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Hallo Beste Carnavalsvrienden, 

Hier een woord van de voorzitster van E.K.V. de Narren  

(Carin Verhagen). Als jullie dit lezen, is ons 42ste carnavalsseizoen al 

in volle gang. Dit jaar hebben wij voor het eerst in onze geschiedenis een prinses 

die ons voor gaat: prinses Louise.  

Onze prinses wordt bijgestaan door haar adjudante Michelle. Nu wij in ons 42ste jaar 

zitten als carnavalsvereniging, barst er over 2 jaar bij ons dus een geweldig feest 

los om ons 44ste jubileum te vieren. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels ook 

al in gang zijn gezet. Mede door onze sponsoren en natuurlijk ook door de hele ijve-

rige leden binnen onze vereniging, wordt dat allemaal mogelijk gemaakt. Daarvoor 

alvast mijn hartelijke dank. 

Nieuw dit seizoen, is ons mini garde groepje. Dat is weer een hele leuke nieuwe uit-

daging weer voor ons. Wij hopen zo dan ook nog meer kindjes en ouders te inspire-

ren, zodat wij over 2 jaar een paar prachtige gardes kunnen presenteren.  

De kinderen kunnen al starten met de leeftijd van 4 jaar, en deze nieuwe sterretjes 

zijn dus vanaf dit jaar ook te bewonderen op onze kindermiddagen.  

Ook hebben wij dit jaar weer van alles in petto voor de kindermiddagen; zoals een 

clown en het rad van avontuur. Meer kan ik niet verklappen, dus komt u gewoon 

gezellig langs en feest met ons mee.  

Ik zou zeggen tot ziens in Party Centrum de Molen. Alaaaf !! 

Woord van de Voorzitter... 
Beemdweg 41 

5705 BJ Helmond 

Tel: 06-41156140 

Email: info@busverhuurhelmond.nl 

www.busverhuurhelmond.nl 



www.bar"ranssen.nl 

 

 

 

Markt 3 | 5701 RM Helmond | 0492—795201 

Brabants Pandjeshuis bestaat sinds 2009. Wij werken hier met plezier en het is voor ons 

erg belangrijk dat u zich vertrouwd voelt bij ons. Klantvriendelijkheid staat bij ons dan ook 

hoog in het vaandel. Een goede naam krijg je niet, die bouw je op! 

Telefoon kapot 3jdens carnaval ? 

Knip deze bon uit en ontvang 10 % kor�ng  

op de repara3e !  

Veestraat 13 | Helmond | 06-19923684  

0619923684 

Direct Geld Nodig? 



Het	grootste	assortiment,	het	beste	advies!	

U vindt Konings verf en behang aan de Engelseweg 

221a, tegenover de Praxis en naast Karwei.  

Er is ruime gra3s parkeergelegenheid voor de deur! 



www.htnvloeren.nl 

 Lever deze kleurplaat in!  

en krijg een leuke verrassing! Inleveren 

bij iemand met een steek op ! 



Dansgarde Team E.K.V. De Narren 

www.voips.nl 

088-200 6000 

info@voips.nl 

Vondellaan 16 

5702 AK Helmond 

0492—832241  

Facebook:  

LiAle Diamonds Helmond 

Shopping & Retail 
Lucas Gasselstraat 18-20 

facebook.com/mie"orwomen 

0492— 538 582 

Miet Helmond 



Uw organisa3e verbeteren met onderzoek op maat. www.meteq.nl 

0492-541 132 

Beemdweg 8 

5705BJ Helmond 

www.tommieweber.nl 

Haptaria - Helmond 
Piet Heinstraat 46 - 5703 AL, Helmond 

0492-769076 

www.haptaria.com 

Haptaria, met de hand gesneden verse friet, kwaliteit snacks en lekkere hamburgers  

Uw	inbouwspecialist	 

Nijverheidsweg 2 

5705 BN Helmond 

0492-54 55 55 

info@peelsselected.nl 

www.peelsselected.nl 



 

 

 

 

Kom JIJ onze dansgardes versterken ? Trainingen op hoog niveau, toer-

nooien en natuurlijk……  Veel LOL! 

Interesse? Neem contact op met de dansleiding, of schrijf je in op 

www.ekvdenarren.nl Uiteraard ook leden, en raadsleden welkom! 

www.leopoldbonbons.nl 

www.sgcb.nl 

Al3jd ge-

zellig bor-

relen en 

bijkletsen! 

cafe-intenz.nl 



Woordje van…de sponsor, en optocht commissie: 

De laatste jaren ziet u bovenstaande groep regelma3g langskomen, vooral als 

sponsorcommissie. Tijd dat we ze eens voorstellen aan u! Van links naar rechts 

ziet u Erik, Nard, Stefan, Wim en Jean-Pierre staan!  

Deze club probeert elk jaar weer om de kas van de vereniging net weer dat ex-

traatje te geven waardoor de dansgardes er prach3g bijlopen, de kindermidda-

gen vol met verrassingen ziAen, en dat we elk jaar met gigan3sche prach3ge 

wagens meedoen met de grootste optocht van het zuiden! Sponsoring is zo-

veel meer dan geld of goederen, sponsoring is gunnen, en dat beseH deze club 

maar al te best! 

Ook dit boekje komt uit de crea3eve handen van deze vrienden! Zij bedanken 

dan ook alle sponsoren dat u ons (blijH) steunen! Zij gaan hard werken aan de 

opzet van ons 44e jubileum, en hopen u te zien 3jdens de carnavalsdagen, of 

bij het herrijzenisbal op 12 maart 2016! 

 



Uit de oude doos... 

E.K.V. de Narren 1974  

Middendijk 36 

5705 CC Helmond 

Tel: 0492 52 36 67 

Fax: 0492 52 29 35 

 

www.drankenhandel.net 

www.dekiloslager.nl 

Honger?  0492 - 47 43 45, Azalealaan 31,  Helmond 

www.gereM.nl 

Markstraat 17 

5701RM Helmond 

0492-533721 

Thema optocht 2016 

Mi Mekare ! 



Narren en Narrinnen beste carnavals vrienden. 

Ik zal me even aan jullie voorstellen, mijn naam is  

Peter Sandifort.  Ik vier al sinds 1998 carnaval bij E.K.V.de 

Narren en ben nu al 12 jaar ac3ef lid. Ik ben op dit mo-

ment al 9 jaar Grootvorst [zwetser] van de vereniging en 

dat doe ik met veel plezier.  

Ik heb dus al menige Prinsen aan mijn zijde gehad en de-

ze hebben ieder op zijn eigen manier hun sporen in mijn herinneringen achter 

gelaten. Dit jaar heb ik het voor recht om Grootvorst van een Prinses te mogen 

zijn wat binnen het Helmondse niet zo veel voor komt . Grootvorst zijn is in 

mijn ogen de mooiste func3e die er binnen een carnavals vereniging bestaat. 

Naast mijn func3e als zijnde Grootvorst ben ik nu ook al geruime 3jd mede se-

cretaris binnen het bestuur van de Narren, en ook maak ik sinds dit jaar deel 

uit van onze Prinsen commissie en zorg ik al bijna 14 jaar voor de versiering van 

onze residen3e, bezig bijtje dus zullen we maar zeggen. Om eerlijk te zijn vind 

ik het ook niet zo erg want ik doe alles graag en met liefde voor E.K.V.de Nar-

ren! Het enige wat ik graag nog zou willen zeggen is, kom nou eens gewoon 

een keer bij ons kijken in onze residen3e Party Centrum de Molen . Het zij met 

carnaval of met ons herrijzings bal dan zul je zien dat je met die Narren best 

wel een feestje bouwen kan.   

Met carnavalske groet, Peter,  Grootvorst der Narren     

Adjudante  

Michelle 

Prinses 

Louise 



www.meetwerk-ict.nl 

AUTOMATISERINGSDIENSTEN | CLOUDCOMPUTING | REMOTE MANAGEMENT   

HARD EN SOFTWARE | CO-LOCATION | HOSTED EXCHANGE 

088-1000 400 | info@meetwerk-ict.nl | Voor netwerken die werken! 

Frietwagen bij u aan huis ? 

www.johanslegers.nl, of 06 537 604 75 


