelen op het Kindervakantie-
weekterrein.

Het kiezen van mijn adjudanten was niet moeilijk. Carnaval vier 
ik graag met vrienden! Adjudant Axilio (Pim) ken ik al jaren. Wij 
woonden bij elkaar in de buurt in Nuenen. De vriendschap begon 
met het bouwen van hutten, voetballen op het veldje en samen zijn 
we voor het eerst alleen op vakantie geweest naar Zeeland. 
Adjudant Venditore (Casper) ken ik inmiddels ook alweer 30 jaar. 
Tijdens onze jonge jaren hebben we samen bij EMK gevoetbald. 
Leuk was het dan ook dat we elkaar jaren later wederom 
tegenkwamen op het voetbalveld in Gerwen en daar samen hebben 
gespeeld bij Gerwen 4, waar Pim dan weer de leider van was. 
Inmiddels tennissen we ook samen tijdens de vrijdagavondcompe-
titie en is hij mijn buurman geworden. 

Nog een paar weken en dan is het carnaval. Een feest waar ik toch 
wel jaarlijks naar uitkijk en dit jaar zeker. Carnaval trap ik altijd 
af met Marjon en vrienden bij ‘drie uurkes vurraf’. Daar is het 
carnaval zoals carnaval bedoeld is! Prachtig verklede mensen, echte 
carnavalskrakers en veel gezelligheid. Op zaterdag maken we er 
altijd een feestje van in Gerwen dat begint met het kijken van de 
Gerwense optocht bij ons in de tuin. Dit doen we op zondag nog 
een keer over in het park van Nuenen, waar we na de optocht met 
Ameezing meezingen. Carnaval sluiten we op maandag vaak af 
meteen gezellig bustochtje met Blaasband De Klippeleaters. En dan 
gaan we skiën...

Maar dit jaar wordt alles anders en loop ik voorop in de polonaise 
en achterop in de optocht! Hoewel carnaval nog even duurt, geniet 
ik volop van het prins zijn! De bekendmaking, de afterparty, het 
boogzetten. Hoewel boogzetten... Er staat zowaar een blauw 
Bavaria kasteel in onze tuin te shinen! 

Ik kijk er enorm naar uit om samen met mijn Adjudanten Venditore 
en Axilio, De Narre-Kappen, vrienden, familie, en alle Gerwenaren 
er dit jaar een onvergetelijke carnaval van te maken. Hopelijk zie 
ik jullie allemaal onze receptie op 16 februari en zeker tijdens de 
carnaval in de tent.

E v e n  v o o r s t e l l e n . . .

Prins Consilium

Bijzijn = meemaken!
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VERKLARING 
V A N  D E  T I P S
 

Tip 1:  Zij heeft er twee van 
Onze prins heeft twee adjudanten natuurlijk. ‘Zij’ was 
een grapje van de PKC, om de mensen op het verkeerde 
been te zetten.
Tip 2:  De ballen zijn rond
Zowel Prins Consilium als zijn adjudanten zijn actief 
bij RKGSV. Verder golft onze prins graag en tennist hij, 
samen met adjudant Venditore, bij TV De Goudhoek.
Tip 3:  Hun werk houdt hen jong
Prins Consilium werkt met eenjarige planten. Bovendien 
zijn zijn beide adjudanten lid van netwerkclub JONG.
Tip 4:  Hij/zij overschrijdt regelmatig grenzen
Dit slaat natuurlijk op de grens tussen de huizen van 
Prins Consilium en Adjudant Venditore. Zij zijn buren. 
Bovendien overschrijdt onze prins regelmatig de grens 
met Nuenen om Adjudant Auxilio te bezoeken.
Tip 5:  Carnaval zit in de genen
De broer van Prins Consilium was Adjudant Forchetta 
bij De Narre-Kappen in 2014. De jongste dochter van 
onze prins is al jaren actief bij de dansgarde.
Tip 6:  Erbij zijn is meemaken, want dit wil je niet ‘missen’
Dit slaat natuurlijk op het motto van Prins Consilium: 
bijzijn = meemaken! ‘Missen’ was bedoeld om de raaiers 
op het spoor van een vrouw te zetten.
Tip 7:  Ze zijn niet bepaald stuurloos
Onze prins en zijn adjudanten hebben alledrie een 
bestuurlijke functie. Prins Consilium is sinds dit jaar 
voorzitter van de Kindervakantieweek Gerwen, 
waarvan hij de afgelopen jaren al bestuurslid was. 
Adjudant Auxilio was de afgelopen jaren voorzitter van 
RKGSV en op dit moment is hij bestuurslid. Adjudant 
Venditore zit in het bestuur van de Stichting Canada-
comité Gerwen.
Tip 8:  Ze hebben er exstream veel zin in 
Prins Consilium houdt van streamen via Spotify.
Tip 9:  Bella Ciao
Dit is de tune van de Netflix-serie La Casa de Papel, waar 
Prins Consilium en zijn vrouw graag naar kijken. Boven   dien 
is de tune de binnenkomstmuziek van onze prins.
Tip 10:  Bella Ciao
Nogmaals dezelfde tip, want het werd ons en de PKC 
wat heet onder onze voeten!
Tip 11:  LAT
Living Apart Together. Adjudant Venditore woont 
dichtbij (buurman) en Adjudant Auxilio wat verder weg.
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adjudant Venditore 

Zoals de meesten van jullie wel zullen weten, heet ik Casper Mol. Ik 
ben getrouwd met een echt carnavalsdier en ook ons Fem is geen 
onbekende in ons gezellige dorp. Wij hebben samen twee kinderen: 
Karlijn is alweer 9 jaar en Koen wordt in januari 7. In de wereld van 
het Gerwense carnaval zijn wij geen onbekenden. Ik ben er nog altijd 
heel erg trots op dat ik in 2007 als Prins Talpa de scepter heb mogen 
zwaaien over het prachtige Narregat. 

Femke is daarnaast jarenlang dansmarieke geweest en zij is nog altijd 
zeer nauw betrokken bij de vereniging, onder andere als bestuurslid 
en in de commissie van D’n Nar. Het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan en dus is onze Karlijn een paar jaar geleden in de voetsporen 
getreden van haar moeder. Als een van de kleinste dansmariekes is 
zij er ontzettend trots op dat zij de komende carnaval talloze keren 
voor mij zal mogen optreden en ik kijk hier natuurlijk enorm naar uit.

Eigenlijk heb ik altijd al wel gedacht nog een keer als adjudant op 
het podium te staan. Maar als het telefoontje van de PKC dan echt 
komt, kijk je daar toch wel even van op. Ik hoefde niet heel erg lang 

na te denken en ik heb vrijwel direct gezegd dat ik wel adjudant 
wilde worden. Op dat moment wist ik nog niet wie de nieuwe prins 
zou gaan worden. En ook de naam van de andere adjudant was bij 
mij nog niet bekend. Vrij snel daarna kreeg ik te horen dat ik dit 
jaar samen met Martijn en Pim op het podium mag staan. Zowel 
Martijn als Pim ken ik al heel erg lang en het was voor mij meteen de 
bevestiging dat ik de juiste keuze heb gemaakt.

Het was het begin van een hele spannende, maar vooral ook van 
een hele leuke tijd. Wat hebben we tot nu toe al een plezier gehad 
en ik weet zeker dat het slechts een voorproefje is voor alles wat 
we nog mee gaan maken. De reacties op de bekendmaking waren 
overweldigend, iedereen was enthousiast en de meesten ook heel 
erg verrast. Het heeft mij ervan overtuigd dat we er met z’n allen 
een spetterende carnaval van gaan maken. Ik hoop echt dat de tent 
tijdens de carnaval uit z’n voegen zal barsten en eigenlijk kan dat ook 
niet anders, want... bijzijn=meemaken!

Alaaf, Adjudant Venditore 

E v e n  v o o r s t e l l e n . . .
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Adjudant Auxilio

Afgelopen juni, tijdens een rustig avondje op de bank, ging de 
telefoon: Johan de Louw. Ik dacht: “Wat zou hij van mij willen?” 
De aflevering van La Casa de Papel was zo spannend dat we deze 
eigenlijk niet wilden afzetten, maar hij belde gewoon drie keer 
achter elkaar. Dus toch maar opgenomen... “Met Johan van de 
PKC”. Ik dacht: “Wat is de PKC in hemelsnaam?” Johan stelde me de 
vraag of ik adjudant van De Narre-Kappen wilde worden in 2020. 
Ik vroeg ook nog naïef wie dan de prins zou gaan worden? Al vrij 
snel snapte ik dat hij dit niet kon vertellen! Toen vijf minuten later 
Martijn me belde en me vertelde dat hij prins zou worden was het 
voor mij duidelijk. En gezien Casper het trio compleet maakte was 
er snel een JA! Het voorbereiden kon beginnen en zeker door de 
goede begeleiding van Johan, Harold en geheim lid Dion zijn we 
nu zover dat alles in kannen en kruiken is! De voorbereiding was 
één groot feest dus dat gaat wat worden de komende carnaval. 
Wij hebben er superveel zin in om samen met alle Narren en 
Narrinnen er een groot feest van te maken! Bijzijn = meemaken!

Ruim 47 jaar geleden ben ik geboren in Nuenen (een Dwersklippel 
dus!) alwaar de carnaval er met de paplepel ingegoten is. Ruim 
12,5 jaar geleden kwam ik Patty tegen en wij zijn nu ruim 7 jaar 
getrouwd. Samen hebben we twee dochters, Sol en Lola. Sol is 

bijna 10 jaar geleden geboren tijdens Skôn Vrouwkesavond! Lola is 
ondertussen 6 jaar. Beiden spelen zij in de jeugd van NKV korfbal.
In het dagelijks leven runt Adjudant Auxilio (hulpverlener in 
het Spaans) een opleidingsinstituut waar zorg en veiligheid 
voorop staan. Bij Pim BHV Plus worden opleidingen gegeven op 
het gebied van EHBO, BHV en acute zorg bij alcohol en drugs. 
In de zomermaanden sta ik als medisch hulpverlener op dance 
events waar we de meest bijzondere zaken mee maken en zo de 
veiligheid voor de bezoekers bewaken. 

Tijdens de kermis van 2005 kwam ik enkele heren tegen van het 
toenmalige RKGSV 4. Met wat bier op beloofde ik Casper om lid 
te worden en zo het vierde te komen versterken. Een hoogvlieger 
was ik niet, dus ben ik me gaan richten op andere taken en 
functies binnen ons mooie RKGSV, waardoor ik nu al 9 jaar in het 
bestuur zit. Martijn ken ik al sinds mijn jeugd toen onze hoogheid 
nog in Nuenen woonde. Samen hebben we al veel mooie dingen 
meegemaakt! Ik vind het een eer om samen met Martijn en Casper 
de carnavalskar van 2020 te mogen trekken in het Narregat!

Alaaf,
Adjudant Auxilio
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GRATIS PENDEL  BUS 
TIJDENS CARNAVAL!

Van d’n burger
Het carnaval vieren dat zit in mijn bloed en dat doe ik dan natuurlijk 
hier in Nuenen Gerwen en Nederwetten. Want wie kent het niet? 
Overal ter wereld wordt dit uitbundige verkleedfeest gevierd op 
eigen specifieke wijze. Carnaval heeft vele liefhebbers. Zo ook hier in 
onze dorpen genieten we van elke minuut en gaan we schouder aan 
schouder. Het mooiste, grootste en meest kleurrijke feest van het 
jaar, dat – zo lijkt het – in Nuenen, Gerwen en Nederwetten steeds 
uitbundiger wordt gevierd. 

Denk hierbij aan de mooie optochten, het jeugdcarnaval, senioren-
carnaval, de bonte avonden en het Schôn Vrouwkes. We trappen 
natuurlijk op zaterdag af met de sleuteluitreiking D’n Aftrap, waarbij 
ik elk jaar weer met vol vertrouwen de sleutels uitreik aan alle onze 
hoogheden.

Prinses Femme en haar drie mannen, Prins Consilium met 
Adjundanten Venditore en Auxilio, Prins Beanchadier met zijn 
dochters als Adjudanten Venti en Lator, Prinses Rizada, Jeugdprins 
Rafiki, Hofdame Sarabi, Adjudant Mufasa, Jeugdprinsessen Suus 
en Suus met Hofdames Marly en Silke zwaaien tijdens carnaval de 
scepter in Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Zo fier als de carnavalsvlaggen weer wapperen in ons dorp, zo 
trots ben ik op hoe wij in onze dorpen het jaarlijkse feest beleven. 
Een mooi feest dat mensen verbindt in een oude traditie, maar 
vooral ook met een geweldig programma dat bol staat van de 
evenementen voor jong en oud. 

Graag wil ik iedereen bij voorbaat bedanken voor hun enthousiasme 
en inzet en ik kijk ernaar uit om dit jaar ook weer vele carnavals-
vierders te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,
De burgemeester van Nuenen 
c.a.,

Maarten Houben

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!

Een prachtige en supermakkelijke manier om eens bij en met elkaar 
op stap te gaan. De verenigingen willen hiermee benadrukken dat 
je carnaval met elkaar én 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 gemeente heeft 
toegezegd dat de bus gewoon over de Broekdijk kan rijden naar 
Nederwetten, ondanks de huidige wegwerkzaamheden aldaar.

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 en onze 
socialmedia in de gaten voor het laatste nieuws hierover.
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Wat een GEWELDIG jaar hebben wij achter de rug! Een aaneen-
schakeling van hoogtepunten! Het was echt een heel jaar lang 
#ALLEREMMENLOS!!!

Allereerst wil ik de mooiste en liefste prinses ooit en de 
geweldigste adjudant die ik me maar kon bedenken, bedanken 
voor het waarmaken van mijn droom! Prinses Segunda Esposa en 
Adjudant el Gafas, wat ben ik jullie dankbaar voor het feest dat 
wij hebben mogen vieren in ons eigen Narregat, maar ook ver 
daarbuiten! 

Ruim 50 evenementen in iets meer dan vier maanden tijd, 
gekkenwerk eigenlijk als je het zo bekijkt, maar het waren 50 
evenementen om nooit meer te vergeten! 50 evenementen dat 
is toch niet te managen, dat krijg je toch nooit in goeie banen 
geleid... Wel als je Linda als ware personal assistant achter je 
hebt staan! En niet alleen als mijn eigen personal assistant, maar 
ook zeker die van onze prinses en adjudant! Alles geregeld, 
overal aan gedacht, altijd alles tot in de puntjes geregeld! Zonder 
jou was het nooit zo mooi geworden!

Ik ben altijd lang van stof, maar deze keer is mij gevraagd om het 
echt, echt kort te houden. Ik kan er wel een boek over schrijven, 
maar bij deze zal ik maar een keer luisteren. Zomaar een kleine 
greep uit ons carnavalsjaar vol hoogtepunten:

• Jubileumfeest 55 jaar CV De Narre-Kappen: wat een top feest, 
het dak ging eraf, wat hebben wij het een eer gevonden om 
jullie jubileum trio te zijn geweest!

• Boog zetten: 80 man over de vloer, de mannen van de Raad 
zouden de voorraad bier van de prins wel effe burgemeester 
maken, het was gezellig tot in de late uurtjes... maar de grote 
mond hebben de mannen niet waar kunnen maken, er was nog 
zat over!

• Zwamavonden: voor ons staan de zwamavonden echt in de 
top 3 van meest memorabele evenementen van afgelopen 
carnaval! Onze dansmariekes & showdames, Eenoodje, Zsa Zsa 
Zsoe, de “Narre-Kappen Tentband”, het crème de la crème van 
het tonpratersgilde, onze Gouwe Ouwe en als geniale klap op 
de vuurpijl een afsluiter als nooit tevoren... het van Binsbergen 
Trio! Het dak eraf hebben zij tot een andere dimensie verheven!

• Seniorenmiddag: wat hebben wij genoten van alle aanwezige 
senioren, alle Narre-Kappen en Narre-Kapperinnekes die onze 

geweldige vereniging op de kaart hebben gezet en hebben 
laten zien dit nog lang niet verleerd te zijn! Ook de nieuwe 
lichting senioren heeft zijn opwachting gemaakt deze dag... 
Wat hebben we gelachen met jullie!

• Prinsentreffen Roermond: WOW WOW WOW, wat ben ik blij dat 
wij geen traditie hebben van maillots en pofmouwen. Maar wat 
een belevenis, in Remunj weten ze wel wie de Narre-Kappen 
zijn na afgelopen editie!

• Onze eigen receptie: GENIETEN GENIETEN GENIETEN... twee 
keer de volledige tent vol in een dag! Een tweede scepter 
gekregen met handboeien, filmpje van BZB, de school van de 
prinses op bezoek, alle vrienden en familie. Die dag wel drie 
liter weg gejankt...

• 3 uurkes-vurraf: daar waren wij niet in vol ornaat, ook al zegt 
Omroep Brabant TV iets anders ;-)

• Sleuteluitreiking: Carnaval vier je samen... ook op het podium!
• Playback: Ook top 3 materiaal, genoten van alles en iedereen die 

hier aan deelgenomen heeft! Carnaval is het mooiste dat er is!
• De jeugdmiddag: wat een feest en wat een rotzooi... het meel 

zit nog in mijn oren!
• Carnaval met de kartrekkers en leden van de zuster  -

verenigingen: dank jullie wel voor het super feest wat jullie 
samen met ons hebben gevierd! Jullie waren geweldig!

• Sluitingsbal: Nog 1x een laatste feestje, 1x een geweldige 
piano man, 1x alles bij elkaar janken met ook het schitterende 
jeugdtrio... ook jullie bedankt voor deze mooie herinnering 
voor het leven!

De vereniging voor het vertrouwen in ons drieën, alle vrijwil-
ligers, onze ouders, onze vrienden, iedereen die er op wat 
voor manier dan ook aan bij heeft gedragen, iedereen die alle 
remmen los heeft gehad afgelopen carnavalsjaar... bedankt 
bedankt bedankt voor het waar maken van mijn droom en ons 
geweldige carnavalsjaar!

Ik vind het moeilijk om de scepter weer over te dragen, maar ik 
weet zeker dat Prins Consilium en zijn adjudanten Venditore en 
Auxilio superopvolgers zijn. En ik wens jullie allemaal, samen 
met deze nieuwe kartrekkers een net zo’n mooi carnavalsjaar toe 
als dat wij hebben mogen beleven met jullie! 

#ALLEREMMENLOS
Prins Ceño, Prinses Segunda Esposa & Adjudant el Gafas!

HET LAATSTE WOORD VAN... Prins CeñoPrins Ceño



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
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Op carnavalszaterdag 22 februari staat de eerste officiële handeling 
voor de hoogheden uit de gemeente Nuenen op het programma: 
de sleuteluitreiking. Vanaf dit seizoen rouleert de sleuteluitreiking 
weer onder de verenigingen. En dit jaar mag CV De Narre-Kappen 
de sleuteluitreiking organiseren. Locatie: Residentie D’n Tent op 
het Heuvelplein in Gerwen. Met D’n Aftrap opent het carnaval in 
gemeente Nuenen c.a. officieel met veel muziek en gezelligheid. 
Burgemeester Maarten Houben zal de sleutel van het dorp voor 
vier dagen overdragen aan de hoogheden van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten.
Iedereen is van harte welkom in de grote tent op het Heuvelplein 
in Gerwen. Aanvang 10 uur, einde 12:30 uur. De toegang is 
natuurlijk gratis! Aansluitend: Anderhalf Uurke Vurraf!

D’n Aftrap! 

Ander
half 
Uurke 
Vurraf

Op zaterdag is dun optocht in Gèruwe. 
Vur veul mense en vurral muzikaante is di unne zwaore dag. 

Um disse dag wa ligter te maoke organisere we Anderhalf Uurke Vurraf. 
Di um un moi bojemke an te legge, zo dè ge dur dun hille middig tege an 

kraamt gaon. Di doen wai as Jong Lève same mi de carnavals vereniging in 
de Gèruwese tent mi veul meziek, een drenkske en iets vettigs. 

Nà dè d’n burger de sluttels van de dùrpe hè uitgedèlt zal rond 12:33 uur 
di nei fisje beginne totdè dun optocht antrekt... 

Zurrug da ge der bij bent want:
Bèzin = meemaoke!

D E  S L E U T E L U I T R E I K I N G  V A N  G E M E E N T E  N U E N E N  C . A .

i n  G e r w e n
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Autohopper Nuenen
Kruisakker 7.5674 Nuenen
Tel. 040-2834781.www.autohopper.nl

Al voor 25,- per dag
Transparante voorwaarden
Nieuwe en luxe auto’s

BOUWBEDRIJFVANMOOK.NL
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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

19



STERK IN HEKWERK 
STERK IN KWALITEIT

+   

info@freyja.nl

WWW.FREYJA.NL

FREYJA
De Huufkes 

 TM Nuenen



STERK IN HEKWERK 
STERK IN KWALITEIT

+   

info@freyja.nl

WWW.FREYJA.NL

FREYJA
De Huufkes 

 TM Nuenen
21

Mijn column
Overpeinzingen van een raadslid
Afgelopen zondag, lurkend aan een flesje bier aan de praattafel 
bij ons nieuw prinske, ben ik aan het mijmeren geslagen hoe 
de vereniging is veranderd in de loop van de jaren. Ik kijk wat 
om me heen en zie dat de tent vol staat en het is gezellig. Het 
motto van onze nieuwe prins ‘Bijzijn = meemaken’ wordt goed 
opgevolgd. 

Fijn om te zien, dat waar ik begon in een kleine Raad van Elf, 
deze heden ten dage is uitgegroeid tot een meer dan dubbele 
Raad van Elf, waarin we gelukkig veel jeugd terug vinden. Ik 
denk terug aan de tijd dat ons pap, in zijn Raad van Elf pak in 
de Stad van Gerwen rondliep. De Raad getooid in een strak 
zwart pak, witte blouse, strikje en witte handschoenen. Wat 
een verandering met de dag van vandaag waar wij in een mooi 
rooi jasje, zwarte blouse en zwarte spijkerbroek rond lopen. Dit 
had vroeger toch niemand gedacht, want carnaval is iets waar 
tradities moeten worden hoog gehouden en slechts zelden 
veranderingen worden doorgevoerd.

Maar als Gerwens clubke zetten wij toch vaak de toon met veran-
deringen. Een mooi voorbeeld is onze carnavalstent, waar ik als 
tweede prins carnaval heb gevierd en als raadslid deze tent elk 
jaar zag veranderen in een steeds mooiere locatie om carnaval 
te vieren. Ja, in Nuenen kregen ze dit pas jaren later in de gaten, 
vandaar dat ze ook dit jaar weer een tent neerzetten om carnaval 
te vieren.

Ik herinner me de tijden dat de carnavalsverenigingen nog alleen 
acteerden, waar we nu sinds jaren samen optrekken en elkaar 
helpen om van carnaval een echt dorpsfeest te maken voor 
Gerwen, Nuenen en Nederwetten.

Ik weet nog dat wij in Gerwen een Prinses kregen, daar waar 
andere verenigingen dit nog als een absoluut taboe zien. Deze 
verenigingen waren en zijn er nog steeds van overtuigd dat het 
hoogste ambt tijdens carnaval alleen bekleed mag worden door 
een heer. Dit zijn die verenigingen die bijvoorbeeld hun prins al 
veertig jaar kleden in dezelfde witte cape, wiens dansmariekes 
nog kleding dragen uit het jaar stillekes en de prins slechts 
vulling is omdat deze verenigingen een opperspreekmeester 
hebben. Onzin, laat die prins toch lekker zelf praten en zijn 
pakske uitzoeken. Dit is een voorwaarde om in de toekomst nog 
steeds mensen te trekken voor je vereniging.

Ik denk terug aan ons prinsenbal van dit jaar. Hoe geweldig 
hebben wij D’n Heuvel niet veranderd in een echte dorpskroeg 
omdat wij er als vereniging de schouders onder hebben 
gestoken. Kijk wat je kunt bereiken als je samenwerkt!

Dit is denk ik ook de kracht van deze vereniging. Iedereen is 
betrokken en niet te beroerd om daar waar het nodig is bij te 
springen.

Waar ik eerst met coryfeeën als Piet van de Berk, Theo van 
Duppen en Hans Schoenmakers aan de bar stond, sta ik nu aan 
de tap met Paul van der Steen, Paul van den Bogaard, Bodhie 
Veldkamp, Jordan van de Laar en Nick Bisseling. Ik kon qua 
leeftijd de vader van deze jonge raadsleden zijn. Ja zelfs onze 
voorzitter Rick van de Sande is nog een broekie, die echter wel 
het klappen van de zweep kent. Mooi al deze jeugdige leden. Dat 
geeft nog maar eens aan dat we als clubke nog steeds levens-
vatbaar zijn en dat carnaval leeft in Gerwen.

Dan wordt de stilte bruut verstoord en iemand trekt aan mijn jas. 
Tijd om naar huis te gaan. Ik loop de poort uit en kijk nog eens 
goed naar die enorme stapel Bavariakratten die bij onze prins en 
adjudant in de voortuin staan. Ook dit hebben we samen weer 
mooi voor elkaar gekregen.

Ik stap op mijn fiets, kijk nog eens om. En ik weet het zeker: ook 
dit jaar komt het weer goed. We gaan weer een mooi carnavals-
 jaar tegemoet.

Alaaf!
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Leon Vorstenbosch
06 22383127

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.
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5674 PC Nuenen
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Mob: 06-51 60 15 47

www.aavi.nl

Info@aavi.nl
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Badmeubels

Schuifdeuren
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Kantoor- & winkelinrichting
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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!
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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



24

De Stam
Café

Bas van Keulen
Gerwenseweg 38 Gerwen

040-2836271/06-53965925

volg de deftige aap op

markt 14 
5701 RK Helmond

Met carnaval 
geen tijd om 
te koken?
De deftige aap 
is OPEN!
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CARNAVALSPROGRAMMA 

24 feb: Brunch  
Schuif aan om 11:11 uur bij onze carnavals   brunch. Wel vooraf 
aanmelden en een kaartje kopen, zie onze website!

• In Gerwè is ut gezellig en skòn  •

Sinds
1 9 6 3

EN VERDER NOG
 

22 feb  D’n Aftrap (sleuteluitreiking) in tent op het Heuvelplein, Gerwen 10:00 uur

22 feb  aansluitend op D’n Aftrap: Anderhalf Uurke Vurraf  12:33 uur

23 feb  Carnavalsmis 11:00 uur

23 feb  Jeugdmiddag: compleet vernieuwde speel- en spelmiddag! 15:11 uur

25 feb  Jeugdmiddag: een middag vol spel en spektakel! 14:11 uur

25 feb Sluitingsbal met superleuke feestzanger Dave Joosten! 20:11 uur

ZWAMAVONDEN 

14, 15 en 21 februari
Oergezellige kletsavonden vol humor met o.a. muziek, dans 
en de bekende tonpraters Rob Bouwmans, Erik Mulder, 
Rob van Elst en Jasper van Gerwen! Kaarten 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 16 februari heeft u vanaf 12:33 de gelegen heid 
om alle hoogheden van CV De Narre-Kappen te feliciteren.

GERWENSE 
P L A Y B A C K A V O N D
Zondagavond 23 feb: de knotsgekke Gerwense Playback-
avond. Alles kan en mag! Kom kijken of doe mee!

OPTOCHT & BAL
Zaterdag 22 februari: 14:11 optocht , aansluitend bal met de 

N ü n e n t a l e r 
Schürzenjäger!  

Cv de Narre-Kappen
Zie onze volledige agenda op narre-kappen.nl/agenda

Rob 
van 
Elst

Jasper 
van 
GerwenRob 

Bouwman

A A A

A A A

A A A

A A A

Erik Mulder
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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

www.henryengels.nl

Wat je ook kookt, kook het 
in jouw droomkeuken!

Huikert 17 Gerwen     
Tel: (040) 283 7008

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



Boord 23, 5674NB Nuenen
040-3043300  info@it-con.nl

Hardware & Software • Cloud diensten

Service & Support • IP Security systemen
Van Lieshoutgaarde 1a Nuenen

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
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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

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 Jeugdkatern
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JeugdkaternJeugdkatern

CV DE NARRE-KAPPEN
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We slingeren samen de carnaval door!
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Jeugdprins Rafiki, Hofdame Sarabi en Adjudant Mufasa vormen 
samen het jeugdtrio. De residentie zal tijdens de jeugdmiddagen 
veranderen in een echte jungle. Onder het motto “We slingeren 
samen de carnaval door” zullen zij komend jaar de carnaval voor de 
jeugd gaan aanvoeren. Wij stellen ze graag even aan jullie voor:

Jeugdprins Rafiki
Rafiki betekent ‘een vriend’ en vrienden hebben het gezellig met 
elkaar. En dat is precies wat we als trio tijdens carnaval met jullie van 
plan zijn: veel lol maken! De rest van het jaar heet ik Bram Jansman 
en ik ben 12 jaar oud. Ik houd van gamen, lekker eten, gezelligheid, 
feesten en natuurlijk carnaval! Ook zit ik al jaren bij Jong Nederland 
en voetbal ik sinds kort bij Juventud in JO-12. Met mijn 
vader André, mijn moeder Yvonne en mijn broertje 
Diede wonen we op het Laar 33, in het oude 
boterfabriekje. Mijn ouders komen allebei uit 
Raalte in Overijssel, dus ze zijn geen echte 
Gerwenaren. Ik wel!

Ik verheug me nu al op het feest, de 
vrolijkheid en gezelligheid en het snoep 
strooien. En ik ben er apetrots op dat ik de 
jeugdprins van Gerwen mag zijn. Ik kan niet 
wachten tot ik jullie met carnaval allemaal zie!

We slingeren samen de carnaval door!
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Hofdame 
Sarabi

In het dagelijks leven heet ik Anne Polman, 
ik ben 11 jaar oud en woon samen met 

papa Jan, mama Cindy, broer Koen en mijn 
lieve hond Buddy in de Akkerstraat naast 

de adjudant. Ik zit bij Jong Nederland, doe aan 
paardrijden en ik werk iedere donderdagmiddag en om 

de twee weken op zaterdagochtend als vrijwilligster op ’t Weverkeshof. 
Verder knutsel ik graag en houd ik van slijm maken. 

Vanuit papa’s kant zit carnaval in mijn bloed, want opa en oma Groenen 
zijn ooit seniorenpaar en boerenbruidspaar geweest. Mijn opa Jan en 
mijn oma Riekie Polman zijn prins en prinses geweest en in dat jaar was 
mijn peettante Monique ook jeugdprinses. Er stonden dus drie generaties 
meisjes Groenen op het podium. Mijn papa is jeugdadjudant geweest en 
tante Maria jeugdprinses. 

Ik vind het erg leuk dat ik nu hofdame mag zijn, samen met mijn vrienden 
Bart en Bram. Ik heb veel zin in de carnaval en we slingeren samen de 
carnaval door!

Adjudant 
Mufasa
 
Hoi, ik ben Adjudant Mufasa. De rest van 

het jaar is mijn naam Bart van Erp. Mijn 
vader heet Joost en mijn moeder Annelies. 

Ik heb twee oudere zussen, Janne en Rixt.  
We wonen in de Akkerstraat naast de hofdame.

Ik honkbal bij HSCN en zit nu bij de pupillen. Daarnaast ben ik al vele 
jaren bij Jong Nederland. Ik vind carnaval vieren erg leuk. We kijken altijd 
bij de optochten in Gerwen en Nuenen en ik heb een keertje met meester 
Huub meegelopen in de optocht in Helmond. 

Ik vind het erg leuk om dit jaar adjudant te zijn en het gaat vast super 
leuk worden, omdat onze hele groep 8 in de jeugdraad zit! Met het thema 
jungle weet ik wel raad, want het liefst klim ik in de hoogste boom.

We slingeren samen de carnaval door!
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Proclamatie jeugdtrio
Ten 11de: Goed hard stampen, want we hebben geen onderburen!
Ten 10de:  Genoeg snoepen
Ten 9de: De tent moet op zijn kop!
Ten 8ste: Genoeg feesten anders krijg je spijt
Ten 7de: Zo lang mogelijk opblijven
Ten 6de:  Geen pret bederven!
Ten 5de:  Hou het gezellig
Ten 4de: Wees gul
Ten 3de: Doe lekker mee!
Ten 2de: Geniet
Ten 1ste: We slingeren de carnaval door!

Zondag 16 februari 13:11 uur

Prinsenreceptie
Zaterdag 22 februari 14:11 uur

Optocht met aansluitend Optochtbal
Startgeld voor de jeugd bij deelname aan de optocht. Kom 
supermooi verkleed naar het optochtbal en misschien win je 
wel een prijs voor mooist verkleed!

Zondag 23 februari 15:11 uur

Compleet vernieuwde speel- en spelmiddag! 
Kom gezellig mee spelen in onze residentie. Dit jaar is deze middag anders dan 
anders. Houd socialmedia, de kranten en onze website in de gaten. Hier moet 
je zeker bij zijn!

Dinsdag 25 februari 14:11 uur

Veel spel en spektakel!
Een middag vol spel en spektakel. Zorg dat je er bij bent!

JEUGDPROGRAMMA



DANSGARDE ‘De Knappen van De Narre-Kappen’

Waarom dansen jullie zo graag mee?

Lise Gevers: Bij De Narre-Kappen is het altijd een leuk feest! En 
dit jaar nog meer omdat papa de prins is.

Imke van Vroenhoven: Het is supergezellig met alle vriendinnen 
en ik houd van dansen. Carnaval: samen zijn, samen dansen, 
samen met de prins en de Raad van Elf.

Elin Stravens: Ik vind dansen bij de dansmariekes zo leuk, 
omdat ik lekker veel kan optreden en dansen. Carnaval met 
de dansmariekes is leuk, want we maken met de meiden veel 
plezier en mogen tot laat opblijven.

Isolde Bontje: Ik houd van feesten. Party time!!!

Maud van Keulen: Ik vind het ontzettend gezellig met de 
meiden. En optreden doe ik dan ook altijd met een lach.

Djem de Punder: Carnaval is het mooiste wat er is! Zeker met de 
gezellige groep van de dansmariekes en de leuke begeleidsters. 
Wij maken het hele jaar door plezier met elkaar en daarbij leren 
we ook nog mooie dansen.

Maud van Helden: Ik vind de dans  mariekes leuk, omdat je kan 
dansen en springen tegelijk.

Kee de Vries: Ik vind carnaval leuk omdat het altijd zo gezellig is 
met z’n allen.

Roos de Vries: Ik vind carnaval heel leuk omdat je dan lekker 
kan feesten, dansen, zingen en plezier maken.

Lonneke Engelen: Ik vind carnaval geweldig omdat ik mag 
optreden en op de carnavalswagen mag staan.

Leiding:
Iris de Louw, Mayke van Engelen, Lieke Bastiaansen, Erika van 
Zeeland, Iris Verhagen

Karlijn Mol: Ik vind dansen superleuk. Bij de dans  mariekes mag 
je heel vaak optreden en dat vind ik het allerleukste, vooral nu 
papa adjudant is. Je mag ook altijd lekker lang opblijven!
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SHOWDANS

Iris Verhagen: Ik dans bij de showdans omdat we het altijd heel 
gezellig hebben en het altijd een feestje is!
Lieke Bastiaansen: De gezelligheid van iedereen! Er is zo’n 
gezellige sfeer. Lekker feesten!
Marly Donkers: Ik vind carnaval leuk en ik wil wel bij de carnavals-
verenigingen horen. Daarom zit ik bij de showdans. Daar is het altijd 
gezellig!

Maartje Bastiaansen: Ik vind dansen heel erg leuk. En de gezel-
ligheid maakt het nog veel en veel leuker!
Guusje van Dijk: Ik zit bij de showdans want ik hou heel erg veel 
van dansen en van de gezelligheid die er bij carnaval is! 😍🎉 

Danique de Groot: Ik ben bij de showdans gekomen omdat ik heel 
erg graag wilde dansen. Ik vind carnaval echt superleuk en dan ook 
nog eens dansen met carnaval is al helemaal te gek.
 

Hoi hoi, ik mag me even voorstellen. Mijn naam is Fanneke van 
Ansem, 24 jaar jong en sinds een jaar woon ik samen met mijn 
vriend op het Alvershool in Gerwen. In het dagelijks leven werk in 
als pedagogisch medewerkster op agrarisch kinderdagverblijf ‘t 
Heikantje. Daarnaast houd ik ervan om een hapje of drankje te doen 
met vriendinnen of gezellig te shoppen. Vorig jaar maakte ik kennis 
met de buurt, als snel kwam de carnaval ter sprake. Dat is er bij mij 

met de paplepel ingegoten. Sinds mijn vierde zat ik bij de dansma-
riekes in Bakel. Naast het dansen trainde ik daar ook een groepje. 
Op carnavalszaterdag hoorde ik dat ze een trainster zochten voor de 
showdans in Gerwen. Ik besloot te helpen met de begeleiding van 
de meiden. Na het afgelopen jaar plak ik er nog een achteraan.En 
wie weet nog veel meer! Tot op een van de carnavalsdagen!
Fanneke van Ansem

“
Leiding: 
Syl van Lierop
Fanneke van Ansem
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DE JEUGDRAAD

Wat is je naam? Joep Gevers Guus van 
Bladel

Fabian 
Roelofs

Sofie Kurver Kee de Vries Hugo 
Engelen

Hidde 
Donkers

Thomas 
Herman

Teun van 
Vroenhoven

Geboren op? 21 feb 2008 15 april 2008 29 april 2008 11 nov 2007 22 jan 2008 24 juni 2008 17 mei 2007 10 april 2008 20 juni 2007
Met wie woon 
je allemaal 
samen?

Mama en Ties 
en elke twee 
weken een 
weekend bij 
papa

Papa Dennis, 
mama Sandra, 
zusje Roos en 
hond Bikkel

Mijn zus Catja 
en mijn vader 
Gerard

Papa, mama & 
Femke

Mama, Peter, 
Tip en Roos

Met papa 
Vincent, 
mama Kitty 
en mijn zussen 
Josephine en 
Lonneke

Papa, mama, 
Jelle, Marre en 
Lonne

De ene week 
met mama en 
Mathijs en de 
andere week 
met papa en 
Mathijs

vader Johan 
(ex-Prins Vurieus)
moeder Carla 
(ex-Adjudant Aqua)
zusje Imke 
(dansmarieke)

Wat zijn je 
hobby’s?

Pretparken, 
drumband, 
Jong Nederland 
en achtbanen 
bouwen op de 
computer

Musical, 
dansen, 
zingen, 
creatief zijn en 
Disney

Voetballen 
en Jong  
Nederland

Schoon
springen, 
tekenen, Jong 
Nederland

Dansen en 
knutselen

Voetballen, 
Hutten 
Bouwen en 
Gamen

Bij de varkens 
werken

Gamen, skiën, 
voetballen, 
Jong 
Nederland

Freerunnen,
bouwen

Wat is je 
lievelings   eten?

Pizza Pizza Pizza en  
Big Macs

Snoep, lasagne Lasagne Friet en pizza Friet Churros! Pannenkoeken

Wat vind jij 
het leukst aan 
carnaval?

Met de hele 
klas feesten

Dat je gek mag 
doen

De optochten 
zijn fantastisch, 
en de gezellig 
 heid met elkaar.

Iedereen is 
vrolijk, veel 
feesten

Dat het zo 
gezellig is met 
iedereen

De optocht en 
feesten met de 
kindermiddag

Dat het 
gezellig is

Met zijn allen 
veel plezier 
maken

Dat ik als nar 
mee mag doen

Waarom ben je 
lid geworden 
van de 
jeugdraad?

Eigenlijk wilde 
ik dat niet, 
maar nu vind 
ik het toch wel 
leuk.

Omdat je het 
maar een keer 
in je leven kan 
doen en het 
is een hele 
ervaring op zich.

Ik vind het 
sowieso heel 
leuk en het kan 
maar een keer 
in je leven.

Omdat het me 
heel leuk leek 
en ik vind het 
leuk om met 
mijn klas leuke 
dingen te doen.

Omdat het 
leuk is om met 
je klas carnaval 
te vieren.

Omdat ik het 
gezellig vind 
om een feestje 
te vieren met 
mijn vrienden.

Omdat het 
leuk is met 
groep 8!

Omdat het iets 
is speciaal voor 
groep 8, dat 
je maar 1x in 
je leven kunt 
doen!

Omdat ik 
carnaval leuk 
vind en al 
jaren met mijn 
ouders mee 
carnaval vier

Wat is jouw 
leukste/gekste 
carnavals-
pakje?

Blauwe 
Octopus

Verkleed 
gaan als Harry 
Potter

Verklede 
telefoon

Pipi Langkous Pippi Langkous Een apenpak Mijn 
hotdogpak

Ninja

Wat vind jij het 
leukste carna-
valsliedje?

Van links... 
naar rechts...

“Wat zijn ze 
lekker” van 
Roy Donders

Liedjes van 
Snollebollekes

Links Rechts 
van Snolle 
bollekes

Van links naar 
rechts van 
Snollebollekes

Tijd voor een 
fuifje

Ik moet zuipen Spring 
Nondeju

Snollebollekes, 
van links naar 
rechts

Wil je nog iets 
anders melden?

Ik wens Bram, 
Bart en Anne 
een super 
carnavalsjaar!

Ik heb er vooral 
veel zin in

Ik verheug me 
er enorm op 
om samen alle 
gezelligheid 
mee te maken.

Allaaaaaf! Dat we er 
een gezellige 
carnaval van 
gaan maken

Ik heb er heel 
veel zin in.
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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

HERENTALS (BE)- -KINROOI (BE)NUENEN

www.spuiterij-jansen.nl

Daar krijg je een kleur van!
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Promotiekleding Relatiegeschenken Sportprijzen Kerstpakketten

De Huufkes 12
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

Tineke van Ass

Promotiekleding Relatiegeschenken Sportprijzen Kerstpakketten

De Huufkes 12
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

Tineke van Ass

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 
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uit d’n ouden doos 
Als trouwe lezer van de Gerwense Carnavalskrant bent u 
er mee bekend dat we ieder jaar de archieven van onze 
vereniging in duiken om voor u weer eens wat oude herinne-
ringen boven te halen. Ook zult u de afgelopen jaren gemerkt 
hebben dat wanneer we terug gaan in de tijd we ook vaak 
de linken tussen de hoogheden van het jaar van schrijven en 
hoogheden uit de voorbije geschiedenis uitlichten. Een sterke 
trend zien we bij de jeugd. Al verschillende jeugdprinsen, 
prinsessen, adjudanten of hofdames hebben voorouders die 
iets betekend hebben voor het (Gerwense) carnaval. Ondanks 
dat de verkiezing van het jeugdtrio via loting gaat, komt het 
maar wat vaak voor dat een van de geluksvogels het carnavals -
bloed door de aderen heeft lopen. Ook dit jaar hebben we er 
weer zo één...

Jeugdhofdame Sarabi ofwel Anne Polman heeft van vaderskant de 
carnavalsgenen meegekregen. Alle verschillende functies die een 
hoogheid binnen het Gerwense carnavalsgebeuren kan bekleden 
hebben een of meerdere voorouders vervuld.

De stamreeks begint bij Jan en Miet Groenen, de overgrootouders 
van onze hofdame. Jan heeft een aannemersbedrijf en woont met 
het hele gezin (11 kinders) aan het Laar in Gerwen. In 1981 worden 
zij op de ‘’Hog kar’’ door het dorp gereden om in de onecht te 
worden verbonden als boerenbruidspaar. Maar dit is voor hen 
kennelijk niet genoeg, want als zij in 1988 gevraagd worden om 
seniorenpaar te worden, plakken zij er in 1989 er nog een jaartje aan 
als Prins en Prinses der Senioren. Voor Jan houdt het dan nog niet 
op, hij bekleedt ook nog viermaal de functie van seniorenadjudant. 
Jan wordt door de vereniging uitgeroepen tot ‘’Ere-nar’’, een titel die 
tegenwoordig niet meer in gebruik is bij CV De Narre-Kappen.

Dochter Riekie (oma van de hofdame) is besmet geraakt met het 
carnavalsvirus en wordt samen met haar man Jan Polman onthuld 
als Prins Jan d’n Derde en Prinses Riekie. Samen met adjudant Jan 
Bastiaans regeren zij in 1989 over het Narregat. Ook Jan heeft een 
aannemers/bouwbedrijf, maar ondanks de drukte blijven Jan en 
Riekie nauw betrokken bij De Narre-Kappen. Zo functioneren zij 
in 1993 als adjudantenpaar naast Prins Continar Tiny en Prinses 
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1993: Adjudant Jan, Adjundate Riekie, 
Prins Continar Tiny, Prinses Tiny

groepsfoto

1989: Prins Jan d’n Derde 

1989: Prins Jan d’n Derde, Prinses Riekie, 
Adjudant Jan

1989: Onderscheiding 
Seniorenpaar 
Jan en Miet Groenen 

1988 en 1989: Seniorenpaar 
Jan en Miet Groenen 



uit d’n ouden doos 

Tiny (Looijmans) en blijven zij tot 2005 lid van de Raad van Elf en 
de Dames. Daarnaast is Riekie druk binnen de dansgarde (20 jaar), 
jeugdcarnaval en het bestuur (18 jaar).

Maar ook hun dochters (de tantes van Sarabi) en zoon (de vader van 
Sarabi) worden aan de arm meegenomen naar café-bar-dancing 
Stad van Gerwen en krijgen zo alles mee van het carnaval in Gerwen. 
Dit resulteert erin dat Prinses Monique Polman in 1989 samen met 
Jeugdprins René Donkers en Adjudant Michiel de Natris carnaval 
viert met de Gerwense jeugd. Een jaar later valt de beurt aan Jan 
Polman jr. (jaja, ook hij heeft een bouwbedrijf) als jeugdadjudant 
samen met Jeugdprins Mark II (Bastiaans) en Jeugdprinses Marieke 
Uipkes. Ook tante Maria wordt onthuld als nieuwe hoogheid. Zij is 
in 1993 de eerste jeugdprinses in ’t Narregat en gaat zo samen met 

adjudante Eveline Donkers de boeken in. Als dansmarieke en later als 
leiding van de dansgarde blijft ze nog tot in de jaren 2000 betrokken 
bij de vereniging. En die dansskills geeft Maria weer door aan haar 
dochters Kee en Roos (nichtjes van de hofdame), zij zijn nu al weer 
enkele jaren lid van de dansgarde. 

Unicum
De oplettende lezer zal het al zijn opgevallen. 1989 is voor de familie 
Groenen/Polman-Groenen een bijzonder jaar. Er staan dat jaar drie 
generaties in de vrouwelijke lijn samen op het podium. Namelijk 
oma Miet Groenen, dochter Riekie Polman en kleindochter Monique 
Polman. De dames vervullen in dat jaar de functie van prinses bij 
de senioren, het groot en de jeugd. Tot op de dag van vandaag een 
unicum voor CV De Narre-Kappen.
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2020: Anne Polman als 
Jeugdhofdame Sarabi

1990: vlnr Adjudant Jan Polman Jr, 
Prinses Marieke, Prins Mark II

1993: Jeugdprinses Maria
& Adjudante Eveline

1989: vlnr Jeugdprins René, 
Prinses Monique, 
Adjudant Michiel
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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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Voor in het archief!

Tijdens het opruimen van de spullen na het overlijden van Joop en 
Xandra Eggelaar vonden de neven die hiermee bezig waren nog oud 
materiaal van CV De Narre-Kappen. Het betreft de eerste prinsen  -
scepter van de vereniging, een verenigings- of prinsenketting en 
een prinsenbord zoals deze nu nog steeds wordt overhandigd aan 
een aftredende prins. Op het handvat van de scepter staat de naam 
Harry I van Gerwen 1961. Dus nog voor de officiële oprichting 
van de vereniging (in 1963, red.) was er al een prins tijdens carnaval 
in Gerwen. Ook staan de letters E. FEC op de achterzijde van de 
duvelkop. Mocht iemand weten wie Prins Harry I was, of wie deze 
scepter heeft gemaakt: laat het ons weten!

Joop Eggelaar
In 1963 werden er, net als enkele jaren daarvoor, weer een paar 
carnavals  activiteiten georganiseerd in Gerwen. In dat jaar werd 
Joop Eggelaar tijdens carnaval geïnstalleerd als Prins Joop d’n Urste. 
De familie Eggelaar woonde op de hoek van de straten Heuvel en 
Kerkakkers. Precies tussen de kroegen in waar het feestgedruis 
gaande was. Maar... een prins is geen prins zonder kleding en 
onderscheidingen. In allerijl werden deze gemaakt om toch met 
iets voor de dag te kunnen komen. Dit alles gaf de doorslag om op 
11-11-1963 een officiële carnavalsvereniging op te richten. Middels 
een prijsvraag werd de naam gegeven aan de nieuwe vereniging. 
CV De Narre-Kappen was een feit!

CV De Narre-Kappen bedankt de erven van Joop Eggelaar voor deze 
mooie en bijzondere aanvulling op ons archief!

Gevonden: Scepter en onderscheidingen 
van nog voor de oprichting van onze cv
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FOTO'S SEIZOEN 2019
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FOTO'S SEIZOEN 2019
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Meer dan je verwacht!

 
www.ajansenbv.com

Concrete en duurzame oplossingen op het
gebied van infra, recycling en beton

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 22 t/m 27 februari

daarna de
bouwhelm
weer op

woningbouw
utiliteitsbouw    
uitbreiding     
renovatie
onderhoud    
transformaties   
mmutaties

carnaval
het schuimop

detop
met

zorgboerderij
�etscafé
feesten en partijen
catering barbecue gourmet

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



  Gerwense
Zwamavonden

Dit jaar organiseert CV De Narre-Kappen alweer de 36e editie van deze 
gezellige Zwamavonden in de grote tent op het Heuvelplein in Gerwen.

Tijdens deze knotsgezellige tonpraatavond krijgt u een reeks 
van topartiesten voorgeschoteld. Naast de bekende tonpraters  

Rob Bouwman, Erik Mulder, Rob van Elst 

en Jasper van Gerwen wordt de avond compleet gemaakt met 
optredens van de dansmariekes, showdans, onze huiskapel  

en natuurlijk de Gouwe Ouwe. Om de avond nog een extra dimensie te geven is 

er ook nog een optreden van amusementsgroep Tadaa!
De combinatie van entertainment, humor, muziek en cabaret is voor jong en oud een 
gezellig feestavondje waarbij de lachspieren op volle kracht zullen moeten werken.

K a art ve rkoop
Vanaf donderdag 9 januari zijn de kaarten verkrijgbaar bij de 
Gerwense voorverkoopadressen Cafetaria Heuvelplein en 

Tuindersbedrijf André van Rooij. 
 

Wees er snel bij want vol is vol!

 www.narre-kappen.nl      NarreKappen     @narrekappen     @Narrekappen     CV De Narre-Kappen

VRIJDAG 14 FEB  ZATERDAG 15 FEB  VRIJDAG 21 FEBVRIJDAG 14 FEB  ZATERDAG 15 FEB  VRIJDAG 21 FEBVRIJDAG 14 FEB  ZATERDAG 15 FEB  VRIJDAG 21 FEB

Rob 
van 
Elst

Jasper 
van 
GerwenErik Mulder

Rob 
Bouwman

Tadaa!

Gouwe OuweShowdansDansmariekes
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  van Kemenadelaan 21   
 5674 PP Gerwen 
 Voor diabetische 06-22174443 
 reumatische en         040-2832068 
 overige risico-voet anjaderks4@outlook.com 
 
                             Provoet lid en KRP geregistreerd

Garage eeneind

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

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

VOOR AL UW BRUILOFTEN EN PARTIJEN

HET BESTE CAFE VAN 
GERWEN EN LIESHOUT

DE PINCKART 5 - 7
5674 CB NUENEN

TEL: 040 - 283 57 35

INFO@ERBEEKEUKENS.NL
WWW.ERBEEKEUKENS.NL

EP:
ElectronicPartner

TV Video  HiFi  Telecom  Elektro  Multimedia  Foto

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. 



PLAYBACK 2020
Ook dit jaar staat de carnavalszondagavond in het teken van onze 
playbackshow. Dit event staat tegenwoordig bij elke carnavals-
vierder in Gerwen en omgeving omcirkeld in de agenda. Hier moet 
je bij zijn. Ook dit jaar verwachten wij weer vele vriendengroepen, 
rasartiesten, hoogheden en oud hoogheden uit heel Nuenen c.a. die 
op ons podium de longen uit hun lijf playbacken.

De enige echte Pianoman
Tussen de playbackacts door zal Sander Bekkers, de enige echte 
Pianoman uit Boekel, de zaal op zijn kop zetten. Deze ware 
pianovirtuoos speelt in zijn eentje een zaal van duizend man plat! 
Wij zijn ontzettend blij dat we mogen melden dat Sander Bekkers op 
ons podium staat. Met zijn geweldige toetsen en zijn schitterende 
covers laat Sander iedereen dansen, springen en meezingen. Als je al 

hoort dat één man in zijn eentje een hele zaal mee kan laten zingen, 
dan weet je dat dit gegarandeerd een geweldige artiest is. So sing us 
a song, you’re the piano man!

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

Ps. Wil je je opgeven 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 of Paul van den Bogaard op het volgende e-mailadres: 
playback@narre-kappen.nl.

47



48

Quality Smart Waterproofing Solutions
Waterafdichtingen & coatings

www.qsws.eu

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

Paard in 
de gang?
Gelukkig bieden wij een 
goede inboedelverzekering!
Veldsink, voor al je particuliere en zakelijke verzekeringen.
www.veldsink.nl

Rechtsgebieden
-aansprakelijkheid en verzekeringen
-Contracten
-Huur
-Faillissementen en schuldsanering
-Personeel en arbeid
-Ondernemingen en bestuurders

Contactgegevens
Westphal Johansen advocaten
Laar 1b
5674 RC Nuenen
040-248 15 76
info@wjadvocaten.nl

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

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

Heuvel 6
5674 RR Gerwen
040 283 6786
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Senior van het Jaar 2019: Frans Bunthof

SENIORENMIDDAG
Ook dit jaar is er weer een fantastische seniorenmiddag. Deze vindt 
plaats op 15 februari in de tent op het Heuvelplein. De tent is open 
vanaf 13:11 uur, onze gezellige kienmiddag begint om 13:30 met een 
geweldig optreden van onze eigen Knappen van de Narre-Kappen. 
Ook zullen er dit jaar weer leuke meezingers zijn en natuurlijk zijn er 
fantastische prijzen voor de gelukkige winnaar. Onze Prins Consilium 
en Jeugdprins Rafiki zijn dit jaar ook aanwezig. Bent u ook zo 
benieuwd of het dit jaar wel goed gaat met de prinsennamen?

Vorig jaar heeft Frans Bunthof de welverdiende Senior van het 
Jaar-award in ontvangst mogen nemen. Zonder Frans hadden 
wij vorig jaar niet ons 55-jarig jubileum kunnen vieren. Zo was 
hij lid van het eerste bestuur van onze vereniging en is hij vice-
voorzitter geweest. Ook was hij een aantal jaar penningmeester 
van de vereniging. In de tussentijd had hij ook nog tijd over 
om in 1966 als Prins Plankenier door het leven te gaan. 
Later is hij nog adjudant, grootvorst en lid van de Raad 
van Elf geweest. Hij heeft zich jaren voor 100% ingezet 
voor onze vereniging. Denk hierbij aan de jeugdcarnaval, 
beschermheer van de dansgarde, fotograaf en niet te 
vergeten de seniorencarnaval. Verder heeft Frans nog deel 
uitgemaakt van Comité Gerwen Actief en heeft hij nog veel 
taken achter de schermen uitgevoerd.

Dit jaar wordt er, net als andere jaren, weer 
een nieuwe senior van het jaar bekroond. 
Heeft u enig idee wie wij gaan bekronen met 
deze award, of heeft u misschien zelf een 
suggestie voor volgend jaar? We zien u graag 
terug bij onze seniorenmiddag onder het 
genot van een hapje en een drankje.
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Tel: 06 50 63 47 10
info@donkersbouwbedrijf.nl

Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Kraanvogelhof 21, 5672GD Nuenen

Bouwbedrijf
Donkers

Frank Smeulders

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

NUENENSE
ZUIVELHANDEL

040-2833402

Vur al oe rómme,èèjer en bódschappe
èn huis!

mèr 
nie 

mi

cana
val!

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



Al 44 jaar een steuntje in de rug
In 1976 werd in Nuenen de stichting “Carnaval voor Jong en Oud 
Nuenen“ opgericht. In de Nuenense volksmond is deze stichting beter 
bekend als Club 111. 44 jaar is een lange tijd, voor ons reden genoeg 
om nog eens aan onze oprichter en nestor Jan Goevaers te vragen hoe 
de oprichting van de stichting destijds tot stand is gekomen.

De oprichter aan het woord
“44 Jaar geleden was het Nuenens carnaval beslist anders dan heden 
ten dage. In 1976 was ik als prins van Nuenen gekozen en bij de 
nadere kennismaking met de Dwèrsklippels kwam ik al gauw achter 
de wankele en bedroevende financiële situatie van de vereniging. 
Het geld dat binnenkwam was het abonnementsgeld van een toen 
nog zeer bescheiden aantal leden, de uiterst magere subsidie van 
de gemeente en wat financiële bijdragen van de kasteleins. En toch 
werden ook toen de zieken, bejaarden en kinderen niet vergeten.
 
Dat was voor mij het moment voor te stellen een stichting op te 
richten om de wat minder bedeelden toch een leuke carnaval te 
bezorgen. Tijdens die carnaval slaagde ik erin de eerste leden te 
werven zoals Ger de Rooy, Arnold Poot, Harry Verhuizen en Willem 
Messerschmidt. Zij waren de eersten die 111 gulden betaalden en 
daarmee zag Club 111 het levenslicht.

111 gulden was in die tijd best een fors bedrag en dus groeide het 
ledenaantal slechts langzaam. Met name Jan de Rooy werd de meest 
actieve promotor van Club 111 en wierf overal leden. Daarvoor werd 
hij jarenlang met Half Vasten geëerd met de uitreiking van de Jan de 
Rooy trofee. De eerste leden werden ook tevens de medeoprichters 
en gaven Club 111 de officiële status van een stichting. Mijn adjudant 
was Peer van Liempt die destijds de Dwèrsklippels allerlei mogelijke 
nieuwe carnavaleske impulsen gaf.
 
Wat is, mede door de veel betere economische situatie, het Nuenens 
carnaval gegroeid en wat is Club 111 gegroeid. Zij hebben nu al 
meer dan 300 leden. Hoewel wij al 34 jaar in Frankrijk wonen, kom 
ik elk jaar met carnaval naar Nuenen om het feest met vele vrienden 
en bekenden te vieren. En hoewel ik het Franse leven als buiten-
gewoon plezierig ervaar, is het terugkomen in Nuenen elk jaar een 
gebeurtenis waar ik naar uitkijk.
 
Graag wens ik de organisatoren, besturen, leden en de vele vrijwil-
ligers veel wijsheid, maar ook veel plezier in hun activiteiten.
 
Op naar de 55 jaar CLUB 111!!!”
 
Jan Goevaers
Prins Snijder Jan 
(bij de Dwèrsklippels, 1976)

Club 111 anno 2020
De Doelstelling van Club 111 is nog steeds het steunen van de 
carnaval voor kinderen, gehandicapten, ouderen en het algemeen 
belang in Nuenen c.a. Een groter publiek betekent automatisch 
meer betrokkenheid bij de carnaval van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten en daardoor nog meer carnavalsvierders die het 
feest willen meemaken. Een uitkomst die Club 111 als geen ander 

stimuleert.
We blijven daarom ook in contact met de verenigingen, stichtingen, 
scholen, horeca en gemeente Nuenen ca. om gezamenlijk tot 
een juiste verdeling te komen van alle donaties die wij jaarlijks 
ontvangen.

Het bestuur van Club 111 vertegenwoordigt ruim 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 hen 
een gezellige, exclusieve soosmiddag, die ieder jaar op zaterdag-
middag tijdens de carnaval plaatsvindt in Café Onsdorp. 

Wil je ook donateur worden en bijdragen aan de mooie initiatieven 
van de carnaval in Nuenen, Gerwen en Nederwetten? Stuur een mail 
naar club111nuenen@gmail.com of stort jouw bijdrage van € 55,55 
op NL29ABNA 044 44 75 087 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.

Jan Arts (aftredend voorzitter)
Remco van den Bogaard (bestuurslid)
Bart Verkuijlen (aantredend voorzitter)
Cindy Kuijten (penningmeester)
Karin Noll (secretaris)
Jeroen Knoben (nieuw bestuurslid)
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Sonseweg 5 - Lieshout

06 - 48 27 37 18

HONDENBROKKEN
SCHERP GEPRIJSD

WWW.PETGIGANT.NL
WWW.PETFOOD.NL

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

Cor@Coppelmans.com 

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 



king harrie

GERWEN | Januari 2020 Voor het eerst in de 56-jarige geschie-
denis van CV De Narre-Kappen levert deze vereniging twee 
hoogheden. In september 2019 vond tijdens de teerdag de strijd 
plaats tussen 15 gildebroeders en -zusters en wist Harrie Vermelt-
foort zich na 38 schoten tot koning van het Heilig Kruisgilde te 
schieten. In november 2019 volgde in de stampvolle, nieuwe 
prinsenbalresidentie D’n Heuvel de tweede hoogheid. Martijn Gevers 
werd onthuld als Prins Consilium der Narre-Kappen. Maar nu komt 
de grote vraag: welke titel is hoger? Is het de koning van de schut of 
de prins van ’t Narregat? Beide heren dienen wel te weten dat hun 
titel nog altijd lager is als die van de jeugdprins en meneer pastoor, 
maar dit ter zijde...

Op 15 december jl. ontmoetten beide hoogheden zich volledig 
uitgedost onder het bierkrattenkasteel van Prins Concilium aan de 
Mgr. Frenkenstraat. Hier bleek de spanning al om te snijden. Het 
duurde namelijk erg lang voordat Koning Harrie, liefkozend ‘’Harrie 
the King’’ genoemd, zijn koningsmantel fatsoenlijk had aange-
trokken. Hulp van zijn supertrotse vrouw en een oplettend raadslid 
waren nodig om hem netjes langs de kartrekkers van ’t Narregat op 
de foto te krijgen. 

Maar hoe nu verder? Er is één enkele gelegenheid waarbij duidelijk 
gaat worden wie van de heren zich tot hoogste in rang kan gaan 
noemen. Er zal op 19 januari 2020 geschoten gaan worden tussen 
de koning van het Heilig Kruisgilde, de prins met zijn adjudanten 

van ’t Narregat en de prins met gevolg van de Raopers uit Lieshout. 
Op deze dag zal de prangende vraag voor eeuwig beantwoord 
worden. Wie is de hoogste in rang? Met het ter persen gaan van 
deze carnavals   krant is nog niet duidelijk wie de titel en de eeuwige 
roem mee naar huis mag nemen. (Je zult zien dat dat gedaan wordt 
door een Raoper!)

Uw reporter raakte aan de praat met beide heren en uiteraard gaat 
dit over het komende prinsenschieten. Prins Consilium ‘’Je hoort het 
al, het wordt prinsenschieten genoemd dus het is de bedoeling dat 
de prins gaat schieten en dus ook een prins wint.’’ Hierop volgde 
meteen een antwoord van de koning zelf: ‘’Ik ben koning geworden 
door het koningsschieten dus ga ervanuit dat ook ik nu weer ga 
winnen van een stel amateurs. En dan is de titel van koning dus 
hoger is dan die van prins!’’ Dit gevolgd door een kreet vanuit de 
tent: ‘’Leve de koning!’’ Op de vraag of Koning Harrie geen spanning 
zal voelen onder de schutsboom, antwoordde hij: ‘’Als ik spanning 
voel, spring ik gauw op munne fiets en ga thuis ff bouten dan ben ik 
er zo vanaf,’’ aldus de fanatieke koning. Prins Consilium antwoordde 
hier meteen gevat op dat hij maar snel terug moest komen, want 
anders vindt ie dalijk de hond in de pot. U ziet, voor een beetje 
competitie zijn beide heren niet bang!

Bent u ook zo benieuwd wie met de titel en de hoogste eer 
naar huis is gegaan? Check dan de website of socialmedia 
accounts van CV De Narre-Kappen.
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info@pim-bhvplus.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

KRIEGENBERGL

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

Nuenen
Spegelt 1 5674 CE
040 283 55 44

•  airconditioning

•
  
koeltechniek

•  Nuenen 040 291 28 83



55

Route 
Optocht Gerwen

Zaterdag 22 februari 
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.narre-kappen.nl/optocht-informatie-en-inschrijven.
Daar vind je het reglement en overige informatie. 

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 22 februari om 14:11 uur.

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

Optochtbal met DE NÜNENTALER SCHÜRZENJÄGER!
Dit jaar komen ze weer een groot feest bouwen in onze tent op het 
Heuvelplein. Hun muziek bestaat uit een supermix van Après-ski en 
Oktoberfest met een MEGASTIMMUNG. Zorg dat je erbij bent. 
Het wordt een feest wat je zeker meegemaakt moet hebben!

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 

De Nünentaler 

Schürzenjäger
De Nünentaler 

Schürzenjäger



Meer uit
je dag
halen

06 28 824 566 | www.tonbeks.nl 
Beekstraat 32C, 5731 NA Nuenen
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 APK van personenauto’s en lichte bedrijfwagens
 Diagnose, reparatie en onderhoud
 Hybride service
 Airco-onderhoud en -reparaties
 Schadetaxatie en -reparatie
 Ruitreparatie en -vervanging
 Inbouw van accessoires
 Zomer- en winterbanden (bij wissel gratis opslag)
 Koop en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s
 Lease Service Center
 Bovag garantie

www.garagebekkers.nl

Gasthuisstraat 19
5708 HG  Helmond-Stiphout

Tel.: 0492 - 537 906

0492 - 537 906

Ook voor het
complete onderhoud

van uw Ford!

JURA

 
 

 

E8 Platina E8 Dark Inox E8 Chroom

De ultieme bestseller

   

  

  

 

  

  

  

If you love coffee



Carnavalsvereniging De Narre-Kappen is op-
gericht op 11 november 1963. De vereniging 
telt op dit moment 145 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. 
Wilt u lid worden? Welkom! Meld u zich dan 
aan bij onze secretaris, zie hiernaast.

Secretariaat
CV De Narre-Kappen 
Femke Mol
Monseigneur Frenkenstraat 12
5674 RW Gerwen
06 319 578 51
secretariaat@narre-kappen.nl

Penningmeester
Dion Langenhuijsen
Huyakker 18
5674 XS Gerwen
06 51 51 66 40
penningmeester@narre-kappen.nl
Bank:  NL11 RABO 0137 4032 67
 Rabobank Nuenen
 T.n.v. CV De Narre-Kappen
KvK-nr: 40236460

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 Consilium en zijn gevolg 
bieden de zieken namens de vereniging graag een attentie aan. 
Zo kunnen diegenen die er helaas niet bij kunnen zijn 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 onze 
secretaris Femke Mol: secretariaat@narre-kappen.nl of 06 319 578 51.
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sluitings 

bal
met Dave 

Joosten

Op dinsdagavond is traditiegetrouw de 

feestelijke afsluiting van de carnaval. 

Het Narregat wordt weer gewoon Gerwen 

en de hoogheden krijgen hun eigen naam 

weer terug. De Knappen van De Narre-

Kappen en de dames van de Showdans 

dansen voor de laatste keer en mogen daarna hun 

panties kapot scheuren. Tussendoor is er tijd voor een 

(superkort!) woordje van dank naar elkaar en het publiek. 

Deze avond wordt opgeluisterd door feestzanger Dave Joosten!

Dinsdag
25 februari

D E  S L O T A V O N D  V A N  H E T  C A R N A V A L  I N  G E R W E N
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sluitings 

bal
Op dinsdagavond is traditiegetrouw de 

feestelijke afsluiting van de carnaval. 

Het Narregat wordt weer gewoon Gerwen 

en de hoogheden krijgen hun eigen naam 

weer terug. De Knappen van De Narre-

Kappen en de dames van de Showdans 

dansen voor de laatste keer en mogen daarna hun 

panties kapot scheuren. Tussendoor is er tijd voor een 

(superkort!) woordje van dank naar elkaar en het publiek. 

Deze avond wordt opgeluisterd door feestzanger Dave Joosten!

Zsa Zsa Zsoe
Inmiddels is carnavalsband Zsa Zsa Zsoe 
niet meer weg te denken uit Gerwen en 
omstreken! De muzikanten vallen dan ook 
flink op met hun roze en oranje jassen. 
Ook hun muziek is niet de alledaagse 
carnavals  muziek. Feestmuziek wordt 
afgewisseld met popnummers. Nieuwe 
muziek en gouwe ouwen zorgen voor 
een fijne mix. De band ziet er fris en 
gezellig uit en zo klinken ze ook!
Ooit zijn de leden begonnen als 
jeugdband. Toen nog schattig en 
onervaren. Nu een volwassen band 
met een eigen identiteit. Niet over 
het hoofd te zien! Door nieuwe 
aanwas blijft Zsa Zsa Zsoe zich 
steeds vernieuwen en dat houdt dit 
orkestje jong!

Je had Zsa Zsa Zsoe al kunnen zien 
tijdens het prinsenbal in Nuenen. 
Heb je dat nou gemist of kun je 
gewoon geen genoeg van ze krijgen: Zsa Zsa 
Zsoe is met carnaval ook altijd in Nuenen c.a. 
te vinden. Het thema van Prins Consilium is 
Zsa Zsa Zsoe dan ook op de buik geschreven: 
Bijzijn = meemaken! 

Niet alleen muziek maken zit de band in 
het bloed. Ook meedoen aan de carnavals-
optocht is vaste prik. Met hun kleurrijke 
loopgroep hebben ze al veel prijzen in de 
wacht gesleept. Het thema wordt tot in de 
puntjes verzorgd en uitgevoerd. Dansjes, 

kostuums, muziek: Zsa Zsa Zsoe 
maakt overal een feestje van! Ook 
dit jaar zijn ze tijdens de optocht 
te bewonderen. Maar wát ze voor 
carnaval 2020 hebben bedacht, dat 
blijft nog even geheim. Een hint 
kunnen we wel geven: het wordt 
een spetterend optreden waar het 
publiek weer van kan smullen.
Zsa Zsa Zsoe hoopt jullie allemaal te 
zien tijdens een prachtige carnaval!

De Gerwense Dorpsmuzikanten
Dit Gerwens Blaasorkest bestaat inmiddels 
ruim 35 jaar. Ze zijn ontstaan uit het 
carnavals    orkest “De Oelewappers”en sinds 
1984 treden zij niet alleen tijdens carnaval op 
maar het gehele jaar door! Ze hebben hun 
35-jarig jubileum afgelopen zomer gevierd 
met een zeer geslaagde muziekreis naar 
Oostenrijk met een volle bus muzikanten 
en supporters. Ze treden op bij diverse 
evenementen in deze regio en verzorgen ook 
vaak optredens in regionale zorgcentra. Ook 
zijn zij elk jaar te gast bij CV De Narre-Kappen 
waar zij de seniorenmiddag en de carna-
valsmis opluisteren. Dit doen ze al jaren met 
veel plezier.

We wensen alle carnavalsvierders van 
Gerwen en omstreken dan ook een 
geweldige, maar zeker muzikale carnaval 
2020 toe. ALAAF!

MUZIEKSKES
‘t Eenoodje
’t Eenoodje, oorspronkelijk ontstaan vanuit 
Showkorps O&V van het Eeneind, maar toch 
ook al jaren een vast onderdeel van het 
Gerwense carnaval! Dit enthousiaste clubje 
muzikanten maakt tijdens carnaval het liefste 
muziek en bouwt daar graag een feestje bij. 
Het repertoire van ’t Eenoodje is door de 
jaren heen wel wat veranderd. In plaats van 
Malle Babbe en Schützenliesel komen er nu 

nummers langs als You Give Love a Bad Name 
en Whole Lotta Rosie. Wat er niet veranderd is, 
is het enthousiasme van de muzikanten die 
van elk optreden een feestje maken. 

Ook dit jaar zijn ze weer van de partij, dus 
houd www.eenoodje.nl goed in de gaten 
voor waar je ’t Eenoodje tijdens carnaval en in 
de aanloop daarnaartoe kan tegenkomen!
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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!

In Gerwè is ut gezellig en skòn
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Aansluitend op de optocht van Gerwen: 

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

Gratis entree!
Bring wieder deine MEGA  STIMMUNG mit ja!

ZAT 
22 FEB 
2020
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ORGANISATIE CV DE NARRE-KAPPEN
Bestuur
Rick van de Sande (voorzitter)
André van Rooij (vice-voorzitter)
Dion Langenhuijsen (penningmeester)
Femke Mol (secretaris)
Rianne van den Berk
Petrie Vermeltfoort
Judith Verhagen 
Sander Bontje

Hoogheden
Prins Consilium – Martijn Gevers
Adjudant Venditore – Casper Mol
Adjudant Auxilio – Pim Kuijten
Grootvorst Ceño – Marco van Veggel
Jeugdprins Rafiki – Bram Jansman
Jeugdhofdame Sarabi 
 – Anne Polman
Jeugdadjudant Mufasa 
 – Bart van Erp

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
Paul van den Bogaard
Niels de Groot

Hoffotograaf
Sander Bontje
 

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 Verbrugge
Kitty Engelen
Mieke Oerlemans
Hannie Ketelaars
Marion de Groot
Sandra Donkers
Bertine de Louw
Syl van Lierop

Prinskeuzecommissie
Harold Hendriks
Johan de Louw
Dion Langenhuijsen (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
Kristy van der Schoot

Playback  
Nick Bisseling
Johan de Louw
Paul van den Bogaard

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

PR-commissie
Sander Bontje 
Marina van der Heijden 
Femke Mol 
Rick van de Sande
Paul van den Bogaard
Bodhie Veldkamp

Website
Sander Bontje

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

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

Optocht
André van Rooij
Theo Veldkamp
Toon van Zeeland
Vincent van Kuringen
Cindy van Rooij

Elektrische muziekskes
Nick Bisseling

Muziekskes
Erik de Groot

Ziekenbezoek
Mieke Oerlemans
Rianne Verbrugge

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

Showdans
Iris Verhagen
Lieke Bastiaansen
Marly Donkers
Maartje Bastiaansen
Guusje van Dijk
Danique de Groot

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

Leiding Showdans
Syl van Lierop
Fanneke van Ansem

Afvaardiging bestuur 
Comité Gerwen Aktief
Toon van Zeeland
Johan de Louw
Vincent Engelen

63



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  


