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Altijd Feest

Voor jong en oud

Volop Entertainment

't Geintje is het jaarlijkse informatieblad van C.V. "De Geintrappers".
Alles over het carnaval in Bemmel, voor zowel jong als oud!
Februari 2010

Carnavalsvereniging "De Geintrappers"

SPONSORS CV "de GEINTRAPPERS"

BEDANKT
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Carnavalsvereniging "De Geintrappers"
President Frank Hoekjan aan het woord
Nog een aantal dagen en we gaan het tiende jaar van deze
eeuw alweer in ik hoop een carnavalesk jaar voor ons allen.
Dus weer tijd om een stuk te schrijven als president van de
C.V. de Geintrappers.
Afgelopen seizoen hebben we een geweldige pronkzitting
met veel Bemmelse artiesten en een volle zaal gehad. Dit
was voor mij gelijk het einde van het seizoen in Nederland
want de volgende dag vertrok ik naar het Caribische
gebied. De reis daar naar toe hebben we met het schip
behoorlijk op z’n kop gestaan maar eenmaal aangekomen
in de west weet je weer waar je het allemaal voor doet. De
Carnaval zelf heb ik vorig jaar in Aruba mogen vieren. De
zaterdagavond begon met een pyjama optocht die om één
uur in de nacht begon, een rare gewaarwording in je korte
broek zo laat met een flesje bier naar de optocht kijken. Op
de zondag weer vroeg op voor een goede plek langs de
route van de “Grand Marcha”(grote optocht).
November 2009 hebben we gezamenlijk met de Blauwe
pony de steek weer op gezet met de muzikale klanken van
de Rotdweilers. Toen was de openingsavond aanbod met
een tal van dansen. Deze keer speciaal door de
verschillende dansen die de raad van elf en een heren
dansgroep uit Kleve voor ons op de bühne brachten. Ook
hebben we voor het eerst mogen genieten van de nieuwe
formatie van de junioren en senioren de Kinkeltjes . Ik dank
de trainsters en begeleiders voor hun inzet en de dansen
die weer perfect zijn.
Nadat we in 2010 geopend hebben met de veelbelovende
pronk en een super vol dansgala kunnen we ons weer
opmaken voor de drie dolle dagen. Mensen hoe hoog de
crisis ook is zoek elkaar is op bij één van de carnaval
feesten in het Wapen van Bemmel. Vanaf zaterdag tot
dinsdag avond een vol programma en niet onbelangrijk alle
dagen bij elk evenement gratis entree. Of je nu wil mee
zingen,100% wil feesten, gewoon in je boeren kloffie wil
dansen of in de clowns tenue wil feesten je bent overal
welkom.
Een oproep aan iedereen die toch al is mee wilde doen met
de optocht dat kan op de zondag de optocht start om 15:00
uur. Mensen deze keer valt het op Valentijnsdag dus een
thema hoeft u al niet meer te verzinnen.
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Het Geintje is een uitgave van
carnavalsvereniging "De Geintrappers" uit
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Het Geintje verschijnt jaarlijks en het streven is
om deze enkele dagen voor de aanvang van
het carnaval bij u in de bus te laten glijden.
Voor alle ingezonden stukken nemen wij als
redactieteam natúúrlijk geen
verantwoordelijkheid, dit zou te veel van ons
vergen!!
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Aan 't Geintje werkten mee:
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Hoffotograaf:

Via deze weg wens ik prins Bob de GeToeTste met zijn
lieftallige prinses Weja & hofdame Annemieke en prinsesjes
Ilse en Benthe met adjudant Nol een fijne carnaval toe . Ik
hoop dat we u ook allemaal weer zien tijdens de optocht en
in het wapen van Bemmel mogen ontmoeten.
Alaaf, alaaf, alaaf
Frank Hoekjan
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Dorien Hartjes

Noteert u alvast in uw agenda
carnaval t/m 2015

2010
2011
2012
2013
2014
2015

14-15-16 februari
6- 7- 8 maart
19-20-21 februari
10-11-12 februari
2- 3- 5 maart
15-16-17 februari

Carnavalsvereniging "De Geintrappers"

ELTINK
REPARATIE SERVICE EN VERKOOP
•
•
•
•
•
•

-LCD – AUDIO - DVD
-Wasautomaten – Drogers
-Diepvriezers – Koelkasten
-Stofzuigers
-Elektrische huishoudelijke apparaten
-Schotel installaties

Winkelcentrum “De Assenburg”
De speelgoedafdeling
Vindt u in onze kelder

Dorpsstraat 60, 6681BP Bemmel
Tel: 0481-464636

WWW.EURONICS.NL
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Markt 49, 6681AG Bemmel
Telefoon: 0481-462312

Carnavalsvereniging "De Geintrappers"

Carnavalsoptocht 2010
De BOK organiseert zoals gewoonlijk de carnavalsoptocht.
Die vindt dit jaar plaats op 14 februari. Valentijnsdag!
Alle reden om er een echte 'lúúúúúff purreet' van te maken,
een liefdesparade. Dus: biedt de lokale politiek, de Mexicaanse
griep, de recessie of het plaatselijke nieuws geen inspiratie voor een mooi
onderwerp? Maak er dan liefdevol een liefdesoptocht van.
De optocht van 2010 wordt anders dan anders gelopen, gereden of gehost. De
route is namelijk aangepast, we gaan de wijk Het Hoog op. Zoals het er nu naar
uitziet, wordt de route als volgt:
Vertrek bij de Kinkel RA van Ambestraat - LA Dorpsstraat - Bij Wapen LA Loostraat Rotonde oversteken naar Loostraat, wordt later De Plak - Met de bocht naar rechts
Deellaan - RA Brouwerslaan - Aan het einde linksaf Herckenrathweg - Direct weer RA
Dorpsstraat - LA Oostervelden - RA R.v.Oppenraaijstraat - RA Dr. Poellstraat - EINDE
bij ingang Wapen
Het programma is als volgt:
14.00 uur: wie zich nog niet via deze site heeft ingeschreven, kan hiervoor terecht bij
de Kinkel.
15.00 uur: de optocht gaat van start!!
16.30 – 16.45 uur: aankomst bij Het Wapen van Bemmel.
17.00 uur: de discotheek houdt de stemming erin met oude en nieuwe carnavalshits.
17.30 uur: prijsuitreiking
Let op: in de Dorpsstraat hangen kabels over de weg. De laagste hiervan hangt op
5.25 meter. Houd hier rekening mee wanneer je een hoge wagen bouwt! Verder
krijgen we in de route nog te maken met een versmalling op De Plak en vier
bussluizen in de Deellaan.
Kijk voor meer info en inschrijfformulieren op www.bok-bemmel.nl
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Carnavalsvereniging "De Geintrappers"
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Carnavalsvereniging "De Geintrappers"
Dansgala Lingewaard is in de loop der jaren een groot succes geworden.
Wie had kunnen denken dat dit dansgala ter ere van het 33 jarige bestaan van de
Geintrappers in 2003 werd georganiseerd, een zodanig succes zou kunnen worden. CV de
Geintrappers is er trots op dat zij in de loop der jaren altijd hebben kunnen beschikken over
een of meerdere dansgardes onder de gezamenlijke naam “de Kinkeltjes”.
In verband met dit jubileum werd er op zondag 9 februari 2003 een dansgala georganiseerd,
waardoor de dames in gelegenheid werden gesteld om zich aan een breder publiek te
presenteren. Diverse verenigingen uit de kernen van de gemeente Lingewaard namen
hieraan deel.
Tijdens het eerste dansgala waren er 100 danseressen van de partij, tegenwoordig zijn er
tussen de 250 en 270 dames aanwezig om hun danskunsten te vertonen. Hiermede is het
maximale aantal, om een en ander goed te kunnen organiseren, bereikt. De verenigingen uit
onze gemeente Lingewaard aangevuld met deelnemers uit de regio, genieten eerste rechten.
Mocht het programma het toelaten, is een landelijke deelname ook mogelijk. Inmiddels is er
een wachtlijst ontstaan van een groot aantal verenigingen, die graag mee willen doen aan dit
gala. Dat het gala een dergelijke aantrekkingskracht verdient komt, naast een strakke
organisatie, ook door de laagdrempeligheid. Er worden geen speciale eisen gesteld aan de
kwaliteit van de dansen, zoals de bonden dat doen. Iedereen kan en mag meedoen. Dat
neemt niet weg dat er ook toppers deelnemen. Verder is er voor elke groep, duo of solo
danseres een beker beschikbaar. Tevens krijgt elke deelneemster een persoonlijke
herinnering, tegenwoordig in de vorm van een vaantje. Deze dag moet voor zowel de
deelneemsters als bezoekers een feest worden. Om tijdens de pauze, voorafgaand aan de
prijsuitreiking, de spanning te doen temperen wordt er entertainment ingehuurd, zodat
iedereen tot de allerlaatste minuut wordt vermaakt.
Als we dit lezen is de achtste editie van het “Dansgala Lingewaard” weer achter de rug. We
hopen met hetzelfde succes als de voorgaande jaren. Op zondag 7 februari hebben ca. 250
danseressen hun kunsten dan vertoond met gardedansen en/of bij de showdans in het
Freestyle of Thema/karakter gebied. Dit kon als solo, duo of als groepsdans. Om het zo
eerlijk mogelijk te laten beoordelen waren er diverse leeftijdscategorieën, zijnde t/m 8 jaar, 9
t/m 15 jaar en 16 jaar en ouder. De verenigingen uit de gemeente Lingewaard die deelnamen
aan dit Gala hebben in een onderlinge strijd bepaald wie er met de felbegeerde Geintrappers
Wisseltrofee naar huis is gegaan. Vorig jaar werd deze gewonnen door AKG de Narrenpoel
uit Angeren.
Wilt u meer informatie kijkt u dan op de Geintrappers internetsite www.degeintrappers.nl.
Op deze site kunt u ook de uitslagen nalezen en nog eens rustig de foto’s bekijken.

Kinkeltjes junioren

Kinkeltjes senioren
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Carnavalsvereniging "De Geintrappers"

Carnavalsprogramma
13, 14, 15 en 16 februari
Het gehele programma speelt zich af in
Partycentrum – Brasserie

"Het Wapen van Bemmel"

Z a t e r d a g 13 f e b r u a r i

20:00 uur Café wapen van Bemmel

19:00 uur
Carnavalsmis in de RK
Kerk m.m.v. diverse
Bemmelse dweilorkesten

C.V. De Blauwe Pony ’81 organiseert

20:00 uur
Zaal: Whitehouse

Meezingerij in muziekcafé in de (visse)kom
bij Daan en Michiel.

Zondag 14 f e b r u a r i
Start 15:00 uur

Carnavalsoptocht
De BOK
Voor het doorlopende programma: zie elders in deze krant
Prijsuitreiking m.m.v. diverse Bemmelse dweilorkesten
WWW.BOK-BEMMEL.NL
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20:30 uur

100% Gooise
Matras
(WWW.100PROCENTFEEST.NL)

m.m.v. Feestorkest Alarmfase 3

Carnavalsvereniging "De Geintrappers"

Maandag 15 f e b r u a r i
14:00 tot 20:00 uur
Grote zaal wapen van Bemmel

13:30 uur
Kindercarnaval in
“De Kinkel”

De gezamenlijke carnavalsverenigingen presenteren i.s.m. het KBO

(www.depiejassen.nl)

20:30 uur
Met live muziek van Wim Polman
ENTREE €2,50 (INCL. GRATIS KOPJE KOFFIE)!

(WWW.100PROCENTFEEST.NL)

VRIJ ENTREE!

Vanaf 17:00 uur stamppot of erwtensoep verkrijgbaar.

Dinsdag 16 f e b r u a r i
13:30 tot 17:00 uur
De Piejassen organiseren het Kindercarnaval in “De Kinkel” (www.depiejassen.nl)

20:00 uur Café Wapen van Bemmel
CV De Geintrappers en CV De Blauwe Pony ’81 organiseren

Slotavond van het Carnaval

HET WORDT WEER EEN GEWELDIG SLOTFEEST!!!
VRIJ ENTREE !
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Carnavalsvereniging "De Geintrappers"

De Piejassen: Programma 2010
“Retteket Piejassenpret”.
Net als alle jaren was het in 2009 weer keigezellig in de Kinkel: een hele volle bak! En dat willen we
graag zo houden. We zijn benieuwd hoe het in 2010 zal zijn. We hebben er weer veel zin in en
verwachten ook in ons 25e jaar weer heel veel kinderen, onder het motto: “Retteket Piejassenpret”.
Vrijdag 12 februari 2010
De hele vrijdag staat in het teken van het bezoeken van de Bemmelse basisscholen. Prins Sem Bem
de Daltonsjuttel en Prinses Iris trekken voor de tweede keer samen met de jeugdraad, de grote Prins
Bob de Getoetste met zijn gevolg en de Piejassen langs de scholen.
Prins Sem Bem en Prinses Iris wonen in Bemmel, ze kunnen het heel goed samen vinden en ze gaan
allebei naar de Borgwal, dat is een Daltonschool. Sem Bem is ook actief bij de Badmintonclub, hij
weet de shuttle goed te raken. Iris kan hoog springen en dat komt bij het volleyen goed van pas. Dat
Prins Sem Bem en prinses Iris een duidelijke stemmen hebben, hoorden we tijdens de zittingen van de
Geintrappers en de Blauwe Pony: de proclamatie klonk fantastisch: “Retteket Piejassenpret”.
Vrijdagmiddag halen de Piejassen de kleurplaten bij de scholen op. Er zijn weer een heleboel prijzen
te winnen!!
De vrijdagmiddag wordt besloten met de sleuteloverdracht bij de Kroanige Zwaone in Huissen door de
burgemeester. Tussen 16.00 en 17.00 uur is het daar feest. Alle Jeugdprinsen uit onze gemeente met
hun gevolg zijn uitgenodigd en ontvangen voor elk dorp een sleutel. Er zijn verschillende optredens.
Zaterdag 13 februari gaan de Piejassen om naar de jaarlijkse carnavalsmis in de Donatuskerk.
Zondag 14 februari
Zondagochtend trekken de Piejassen weer rondjes door Haalderen alvorens ze meedoen aan de
Bemmelse optocht. Na de optocht is er voor iedereen vrij entree in de Kinkel. Familiecarnaval zoals
dat nergens anders te beleven valt.
Maandag 15 en dinsdag 16 februari
Van 13.30 tot 17.00 is het weer hossen, springen en dansen geblazen in de Kinkel. Entree:
volwassenen Є 2,- en kinderen Є 1,50.
Er zijn verder diverse optredens van de Kinkeltjes en karaoke afgewisseld met onze eigen discotheek.
Onze DJ’s Edwin en Dennis zorgen weer voor de nodige decibellen. Wegens succes geprolongeerd:
Lucie en Francis gaan de kinderen op een heuse show trakteren. We draaien weer aan het Rad van
Fortuin en natuurlijk zijn er weer prijzen te winnen voor de mooist verklede kinderen en in onze
wereldberoemde gratis loterij. Dit jaar zijn er ……. te winnen!! Verder verklappen we nog niks, het blijft
lekker een verrassing. En wat te denken van onze jaaronderscheiding? Heel wat mensen zouden die
maar wat graag om hun nek willen hangen.
Schminken!!
Op maandag en dinsdag kun je je vanaf 13.30 uur laten schminken door een aantal Piejassen. We
vragen daarvoor een vrijwillige bijdrage, de opbrengst is voor Nessajeip ed. De wereld staat soms op
zijn kop…..
Surf ook eens naar www.depiejassen.nl en retteketet met ons mee !!
Tot ziens, de Piejassen

SENIORENZITTING
De gezamenlijke Bemmelse carnavalsverenigingen organiseren op maandag 15 februari samen met
het KBO een middag voor de senioren waarbij artiesten van beide verenigingen optreden. Het
programma bestaat uit dans, zang, buuts en een optreden van de RotDweilers. Verder zal entertainer
Wim Polman de muziek verzorgen.
Vanaf 17.30 uur is er gelegenheid gebruik te maken van een stampot buffet. De kosten hiervan zijn
€ 5,70 voor boerkool of zuurkool met worst (3 munten) en € 4,75 voor snert (2½ munt).
De zaal is open om 14.00 uur, de middag wordt om 20.00 afgesloten. Het programma start om14.30
uur. De leden van de carnavalsverenigingen de Geintrappers en de Blauwe Pony ’81 hebben gratis
entree. Dit geldt ook voor de oud boerenbruidsparen. De overige mensen betalen € 2,50 entree (incl. 1
consumptiemunt).
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Carnavalsvereniging "De Geintrappers"

Beste carnavallisten,
Nog een paar weken en dan barst het feest van carnaval weer los. Dit na een bewogen jaar
waar de creditcrisis en Mexicaanse griep bijna alles overheerste, bij sommige bedrijven en
individuele personen zwaar toesloeg en bij andere(n) gelukkig minder. Maar wij allen hebben
er in onze naaste omgeving mee te maken gekregen. Daarom is het belangrijk dat we onze
zorgen en problemen, als dat mogelijk is, voor een paar dagen naast ons neerleggen. We
kunnen ons dan in het plaatselijke feestgedruis storten tijdens de vier dolle dagen. Wat er
deze dagen te doen is staat uitgebreid vermeld in carnavalskranten en diverse andere
regionale bladen. Trouwens in Bemmel is het helemaal niet zo moeilijk, je gaat gewoon naar
het Wapen van Bemmel en je zit helemaal gebakken. De allerkleinste jeugd kan terecht bij de
Piejassen in de Kinkel.
Dus het argument “ik wist niet wat en waar iets te doen is” gaat niet meer op.
Ondertussen zijn er dit seizoen al weer verschillende activiteiten geweest waar, door de
leden van de Geintrappers, veel werk voor is verzet. In de eerste plaats de openingszitting
waar Prins Bob de GeTOETste met zijn Prinses Weja en hun hofhouding aan hun laatste
seizoen als prinsenpaar van Bemmel zijn begonnen. Deze avond stond in het teken van
herenballet. Een aantal leden van de Raad van Elf verzorgen al een aantal jaren tijdens de
pronkzittingen een dansact. Dit betekent dus veel gein en humor. De show werd gestolen
door het Humus Mannenballet uit Kleef, Duitsland, die een tweetal dansen verzorgden.
Verder zijn we tijdens onze jaarlijkse minizitting, die we verzorgen in het Verpleeghuis
Margriet in Nijmegen, getroffen door een griepgolf bij onze leden. Na overleg met de leiding
van het verpleeghuis is deze zitting wel doorgegaan. Het betekende wel dat er erg veel
geïmproviseerd moest worden. uiteindelijk werden we gered door zanggroep “t Kum Goed”
die onvoorbereid een aantal extra liederen heeft gezongen. En dweilorkest “De
Dreugtrommels” die deze avond echt aan het muziek maken zijn toegekomen. Wat ook
vermeld moet worden is dat beide bovengenoemde groepen ons al jaren kosteloos
ondersteunen bij onze zittingen in de verpleeg- en zorgcentra.
Wat we ook niet mogen vergeten is de jaarlijkse organisatie van de Sint Nicolaas intocht in
Bemmel waar veel werk en tijd in gaat zitten. Als je na afloop samen vermoeid aan de koffie
of het biertje zit ben je toch blij. Dit komt omdat je, na al die blije verwachtingsvolle
kindergezichtjes te hebben gezien, weet waarvoor je dit hebt gedaan.
Tenslotte moet ik nog wel constateren dat het voor de verenigingen in het algemeen steeds
moeilijker wordt om mensen te activeren om zich in te zetten voor het verenigingsleven.
Het lijkt wel of we ons steeds meer als individualist opstellen en geen gezamenlijke
activiteiten in verenigingsverband meer willen verrichten. Dit is zeer jammer omdat het zoveel
plezier, vreugde en menselijke contacten oplevert. Verder kun je er veel van leren om iets
gezamenlijk te organiseren. Ik hoop dat ik toch een aantal mensen kan motiveren omdat het
leuk, gezellig en leerzaam is om iets voor jezelf maar vooral ook voor anderen te organiseren
en er samen plezier aan te beleven. Dus mensen geef je op om lid te worden van de
Geintrappers en vooral een paar mannen die zitting willen nemen in de Raad van Elf kunnen
we nog goed gebruiken.
We kunnen ons nu voorbereiden op de 4 carnavalsdagen waar de gezamenlijke verenigingen
weer een grandioos programma voor hebben georganiseerd. In deze krant kunt u het gehele
programma nog eens doorlezen.
Ik hoop dat straks tijdens de carnavalsdagen weer veel mensen, jong en oud met ons
carnaval vieren. Tot slot een leuk en plezierig carnaval toegewenst in onze feestburcht “Het
Wapen van Bemmel”.
ALAAF

ALAAF

ALAAF

De voorzitter Theo Rikken
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G&B VLOEREN: HELE MOOIE VLOEREN, KOM ZELF KIJKEN
Grenen v.a. €8,- p/m²
Kasteelvloer 26cm br, 2cm dik eiken €47,50 p/m²
Laminaat v.a. €7,95 p/m²
Massief eiken parket v.a. €21,95 p/m²
Verouderde gerookte vloeren
Langstraat 269
6691EE Gendt
Mob. 06-14487007

www.GenBvloeren.nl
Trap bekleden met Laminaat of parket v.a. €600,-

Bezoek ook onze internet site:
Polman Boeken
van Dinteren

www.degeintrappers.nl
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Carnavalsvereniging "De Geintrappers"
Beste Carnavallisten,
Als prinsenpaar van Bemmel kijken wij terug op een geslaagd
eerste jaar en blikken we vooruit naar de komende dolle
dagen. Dagen waarbij wij Bemmel weer op z’n kop zullen
zetten.
Schitterend was de dag dat we met de Jeugdprins, Prins Sem
Bem de Daltonshuttle, alle scholen in Bemmel bezocht
hebben. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En dat zit wel
goed in Bemmel. Iedereen was verkleed en deed volop mee in
het feestgedruis, het was heerlijk.
De sleuteloverdracht was ook een succes voor Bemmel en haar
oude gemeentelijke kerkdorpen Angeren, Doornenburg en
Haalderen. Naast de sleutel van Bemmel kreeg ik door onze
burgervader ook de oude ambtsketting van de gemeente
Bemmel omgehangen, de ketting waarvan de verblijfplaats
lange tijd onbekend was. Op Aswoensdag hebben we pas de
ketting keurig terug gegeven aan de gemeente zodat iedere prins een dag met de ketting kon
pronken tijdens de dolle dagen.
En dol dat waren de dagen zeker. Ze vliegen voorbij. Niet voor niks ben je 2 jaar Prins. Het
eerste jaar om er een beetje “in te komen” het tweede jaar om te van genieten, zo is ons
gezegd. Voor ons gaat dit dus niet op! We hebben het eerste jaar echt genoten. Een geweldige
optocht georganiseerd door de B.O.K.!. ’s avonds 100% feest, een zilveren gouden
boerenbruidspaar,spetterend jeugdcarnaval door de Piejassen en een emotionele Bemmelse
“steken-af” avond. Het was echt super!.Het tweede jaar zal dus hard haar best moeten doen
om het eerste te overtreffen! Maar we kennen het programma. Al is het programma op een
aantal plaatsen gewijzigd wij zijn ervan overtuigd dat dit jaar weer zo’n fantastisch feest
wordt. Ik prolongeer mijn proclamatie in 2010.
Wij, Prins BoB de GeToeTste en gevolg wensen iedereen een fijn feest!
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www.degeintrappers.nl
Ook voor verhuur winterbanden

Autoschadeherstelbedrijf

M.Knipscheer

LID FOCWA

Oude Kerkhof 6, 6681BR Bemmel
Telefoon 0481 - 461518
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