
KUUKS CARNAVAL IN EEN 

BIJZONDER JAAR
Cuijk - Het is een bijzonder jaar. Door het nog 

altijd rondwarende Corona virus, zijn de tra-

ditionele Cuijkse carnavalsevenementen niet 

mogelijk. Maar net zoals het winter is als het 

niet sneeuwt of vriest, is het ook carnaval als 

je het niet op straat of in het café kunt vieren.

Carnavals vereniging de Nölers, de Nölers Prin-

sen & adjudantenclub en de 11kroegetocht 

commissie hebben daarom een aantal activi-

teiten bedacht waardoor u gedurende de car-

navalsdagen, van zaterdag 13 februari tot en 

met dinsdag 16 februari toch het vrolijke feest-

gevoel en de ontluikende lente kunt opsnuiven. 

Op deze pagina vind u meer informatie.

NÖLERS-TV
Op Carnavalszaterdag, zondag, maandag en 

dinsdag dus 4 dagen op een rij, presenteren 

de Nölers, “Nölers-TV”, een compilatie van hi-

larische carnavalsfragmenten, van zittingen, 

optochten, 11Kroegetochten en alles wat het 

Cuijkse carnaval zo leuk maakt. Daarnaast 

wordt ook aandacht besteed aan de andere 

aspecten zoals sponsoren, sleuteloverdracht, 

mukverkiezing en de Nölers-mis. Deze frag-

menten worden toegelicht door bijzondere 

gasten in onze Nölers studio. 

Omroep de Valuwe, tekent voor de registratie 

en de shows worden dagelijks uitgezonden 

door omroep Land van Cuijk gewoon bij u op 

de kabel dus. Voor juiste zenderinformatie, zie 

www.omroeplvc.nl. De uitzendingen zijn op 

alle carnavalsdagen, van zaterdag tot en met 

dinsdag te zien tussen 20 en 21 uur ’s-avonds. 

Op ons Nölers YouTube kanaal kunt u daarna 

alles dan nog een keer rustig terugkijken. De 

Nölers zijn te vinden op www.youtube.com/

denolerscuijk

DE VLAG GAAT UIT
Met carnaval willen we zoveel mogelijk vlaggen 

in het Cuijkse straatbeeld zien. Daarom heb-

ben we aan onze leden, een Nölersvlag gratis 

ter beschikking gesteld.  Ook aan sponsoren 

en trouwe adverteerders is een vlag geschon-

ken. Mocht je niet tot een van de bovenstaande 

groepen horen maar wel een Nölersvlag of een 

andere feestelijke vlag hebben, hopen wij na-

tuurlijk ook dat je deze met carnaval laat wap-

peren, onder het motto ……SAMEN GEVEN WE 

HET KUUKSE CARNAVAL KLEUR…….. JUIST DIT 

JAAR !!!!

LID WORDEN VAN DE 

NÖLERS….. JUIST NU!!
Mocht je dit jaar lid willen worden van onze 

Cuijkse Carnavalsvereniging?  Dat kan. U ont-

vangt dan vóór de carnaval, alsnog het unie-

ke Nölersspeldje en de Nölersvlag.  Zie voor 

afbeeldingen elders op deze pagina. Voor lid 

worden, kijk op onze website www.denolers.

nl/lid-worden

HET KUUKSE 

ELFKROEGETOCHT-BORDSPEL
In de zoektocht naar een alternatief voor de ko-

mende carnavalsdinsdag heeft de Commissie 

Kuukse elfkroegetocht de laatste maanden een 

uniek bordspel ontwikkeld: DE36STE! 

Zaterdag 23 januari bleek het spel bij de lan-

cering een groot succes. De 333 exemplaren 

waren binnen een paar uur allemaal uitver-

kocht. Tijdens de 36ste editie kom je dus niet 

naar het centrum van Cuijk, maar haal je de 

grootste kroegentocht van Nederland in huis. 

Je ‘rolschaatst’ met vrienden of familie thuis 

aan de keukentafel – uiteraard met inachtne-

ming van de geldende coronaregels – langs de 

elf kroegen. Daarbij passeer je op het bordspel 

ook de podia, de muntenkassa’s en de hinder-

nissen voor wedstrijdrijders. Meer informatie 

op www.elfkroegetocht.nl

TWEE UURKES VURRAF KUUK 

2021
Cuijk – De laatste zeven jaar is het een traditie 

geworden dat het Carnaval in Kuuk ingezongen 

wordt op carnavalszaterdag met Twee Uurkes 

Vurraf. Net voor de corona uitbraak was de 

laatste op 22 februari 2020. Heel veel Kuuk-

se artiesten traden er op: de Kuukse Kèls, het 

duo Hetty en Conny, de Pronksingers, Ingrid, 

Liek en Riek, de Kuukse Dèrkes, dweilorkest Ut 

word Wa, de Twee Gees, de Kuumers en nieuw-

komers het Grüne Gild, Sandro Boschini en de 

Kuukse Hazes Glenn. In een afgelaaie tent voor 

café Goei Volluk kwamen ook nog een keer 

de beste drie van het Kwèkconcours zingen. 

De sfeer was er weer super gezellig. Adjudant 

Dries verrichtte zijn enige daad tijdens Carna-

val: de onthulling van De StieR. Dit jaar geen 

Twee Uurkes live. Maar van de laatste Twee 

Uurkes Vurraf (2020 en 2019) is een compilatie 

gemaakt: Twee Uurkes Vurraf 2021. Deze wordt 

uitgezonden op Omroep Land van Cuijk op car-

navalszaterdag 13 februari van 12.00 tot 13.00 

uur. 
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ONZE SPONSOREN EN ADVERTEERDERS
WIJ WENSEN JULLIE ENORM VEEL SUCCES IN 
DEZE BIJZONDERE TIJD EN HOPEN ER VOLGEND 
JAAR SAMEN MET JULLIE WEER EEN PRACHTIG 
CARNAVALSSEIZOEN VAN TE MAKEN!

Subway Cuijk
Witgoedservice Ronco
Hendriks muziek
Café Spinners
Café Tapperij Kansas
Stolwijk Philipsen
Empire Entertainment
B&B De Smedery
Ontmoetingscentrum Den Oeiep
Briljant Optiek
Jacobs Cuijk Wonen & Slapen 
‘t Heerehuys
Geboers Sportprijzen
Primera Cuijk
Café Goei Volluk
Makelaardij Martijn Willems
1.2.B. Fitt
Café Toebes

E-Bike 4 Delivery
Restaurant Smaak
Autobedrijf Rutten
Scheers Grondwerken
Terraq
Hema Cuijk
Slijterij Drankenhandel Cevelum
Autoschadebedrijf Van Eeden
FotoCuijk.nl
BKS Service for Galvanizing
In2Hair
EEC Elektronica
Gall&Gall
Feestcafé Taurus
J.H. Smits & Zonen
José Duckers
The Read Shop
Enorm Stevens

De Tienmorgen
Patrick Bongartz
Van Haren Installaties
Motor- en Autobedrijf Thoonen
Deco Home Peters
Autorijschool Ecar
Via Cannella Cuijk
Auto Nabuurs
J.A. ter Maten
Verkerk Verhuur
Adviseerik
Blokland Cold Stores Cuijk B.V.
Rutten Elektroshop Cuijk
DA Drogisterij & Parmumerie Obat
Entree Mode
Jacobs Rijwielhandel
Hans Geurts Cuijk B.V.


