
Een wonderlijke 
show met Glitter, 
Glamour en Glow

Nieuw: De NarreBar
Welkom in onze nieuwe residentie!

Het Narregat wordt tijdens 
carnaval geregeerd door Prins 
Jogadero met aan zijn zijde 
Adjudant Pérola en Adjudant 
Aventura. Het motto zal zijn 
Vier-us Carnaval! Een verwijzing 
naar de afgelopen jaren waarin 
het coronavirus de carnaval 
vreugde danig in de weg zat. Het 
is nu echt tijd om het mooiste 
feestje van het jaar, samen te 
vieren als nooit tevoren!

In het dagelijks leven heet Prins 
Jogadero Gijs Vorstenbosch. Hij 
is 24 jaar, geboren en getogen in 
het prachtige Narregat en sinds 
twee en een half jaar werkzaam als 
Supervisor bij DHL Express.

Aan zijn zijde schittert zijn vriendin 
Myrna Sanders (Adjudant Pérola, 
24 jaar) en weet hij zich gesteund 
door zijn broer Wouter Vorsten-
bosch (Adjudant Aventure, 27 jaar). 

Myrna is kort geleden afgestu-
deerd aan de ALO en werkt als 
begeleidster in de zorg. Wouter 
werkt als automonteur bij Content 
Autogroep in Eindhoven.

Op 19 november zijn zij tijdens 
het Prinsenbal in een prachtig 
versierde en bomvolle D’n Heuvel 
onthuld als het trio voor wat toen 
beloofde een geweldig carna-
valsseizoen te worden. En dat is 

nu al meer dan waar gemaakt! 
Iedereen is uitgenodigd om met 
ons carnaval mee te komen vieren 
in onze nieuwe residentie De 
NarreBar. 

Lees meer over onze hoogheden, 
onze vereniging, de activiteiten die 
we organiseren met carnaval, de 
nieuwe residentie en natuurlijk de 
jeugd en het jeugdprogramma in 
deze krant! Plus nog veel meer...

Prinses Glow gaat samen met 
haar hofdames Glitter en Glamour 
deze carnaval voorop in het 
carnavals  gedruis bij de jeugd in 
het Narregat. Ze doen dat in het 

thema van Alice in Wonderland. Dat 
belooft veel leuke en ook wel wat 
vreemde activiteiten op de jeugd-
middagen! Lees verder in deze 
krant voor meer over de jeugd.

Vanaf dit jaar 2023 vinden onze 
carnavalsactiviteiten in Gerwen 
plaats in een nieuwe residentie: 
De NarreBar. We zijn al maanden 
bezig met de voorbereidingen 
om de sporthal van Brede School 
Heuvelrijk om te toveren tot een 
sfeervolle, gezellige ruimte met 
alle benodigde faciliteiten. Er 
wordt druk geklust, getimmerd, 
en vooral nagedacht over hoe 
het moet worden... Het wordt 
een warme plaats die hopelijk 
nog jaren meekan, ook na 
de verbouwing van gemeen-
schapshuis D’n Heuvel over een 
paar jaar.

Zie verderop in deze krant voor 
een sfeerimpressie en een preview 
van hoe het straks zal gaan zijn. 

En kom vooral in het echt kijken! 
Lees verder op pagina 43. 

Vier-us Carnaval met Prins Jogadero!

D’n Nar
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All you need is
carnaval

Geen 18, geen alcohol.



Eindelijk! Na twee jaar mag ik 
weer een stuk schijven voor in 
onze carnavalskrant. Hoewel er 
al (veel) te veel over gezegd is, 
blik ik toch even terug naar de 
twee Covid-jaren die achter ons 
liggen. Het was een rare gewaar-
wording toen we na weken van 
feest en een geweldig carnaval 
2020 binnen een paar weken aan 
huis gekluisterd waren. Alles op 
slot, niemand de deur uit, vele 
besmettingen etc... Iedereen kent 
het verhaal. Maar ach, het zal zo 
weer voorbij zijn en in september 
pakken we de (carnavals)draad 
gewoon weer op. Ook de PKC 
startte met de zoektocht naar 
een neije en die werd ook al snel 
gevonden. Met de stiekeme hoop 
dat we in november ‘’gewoon’’ een 
prinsenbal konden organiseren, 
gingen we ervoor. 

Maar helaas...in het najaar van 
2020 werden de maatregelen 
weer aangescherpt, volgde een 
lockdown en hebben we met de 
vier Nuenense zusterverenigingen 
besloten dit jaar geen hoogheden 
te presenteren. We zouden met 
carnaval wel zien wat er kon en 
mocht. 

We wisten inmiddels dat carnaval 
2021 er anders uit zou zien dan we 
gewend waren maar zo vindingrijk 
als we zijn hebben we toch van ons 
laten horen. Want tenslotte is het 
gewoon carnaval. Al onze leden 
hebben we verrast met een leuk 
carnavalspakketje met hierin een 
lekker drankje, wat te knabbelen 
en de Narregatter Carnavalssjaal. 
Ook hebben we samen met de 
zusterverenigingen een carnavals-
 quiz opgezet om toch iets van 
ons te laten horen. Helaas geen 
feestje samen op straat of in de 
kroeg maar lekker online thuis op 
de bank.

Gelukkig ging het zonnetje weer 
schijnen en het virus was op 
z’n retour. In september 2021 
werden de koppen weer bij elkaar 
gestoken en er werd een GO! 
gegeven op de organisatie van in 
ieder geval de prinsenwissels, want 
je kunt die mensen (lees nieuwe 
hoogheden) toch niet nóg een jaar 
laten wachten. Helaas liepen de 
cijfers in aanloop naar november 
steeds harder op en tot overmaat 
van ramp werd daags voor de 
prinsenwissel in Nederwetten 
een gedeeltelijke lockdown 
afgekondigd. Samen is toen 
besloten om de wissels door te 
schuiven naar januari 2022. Steeds 
somberder werden de vooruit-
zichten en carnaval 2022 zou ook 
een deceptie worden... tot... de 
Minister-President ineens met 
geweldig nieuws kwam tijdens de 
persconferentie van 15 februari 
2022. Per 25 februari komt de 
anderhalvemeterregel te vervallen, 
sluitingstijden worden verruimd, 
het toegangsbewijs komt te 
vervallen. Kortom... we kunnen 
weer carnavallen! In twee weken 
tijd is er een programma gemaakt, 
zijn er artiesten geregeld, is de 
nodige drank ingeslagen en is D’n 
Heuvel omgebouwd tot feestzaal. 
We hebben er twee mooie 
feestdagen van gemaakt! Enne... 
die hoogheden die nog steeds niet 
onthuld waren? Die hadden zelf al 
aangegeven nog wel een jaartje te 
kunnen wachten.

Voor ons als vereniging heeft 
carnaval in de hele coronaperiode 
toch een bitter smaakje gehad. 
In november 2020 kregen we het 
droevige bericht dat onze Harrie 
Vermeltfoort ernstig ziek was. 
Daarna in februari 2021 (de dag 
voor het eigenlijke carnaval dat 
jaar) het nog schokkendere bericht 
dat hij nog slecht zes maanden 
te leven zou hebben. Gelukkig 
hebben we Harrie tot in de zomer 
van 2022 in ons midden gehad 
en hebben we twee weken voor 
zijn overlijden bij hem in de tuin 
nog een borrel gedronken op zijn 
leven. Harrie, we gaan je zeker 
missen in ons clubke.

Nu kijken we weer vooruit. Een 
nieuw seizoen, verse hoogheden 
en hopelijk geen beperkingen 
meer die ons feestje belemmeren! 
Er is veel veranderd het laatste 
jaar binnen onze vereniging. Zo 
hebben we tijdens het prinsenbal 
afscheid genomen van een hele 
club trouwe verenigings  mensen. 
Leden van de Raad en de Dames 
die in de afgelopen drie jaar 
hebben aangegeven hun steek aan 
de wilgen te hangen. Mannen en 
vrouwen: ontzettend bedankt voor 
jullie inzet. Waar afscheid wordt 
genomen worden ook mensen 
welkom geheten. Zo konden wij 
bij de start van dit seizoen vier 
nieuwe raadsleden verwelkomen. 
Drie jonge jongens (Tom, Jordy 
en Mike) en Pim hebben de Raad 
versterkt, welkom mannen!

Ook verruilen we onze mooie 
residentie D’n Tent op het 
Heuvelplein in voor een nog 
mooiere, nieuwe residentie. 
De sporthal van Brede School 
Heuvelrijk wordt omgetoverd tot 
een nieuwe, toekomstbestendige 
residentie waarin we hopelijk 
nog vele jaren carnaval kunnen 
organiseren voor het Narregat. 
De overgang van de tent naar de 
sporthal hing al in de lucht, na de 
koppeling die op handen is van 
D’n Heuvel aan de sporthal zou 
de overstap sowieso gemaakt 
worden. De fors gestegen kosten 
heeft het bestuur doen besluiten 
deze overstap dit seizoen al te 
gaan maken. Wij hopen dat we 
voor dezelfde sfeer kunnen zorgen 
als dat we de afgelopen 20 jaar 
gedaan hebben in D’n Tent! Kom 
zeker eens een keer kijken!

En ook deze carnavalskrant 
heeft een ware metamorfose 
ondergaan. Een compleet nieuwe 
look, ander formaatje, maar nog 
steeds boordevol met de info die 
men verwacht. Erg leuk gedaan 
redactie!

Onze vereniging heeft ook het 
geluk om over een dansgarde én 
een showdansgroep te beschikken. 
De trots van onze vereniging. Deze 
meiden hebben twee jaar lang 
geoefend en niet kunnen optreden 
door corona. Hun harde werken 
wordt nu beloond en we kunnen 
gelukkig weer genieten van de 
geweldige optredens. 

De vereniging draait weer op volle 
kracht. We hebben een flink aantal 
nieuwe leden mogen inschrijven. 
Zij dragen met hun lidmaatschap 
het carnaval in Gerwen een warm 
hart toe, zodat wij carnaval kunnen 
blijven organiseren in ’t Narregat.

Het bestuur is ook qua samen-
stelling veranderd. Petrie Vermelt-
foort en André van Rooij hebben 
na vele jaren als bestuurders 
afscheid genomen. Ontzettend 
dank voor de vele uren werk die 
jullie in de vereniging hebben 
gestopt en heel veel dank voor de 
vele (tot in de late) uren plezier die 
we samen gehad hebben aan de 
vergadertafel. Petrie hebben we 
in juli 2022 extra in het zonnetje 
gezet door haar erelid van CV 
De Narre-Kappen te maken. 
Deze titel heeft ze echt verdiend, 
onder andere doordat ze bijna 
25 jaar bestuurslid is geweest en 
daarnaast voor de ontzettend 
lange lijst van werkzaamheden 
die ze voor de vereniging heeft 
verricht. Nick Bisseling heeft zitting 
genomen in het bestuur. Erg fijn 
om te zien dat ook de jeugdige 
leden van onze vereniging zich op 
deze manier willen inzetten!

En dan... eindelijk... Op 19 
november jl. konden ze zich 
bekend maken. De nieuwe 
kartrekkers voor carnaval 2023 
konden het geheim eindelijk 
loslaten, knallend kwamen zij 
naar voren: Prins Jogadero en zijn 
Adjudanten Pérola en Aventura. 
Gijs, Myrna en Wouter heel veel 
succes! Maak er een mooi feest 
van! Geniet er op z’n minst net 
zoveel van als jullie voorgangers. 
Martijn, Cas en Pim wat hebben 
jullie, samen met jullie dames, 
genoten van nagenoeg iedere 
minuut dat er ergens wat te 
feesten viel. Ontzettend bedankt 
voor jullie bijdrage en het zijn 
jullie die de boeken ingaan als 
‘’langst zittende hoogheden van ’t 
Narregat’’.

Maar ook het spetterende 
jeugdtrio dat onthuld is, kan voor 
de dag komen. Jeugdprinses Glow 
met haar Hofdames Glamour en 
Glitter zien er schitterend uit en 
het belooft een ‘’Wonderlijke 
Carnaval’’ te worden. Maar ik 
wil ook hun voorgangers niet 
vergeten. Het jeugdtrio van 2020 
paste niet meer in hun pekske 
en ze vonden het wel prima zo. 
Bram, Anne en Bart: jullie ook 
super bedankt! En de drie meiden 
van vorig jaar, zo even uit groep 8 
getrokken en in een paar weken 
tijd omgetoverd tot jeugdtrio. Ze 
hebben het echt goed gedaan, 
zonder een echte voorbereiding. 
Maud, Roos en Karlijn: bedankt 
meiden. Jullie hebben het super 
gedaan!

Wij zijn klaar voor een nieuw 
seizoen. We gaan er weer vol 
tegenaan. Ik hoop jullie allen 
vaak te mogen begroeten in onze 
nieuwe residentie!

Rick van de Sande
Voorzitter CV De Narre-Kappen

Van D’n Vurzitter
Beste lezers,

Voor u ligt alweer de 55e editie 
van D’n Nar. Dit jaar in een 
mooi, nieuw en ander jasje 
dan dat u van ons gewend was 
afgelopen jaren. Nu een échte 
carnavalskrant. Maar net zo 
mooi als anders. In de krant 
vindt u ook gewoon de dingen 
die u van ons gewend bent. Zo 
staat het boordevol foto’s van 
verschillende jaren, informatie 
over het carnavalsjaar en 
belangrijke data die je niet 
mag missen. Ook stellen we de 
dansmariekes, showdans, De 
Raad van 11 en de Dames van 
de Raad aan u voor. Natuurlijk 
worden onze spiksplinter-
nieuwe (jeugd)hoogheden 
gepresenteerd. Hiernaast is 
er nog zo veel meer dat u echt 
gelezen moet hebben. De 
redactie heeft in ieder geval 
hard gewerkt om weer een 
mooie krant in elkaar te zetten. 

Na twee jaar zonder echte 
carnaval is het dit jaar weer tijd 
voor een goed carnavalsjaar. 
Want ‘’Vier-us carnaval!’’ En 
dat is dan ook gelijk het motto 
van de nieuwe kartrekkers. 
We hebben afscheid genomen 
van het langstzittende trio 
ooit: Prins Consilium met zijn 
adjudanten Venditore en 
Auxilio, en kennisgemaakt met 
de nieuwe hoogheden, Prins 
Jogadero met adjudanten 
Pérola en Aventura. 

Na ongeveer drie jaar mochten 
ze zich dan eindelijk bekend 
maken! Ook hebben we dit 
jaar weer een prachtig nieuw 
jeugdtrio. Prinses Glow zwaait 
nu samen met hofdames Glitter 
en Glamour de scepter over het 
Narregat! Zij zorgen samen voor 
een wonderlijke show. 

Graag willen wij ook de 
adverteerders en sponsoren 
bedanken. Zonder steun van 
hen zou deze krant nooit tot 
stand kunnen komen. 

Ook willen we graag van de 
ruimte gebruikmaken om alle 
vrijwilligers te bedanken die 
samen hard werken om een 
schitterend carnaval in Gerwen 
mogelijk te maken. Hartelijk 
bedankt!

Tot slot wensen we u een 
fijn carnaval toe en heel veel 
leesplezier met het lezen van 
D’n Nar.

Namens de redactie:
Pieter, Rick, Piet, Sander, 
Femke, Patty en Lieke

Carnaval is een mooie traditie, 
waarbij het normale leven 
als het ware ‘on hold’ wordt 
gezet. Een tijd om alle zorgen 
en winterse kou even achter je 
te laten en eens helemaal uit 
je bol te gaan. Tradities geven 
onderling saamhorigheid 
in onze geïndividualiseerde 
maatschappij. Ik ben dan ook 
erg trots dat we in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten 
verenigingen hebben met vele 
vrijwilligers die de carnavalstra-
ditie met verve voortzetten. 

De vorige twee carnavals-
seizoenen konden vanwege 
de coronamaatregelen niet 
doorgaan. Dit jaar vind 
ik het daarom extra mooi 
om te zien dat we weer als 
vanouds carnaval vieren. Het 
is prachtig om te zien hoe 
carnaval verbroedert, mensen 
samenbrengt en zorgt voor 
veel plezier. Alle teugels los 
en op een ontspannen manier 
genieten van de bruisende 
activiteiten in het dorp.
Met veel plezier zal ik dan ook 
dit jaar de sleutels van ons 
mooie dorp overhandigen 
aan de prinsen en prinsessen 
van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten, want mijn 
vertrouwen is nooit beschaamd.

Alle vrijwilligers die het 
mogelijk maken dat er weer 
feest gevierd kan worden dit 
seizoen, wil ik hierbij hartelijk 
bedanken. Want zonder vrijwil-
ligers kan een vereniging niet 
draaien.

Ik wens iedereen een uitbundig 
carnaval toe. Samen plezier 
maken, dat is waar het met 
carnaval om draait.

Alaaf, alaaf, alaaf!

Maarten Houben
Burgemeester Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten

Van de Redactie

Van D’n Burger
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Beste Narren en Narrinnen!
Het was op de receptie van Prins 
Beanchadier (Raod van Zatterdag) 
zo’n 4 jaar geleden toen de PKC 
aan mij vroeg of het prinsenleven 
iets voor mij was. Toen Johan mij 
enkele weken later belde met de 
vraag of ik de neije prins van het 
Narregat wilde worden was de 
keuze snel gemaakt! Carnaval is 
mij met de paplepel ingegoten. 
Ik kan me niet herinneren dat ik 
het ooit vrijwillig heb overge-
slagen en in 2010 heb ik al eens 
de Carnavals kar mee mogen 
trekken als jeugdprins. Ik was blij 
dat mijn twee adjudanten net zo 
enthousiast waren toen ik ze vroeg 
of ze dit avontuur samen aan 
wilden gaan. 

En een avontuur dat werd het! 
Eigenlijk vrijwel meteen toen 
we met de voorbereidingen 
begonnen, kwam corona de hoek 
om. Een tijd van de ene lockdown 
na de andere volgde waarna 

ook het onvermijdelijke bericht 
dat carnaval 2021 en uiteindelijk 
ook 2022 niet door kon gaan het 
Narregat bereikte. Nog twee extra 
jaren het geheim mee dragen 
was inmiddels tot een ware sport 
verheven. Gelukkig zijn we de 
voorbereidingen zonder al te veel 
verdenkingen doorgekomen en 
hebben we de jagers met de hints 
op het verkeerde been gezet. 
Uiteindelijk was het 19 november 
echt zo ver en kon ik mij in een 
prachtig versierde D’n Heuvel 
onthullen als Prins Jogadero! Dit is 
afgeleid van het Portugese woord 
Jogador wat speler betekent.

In het dagelijks leven ben ik Gijs 
Vorstenbosch, 24 jaar, geboren en 
getogen in ons prachtige Narregat 
en sinds twee en een half jaar 
werkzaam als Supervisor bij DHL 
Express. In mijn vrije tijd ben ik al 
vanaf mijn 5e op het voetbalveld 
te vinden en na enkele uitstapjes 
inmiddels actief als speler van 

het vaandelteam van ons mooie 
RKGSV. Daarnaast ben ik graag op 
menig festival en feestje te vinden 
voor een biertje en gezelligheid.

Ons motto voor dit jaar is: Vier-us 
Carnaval! Wat natuurlijk een 
knipoog is zijn het virus wat ons 3 
jaar in een greep heeft gehouden. 
We vinden het nu echt tijd om het 
mooiste feestje van het jaar, samen 
met jullie allemaal, weer te vieren 
als nooit te voren! 

Ik kijk er enorm naar uit om samen 
met Adjudant Pérola en Adjudant 
Aventura de kar van het Narregat 
te mogen trekken en zie jullie 
allemaal graag op onze receptie of 
tijdens de carnaval in D’n Tent om 
er met zijn allen een groot feest 
van te maken.

Alaaf!

Prins 
Jogadero

Vier-us 
Carnaval!
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Beste carnavalsvrienden! Toen 
ik in 2019 door Prins Jogadero 
gevraagd werd of het iets voor mij 
zou zijn om adjudant te worden, 
zei ik meteen JA! We stonden op 
een feestje in de kantine en het 
voelde meteen alsof ik een groot 
geheim bij me droeg dat op mijn 
voorhoofd stond geschreven. 

De tijd die volgde, was een 
spannende, en leuke tijd. Een 
tijd die door de coronapandemie 
langer mocht duren, maar met 
name toen de jagers weer actief 
werden, erg spannend werd. 
Zouden ze ons verdenken en hoe 
reageer ik als ze hun verdenkingen 

uitspreken waren vragen die met 
name tijdens de kermis door mijn 
hoofd speelden.

Tijdens deze carnaval zal ik door 
het leven gaan als Adjudant 
Pérola. Dit is afkomstig van het 
woord Parel zoals ik regelmatig 
gekscherend word genoemd in 
het Narregat. In het echte leven 
ben ik Myrna Sanders, 24 jaar en 
liggen mijn roots in het zonnige 
Nederwetten. Naast mijn activi-
teiten in Nederwetten ben ik 
ook veel in Gerwen te vinden. 
Bijvoorbeeld om mijn vriend, 
Prins Jogadero, aan te moedigen 
bij RKGSV tijdens de derde helft. 

Naast mijn dorpse activiteiten ben 
ik nét afgestudeerd aan de ALO en 
werk ik als begeleidster in de zorg. 
In mijn vrije tijd sta ik het liefst met 
een biertje in mijn hand op een 
feestje.

Ik kijk er enorm naar uit om samen 
met Prins Jogadero en Adjudant 
Aventura de kar van het Narregat 
te mogen trekken. We gaan er 
samen met jullie allemaal een 
mooi feestje van maken onder het 
motto: Vier-us carnaval!

Alaaf!

Beste Narren, Narrinnen en 
iedereen waarbij carnaval door de 
aderen stroomt. Een X aantal jaren 
geleden werd mij gevraagd door 
onze Prins Jogadero of ik samen 
met onze Perola adjudant wilde 
worden. Na welgeteld 1 seconde 
nadenken wist ik zeker: JA ik wil! 
Aangezien ik zelf ook al heel mijn 
leven carnaval vier, van optochten 
met zelfgebouwde wagens 
samen met de vriendengroep tot 
de playbackshow, in ons eigen 
Narregat (welke we ook al een 
aantal keer verdienstelijk hebben 
gewonnen) leek me deze kans 
eentje om niet te missen. Daarom 
ben ik ook supertrots dat ik dit met 
deze twee toppers mag doen!

Tijdens deze carnaval heet ik 
Adjudant Aventura, dit is afgeleid 
van het feit dat ik heel graag op 
reis ga en nieuwe dingen wil 
ontdekken. In real life heet ik 
Wouter Vorstenbosch en stond 
mijn wieg net als die van onze Gijs 
in ons eigen bruisende Gerwen! 
Ik ben inmiddels 27 lentes jong 
en werk als automonteur bij 
Content Autogroep in Eindhoven. 
In mijn vrije tijd probeer ik zoveel 
mogelijk te genieten, zo ben ik 
iedere week bij het gezelligste 
voetbalteam van RKGSV te vinden 
(‘t vierde) zowel in de 1e, 2e en het 
belangrijkste: de 3e helft. Verder 
ben ik met regelmaat bij gezel-
ligheid te vinden en drink ik graag 
een bierke met vrienden. Ook 
probeer ik zoveel mogelijk leuke 

dingen te doen met mijn vriendin 
zoals dagjes weg, lekker uit eten, 
bankhangen, campertjes kijken 
en de volgende reis plannen haha. 
Kortom ik probeer zoveel mogelijk 
te genieten van het leven!
Ik kijk enorm uit naar de carnaval 
met Prins Jogadero, Adjudant 
Perola en alle anderen. Ik weet 
zeker dat het er eentje wordt voor 
in de boeken, althans daar gaan 
we voor want gezelligheid staat 
uiteraard hoog in het vaandel 
en we hebben ondertussen lang 
genoeg gewacht! 

Daarom ook ons motto: Vier-us 
carnaval!

Alaaf!

Adjudant Pérola

Adjudant Aventura

1. Ze komen deze keer NIET uit 
het zuiden.
Even terugpakken op de muziek en 
opkomst van Prins Consilium. Zij 
maakten gebruik van de muziek en 
de rode pakken en maskers uit ‘La 
Casa de Papel’. Een serie uit Spanje. 
Deze keer heeft het thema een 
meer Noorse uitstraling. Daarnaast 
ligt de plaats Vorstenbosch in 
een rechte lijn ten noorden van 
Gerwen.
2. De nieuwe prins(es) bekijkt 
het van 2 kanten.
Prins Jogadero is naast voetballer 
ook nog eens scheidsrechter. 
Hij bekijkt het spelletje dus van 
meerdere kanten.
3. Een schitterend exemplaar
Een verwijzing naar Adjudant 
Pérola wat parel betekent. Dit is 
tevens haar terechte bijnaam in de 
vriendengroep. 
4. Vandaag is rood
Een verwijzing naar de rossige 
haarkleur van Adjudant Aventura.
5. Hij of Zij kan hem goed raken
Opnieuw een voetbal gerelateerde 
hint die uitgelegd kan worden als 
een verwijzing naar de regelmatige 
consumptie van het gele goud.
6. Twee voor de prijs van 1
De familie Vorstenbosch levert dit 
jaar niet alleen de prins, maar ook 
nog eens een Adjudant.
7. Nuenen CA
Een Prins en Adjudant uit Gerwen, 
een Adjudant uit Nederwetten 
en een geheim lid van de PKC uit 

Nuenen. De kerkdorpen verenigd!
8. Thoooor!
Wie kent die Noorse god niet met 
zijn hamer? Een verwijzing naar het 
Viking-thema en het maken van 
een doelpunt... Thoooor!
9. Zij hebben slechte gewoontes
Dit vertaalt zich in het Engels 
in ‘Bad habits’, een lied van Ed 
Sheeran. Adjudant Aventura wordt 
in bepaalde kringen met deze man 
vergeleken qua uiterlijk.
10. Ze vertonen grensover-
schrijdend gedrag
De dorpsgrenzen worden 
regelmatig getrotseerd door Prins 
Jogadero en Adjudant Pérola. In 
het echte leven vormen zij een 
setje. Een mooie samensmelting 
tussen Gerwen en Nederwetten.
11. Geliefde
De echte naam van Adjudant 
Pérola is Myrna. Het is een van 
oorsprong Ierse meisjesnaam die 
‘geliefde’ betekent. Het is een 
afgeleide van het Gaelisch Muirne 
wat “teder, vriendelijk, geliefd” 
betekent. 

Extra hint: 
Geen broekie
Onze hoogheid 
heeft ervaring. 
In 2010 stond Prins 
Jogadero al eens op het podium 
van de Narre-Kappen. Toen onder 
de naam Prins Gijs. Bekijk gerust de 
foto’s maar eens op onze website. 
Heel schattig.

Verklaring van de tips
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De Raad van Elf 
en de Dames 
van de Raad

 

Als nieuw lid heb ik (Jordy van 
der Aa) mij dit jaar mogen 
aansluiten bij deze mooie 
vereniging. Als geboren en 
getogen Gerwenaar is dat 
natuurlijk waar je van droomt. Als 
12-jarige jongen mocht ik de 
vereniging al een keer eerder 
vertegenwoordigen als jeugd-
raadslid. Na die leuke ervaring was 
het dus een kwestie van tijd voor ik 
mij aan zou sluiten bij de grote 
raad. In het dagelijks leven ben ik 
actief als regiomanager in de 
hospitality branche en in mijn vrije 
tijd vind ik het leuk om de 
hospitality van diverse cafés onder 
de loep te nemen met mijn 
vrienden. Een van die horecagele-
genheden is de kantine van de 
Gerwense voetbalclub RKGSV waar 
ik in een vriendenteam voetbal. Ik 
kijk er naar uit om na enkele jaren 
Corona er weer een mooie carnaval 
van te maken!

Hi, ik ben Lieke Bastiaansen. Ik 
ben 19 jaar oud en daarmee ook 
gelijk de jongste van de Dames van 
de Raad. Maar al genoeg carnavals 
ervaring want dit jaar ben ik 
alweer 13 jaar lid! Ooit begonnen 
als lid van De Knappen van de 
Narre-Kappen toen ik 6 jaar oud 
was, tussendoor op het podium 
gestaan als Jeugdhofdame 
Sensation in 2016 en tot slot nog 
een paar jaar bij de showdans 
gezeten. Ondertussen ben ik 
leiding van de dansgarde. 
Daarnaast ben ik ook sinds dit jaar 
lid van de redactie van D’n Nar! 
Naast dit ben ik nu in mijn tweede 
jaar van de opleiding CE-IEMES en 
ben ik vaak te vinden op het 
volleybalveld. Groetjesss!

Mijn naam is Tom van den Berk, 
26 jaar oud en geboren en getogen 
Gerwenaar. In het dagelijks leven 
werkzaam bij Gebr. v/d Berk 
Wegenbouw. In het weekend ben 
ik zondags meestal te vinden op 
het sportpark van RKGSV waar ik 
voetbal in het 1e elftal van RKGSV. 
In 2018 ging ik carnaval door als 
Adjudant Tojopa en samen met 
Adjudant Jopato hadden wij de eer 
om aan de zijde te staan van onze 
Prins Pajoto. Daarnaast was me dat 
niet onbekend want 10 jaar eerder 
was ik Jeugdadjudant Tom. Dit jaar 
zit ik voor het eerst bij de Raad en 
we gaan er samen met dit nieuwe 
skonne trio een geweldig jaar van 
maken! Alaaf!

Hallo, mijn naam is Nick Bisseling. 
Ik ben geboren op 5 januari 1996 
en ik woon al heel mijn leven in 
ons mooie Gerwen. Ik ben in het 
dagelijks leven installatiemonteur 
en ik ben ook op diverse plekken 
te vinden als vrijwilliger, zoals 
bijvoorbeeld bij Jong Nederland 
Gerwen. Daarnaast heb ik ook nog 
een flink uit de hand gelopen 
hobby in licht en geluid. Onder de 
naam PA Eventsupport verhuren 
wij diverse licht- en geluidsappa-
ratuur en doen we ook 
evenementen en drive-in shows. 
Dus ik hoef me over ‘t algemeen 
niet te vervelen. Ongeveer negen 
jaar geleden ben ik als vaste huis 
DJ begonnen bij De Narre-Kappen. 
Dit beviel me zo goed dat ik ca. 
twee jaar later besloot om lid te 
worden van de Raad, daarmee 
werd ik toen het jongste lid van de 
Raad.

Mijn naam is Paul van den 
Bogaard en 27 jaar gelegen ben 
ik geboren in Lappegat, maar 
groeide mijn hele leven op in het 
mooie Narregat. In het dagelijks 
leven werk ik bij Vandeberg-ID 
als accountmanager en ben ik 
in de avonduurtjes regelmatig 
te vinden in de sportschool. In 
de weekenden vier ik graag een 
feestje met vrienden, bezoek ik zo 
nu en dan een concert of speel ik 
een Netflix-serie uit ;)

Sinds 2019 ben ik lid van de 
vereniging, nadat ik in 2018 de 
scepter heb mogen zwaaien 
over het Narregat. Dit heb ik 
samen mogen doen met Tom 
van den Berk (Adjudant Tojopa) 
en Jordan van de Laar (Adjudant 
Jopato). Sinds dit mooie jaar zijn 
wij, en steeds meer vrienden lid 
geworden van de vereniging. 
Keimooi dus!

Sander Bontje Hoi allemaal! Ik 
ben met mijn vrouw Leonoor in 
2006 in Gerwen komen wonen. In 
januari, toen iedereen in het dorp 
thuis lekker verstopt tegen de 
kachel aan zat. In de lente zag je 
het dorp veranderen. Toen stond 
er ineens een gigantische festival  -
 tent voor onze deur op de Tip. 
Dat bleek het jubileumfeest van 
De Narre-Kappen, 44 jaar! Ik ben 
toen wat gaan helpen en het was 
gezellig. Van het een kwam het 
ander en zodoende werd ik bij de 
Raad van Elf gevraagd. Er kwamen 
drie kinderen en die groeiden op 
met carnaval, ze weten niet beter! 
Mijn dochter was als dansmarieke 
een heavy metal feestbeest. Sinds 
2006 ben ik voor verschillende 
commissies actief geweest, o.a. 
de playback, de optocht, de krant, 
de pr, de markt, de website en 
sinds een paar jaar zit ik in het 
bestuur van onze club. Maar de 
meeste mensen zullen mij wel 
herkennen als die kerel die altijd 
rondloopt met die camera... Ik vind 
het mooi om te zien dat iedereen 
welkom is in Gerwen. Het wordt 
gewaardeerd als je je ergens in het 
dorp voor in wilt zetten. En wil je 
dat niet, ook helemaal goed! 

Beste carnavalsvrienden, ik ben 
Anton Donkers en geboren en 
getogen in het Narregat. In 2012 
was ik Adjudant Road naast munne 
Prins Metal. Ik ben getrouwd met 
Sandra en we hebben 2 kinderen 
Marly en Quinn. Na mijn studie ben 
ik gaan werken bij Rijkswaterstaat 
en hier ben ik ondertussen al ruim 
26 jaar werkzaam. Ik heb de 

nodige snelwegprojecten gedaan 
in Noord-Brabant en Limburg. 
Naast de carnaval ben ik ook 
regelmatig op het voetbalveld te 
vinden. Ik zit in het bestuur van de 
voetbalvereniging, probeer op 
zaterdag nog zelf te voetballen en 
ben leider van Quinn. Ook een 
biertje bij de De Stam is op zijn tijd 
lekker. Al met al een druk leven in 
ons skon durpke. Alaaafffff!

Hallo, ik ben Sandra Donkers en 
al weer een tijdje geleden geboren 
in Kuussegat (Veghel). In 2002 ben 
ik verhuisd naar het Narregat. Eerst 
hebben we in de Leonard 
Donkerslaan gewoond en nu al 
ruim 4 jaar op het Rullen. Ik ben 
moeder van 2 lieve kinderen, Marly 
en Quinn, en getrouwd met Anton. 
Marly is lid van onze showdans. Ik 
ben werkzaam in Berkenstaete in 
Krutjesgat als verzorgende IG waar 
ik met veel plezier werk. Ik ga 
graag wandelen en heb al veel 
mooie rondjes gemaakt in Gerwen 
en Nederwetten. Alaaafffff!

Hoi, ik ben Kitty Engelen en vanaf 
2017 zijn wij lid van De Narre-
Kappen toen we Prins Vinzz en 
Prinses Glitzz waren. Wat ik super 
leuk vind aan carnaval... je kan er al 
je creativiteit in kwijt! Vanaf dit jaar 
ben ik actief binnen de jeugdcom-
missie en geniet van het 
organiseren van alle leuke 
activiteiten voor en met de jeugd 
in Gerwen. Met z’n allen, jong en 
oud, samen een gezellige tijd 
beleven. Alaaf!

Hallo beste carnavalsliefhebbers. Ik 
ben Vincent Engelen, carnavals-
genieter sinds 1976. Jullie kennen 
mij allemaal als (oud) Prins Vinzz, 
carnavalsseizoen 2016/2017. Een 

geweldige belevenis om nooit 
meer te vergeten. Iets wat ik onze 
nieuwe hoogheden ook van harte 
toewens! Sinds 2017 ben ik 
opgenomen in de Raad van Elf van 
CV De Narre-Kappen, samen met 
jullie en de Raad geniet ik met 
volle teugen van carnaval, in 
Gerwen en omstreken. Met veel 
plezier steek ik mijn handen uit de 
mouwen, om van carnaval in 
Gerwen een gezellig feest te 
maken. Van opbouwen en 
afbreken van onze residentie tot 
de Kofferbakverkoop en de 
carnavalsbrunch. Op donderdag-
avond “oefenen” met de Oud 
Prinsen voor een geweldig 
optreden tijdens de Zwamavonden 
doe ik met veel plezier. Het 
carnavalsseizoen is geweldig 
begonnen, laten we er met z’n 
allen wederom een onvergetelijke 
carnaval van maken!
Allaaaaaf , Vincent

Hi, ik ben Mayke van Engelen. Bij 
de meesten al wel bekend ;). 
Ondertussen ben ik al 15 jaar lid 
van de carnavalsvereniging en 
hierin vooral actief bij de dans  -
mariekes. Sinds afgelopen jaar 
woon ik ook eindelijk (met mijn 
vriend) in het prachtige Gerwen, 
het heeft even geduurd maar dan 
heb je ook wat. Ik hoop er met 
iedereen natuurlijk een geweldige 
carnaval van te maken.

Ik ben Martijn Gevers, alias prins 
Consilium en inmiddels Oud-Prins. 
Woonachtig in de Mgr. Frenken-
straat met mijn vrouw Marjon 
en onze drie kinderen Daan, 
Lynn en Lise. Na drie geweldige 
carnavalsjaren heb ik onlangs, 
samen met mijn twee adjudanten, 
afscheid genomen. Ik kijk er naar 
uit om dit jaar bij De Narre-Kappen 
verder te gaan als Grootvorst en lid 
van de Raad om de nieuwe prins 
en zijn gevolg te ondersteunen 
waar nodig. En natuurlijk om 
lekker een pilske te drinken met 
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ons nieuwe trio, de Raad en de rest 
van Gerwen. 
Ik wil mijn complimenten geven 
aan onze PKC. Wat hebben zij 
een geweldig trio gekozen. Bij 
mijn afscheid in 2020 heb ik in 
mijn afscheidsspeech op carna-
valsdinsdag geroepen dat mijn 
wens/voorkeur uitging naar jonge 
opvolgers. Nou dat is gelukt. Ze 
zijn inmiddels twee jaar ouder, 
maar jong zijn ze nog altijd. Ik wil 
Prins Jogadero en Adjudanten 
Pérola en Aventura veel plezier en 
succes wensen tijdens het komend 
carnavalsjaar en de voorbereiding 
daarvan. We gaan er met zijn allen 
een geweldig feest van maken. 
Geniet van elk moment en probeer 
overal bij te zijn want het is voorbij 
voordat je het weet. 

 

Ik ben Erik de Groot, 52 jaar, 
getrouwd met Marion. We hebben 
een dochter en een zoon, en we 
wonen aan de Akkerstraat in 
Gerwen. In mijn dagelijkse leven 
ben ik visverkoper op diverse 
markten in de regio. Ik ben met 
carnaval 2023 bezig aan mijn 
afscheidstournee! In 2010 ben ik 
Prins geweest van De Narre-
Kappen, samen met mijn twee 
adjudanten, Twan en Pieter.
Daarna 11!! (volledige) carnavals-
seizoenen lid van de Raad van 11 
(waarvan 1 jaar als Grootvorst).
Volgend jaar wordt het tijd om 
mijn steek over te dragen aan 
de jongere generatie. Die staa te 
popelen om carnaval in Gerwen op 
dezelfde geweldige manier voort 
te zetten zoals de voorgaande 
jaren. Alaaf!

Hoihoi, ik ben Marina van der 
Heijden. Woon samen met 
manlief en de hond in Nuenen. We 
hebben een dochter van inmiddels 
24. Wij zijn in 2004-2005 bij de 
vereniging gekomen. Ach weet 
je? Als je iets van me wilt weten... 
vraag maar raak.

Even voorstellen: ik ben Harold 
Hendriks, op het moment de 
President van onze mooie CV De 
Narre-Kappen. Ondertussen een 
ouwe rot in het vak, al zeg ik het 
zelf. Ik ben namelijk bijna alles al 
geweest in de rangen en standen 
bij de club, zoals prins, adjudant, 
lid van de raad van elf, gouwe 
ouwe en zelfs geroyeerd. Maar als 
ik er iets uit moet lichten, was het 
toch wel het super fijne jaar met 
Jeroen als prins en Gert en ik als 
adjudant. Het was namelijk het 

jaar dat ik weer terug kwam bij 
de vereniging die je mijns inziens 
altijd een warm hart toedraagt. 
Het is nu mooi om te zien dat de 
oude garde af aan het treden is 
en de jonge garde in opkomst is. 
En dit is iets waar we in Gerwen 
trots op kunnen zijn. Zeker nu we 
zo’n mooi jong trio op het podium 
hebben staan. Dus bij deze: geniet 
dit jaar weer van CV De Narre-
Kappen en tot ziens in de gymzaal, 
onze nieuwe residentie! 
Alaaffffff!

Hoi! November 2019... Het 
moment dat er een carnavalspe-
riode aanbrak om nooit meer te 
vergeten! Als vrouw van Pim alias 
Adjudant Auxilio leerde ik het 
carnavalsleven in het Narregat 
kennen! Al zijn er voor mij vast 
ook leuke carnavalsnamen te 
bedenken, ik vier carnaval gewoon 
als Patty! Samen met onze 
dochters Sol en Lola hebben wij in 
2020 in ‘t Narregat een superleuke 
carnaval gehad! We zijn geleefd 
maar wat was het geweldig! 

Dit jaar zullen we ook weer in 
het Narregat te vinden zijn, maar 
dan zonder hoed en strak corset! 
Die zijn ingeruild voor een steek 
en een jasje! Er valt nog zoveel 
te zeggen en te vertellen, over 
carnaval maar ook over mezelf! 
Als we elkaar tegenkomen en je 
bent nieuwsgierig, dan drinken 
we samen een borrel en kletsen 
we gezellig verder! Groetjes, Patty 
Kuijten

Pim Kuijten is de naam, AKA 
voormalig Adjudant Auxilio. 
Geboren en getogen in het 
Nuenense en sinds jaren volop te 
vinden in het Gerwens carnavals-
gedruis. Samen met ons Patty heb 
ik twee skôn dochters: Sol en Lola. 
Ook zij krijgen, net als ik, carnaval 
met de paplepel ingegoten. 

Sinds een paar weken ben ik voor 
zeker een jaar lid van de Raad van 
De Narre-Kappen. Tevens mag 
ik deel uit maken van de PKC en 
ga ik me binnen de vereniging 
bezig   houden met de Zwam  -
avonden voor de komende paar 
jaar. Ik kan blijven ouwehoeren, 
alleen doe ik dat liever tijdens een 
“goed” gesprek met een pilske 
erbij tijdens carnaval. Ik wens jullie 
allemaal een fantastische carnaval 
toe en wie weet tot in Gerwen. 
Alaaf!

 

Hé hallo, mijn naam is Nicole van 
Kuringen, ben 39 jaar oud en de 
vrouw van Vincent. We wonen in 
Gerwen en in De Rips. Ik heb een 
dochter, Maartje, en een zoon, Tim. 
Vincent en ik hebben samen nog 
een zoon, onze Ties. Ik ben 
werkzaam als doktersassistente. 
Naast mijn werk speel ik saxofoon 
bij Zsa Zsa Zsoe Nuenen/Gerwen 
en bij muziekvereniging Concordia 
in De Rips. Sinds een jaar zit ik ook 
bij de jeugdcommissie van 
carnavalsvereniging De Narre-
Kappen. Ik wens iedereen een hele 
fijne en gezellige carnaval toe!

Ik ben Vincent van Kuringen, 43 
jaar oud en geboren en getogen in 
Gerwen, maar sinds ik met Nicole 
samen ben ook woonachtig in 
De Rips. Sinds 2022 de TROTSE 
papa van onze Ties. Sinds januari 
2022 werkzaam bij Bavaria, van 
je hobby (bier drinken) je werk 
maken, wie wil dat nou niet? 
Inmiddels zit ik ongeveer 10 jaar 
bij de vereniging waar ik actief ben 
binnen verschillende commissies, 
facilitair, optochtcommissie en 
de zwamcommissie. Sommige 
mensen vinden dat ik erg goed 
kan zwammen, maar of ik ooit in 
die ton terecht kom... Oja, ook zit ik 
nog in de Raad van (half) 11. Fijne 
carnaval allemaal!

Hallo carnavalsvrienden, mijn 
naam is Jordan van de Laar. Als 
een van de weinige raadsleden 
ben ik niet woonachtig in Gerwen, 
maar in het naastgelegen Stiphout. 
Ik ben in Gerwen terecht gekomen 
via mijn middelbare schooltijd. Als 
klap op de vuurpijl mocht ik samen 
met Tom van den Berk adjudant 
zijn van Paul van den Bogaard 
(Prins Jopato) in 2018. Nadat ik zo’n 
jaar heb mee mogen maken, was 
het voor mij al vrij snel duidelijk 
dat ik ook raadslid wilde worden 
om er zo mede voor te zorgen dat 
de komende prinsentrio’s ook een 
onvergetelijke carnaval kunnen 
beleven. Naast carnaval zijn ook 
mountainbiken en wielrennen een 
grote hobby van mij. Verder ga 
ik graag naar de wedstrijden van 
PSV kijken. Inmiddels heb ik al 12 
jaar een seizoenkaart en af en toe 
pakken we een mooie (buiten-
landse) uitwedstijd mee.

Wat een eer; ook ik ben als dame 
van de raad gevraagd om een 
stukje voor D’n Nar te schrijven. Ik 
ben Daisy van de Langenberg 
en 30 jaar oud. Carnaval is voor 
mij het feest van het jaar! In 2019 
ben ik prinses geweest. Dat was 
een geweldige ervaring om nooit 
te vergeten! Daarna ben ik lid 
geworden van dit skon clubske. 
Ik kijk ernaar uit om er samen een 
gezellige carnaval van te maken! 
Proost! 

Louise Lauwers, geboren in het 
jaar 1977. De liefde heeft mij 
enkele jaren geleden naar Gerwen 
gebracht, waar ik samenwoon met 
mijn vriend Dion en onze hond 
Misha. Inmiddels ben ik ook op 
diverse fronten actief in verschil-
lende verenigingen waaronder 
Carnavalsvereniging De Narre-
Kappen. In het dagelijks leven 
werk ik bij Eckartdal, waar ik een 
aantal woongroepen met verstan-
delijk gehandicapten begeleid. Een 
kleine stap dus naar het lidmaat-
schap bij Carnavalsvereniging De 
Narre-Kappen. Als lid van de Goei 
geklede dames verricht ik diverse 
hand- en spandiensten tijdens de 
verschillende activiteiten en 
organiseer ik mede de brunch.

Hoi iedereen, mijn naam is Sylvia 
van Lierop, 36 jaar. Ik draai al heel 
wat jaren (15 ongeveer) mee met 
de vereniging aan Ricks zij. Sinds 6 
jaar “officieel” als Dame van de 
Raad. Daarnaast heb ik een paar 
jaar de leiding bij de dansmariekes 
gedaan en later heb ik de 
Showdans overgenomen. Altijd 
weer trots als de groep mag 
optreden! Van muziek, dans en 
feest wordt iedereen blij toch?! 
Onze twee dochters Maud en Fieke 
hupsen ook al lekker mee. We gaan 
er met z’n allen weer een super 
gezellige carnaval van maken! Vier 
us Carnaval! Groetjes! 

 

Hoi! Ik ben Iris de Louw, 22 jaar en 
geboren en getogen in Gerwen. Al 
zo’n 15 jaar loop ik rond bij deze 
vereniging. Mijn hele basisschool 
tijd heb ik mezelf ‘Knappe van de 
Narre-Kappen’ mogen noemen als 
dansmarieke. Daarna ook nog 
jaren bij de showdans en daarbij 
leiding van de garde. Sinds dit 
schooljaar ben ik verhuisd naar 
Nijmegen voor mijn studie, dus 
ben ik helaas niet elke week meer 
in het ‘t Huysven te vinden met de 
meiden. Toch zullen jullie me nog 
regelmatig zien tijdens de 
carnaval! :) Tot dan! 

Mijn naam is Johan de Louw, 50 
lentes jong, en sinds 2016 lid van 
CV De Narre-Kappen. In dat jaar 
mocht ik als kartrekker van de 
vereniging in de schijnwerpers 
staan. Sindsdien ben ik raadslid en 
actief in diverse commissies. Ook 
buiten de carnavalsperiode ben 
ik de meeste donderdagen actief 
bezig met de carnaval, wanneer 
wij met de Oud Prinsen samen    -
-komen om weer een nieuwe act 
in elkaar te zetten en natuurlijk 
te oefenen. Na de twee mindere 
carnavalsjaren (door corona) ben ik 
er dit jaar weer helemaal klaar voor 
om er een topjaar van te maken. 
Samen met de oude garde, maar 
zeker ook met de jongere garde 
van de Raad, en natuurlijk onze 
nieuwe hoogheden.

Ik ben Femke Mol en ik woon 
samen met Casper en onze 
kinderen Karlijn en Koen aan de 
Mgr. Frenkenstraat in Gerwen. 
Carnaval zit in ons bloed. In mijn 
jeugd ben ik maar liefst 11 jaar 
lid geweest van de dansgarde 
van De Narre-Kappen. Mijn man 
Casper was Prins Talpa in 2007 
en adjudant van Prins Consilium 
in 2020. Onze dochter Karlijn is 
jarenlang lid geweest van de 
Knappen van De Narre-Kappen en 
danst nu in de showdansgroep. In 
2021 was ze hofdame bij de jeugd. 
Zelf ben ik sinds drie jaar secretaris 
van onze mooie vereniging en 
verder al enkele jaren actief als 
redactielid van de carnavalskrant. 
Ook ben ik al jarenlang betrokken 
bij de Kindervakantieweek in 
Gerwen. In het dagelijks leven Pagina 7



ben ik officemanager bij Aarts 
Risicoadvies in Stiphout. In mijn 
spaarzame vrije tijd ga ik graag 
wandelen, borrelen met vrienden 
en supporteren bij de voetbal-
wedstrijden van onze kinderen bij 
Juventud. Ik wens iedereen een 
super fijne carnaval toe, want in 
Gerwen is het ut gezellig en skôn!

Dion Langenhuijsen, opgericht 
in 1971 (of 51 jaar), vader van 
twee zonen en ontzettend 
gelukkig in het mooie Gerwen 
met mijn lieve vriendin Louise 
en hond Misha. Naast Raadslid 
ben ik bestuurslid en draag ik 
de functie van Penningmeester. 
Daarnaast organiseer ik mede de 
Zwamavonden en ben ik lid van 
de PKC (Prins Keuze Commissie). Ik 
bemoei mij dan ook graag met alle 
facetten die De Narre-Kappen de 
mooiste club van allemaal maakt, 
met als ultiem doel een geweldig 
Carnavalsfeest neer te zetten 
voor jong en oud. In het dagelijks 
leven werk ik als Kwaliteits   -
manager bij Olympia. Eén van 
de grote uitzendorganisaties van 
Nederland, waarbij ik er op toe zie 
dat iedereen zich aan de normen, 
wetten en regels houdt. Binnen 
het Gerwense zet ik mij graag in 
voor ‘de gemeenschap’. Zo ben 
ik, naast mijn bemoeienissen met 
onze carnavalsvereniging, jarenlang 
verbonden geweest aan de Kinder-
vakantieweek en organiseer ik 
mede de Gerwense Kermis.

Hoi! Ik ben Rick van de Sande en 
sinds dit seizoen met m’n 36 jaar 
het op een na langst zittende lid 
van de Raad van Elf. Op de dag dat 
ik 16 jaar werd, kreeg ik bezoek 
van toentertijd Prins Tanco, zijn 
Adjudanten, de Raad en Dames. Ik 
werd in een pak gehesen, kreeg 
een steek op m’n kop en sindsdien 
heb ik deze nooit meer afgezet. Ik 
ben begonnen bij de Jeugdcom-
missie en uiteindelijk ben ik 
Voorzitter geworden van deze 
mooie club. Naast het dagelijks 
bestuur ben ik actief in de redactie 
van deze carnavalskrant, bij de 
commissie Facilitair, als presentator 
van de Zwamavonden en de 
receptie en nog tal van zaken die 
zich vooral achter de schermen 
afspelen. Na lange tijd de jongste 
te zijn geweest, vind ik het super 
leuk dat we nu zo’n flinke club 
jonge mannen bij de Raad erbij 
hebben gekregen! 

Hallo! Ik ben Kristy van der 
Schoot, jarig op 31 december! En 
ik ben sinds 2019 lid van de 

carnavalsvereniging! Ik kom 
oorspronkelijk uit het dorp 
Mariahout, maar woon nu met 
mijn vriend samen in het oh zo 
mooie Gerwen waar ik mezelf 
helemaal thuis voel en ook goed 
ingeburgerd ben, haha!
In het dagelijks leven werk ik in 
Eindhoven als kapster waar ik 
het erg naar mijn zin heb. In het 
weekend hou ik ervan om lekker 
uit eten te gaan, te borrelen en 
veel leuke dingen te doen met 
vrienden en vriendinnen. Ook ben 
ik vaak te vinden in de bossen met 
mijn hond! Dit jaar zal weer een 
geweldige carnaval worden, ik heb 
er zin in! Alaaaaf! 

Hallo allemaal, mijn naam is Paul 
van der Steen en ik ben inmiddels 
4 jaar lid van de raad. Ik ben 27 jaar 
oud en woonachtig in het mooie 
Gerwen. Naast de carnavalsver-
eniging ben ik actief bij een aantal 
andere Gerwense verenigingen. Zo 
ben ik regelmatig te vinden in ‘t 
Huysven bij Jong Nederland 
Gerwen, bij de voetbalclub en ik 
dart bij De Stam. In het dagelijks 
leven ben ik werkzaam bij Veldsink 
Groep als financial controller.
Ik heb er in ieder geval enorm veel 
zin in om er met de carnaval weer 
een mooi feest van te maken, ik 
hoop jullie ook! Groetjes, Paul 

Hoi, ik ben Bodhie Veldkamp en 
ik zit sinds 2018 bij de Raad van Elf.
Zelf kom ik uit het mooie Neder  -
wetten en ben 26 jaar oud. Mijn 
hobby is skiën, maar de carnaval 
zal daarvoor niet overgeslagen 
worden. Ik werk bij Simac in 
Veld    hoven waar ik Client Engineer 
ben. Hiernaast ga ik ook graag 
wandelen met onze honden Bandit 
en Doezel. Ik heb de eerste paar 
jaar samen met ons pap op de fiets 
in Gerwen mee carnaval gevierd en 
vanaf dit jaar durft hij mij voor het 
eerst alleen te laten gaan. Alaaf!

Hi! Mijn naam is Iris Verhagen, 
20 jaar oud. Ik studeer nog, met 
dit jaar even een tussenjaar, maar 
in september ga ik weer door met 
de opleiding HRM. Dit jaar volop 
aan het werk en na de carnaval 
bijkomen en meteen inpakken voor 
een mooie reis naar Amerika. Als 
klein meisje heb ik kennis gemaakt 
met deze leuke vereniging als 
dansmarieke. Nu 15 jaar later ben 
ik zelf leiding van de dansmariekes 
en zijn er maar weinig activiteiten 
waar ik niet bij ben, alles is veel 
te gezellig! Ik kijk enorm uit naar 
komende carnaval! Groetjes!

Mijn naam is Mike Verkuijlen 
en ik ben sinds kort lid geworden 
van de Raad van Elf bij De Narre-
Kappen. In het dagelijks leven werk 
ik als Senior Assistent Accountant 
op de MKB Accountancy en Advies 
afdeling van Baker Tilly Eindhoven. 
Vanaf september 2023 ga ik starten 
met de opleiding tot Accountant-
Administratie    consulent. Buiten 
het werk om gooi ik graag een 
pijltje richting het dartbord, speel 
ik voetbal op de momenten dat 
ik niet geblesseerd ben en ga ik 
graag op pad met vrienden. 

 

Ik ben Carla van Vroenhoven, 42 
jaar en woon sinds 2006 in het 
mooie Narregat! In 2013 hebben 
wij het carnavalsleven in Gerwen 
leren kennen. In dit jaar hebben 
wij, Johan als Prins Vurieus en ik 
samen met Marjon Gevers als 
Adjudanten Aqua en Flamma, een 
geweldig carnavalsjaar mogen 
beleven. Wat hebben wij genoten! 
Sinds dit jaar ben ik lid geworden 
van de vereniging en zie je me ook 
rondlopen als één van de Dames 
van de Raad. Dit jaar gaan we er 
weer als vanouds een mooi jaar 
van maken, ik heb er zin in. ALAAF!

Ik ben Johan van Vroenhoven, 
46 jaar. Sinds mijn jeugd ben ik 
regelmatig te vinden bij familie 
in het mooie Narregat en in 2006 
hebben we ervoor gekozen om 
hier te komen wonen. In 2013 
hebben wij het carnavalsleven in 
Gerwen leren kennen. In dat jaar 
heb ik als Prins Vurieus, samen met 
mijn vrouw Carla en Marjon Gevers 
als Adjudanten Aqua en Flamma 
een geweldig carnavalsjaar mogen 
beleven. Wat een belevenis, we 
hebben een super jaar gehad. 
Sinds 2013 ben ik lid geworden 
van de vereniging en zie je me ook 
rondlopen als één van de heren 
van de raad. 
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Bij ons gaan de lichtjes uit!
#carnaval2023

Europalaan131
5674 JD Nuenen

06-22740657



Opening carnaval van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten: 
D’n Aftrap!

Gratis busvervoer: Lijn 111

Op carnavalszaterdag 18 februari 
trappen we gezamenlijk het 
carnaval af in Nederwetten. 
Dit is de start van de carnaval 
in onze gemeente met muziek 
en gezelligheid. De carnavals-
verenigingen van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten organiseren dit 
jaarlijkse event.

Dit jaar vindt D’n Aftrap plaats 
in de carnavalsresidentie te 
Nederwetten: Lokaal Royaal (MFA, 
De Koppel 7)! U bent welkom vanaf 

9.30 uur en we starten het officiële 
programma stipt om 10.00 uur. Bus 
Lijn 111 kan u hierheen brengen 
vanuit Gerwen en Nuenen, check 
www.narre-kappen.nl voor de 
actuele vertrektijden en opstap-
plaatsen. Om 12.00 eindigt het 
officiële programma, daarna gaan 
we nog even door voor een dansje, 
drankje, of een lekkere hap bij de 
frietwagen.

Ook dit jaar zal burgemeester 
Maarten Houben de sleutels 

van ons mooie dorp weer 
officieel overdragen aan de vier 
Hoogheden van dit jaar. De 
dansmariekes treden op en er 
komen diverse hofkapellen en een 
leuke DJ tijdens deze happening. 

Carnaval vieren we samen, dus 
komt u ook? De toegang is gratis 
en bij binnenkomst krijgt u ook 
nog eens een consumptiebon 
aangeboden.

Op carnavalszaterdag, zondag en 
maandag rijdt hij weer: Lijn111. Het 
inmiddels populairste vervoers-
middel tijdens carnaval brengt de 
feestvierders weer naar de drie 
kerkdorpen van onze gemeenten. 
Dankzij de inzet van de gezamen-
lijke carnavalsverenigingen en met 
financiële steun van de gemeente 
Nuenen c.a. en Club 111 kunt u 
deze carnaval weer eenvoudig, 
superveilig en gratis bij
elkaar op visite!

Een prachtige en super makkelijke 
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 zal rijden tussen de 
dorpen Nederwetten, Gerwen en 
Nuenen. Af en toe zal de chauffeur 
echter de verplichte rij-pauze in 
acht moeten nemen. 

De bus stopt op de volgende 
plaatsen: Park in Nuenen, 
Heuvelplein in Gerwen en Hoek 
Koppel/Bloemhoefstraat in 
Nederwetten. 

Meer info en het rijschema volgt in 
de media, dus houd onze website 
www.narre-kappen.nl en onze 
socialmedia in de gaten voor het 
laatste nieuws hierover.

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

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

Huikert 17
Gerwen
040 283 7008 



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

wij hebben alles vur oe fisjes!
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In deze ruimte kunt u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient  
in zwart/wit te zijn, mag niet groter zijn dan het Loewe-logo  

en dient binnen de stippellijntjes geplaatst te worden.  
De stippellijntjes mogen echter niet mee afgedrukt worden:  

u moet ze verwijderen. Als u met meerdere Loewe-vakhandelaars 
adverteert, mogen geen logo‘s gebruikt worden én  

moet eenzelfde lettertype gehanteerd worden.

Loewe bild i. 
Uw persoonlijke 

streaming-tv.
Ervaar blockbusters en               

serie-highlights met een druk 
op de knop.

Kijk tv en video-on-demand, luister naar muziek, 

surf via internet of gebruik onlinediensten.                                                                                                                                

Een oled smart-tv zoals bild i, die uw persoonlijke streaming-

hoogtepunten behoudt. 

Snel en intuïtief. Eenvoudig en duidelijk.

Slimmere televisie - Loewe bild i.                                                                                                                                       

Made in Germany.

Er is reeds een Loewe bild i. oled vanaf 2.699 €.                                                                                                                                            

Ontdek meer bij uw Loewe-verdeler of op loewe.tv/be-nl

Zomer- winter- en all season banden
Inkoop en verkoop

Ook voor het 
complete onderhoud 
van uw Volkswagen!



Het laatste 
woord 
van Prins 
Consilium
Beste Narren en Narrinnen,
Daar stonden we dan in november 
2019... het nieuwe trio van De 
Narre-Kappen uit Gerwen en 
de mede-kartrekkers van de 
gemeente Nuenen voor het 
carnavalsjaar 2019/2020. Dat wij 
dit langer zouden zijn dan één 
carnavalsjaar, konden we toen nog 
niet beseffen.

Een dag na de bekendmaking 
was het even bijkomen van alle 
indrukken en van een super-
gezellige avond met al onze 
vrienden en bekenden. Natuurlijk 
werd er de volgende dag mee 
opgeruimd in D’n Heuvel en toen 
dat klaar was, zat iedereen al snel 
aan zijn of haar eerste pilske. Na 
een paar pilskes gedronken te 
hebben, kwam langzaam een 
van onze eerste hoogtepunten 
tot stand. Twee van onze dames 
vonden het wel gepast om aan 
te geven dat er, in plaats van de 
traditionele boog, wel een roze 
kasteel in de voortuin zou mogen 
worden geplaatst. Ondanks 
enige nutteloze waarschuwingen 
van onze kant bleven de dames 
het vuurtje opstoken en enkele 
vooraanstaande leden van De 
Narre-Kappen waren natuurlijk 
meteen getriggerd. En jawel 
hoor... een paar weken later 
stond er een geweldig kasteel in 
onze tuinen. Geen roze kasteel, 
maar een prachtig Bavariablauw 
kasteel. De landelijke en lokale 
pers werd ermee gehaald en wij 
hadden na het “boogzetten” ons 
eerste geweldig dag/nacht met 
ons clubje te pakken. Daarna nog 
een overvolle maar erg gezellige 
receptie en vervolgens gingen we 
op naar carnaval 2020. 

Tegen de tijd dat de carnaval 
begon, waren er al geruchten dat 
het hele evenement weleens niet 
door zou kunnen gaan. Er was een 
virus op komst, maar voor ons was 
dit een ver-van-ons-bed-show 
en wij dachten dat wij daar in 
Nederland niets mee te maken 
zouden krijgen. Gelukkig bleek dit 
ten tijde van de carnaval ook nog 
altijd zo te zijn en dus was carnaval 
2020 een feit. 

Wat hebben wij een geweldige 
tijd gehad tijdens al die prachtige 
dagen. Enkele hoogtepunten 
waren toch wel de zwamavonden 
in Gerwen met onder andere 
de prachtige dans van mijn 
dochter Lynn die mij echt totaal 
verraste. Maar ook het bezoek 
aan de tienertent waar we, onder 
begeleiding van 1500 lichtjes, 
met z’n allen het nummer Brabant 
van Guus Meeuwis zongen was 
prachtig om mee te maken. 
Daarnaast was de optocht in 
Gerwen zoals altijd een geweldig 
feest en tot slot was het bezoek 
aan Ameezing carnaval, waar ik, 
als laatste in de rij van kartrekkers, 
mijn zegje mocht doen voor 2000 
toehorende carnavalsvierders 
ontzettend indrukwekkend. 

Op de valreep werd ik ook nog 
eens koning bij het prinsen-
schieten van het Gilde. En dit 
zijn nog maar enkele van de vele 
mooie dingen die wij hebben 
meegemaakt. Al met al was het 
voor ons een carnaval om nooit 
meer te vergeten!

Daarna werd het stil en bleef 
het lange tijd stil... Het virus is er 
uiteindelijk toch gekomen en dat 
zorgde ervoor dat Nederland op 
slot ging. Alles ging dicht en dat 
dan ook nog eens voor een hele 
lange tijd. Ook ons afscheid werd 
uitgesteld en het carnavalsfeest in 
2021 ging zelfs helemaal niet door. 
Wie had dat ooit kunnen denken. 

Om carnaval 2021 toch niet 
helemaal ongemerkt voorbij te 
laten gaan, hebben wij als trio de 
stoute schoenen aangetrokken 
en zijn wij op carnavalszondag 
met een kar vol met borrels en 
bier langs enkele leden van De 
Narre-Kappen gegaan. We staken 
hen een hart onder de riem en we 
genoten samen van een lekkere 
borrel en/of een goed fleske bier. 
Buiten op straat was het “veilig” 
en onder het genot van een bleek 
zonnetje maakten we er in de 
sneeuw een supergezellige en 
“illegale” middag en avond van. 
Wat ons van die dag het meeste bij 
is gebleven, is het bezoek aan onze 
Harrie en dat is iets wat we nooit 
meer zullen vergeten! 

En dit jaar was het dan eindelijk 
wel echt zover... na nog een laatste 
optreden in Nederwetten met 
onze dierbare collega-kartrekkers 
uit de gemeente Nuenen, kwam 
er na drie jaar dan echt een einde 
aan onze kartrekkersrol. Met 
een lach en een traan hebben 
we afscheid genomen van onze 
geweldige carnavalstijd en van 
de fantastische vereniging waar 
we inmiddels allemaal deel van 
uit maken. Ik als grootvorst en lid 
van de Raad en Pim als raadslid en 
tot onze grote verrassing ook als 
het (eerst nog geheime) nieuwe 
PKC-lid. Casper zwaait af, maar zal 
tijdens de verschillende feestjes 
zeker nog een pilske komen 
nuttigen.
 
Wij willen iedereen ontzettend 
bedanken voor deze mooie tijd 
en alle onvergetelijke ervaringen. 
We zullen het nooit vergeten! 
Daarnaast wensen wij prins 
Jogadero en adjudanten Perola en 
Aventura veel plezier het komende 
carnavalsjaar.

Het langstzittende trio ooit van 
Gerwen,

Martijn, Casper, Pim
Prins Consilium en adjudanten 
Venditore en Auxilio
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Oude garde 
maakt plaats 
voor jonge 
honden
Als je de kop leest, denkt eenieder 
wellicht: wat is er nu weer aan 
de hand bij ons clubke? Is er 
dikke vette ruzie gemaakt en 
zijn een groot aantal raadsleden 
opgestapt? Nou, niets van dit 
alles. Buiten het feit dat enkele 
oudgedienden plaats hebben 
gemaakt voor nieuw jong bloed 
in onze vereniging. Iets wat in 
elke vereniging gebeurt, maar nu 
waren het wel erg veel raadsleden 
die tegelijkertijd hun Raad van Elf 
pakske uittrokken, maar die ook 
erg snel weer werden gevuld door 
nieuwe raadsleden. Mooi om te 
zien dat enkele ouders werden 
verrast door hun zonen, die op ons 
Prinsenbal spontaan zich hebben 
aangemeld voor de Raad van Elf. 
Maar zoals eerder aangegeven, 
weest gerust, die oude garde gaat 
niet verloren voor deze carna-
valsclub.

We blijven ons inzetten voor het 
wel en wee van CV De Narre-
Kappen, maar zetten een stapke 
terug om plaats te maken voor 
jong grut. Natuurlijk blijven we 
ons inzetten want er staat ons dit 
komende carnavalsjaar een grote 
verandering te wachten. Dit is 
natuurlijk het inruilen van onze 
oude, vertrouwde carnavalstent 
voor een nieuwe residentie in 
de gymzaal van Brede School 
Heuvelrijk (de oude Clemens-
school). Hiervoor moeten nog veel 
zaken worden geregeld, maar ik 
ben er zeker van dat we ook van de 
gymzaal een prachtige residentie 
kunnen maken. De overgang van 
Stad van Gerwen naar een tent 
heeft bewezen dat we dit kunnen. 
De eerste werkzaamheden 
hiervoor zijn door onze facilitaire 
commissie gestart, waar ook weer 
een aantal ouw in zitten. En ook in 
diverse andere commissies blijven 
wij ons steentje bijdragen om de 
club levend te houden.

Maar ook zonder Raad van Elf 
jaske, blijven we zichtbaar als lid 
van deze club. Niet als senaat 
zoals in Nuenen of als aparte 

club binnen de vereniging, maar 
gewoon als mensen die De Narre-
Kappen een warm hart toedragen. 
Om te laten zien dat we er toch bij 
zijn en aan te geven dat iedereen 
welkom is bij De Narre-Kappen 
hebben we met een groot aantal 
leden de Brabantse hoofdstad 
Den Bosch bezocht om daar 
een nieuw pakske uit te zoeken. 
Hoofs was er maar blij mee, dat 
we hen met een bezoek kwamen 
verblijden. Het begon meteen 
goed. Het jasje dat we in eerste 
instantie hadden uitgezocht bleek 
al niet meer leverbaar te zijn. Dus 
moesten we wat anders uitzoeken 
dat voor iedereen goed was. En 
dat valt normaal niet mee, als je 
met 15 mannen en vrouwen in een 
winkel staat. Maar wat schetste 
mijn verbazing: na enkele minuten 
waren we er al uit en hadden we 
iets skons gevonden. Toen nog 
passen en nog eens passen, wordt 
het een M-etje of XS, XL of XXL. 
Maar toen de kruiddampen van 
het passen waren opgetrokken, 
had iedereen zijn of haar maat 
door kunnen geven. Nu nog enkele 
weken wachten en kunnen we ons 
nieuwe tenue tonen aan de buiten-
wereld.

Om wat op te warmen nog ff 
een terrasje gepikt in Den Bosch. 
Kopke koffie en een Bossche bol 
natuurlijk en voor sommigen 
een nieuwe muts omdat ze toch 
wel een hele kouwe kop kregen. 
Daarna nog een afzakkertje bij 
André en zo konden we een mooie 
middag afsluiten. Ik hoop dat zo 
nog vele middagen en avonden 
volgen waar we samen plezier 
en gezelligheid kunnen maken. 
Te beginnen met dit komende 
carnavalsjaar. 

Rest mij nog om Prins Jogadero, 
Adjudant Pérola en Adjudant 
Aventura en ook Jeugdprinses 
Glow, Hofdame Glitter en Hofdame 
Glamour een hele mooie carnaval 
te wensen. Geniet ervan want 
carnaval is zo voorbij!
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Foto’s 2020
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Foto’s 2022

Pagina 15



S p o r t m a s s a g e  A r a n e a

Sporttherapie

Sportmassage

Ontspanningsmassage

Bindweefselmassage

Blessurepreventie

Gezichtsdrainage

Kinesiotaping

 Ruiterweg 10

 5674 XB Nuenen

 06 53 899 205

info@sportmassagearanea.nl

 www.sportmassagearanea.nl

 �  /SportmassageAranea

Tel. 040-28388 37
info@bcsn.nl
www.bcsn.nl

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

Mgr. Frenkenstraat 2, 5674RW Gerwen

Bouwbedrijf
Donkers

 

 

0499-477162 ~  Olen 50 Nuenen ~  info@krakenburg.nl ~  www.krakenburg.nl 

 

Kinderopvang – Dagbesteding – Eten & Drinken 

NUENHEM
T U I N E N

A A N L E G  -  O N D E R H O U D  -  B O O M V E R Z O R G I N G

I N F O @ N U E N H E M . N L  -  0 6 1 2 6 2 6 3 6 7



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

Beste Narren en Narinnen! Ik ben 
Prinses Glow en samen met mijn 
hofdames Glitter en Glamour zal 
ik deze carnaval voorop gaan in 
het carnavalsgedruis bij de jeugd 
in het Narregat. In het dagelijks 
leven heet ik Djem de Punder en 
woon ik samen met mijn ouders, 
zusje Sjuul, broertje Seven en 
puppy Mango aan de Haverkamp 
in het Narregat. Ik ben 11 jaar en 
geboren in 2011. Mijn moeder was 
op 22-11-2011 uitgerekend van mij, 
maar ik kwam uiteindelijk pas 15 
dagen later op deze wereld.
Ik zit in groep 7 bij meester Marijn 
op de Brede School Heuvelrijk. 
Vanwege mijn dyslexie is het niet 
altijd makkelijk om te leren op 
school maar toch heb ik het er 
goed naar mijn zin.

Elf jaar geleden ben ik geboren in 
Rommelgat. Tot mijn zesde jaar 
hebben we in Lampegat gewoond. 
In februari 2018 zijn wij een paar 
dagen voor carnaval in Narregat 
komen wonen. Ik ben hier toen 
meteen carnaval gaan vieren. Dat 
vond ik geweldig leuk. Tijdens het 
feesten in residentie D’n Tent had 
ik al snel veel nieuwe vriendjes en 
vriendinnetjes gemaakt.

Ik hou van carnaval. Als carnaval 
niet had bestaan was ik er ook 
niet geweest. Mijn ouders hebben 
elkaar namelijk 25 jaar geleden 
met carnaval leren kennen. 

Ik heb veel hobby’s. Van kleins 
af aan vind ik dansen erg leuk. 
Vooral op het podium staan en 
optreden voor publiek vind ik 
super leuk. Tijdens mijn eerste 
carnaval in het Narregat werd een 
oproep gedaan voor “De Knappen 
van De Narre-Kappen”. Ik heb 
geen moment getwijfeld en me 
meteen aangemeld bij de dansma-
riekes. Sindsdien heb ik geen 
optreden gemist. Twee dingen 
die ik superleuk vind kan ik hier 
combineren: carnaval en dansen. 

Ik ben helemaal fan van paarden; 
ik vind het enorm leuke dieren. 
Elke week ben ik bij Manege 
Hooijdonk in Nuenen te vinden en 
rijd ik daar op de allerliefste pony’s. 
Stardust en Annemarie zijn mijn 
favoriete pony’s. 

Verder vind ik theater en acteren 
heel erg leuk. Ik ga dan ook iedere 
zaterdag naar D’n Heuvel voor 
musicalles bij Shine. Iris Rulkens 
geeft daar super leuke lessen. Ik 
heb meerdere keren een gastrol 
mogen spelen bij theatershow 
Caro in de Efteling. De Efteling is 
een hobby van de hele familie. 
We gaan daar regelmatig naar 
toe en blijven daar ook wel eens 
overnachten.

Tijdens de laatste editie van de 
Kindervakantieweek met het 
thema “Gerwen in de bergen” heb 

ik voor het eerst voor publiek het 
kindervakantieweeklied samen 
met Fenne mogen zingen. Ik vond 
het best wel spannend, maar toch 
was het echt genieten. 

Sinds een half jaar hebben we 
een labradorpup in huis. Ze heet 
Mango en ik ben helemaal weg 
van haar. Ik vind het heel leuk om 
haar allerlei kunstjes te leren en 
ik knuffel er heel graag mee. Ze 
is afgelopen zomer met ons mee 
geweest naar Italië en in de herfst-
vakantie naar België aan zee. Dat 
vind ik super leuk, als ze met ons 
mee op vakantie kan.

Het was een grote verrassing 
dat dit jaar ook groep 7 mee 
mocht doen met de verkiezing 
van Jeugdprins(es) van het 
Narregat. Dat ik werd uitgekozen 
als Jeugprinses was voor mij een 
droom die uitkwam. Ik heb er dan 
ook enorm veel zin in om er samen 
met mijn hofdames, jeugdraad en 
De Knappen van De Narre-Kappen 
een onvergetelijke carnaval van 
te maken. Het zou enorm leuk 
zijn om met jullie allemaal feest 
te kunnen vieren in de residentie 
van De Narre-Kappen. Laten we er 
een geweldige carnaval van maken 
met als motto: 
“Het wordt een wonderlijke show 
met Glitter, Glamour en Glow!”

Liefs, Prinses Glow

Jeugdtrio 2023
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Ik ben Maud van Helden. Ik ben 
11 jaar oud en zit in groep 8. 
Samen met mijn papa Stephan, 
mama Marianne en zusje Sanne 
woon ik aan de Goudhoeksland 
in Gerwen. Van mijn vader 
heb ik het carnaval vieren 
meegekregen. Mijn moeder 
ken je wellicht van de Kinder-
vakantieweek en ze zit in de 
Ouderraad op school.

Mijn hobby’s zijn tennissen, 
dansmariekes en knuffelen 
met mijn konijnen Stientje en 
Nientje. Door de dansmariekes 
ben ik al jaren bij de carnaval 
betrokken en dit jaar dus ook 
als hofdame!
Ik heb er zin in om er een 
betoverende carnaval van te 
maken samen met Prinses Glow 
en Hofdame Glitter.

Liefs,
Hofdame Glamour

Hallo allemaal, mijn naam 
is Kiki de Rooij. Maar deze 
carnaval heet ik Hofdame 
Glitter! Ik zit in groep 8 van 
Brede School Heuvelrijk te 
Gerwen.

In januari word ik 12 jaar oud 
en ik woon samen met mijn 
moeder en zusjes, Loulou en 
Jacky in Gerwen. Onze hond 
heet Pippi Langkous en onze 
kater Pietje.

Twee keer in de week train ik 
met hockey en op zaterdag 
speel ik wedstrijden, daarnaast 
turn ik een keer in de week en 
ga ik heel graag vissen. Het 
liefste op grote karpers. 

Maar nu over carnaval, dat is er 
met de paplepel ingegoten. Al 
van kleins af aan zijn we ieder 
jaar naar de kindercarnaval en 
optocht bij De Narre-Kappen 
geweest. Daarom zie ik er dit 
jaar naar uit om samen met 
Prinses Glow en Hofdame 
Glamour deze carnaval te gaan 
shinen!

De jurken zijn klaar en het 
dansje hebben we geoefend 
dus laat maar komen die 
carnaval, ik heb er zin in.
 
Met Glitterende groet, 
Hofdame Glitter 

Hofdame Glamour

Hofdame Glitter

Proclamatie der jeugdhoogheden

Programma jeugdcarnaval

Ik, Prinses Glow, Jeugdprinses 
van ’t Narregat, met mijn 
Hofdames Glitter en Glamour 
verklaren samen dat vanaf 
vandaag tot en met carnaval 
2023 de volgende regels van 
kracht zullen zijn:

Ten eerste:
Dat we het kei gaaf vinden dat wij 
Jeugdprinses en Hofdames zijn 
geworden.

Ten tweede:
Dat we heel veel plezier gaan 
maken.
 
Ten derde:
Dat ’t Narregat het gezelligste 
carnavalsdorp van Brabant wordt.
 
Ten vierde:
Dat iedereen verkleed is met 
carnaval.

Ten vijfde: 
Dat we niet zeuren als het weer 

wat minder is.

Ten zesde:
Dat we ons drankje gewoon 
opdrinken en niet in de lucht 
gooien.

Ten zevende:
Dat de pauzes op school wel wat 
langer mogen duren.

Ten achtste:
Dat we corona buiten de deur 
houden.

Ten negende:
Dat er voor de jeugd onder de 
achttien GEEN bier is.
 
Ten tiende:
Dat we gaan voor alles wat er in zit.

Ten elfde:
Dat 2023 voor ons een carnaval 
wordt om nooit te vergeten!!!

Carnavalszondag
“Een wonderlijk Speelparadijs”
Op carnavalszondag wordt 
de residentie van De Narre-
Kappen omgetoverd tot een 
wonderlijk speelparadijs met 
diverse wonderlijke spellen. Er 
zijn springkussens, muziek, dans 
en een grote knutselhoek. Voor 
alle kinderen is er wat leuks te 
beleven! Tussendoor zullen we 
met en tegen elkaar een aantal 
wonderlijke spellen spelen. 
Voor een glaasje ranja en iets 
lekkers wordt gezorgd. 

De middag begint om 15.11 uur. 
Zorg dat je erbij bent, dit wil je niet 
missen!

Carnavalsdinsdag 
“Jeugdmiddag in Wonderland”
Op carnavalsdinsdag is onze 
WONDERLIJKE JEUGDMIDDAG. 
Dan heeft de jeugd het voor het 
zeggen!! Jeugdprinses Glow met 
Hofdames Glitter en Glamour 
zorgen die middag voor een 
wonderlijke show met volop spel 
en spektakel voor klein en groot. 
Daarbij slaan we het bekende 
soesjes gooien en kliederspel 
natuurlijk niet over. We nodigen 
alle kinderen uit om met ons in het 
Narregat te feesten en plezier te 
maken!

De middag begint om 14.11 uur. 
Kom jij ook gezellig mee feesten?

Het wOrDt eeN wOnDerlIJKe ShOw 
Met GLItter, GLamOUr en GLOW
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Dansgarde 2023
Ik ben Alysha. 
Ik ben 8 jaar 
en woon 
in Gerwen. 
Mijn hobby 
is armbandjes 
maken. Sinds 
twee jaartjes zit ik 
samen met mijn zus Angel bij de 
dansmariekes. Ik vind het leuk om 
bij de dansmariekes te zijn, omdat 
het leuk is om te oefenen en te 
dansen. De pauzes zijn leuk. Mijn 
beste vriendinnetje is Sjuul. Ook 
het optreden vind ik heel leuk om 
te doen, omdat veel mensen dan 
komen kijken en carnaval heel leuk 
is! Groetjes Alysha

Hallo, ik ben 
Angel en 
ik ben 10 
jaar oud. 
Mijn hobby 
is armbandjes 
maken. Mijn 
favoriete sport is dansmariekes. 
Ik vind carnaval leuk, omdat het 
optreden leuk is en het gezellig 
is. Én het oefenen is ook heel leuk 
en gezellig. Ik vind het leuk en 
gezellig, omdat we het met de 
hele groep doen en we ook heel 
veel leuke pauzes hebben! De 
pakjes vind ik ook heel erg leuk en 
ik vind het echt heel gezellig met 
z’n allen. Mijn beste vriendinnen 
zijn Kirsten, Djem en Laura. 
Maar met iedereen spelen is ook 
gezellig. Ik vind het heel leuk om 
op deze sport te zitten en wil het 
nog lang blijven doen!
Groetjes Angel

Ik ben Djem 
de Punder 
en dit jaar 
ben ik 
Jeugdprinses 
Glow. Dit 
is mijn vijfde 
seizoen bij de 
dansmariekes. Ik vind het super 
gezellig om met z’n allen te 
dansen en carnaval te vieren. Dit 
jaar gaat het een carnaval worden 

om nooit meer te vergeten!

Hoi, ik ben Elin, 
ik ben 11 jaar 
en dit is mijn 
vierde of 
misschien 
al vijfde 
jaar bij de 
dansmariekes 
van Gerwen. Ik zit 
op de Dassenburcht in Nuenen. 
En dan zal je denken; waarom 
ik dan in Gerwen dans? Nou dat 
komt omdat ik eerst in Gerwen op 
school zat. Maar ik vind carnaval 
in Gerwen leuker dan in Nuenen! 
En dan zie ik mijn vriendinnen uit 
Gerwen. 
Mijn hobby’s zijn dansen, zingen, 
tekenen en paardrijden (al mag ik 
er niet op). De sporten waar ik op 
zit zijn klassiek ballet, natuurlijk 
dansmariekes en scouting. En ik 
vind carnaval leuk om het dansen 
natuurlijk en dat ik meer dan ooit 
mag snoepen tijdens carnaval.

Hoi allemaal,
Mijn naam 
is Isa 
Venhuizen 
en ben 8 
jaar oud. Ik 
woon samen 
met papa Erik, 
mama Kelly en 
broer Cas op de Goudhoeksland. 
Een echte carnavalsstraat met 
de Grote prins en adjudant en 
de Jeugdhofdame. Ik zit in groep 
5 van Brede School Heuvelrijk. 
Verder ben ik bij de voetbalclub 
Juventud keepster van ons team. 
Ik houd van buitenspelen, vooral 
voetballen met mijn vrienden en 
knutselen. 
Carnaval vier ik al mijn hele leven, 
mijn mama Kelly en papa Erik zijn 
ook echte carnavalsvierders. Bij de 
dansmariekes ben ik nu voor het 
derde jaar. Maar het is het eerste 
jaar waarin ik echt mag dansen. Ik 
heb superveel zin in alle dansen 
en vooral de sluiting om de panty 
kapot te scheuren! ALAAAAAF Isa

Ik ben Kirsten 
Rensen. Ik 
ben 10 jaar 
en mijn 
hobby’s zijn: 
scouting, 
tekenen, 
knutselen, 
buiten spelen en 
lezen. Scouting vind ik leuk omdat 
ik buiten bezig ben en omdat ik 
dan gezellig met andere kinderen 
kan spelen. Tekenen en knutselen 
vind ik leuk omdat ik mijn creati-
viteit en fantasie kwijt kan. Buiten 
spelen vind ik fijn want ik ben 
graag buiten. Lezen is fantastisch 
omdat het je in een andere wereld 
brengt. En de dansmariekes vind 
ik natuurlijk supertof! Dansen 
geeft mij een vrij gevoel en het 
is ook superleuk omdat je het 
in een groep doet. Optreden is 
supertof want je kunt laten zien 
wat je kan en waar je het hele jaar 
op geoefend hebt. Het applaus is 
natuurlijk ook geweldig.

Hallo Narren en 
Narrinnen!
Ik ben Laura 
van Keulen 
en ik ben 
7 jaar oud. 
Zodra ik 6 jaar 
oud werd, ben 
ik bij de dansma-
riekes gegaan. Toen nog samen 
met mijn grote zus. Mijn hobby’s 
zijn dansen en paardrijden en dan 
vooral op mijn eigen pony Karlijn.
Hop, hop met z’n allen in galop 
naar een super carnaval!

Hoi. Ik ben 
Lian van 
Llankvelt 
en ik ben 
11 jaar. Ik 
woon samen 
met mijn 
vader Twan, mijn 
moeder Marion en broertje Stijn 
op een boerderij in Gerwen. Mijn 

hobby’s zijn dansmariekes en 
korfballen. Ik vind het ook leuk om 
op de boerderij mee te helpen en 
met de kalfjes te knuffelen. 
Groetjes Lian

Ik ben Maud 
van Helden. 
Ik ben 11 
jaar oud en 
zit in groep 
8. Sinds mijn 
zevende zit ik bij 
de dansmariekes, samen met een 
aantal vriendinnen. Ik vind het 
leuk om met de groep een dans 
te oefenen en op te treden. Het 
optreden doe ik dan ook met veel 
plezier. Dit jaar wordt gelukkig 
weer een normaal jaar met veel 
optredens bij De Narre-Kappen 
en andere verenigingen. Maar 
het optreden tijdens de carnaval 
in 2021 dat door corona buiten 
voor het paard in de sneeuw werd 
gedaan, was heel bijzonder. 
Naast dansen vind ik tennissen 
en knuffelen met mijn konijnen 
Stientje en Nientje leuk. Door de 
dansmariekes ben ik al jaren bij 
de carnaval betrokken. Dit wordt 
een bijzonder jaar want ik ben 
naast dansmarieke ook Hofdame 
Glamour! 

Mijn naam 
is Quincy. 
Ik ben 11 
jaar. Ik heb 
een broer 
van 16 jaar 
en een zusje 
van 2 jaar. Mijn 
hobby’s zijn dansen, paardrijden 
en knutselen. Ik zit nu drie jaar 
bij de dansmariekes en vind het 
nog steeds superleuk! Ik vind 
carnaval geweldig, want het is 
een groot feest vol met muziek, 
gezang en natuurlijk gedans. En 
omdat ik natuurlijk van dansen 
en carnaval hou, ben ik bij de 
dansmariekes gegaan. Thuis ben 
ik ook altijd aan het dansen zodra 
er muziek op staat. Wat bij mij 
thuis eigenlijk altijd wel is. Dit jaar 

heb ik natuurlijk weer heel veel 
zin in carnaval, jullie ook? Groetjes 
Quincy.

Hoi, ik ben 
Roos en ik 
ben 11 jaar 
oud. Ik zit 
op Brede 
School 
Heuvelrijk in 
Gerwen. Mijn 
hobby’s zijn voetbal, dansma-
riekes, paardrijden en Jong 
Nederland. Carnaval is heel leuk 
omdat je lekker kan feesten en 
daar hou ik van en je bent gewoon 
met elkaar en daar draait het om! 
En als je van carnaval houdt en van 
optreden, kom dan zeker bij de 
dansmariekes. Het is altijd super-
gezellig. Doei doei.

Hallo, mijn 
naam is 
Sjuul de 
Punder. Ik 
ben 8 jaar 
en zit in 
groep 5 van 
Brede School 
Heuvelrijk. 
Mijn hobby’s zijn paardrijden 
en dansen. We hebben thuis 
een puppy: Mango. Daar ben ik 
helemaal weg van en ik speel erg 
heel graag mee.

Ik vind het superleuk om bij de 
dansmariekes te zijn, omdat we 
daar leuke dansen leren en we het 
er altijd heel gezellig hebben met 
de meiden. Ik vind het heel gaaf 
dat we nu veel op mogen treden, 
want dit is het derde seizoen dat 
ik erbij ben, maar vanwege corona 
hebben we tijdens mijn eerste 
seizoenen maar weinig op kunnen 
treden. Dit jaar is ook nog eens 
extra speciaal voor mij omdat mijn 
zus Jeugdprinses is.
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Hallo, ik ben 
Karlijn Mol, 
ik ben 12 jaar 
oud en ik zit 
in de eerste 
klas van het 
Commanderij 
College in Beek 
en Donk. Ik woon met mijn papa 
Casper, mama Femke en broertje 
Koen al mijn hele leven in Gerwen. 
Ik heb eerst vijf jaar gedanst bij de 
dansgarde en nu voor het eerste 
jaar bij de showdansgroep. Ik vind 
het super gezellig met alle meiden 
en ik heb veel zin in de optredens. 
In 2022 was ik ook nog hofdame 
in het Jeugdtrio. Naast dansen, 
heb ik nog veel andere hobby’s. 
Ik voetbal bij Juventud, ben lid 
van Jong Nederland en ik volg 
musicalles bij Shine. Ik hoop dat 
we met zijn allen nog een fijne tijd 
gaan beleven en ik wens iedereen 
een hele fijne carnaval.

Hoi ik ben Kee. 
IK ben 14 jaar 
en zit al sinds 
2016 bij de 
dansma-
riekes. Het 
leukste vind 
ik dat het altijd 
gezellig is. Ik zit 
nu 3 jaar bij de showdans en vind 
het heel leuk om te doen. Ook 
ben ik heel blij dat het dit jaar 
weer normaal is en weer gewoon 
kunnen optreden. Naast de 
showdans, dans ik ook nog twee 

keer per week in Het Klooster. Ik 
vind het ook leuk om met vrienden 
af te spreken en te bakken. 
Het allerleukste aan carnaval vind 
ik dat iedereen altijd zichzelf is 
en dat en het nooit saai is hier in 
Gerwen. Ik ben helemaal klaar voor 
carnaval 2023. 

Hai, ik ben 
Maartje 
Bastiaansen. 
Ik ben 16 jaar 
oud en woon 
natuurlijk in 
het mooie dorpje 
Gerwen! Ik begon 11 jaar geleden 
te dansen bij de dansmariekes en 
ben het nooit zat geworden. Na 
enkele jaren dansgarde, dans ik 
nu bij de showdans. Carnaval zit 
gewoon in de familie, want ons 
pap was prins in 2014, mijn zussen 
jeugdhofdame en jeugdprinses 
in 2016 en ik was jeugdhofdame 
Crystal in 2018! Ik ben carnaval nog 
lang niet zat en blijf nog vele jaren 
lid!

Hey! Ik ben 
Marly 
Donkers 
en ik ben 
17 jaar oud. 
Ik woon al 
heel mijn leven 
in Gerwen en zit nu alweer 11 jaar 
bij de carnavalsvereniging. Eerst 
bij de dansmariekes en nu bij de 
showdans. Mijn ouders zijn Anton 
en Sandra Donkers en ik heb een 

broertje. Ik voetbal bij Juventud, 
waar ik bij de meisjes onder 17 jaar 
zit. Ook zit ik bij Jong Nederland 
en hou ik wel van een feestje met 
mijn vrienden. Daarnaast werk ik 
bij de Jumbo in Nuenen (Jumbo 
Kernkwartier) en zit nu in mijn 
eerste jaar van de mbo-opleiding 
voor ‘’Zelfstandig Kok’’.

Hallo, ik ben 
Roos de 
Vries. Ik 
ben 13 jaar 
oud en 
ik doe als 
sport hockey 
en natuurlijk 
de showdans! 
Ik zit al sinds 2016, samen met 
mijn zus (Kee), bij de carnavals-
vereniging. Eerst begon ik met de 
dansmariekes en nu de showdans. 
Ik vind het altijd mega leuk tijdens 
carnaval, want dan is het altijd zo 
gezellig en leuk met iedereen. Ik 
hoop dat dit ook weer een leuk 
jaar gaat worden net zoals altijd 
want ik heb er weer zin in!
Leuke carnaval gewenst aan 
iedereen! Groetjes Roos!

Van links naar rechts:

Maartje:
Hoi mijn naam is Maartje Janssen 
en ik ben 12 jaar. Officieel woon 
ik in De Rips maar vooral in de 
schoolvakanties ben ik in Gerwen 
bij mijn moeder Nicole en mijn 
bonuspapa Vincent van Kuringen. 
Ik heb twee broertjes Tim en Ties. 
Mijn hobby’s zijn saxofoon spelen 
en basketbal. Naast de Jeugdraad 
van De Narre-Kappen in Gerwen 
zit ik ook bij de Raad van Elf van 
de Streupers in De Rips. Een druk 
programma met carnaval dus. Ik 
wens iedereen een super leuke 
carnaval!!!
Groetjes, Maartje

Lonneke:
Hallo ik ben Lonneke Engelen en 
woon in Gerwen. Ik zit ingroep 7 
en ben lid van de Jeugdraad. Dit 
jaar is het beetje anders gegaan 

daarom zitten mijn vriendinnen 
en ik in de jeugdraad met Prinses 
Glow, Hofdame Glamour en 
Hofdame Glitter. Volgend jaar, 
als ik in groep 8 zit, hoop ik zelf 
Prinses of Hofdame te worden 
want dat lijkt me geweldig. 
Carnaval is leuk omdat ik er met 
mijn vriendinnen dan altijd een 
gezellig feest van kan maken. Ik 
vier het al mijn hele leven. Van 
mijn 5 tot 9 jaar heb ik bij de 
dansmariekes gedanst en mijn 
papa en mama zijn in 2017 ook 
Prins en Prinses geweest. Dit jaar 
heb ik zin om overal naartoe te 
gaan en tijdens de optocht op de 
Prinsenwagen te staan en snoep te 
gooien. En het kliederspel tijdens 
de jeugdmiddag! Zin in!!!

Roos:
Hoi ik ben Roos, ben 11 jaar oud en 
woon met mijn papa, mama, broer 
en hond Coco aan de Tip. Mijn 

hobby’s zijn paardrijden, voetbal 
en dansmariekes. Ik vind het super 
gezellig in de raad en ik vind het 
een geweldig trio!
Doei doei

Julia:
Ik ben Julia, ik ben 12 jaar oud en 
ik woon in Gerwen. Ik zit in groep 
8 op Brede School Heuvelrijk. Mijn 
hobby’s zijn turnen en spelen 
met mijn kleine neefje. Ik zit in 
de jeugdraad omdat ik het leuk 
vind om iets te doen in het dorp. 
Helaas kan ik niet bij carnaval zelf 
zijn want wij gaan ieder jaar met 
carnaval op vakantie met ons hele 
gezin en opa en oma. Dan gaan wij 
altijd naar Lanzarote. Het is daar 
heerlijk weer, minstens 20 graden. 
Beter als hier. Ik vind het leukste 
aan carnaval dat wij ons mogen 
verkleden. Hoe gekker hoe leuker.

Kirsten:
Ik ben Kirsten Rensen, ik word net 
na de carnaval 11 jaar en ik zit in 
groep 7 op Heuvelrijk. Voor De 
Narre-Kappen zit ik dit jaar in de 
Jeugdraad en dat is superleuk. Ik 
zit ook bij de dansmariekes, dus ik 
kom twee keer in deze krant voor! 
Ik woon thuis in Gerwen met twee 
broertjes en één zus. Dat is gezellig 
druk. Nu we na corona weer 
begonnen zijn met carnaval, ben ik 
er sinds 11 november al heel vaak 
bij. Tot nu toe vind ik de bekend-
making het allerleukste. Maar 
optreden met de dansmariekes 
vind ik ook erg leuk! 
Groetjes Kirsten

Pippa:
Hoi ik ben Pippa, ben 10 jaar 
oud en hou heel erg van sushi 
en knutsel heel graag. Door mijn 
Limburgse oma ben ik al veel in 
Limburg wezen carnavallen. Mijn 

nieuwsgierigheid om mee te 
doen met de Jeugdraad komt ook 
hierdoor. Mijn goede vriendin is 
jeugdprinses dit maakt het extra 
leuk!! Door alle bijeenkomsten leer 
ik nog veel meer over de carnaval 
want met de jeugdraad doen we 
allemaal extra andere dingen, 
vanaf 11-11 tot en met carnaval.
Alaaf!

Emily:
Hoi ik ben Emily, naast de 
Jeugdraad en naar school gaan, 
speel ik badminton, bespeel de 
piano en doe ik aan mennen met 
onze pony Junior. Ook ben ik gek 
op mijn katjes Pukkie en Felix. Ik 
heb super veel zin in de carnaval!!!

Groetjes, Emily

Showdans

Jeugdraad 2023

Ben jij tussen de 6 en 14 jaar oud en wil jij ook bij de dansmariekes? Wacht dan niet langer 
en stuur een mailtje naar dansgarde@narre-kappen.nl. Tot snel!
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In memoriam: Harrie

Gerwense Zwamavonden

In juli 2022 hebben we helaas 
afscheid moeten nemen van 
ons raadslid Harrie Vermeltfoort. 
Na een anderhalf jaar kei hard 
gevochten te hebben tegen de 
heftige ziekte waaraan hij leed, is 
hij op 15 juli overleden. Harrie was 
tot het eind toe lid van de Raad 
van Elf waar hij vanaf 1997 lid van 
is geweest. Daarnaast zullen de 
meeste mensen hem kennen als 
Prins Diezel in 2006 of als opper-
spreekstalmeester tijdens de 
Seniorenmiddag waarbij hij veel 
mensen blij heeft kunnen maken 
met het omroepen van het juiste 
BINGOnummertje.

Zaterdag 25 juni hebben we als 
vereniging nog bij hem in de 
achtertuin een toast op hem 
gedronken, een moment waarbij 
hij zichtbaar aangedaan was. Een 
moment als blijk van waardering 
voor hem en de strijd die hij de 
afgelopen jaren gestreden heeft. 
We gaan aan Harrie een mooi 
en fijn mens missen. Iemand die 
altijd in was voor een grapje of zelf 
onderdeel uitmaakte van iemand 
anders zijn grap.

Harrie ontzettend bedankt voor 
jouw bijdrage aan onze vereniging!

Dit jaar organiseert CV De Narre-
Kappen alweer de 37e editie van 
deze gezellige zwamavonden. Dit 
jaar voor de eerste maal in onze 
nieuwe residentie ‘De NarreBar’ in 
Gerwen.

Tijdens deze knotsgezellige 
tonpraatavond krijgt u een reeks 
van topartiesten voorgeschoteld. 
Naast de bekende tonpraters Dirk 
Kouwenberg, Hans Keeris, Berry 
Knapen en Rob Bouwman 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 Wissiknie. 
Deze laatste wordt op vrijdag 17 
februari vervangen door Stenzel & 
Kivits.

De combinatie van entertainment, 
humor, muziek en cabaret is voor 
jong en oud een gezellig feest-
avondje waarbij de lachspieren op 
volle kracht zullen moeten werken. 
De eerste avond is op vrijdag 10 
februari gevolgd door de tweede 
avond op zaterdag 11 februari. 
De laatste avond is op vrijdag 17 
februari.

Kaarten verkrijgbaar bij Tuinders-
bedrijf André van Rooij in Gerwen. 
Wees er snel bij want vol = vol!
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  Gegarandeerd 24/7 service

Professionele installatie      
Materialen van hoge kwaliteit

Voor meer informatie:
A2B security: 

 www.a2bsecurity.nl

 0492 - 792494
  info@a2bsecurity.nl



Mei 2022 overleed onze Anja, 
aan de gevolgen van uitgezaaide 
darmkanker. Veel te jong, ze mocht 
maar 56 jaar worden. Ze had 
niets liever gewild dan nog heel 
veel jaren samen met ons door te 
kunnen brengen en wij niets liever 
dan ook met haar. We missen onze 
lieve mama, vrouw, dochter, zus, 
schoonmama, tante en vriendin 
enorm. En helaas geldt dat ook 
voor meer mensen uit onze teams. 
Uit het fietsteam moet iemand van 
ons zijn vader missen door deze 
rotziekte en in het wandelteam 
iemand haar tante. Dat gemis moet 
niemand meer hoeven voelen.

Dáárom gaan wij - Anja’s gezin, 
familie en vrienden – donderdag 
1 juni 2023 de Alpe d’Huzes 
beklimmen. In twee teams gaan 
we wandelend en fietsend die 
berg op. Gaan we samen met Anja 
naar de top. Om zoveel mogelijk 

geld op te halen voor onderzoek 
naar kanker. Samen gaan wij 
de strijd aan met die berg. Daar 
moeten de meesten van ons 
nog ‘even’ flink voor trainen de 
komende maanden. En het zal echt 
wel afzien worden 1 juni. Maar 
dat doen wij graag, omdat we in 
ons doel geloven. Dat wij samen 
kunnen werken aan een wereld 
waarin je niet meer doodgaat aan 
kanker. Geloof jij met ons mee? 
Steun ons dan. Alvast bedankt!

Meer informatie op onze website: 
www.samenmetanjanaardetop.nl

Jullie zijn toppers! Dankjulliewel! 

Liefs,

Erica Schoenmakers 
(Adjudant Lator, Raod van 
Zatterdag)

Samen met 
Anja naar de 
top van Alpe 
d’HuZes

www.unibrew-nederland.nl
UNIBREW 

Beekerheide 15A
5741 HB Beek en Donk
085 105 19 84
info@unibrew.nl

van den Broek
Tegels, Tegelwerken & Sanitair

+ TEGELS
+ MOZAIEK
+ NATUURSTEEN
+ BADMEUBELS
+ SANITAIR
+ COMPLETE BADKAMERS
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Club 111
We staan te 
springen!

S.C ’t Eenoodje

De Gerwense 
Dorpsmuzikanten

Echt waar - we staan te springen! 

De doelstelling van Club 111 is 
zoals velen weten 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 carnavals-
vierders 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 c.a. om gezamenlijk tot 
een juiste verdeling te komen 
van alle donaties die wij jaarlijks 
ontvangen.

Het bestuur van Club 111 vertegen-
woordigt 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 Ons 
Dorp. 

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

Namens het bestuur van Club 
111 kijken we extra uit naar deze 
carnaval, bedanken wij al onze 
donateurs en wensen wij iedereen 
een geweldig carnavalsfeest toe.

Bart Verkuijlen (voorzitter)
Karin Noll (secretaris)
Cindy Kuijten (penningmeester)
Jeroen Knoben (bestuurslid)
Ronald Buijs (nieuw bestuurslid)

S.C ’t Eenoodje is er met carnaval 
2023 weer bij! En na twee jaar bar 
weinig carnaval zijn we daar ook 
wel weer aan toe. We hebben er 
zin in en kijken uit naar een mooi 
carnaval 2023.

Dit jaar dus ook weer een echt 
voorseizoen met prinsen-
ballen, kapellenfestivals en 

zwamavonden. Geen van allen 
compleet zonder muziekskes 
uiteraard, dus wij zullen er te 
vinden zijn. Dat is namelijk nog 
altijd wat we met carnaval het 
liefste doen: muziek maken en een 
feestje bouwen!

Ook dit jaar hebben we weer een 
aantal nieuwe nummers om het 

repertoire lekker up to date te 
houden. Alhoewel we de oude 
vertrouwde knallers ook nog 
steeds ten gehore zullen brengen. 
Houd onze social media en website 
goed in de gaten om te zien waar 
we te horen zijn tijdens komende 
carnaval!

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 uitgebreid repertoire altijd een 
graag gezien orkest om een leuke 
avond/middag te verzorgen. Ze 
bestaan dit jaar alweer bijna 40 Jaar! 
De Gerwense Dorpsmuzikanten 
zijn ontstaan uit de carnavalsband 

“De Oelewappers” en nog steeds 
betrokken bij het Gerwense 
carnaval. Ze doen dit met veel 
plezier voor CV De Narre-Kappen. 
De carnavalsmis en de senioren-
middag 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 
2023 gewenst... ALAAF! Pagina 25





Sonseweg 5 - Lieshout
06 - 48 27 37 18

•  airconditioning

•
  
koeltechniek

•  Nuenen 040 291 28 83

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 

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 alleen 
de alledaagse carnavalsmuziek. 
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! Voor en tijdens 
carnaval zijn ze weer veel te vinden 
in Nuenen c.a. 

Dus kun je geen genoeg van hen 
krijgen: kom een dansje maken op 
hun muziek.

Niet alleen muziek maken zit de 
band in het bloed. Ook meedoen 
aan de carnavalsoptocht 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. Het wordt 
een waar spektakel met hilarische 
acts, bloedstollende trucs en 
wonderen waar je je ogen bij 
uitkijkt. Dus, hooggeëerd publiek: 
komt dat zien!

Zsa 
Zsa 
Zsoe



Aansluitend op de optocht van Gerwen: 

Optochtbal in De NarreBar bij CV De Narre-Kappen

Gratis entree!
Bring wieder deine MEGA  STIMMUNG mit ja!

ZAT 
18 FEB 
2023
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Route 
Optocht 
Gerwen

Feest mee met de carnavals-
optocht in Gerwen!
Op zaterdag 18 februari is het 
zover: de eerste carnavalsoptocht 
van de gemeente Nuenen c.a. is in 
Gerwen! We gaan ervan uit dat het 
weer een mooie tocht zal worden. 
Na afloop van de Gerwense 
optocht is het bere        gezellige 
Optochtbal. Dit jaar zullen de 
Nünentaler Schürzenjäger onze 
residentie op z’n kop zetten. Zorg 
dat je erbij bent!

De optocht start om 14.11 uur. 
De route is hetzelfde als andere 

jaren. Onderweg worden er 
stembiljetten voor de publieks-
prijs uitgedeeld. Hiermee kun je 
als toeschouwer stemmen op de 
groep of deelnemer die volgens 
jou de leukste act neerzet. De 
winnaar van de publieksprijs wint 
€ 55. 

De jeugd ontvangt startgeld: 
€ 4 per kind (categorie jeugd 
individueel) en als groep € 25 
(categorie jeugdloopgroep of 
jeugdwagen). Schrijf je dus snel in!

Tijdens het optochtbal wordt ook 
de prijs uitgereikt voor de mooist 
verklede groep en individueel. Het 
is dus zeker de moeite waard om je 
mooiste, gekste outfit uit de kast 
te halen. 

Wil je meedoen met de optocht? 
Gebruik dan het inschrijff    ormulier 
op onze website (www.narre-
kappen.nl > optocht). Je kunt ook 
bellen naar Femke Mol om je op te 
geven: 06-31957851.
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Foto’s 2023
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Den Binnen 4b Nuenen
040 842 7366

info@nhbhekwerk.nl
www.nhbhekwerk.nl



 
 
 
 
 
 
  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

Dick Wijnhoven 
De Dieze 24E, Best
0499 71 26 10
info@creagi�swear.nl
www.creagi�swear.nlYour business in pro  motion

Wear is 
da fisje?

Voor al uw  rela�egeschenken, premiums enbedrijfskleding

IS JOUW COLLEGA 
OOK ZO’N CLOWN ?
Kom naar APS voor een nieuwe!

apspersoneel.nl



Wij zijn erg CONTENT met 

onze Adjudant Aventura!!!

Content Autogroep
Pietersbergweg 9
5628 BS Eindhoven
www.contentautogroep.nl

info@wijlaarsbouwentimmerwerken.nl
06 12926585
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In ‘t Narregat drinkte een lekker bekske koffie van

Amfoor 3 Eindhoven | info@clockscoffee.nl | 06 – 46 89 61 10

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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Bram Daams
Van Maerlandstraat 21

5671 VL NUENEN 
06 5174 7439

info@brambrandveiligheid.nl
www.brambrandveiligheid.nl

 

 

 

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 

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 17 t/m 23 februari



De Stam
Café

Bas van Keulen
Gerwenseweg 38 Gerwen

040-2836271/06-53965925

volg de deftige aap op

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

Markt 14
Helmond

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

www.ajansenbv.com

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

Meer dan je verwacht!

Meer uit
je dag
halen



Ostaderplantsoen 14, 5721VX Asten
040-3043300  info@it-con.nl

Hardware & Software • Cloud diensten

Service & Support • IP Security systemen

Van Lieshoutgaarde 1a Nuenen

Senioren-
middag 
in De NarreBar bij 
De Narre-Kappen
Zaterdag 11 Februari organiseert 
CV De Narre-Kappen de senioren -
middag in hun gloednieuwe 
residentie. Om 13.11 uur zullen 
de deuren geopend worden. Om 
13.30 uur zullen prins Jogadero 
met zijn adjudanten Pérola en 
Aventura en jeugdprinses Glow 
met haar hofdames Glitter en 
Glamour u hartelijk ontvangen 
met koffie en vlaai. 

Daarna volgt er een leuk 
programma met artiesten uit 
Gerwen en ver daarbuiten. Ook dit 

jaar kunnen er weer fantastische 
prijzen gewonnen worden tijdens 
het kienen en zal bekend worden 
wie de twaalfde senior van het 
jaar gaat worden. Deze gezellige 
middag sluiten we af met een 
heerlijke koffietafel. 

De middag is gratis en u hoeft 
u niet vooraf op te geven. Een 
vrijwillige bijdrage is natuurlijk 
altijd zeer welkom, zodat wij ook 
volgend jaar weer een gezellige 
middag voor de ouderen van 
Gerwen kunnen organiseren.



40

Wout van de Waterlaan 4 
 5674 XP Gerwen 
06 - 46 73 01 69

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 

Uw partner in bouw en vastgoedwww.bangroep.com



Collse Heide 64 5674VN 040-2831815

www.fritsdijk.nl

ALAAF!

TIMMERWERKEN
Mathijs Donkers

0031 (0)6 30014048
info@mathijsdonkerstimmerwerken.nl 
www.mathijsdonkerstimmerwerken.nl

Pinckart 5-7 Nuenen - 040 283 57 35
www.erbeekeukens.nl - info@erbeekeukens.nl

Prinsen-
schieten 2023
Op zondag 15 januari jl. vond 
het traditionele Prinsenschieten 
weer plaats op de (nagenoeg 
verbouwde) Schutsherd. Jaarlijks 
is het aan de hoogheden van 
zowel Gerwen als Lieshout om de 
eeuwige roem mee naar hun dorp 
te nemen. 

Voor het schietfestijn kon 
beginnen was het aan de 
hoogheden om elkaar een 
‘’handicap’’ toe te spelen. Prins 
Jogadero speelde in op de 
actualiteit en had voor de prins van 
De Raopers een ‘’klote geweer’’ 
gemaakt. Zij hebben zich de 
laatste weken nogal klote gevoeld 
omdat zij hun tonpraterston kwijt 
waren. Laten het De Narre-Kappen 
zijn geweest die deze ton netjes 
opgeraapt hebben en een veilig 
onderkomen hebben gegeven. 
Na flink onderhandelen was dit 
probleem zo opgelost! 

Ook Prins René d’n Twidde had 
een handicap voor de schieters, 
daar zij altijd strak in het pak 
zitten werden zijn tegenstanders 
ingewikkeld met folie. En als dat 
alles nog niet genoeg was zorgde 
de koning van Het Heilig Kruisgilde 
ervoor dat mikken niet meeviel. Als 
oud-duikinstructeur en brildrager 

met min acht zorgde hij ervoor dat 
de hoogheden voorzien werden 
van een duikbril met dezelfde 
sterkte en brillen met ‘’jampot-
glazen’’. 

Nadat het toebedelen van al deze 
handicaps was afgewerkt en de 
schutsboom was gevrijwaard van 
de kwade geesten kon er worden 
geschoten. Na het 27e schot was 
het Prins René d’n Twidde van 
Raopersgat die de vogel naar 
beneden schoot. Hij kan deze 
eretitel zijn leven lang bij zich 
dragen. 

Na deze spannende strijd 
verschansten de vele bezoekers 
zich weer in D’n Schutsherd 
waar onder de gezellige klanken 
van blaaskapel Tsjonge Jonge 
het feestje zich voortzette. 
Ondertussen was er voor het 
‘’gewone volk’’ de gelegen heid om 
hun schiet kunsten te beproeven. 
Gildezuster Willemien Sengers 
ging er uiteindelijk met de prijs en 
eer vandoor. Kortom, het was weer 
een leuke en gezellige middag 
daar op het Lankveld. Dank aan 
het Heilig Kruisgilde voor de 
organisatie, het was weer goed 
van eten en drinken!



Heuvel 6
5674 RR Gerwen
040 283 6786

Quality  Smart  Waterproofing  Solutions
Waterafdichtingen & coatings

www.qsws.eu

Leon Vorstenbosch
06 22383127



esrand 20
5674 MA nuenen
info@soetbeeck.nl

s c h i ld e r w e r ke n

0 6  5 1 6 7 9 247

MAATWERK IN METAAL

06 13771651 www.vdveldennuenen.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
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Knotsgekke 
Playback  avond
Ook dit jaar staat de zondagavond 
tijdens de carnaval weer in 
het teken van de Gerwense 
playback avond. Deze gezellige 
playbackshow zal voor de eerste 
keer in onze gloednieuwe 
residentie plaatsvinden. Wij hopen 
weer veel mensen te verwelkomen 
uit heel Nuenen c.a. en ook geïnte-
resseerden van ver daarbuiten 
zijn natuurlijk van harte welkom. 
Op het podium verwachten wij 
verschillende vrienden   groepen, 
hoogheden en oud-hoogheden 
van diverse verenigingen, en 
andere rasartiesten. 

Tussen de playbackoptredens 
door zal “De Pianoman” de sfeer 
nog verder verhogen. Dit doet hij 
door te entertainen, te zingen, 

piano, gitaar en mondharmonica 
te spelen met een enorm enthou-
siasme en een flinke dosis energie. 
Hij zorgt voor veel interactie met 
het publiek. Dat klinkt toch als een 
garantie voor gezelligheid!

Aan vervoer is ook dit jaar weer 
gedacht: Lijn 111 brengt u 
moeiteloos naar Gerwen en ook 
weer terug. 

Ps. Mochten er talenten zijn die zich 
nog niet opgegeven hebben voor 
de playback, dit kan nog steeds! 
Ligt er voor jou/jullie 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



Nieuwe residentie:
De NarreBar
Met carnaval 2023 staat de 
vereniging voor de grootste 
verandering in 20 jaar. CV De 
Narre-Kappen gaat haar intrek 
nemen in een nieuwe residentie. 
Na 20 jaar trouwe dienst wordt 
de Tent op het Heuvelplein, welke 
in 2001 als vervanger van zaal 
Stad van Gerwen voor het eerst 
werd opgetuigd, verlaten en 
neemt de vereniging de sporthal 
van Brede School Heuvelrijk in 
gebruik als nieuw onderkomen. De 
plannen om de sporthal te gaan 
gebruiken stammen al uit 2012 
toen alle plannen klaar lagen om 
deze ruimte om te bouwen tot 
feestzaal, echter volgde er geen 
medewerking vanuit hogerhand. 

Nu, 10 jaar later, hangt de vlag 
er heel anders bij. Als carnavals  -
vereniging zijn wij nauw 
betrokken bij de op handen 
zijnde verbouwing van Gemeen-
schapshuis D’n Heuvel, waarbij 
naast een flinke metamorfose 
ook een verbinding zal worden 
gemaakt tussen de sporthal en 

D’n Heuvel. Maar zo ver is het op 
dit moment helaas nog niet. De 
plannen liggen op tafel en worden 
op dit moment verder uitgewerkt. 

Als club konden we daar niet op 
wachten. Wij hebben de stoute 
schoenen aangetrokken. Voor 
de overbruggingsperiode (tot 
de grote verbouwing van D’n 
Heuvel en de verbinding naar de 
gymzaal gereed is) hebben wij ons 
eigen plan getrokken. De enorm 
gestegen kosten voor de huur van 
de tent en de torenhoge brand-
stofkosten voor het verwarmen 
ervan gaven een stevige duw in de 
rug om dit jaar al de stap te maken. 

Een clubje enthousiastelingen is 
al maanden flink bezig met het 
uitwerken van de plannen, lassen, 
timmeren, maken van ontwerpen 
voor de aankleding en het maken 
van voorzieningen in de sporthal. 
En dit alles belooft een geweldig 
resultaat op te leveren! Zie de 
foto’s op deze pagina voor een 
sfeerimpressie en een preview van 

hoe het straks zal gaan zijn. 

Het is ontzettend jammer dat we 
onze vertrouwde en gezellige tent 
achter ons moeten laten. Maar 
wij zijn er allemaal van overtuigd 
dat we net zo’n mooi carnaval 
kunnen vieren in de sporthal zoals 
iedereen van ons gewend is. Wij 
zijn ontzettend blij met de steun 
en medewerking die we krijgen 
van de leiding van de basisschool 
en het bestuur van Stichting 
D’n Heuvel. Met de gang naar 
deze nieuwe residentie zijn we 
toekomstbestendig en zitten we 
hopelijk weer voor minstens 20 
jaar op deze mooie plek.

Kom gerust kijken! En laat u 
verbazen hoe een ‘saaie’ sporthal 
kan worden omgetoverd tot een 
sfeervolle feestzaal! 

De toegang tot De NarreBar zal 
zijn via het binnenplein van D’n 
Heuvel.
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Carnavalsvereniging De Narre-
Kappen is opgericht op 11 
november 1963. De vereniging telt 
op dit moment 159 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.

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 

Bestuur
Rick van de Sande (voorzitter)
Femke Mol (secretaris)
Dion Langenhuijsen (penningmeester)
Sander Bontje (lid)
Nick Bisseling (lid)

Hoogheden seizoen 2023
Prins Jogadero – Gijs Vorstenbosch
Adjudant Pérola – Myrna Sanders
Adjudant Aventura 
 – Wouter Vorstenbosch
Grootvorst – Martijn Gevers

Hoogheden jeugd:
Jeugdprinses Glow 
 – Djem de Punder
Hofdame Glitter – Kiki de Rooij
Hofdame Glamour 
 – Maud van Helden

Raad van Elf
Harold Hendriks (president)
Rick van de Sande
Erik de Groot
Sander Bontje
Anton Donkers
Vincent van Kuringen
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
Pim Kuijten
Wouter Vorstenbosch
Tom van den Berk
Mike Verkuijlen
Jordy van der Aa

Goei geklede dames
Marina van der Heijden
Carla van Vroenhoven
Kitty Engelen
Marion de Groot
Sandra Donkers
Syl van Lierop
Femke Mol
Mayke van Engelen
Iris de Louw
Iris Verhagen
Louise Lauwers
Patty Kuijten
Daisy van de Langenberg
Lieke Bastiaansen
Nicole van Kuringen

Seniorencarnaval
Ellen Sanders
Marina van der Heijden
Mieke Oerlemans
Harold Hendriks
Johan de Louw

Optocht
André van Rooij
Theo Veldkamp
Vincent van Kuringen
Johan van Vroenhoven

Redactie D’n Nar
redactie@narre-kappen.nl
Pieter van Erp
Rick van de Sande
Piet Verhagen
Sander Bontje
Femke Mol
Lieke Bastiaansen
Patty Kuijten

Playback
Nick Bisseling
Johan de Louw
Paul van den Bogaard
Jordan van de Laar

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

Jeugdcarnaval
Anton Donkers
Kitty Engelen
Nicole van Kuringen
Kelly Venhuizen
Sjors Driessen

Website
Sander Bontje

Dansgarde ‘de Knappen van de 
Narre-Kappen’ (seizoen 2023)
Elin Stravens
Djem de Punder
Maud van Helden
Alysha van den Hogenhof
Angel van den Hogenhof
Isa Venhuizen
Kirsten Rensen
Laura van Keulen
Lian van Lankvelt
Quincy Brouwer
Roos van Bladel
Sjuul de Punder

Leiding Dansgarde
Mayke van Engelen
Lieke Bastiaansen
Iris Verhagen

Showdans
Marly Donkers
Maartje Bastiaansen
Karlijn Mol
Roos de Vries
Kee de Vries

Leiding Showdans
Syl van Lierop
Fanneke van Ansem

Hoffotograaf
Sander Bontje

Prinskeuzecommissie
Johan de Louw
Dion Langenhuijsen
Pim Kuijten (geheim lid)

Carnavalsbrunch
Kristy van der Schoot
Louise Lauwers
Vincent Engelen
Carla van Vroenhoven

Afvaardiging in de Sleutel-
club/D’n Aftrap
Paul van den Bogaard
Paul van der Steen

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

Afvaardiging in bestuur 
Comité Gerwen Actief
(o.a. organisatie Kofferbakverkoop 
Gerwen)
Toon van Zeeland
Johan de Louw
Vincent Engelen
Chris van de Sande

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

Muziekskes
Erik de Groot

Elektrische muziekskes
Nick Bisseling

Verenigingsinfo & organisatie

MAAK JOUW CARNAVAL COMPLEET!MAAK JOUW CARNAVAL COMPLEET!

Bestel snel voordat ze op zijn! Informeer bij de kassa of mail naar hebbedingen@narre-hebbedingen@narre-kappen.nlkappen.nl

De enige echte Narregatter
De enige echte Narregatter

Carnavals-Carnavals-
 vlag vlag    

€ 17,50€ 17,50    

De enige echte Narregatter
De enige echte Narregatter

Carnavals-Carnavals-
sjaalsjaal

€ 11€ 11

De enige echte Narregatter
De enige echte Narregatter

CarnavalssokkenCarnavalssokken
€ 7,77€ 7,77

Leverbaar in de maten 
Leverbaar in de maten 

36-41 en 42-4636-41 en 42-46

(graag aangeven bij je bestelling)
(graag aangeven bij je bestelling)CV De Narre-KappenCV De Narre-Kappen

    VVerenigings-         erenigings-         
        speldspeld    

Grote speld: € 6 Grote speld: € 6 

Jaarplaatje dit seizoen: € 5
Jaarplaatje dit seizoen: € 5

Oudere jaarplaatjes: € 2
Oudere jaarplaatjes: € 2
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Carnavalsprogramma
van cv de narre-kappen in gerwen

20 feb: Brunch  

Schuif aan om 11:11 uur bij onze carnavals  
brunch. Wel vooraf aanmelden en een kaartje 

kopen, zie onze website!
78

EN VERDER NOG 
18 feb  D’n Aftrap (sleuteluitreiking) in MFA Nederwetten 10:00 uur
19 feb Carnavalsmis 11:00 uur
19 feb Jeugdmiddag: “Een wonderlijk Speelparadijs” 15:11 uur
21 feb Jeugdmiddag: “Jeugdmiddag in Wonderland” 14:11 uur
21 feb Sluitingsbal 20:11 uur

ZWAMAVONDEN 
10, 11 en 17 februari

Oergezellige kletsavonden vol humor met o.a. muziek, dans en de bekende tonpraters en acts Berry 
Knapen, Dirk Kouwenberg, Rob Bouwman en Hans Keeris! Aangevuld met optredens van Wissiknie, Stenzil 

en Kievits en meer. Kaarten zijn verkrijg   baar bij voorverkoop adres Tuindersbedrijf André van Rooij.
56

RECEPTIE
Op zondag 12 februari heeft u vanaf 12:33 
de gelegen heid om alle hoogheden van CV 

De NarreKappen te feliciteren.
x y

GERWENSE
PLAYBACKAVOND
Zondagavond 19 feb: de knotsgekke Gerwense 

Playbackavond. Alles kan en mag! 
Kom kijken of doe mee!

56

OPTOCHT & BAL
Zaterdag 18 februari: 14:11 uur optocht,

aansluitend optochtbal met de 

Nünentaler 
Schürzenjäger! 

vtuw

1 Zie onze volledige agenda op narrekappen.nl/agenda

www.narre-kappen.nl


