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't Geintje is het jaarlijkse informatieblad van C.V. "De Geintrappers".
Alles over het carnaval in Bemmel, voor zowel jong als oud!
Februari 2011

Carnavalsvereniging "De Geintrappers"

't Geintje - Pagina 2

Carnavalsvereniging "De Geintrappers"
President Carnavals vereniging De Geintrappers,

Colofon

Doordat ik zo’n 190 dagen per jaar aan het varen ben is deze
belevenis van carnaval ook op zee geschreven.

't Geintje 41e jaargang
Oplage: ca. 4500 exemplaren

Het vierde seizoen dat ik president ben kijk ik even terug naar
2010. Carnaval 2010 begon voor mij op de donderdagavond in het
verzorgingstehuis Liduina en verpleeghuis Lingehof. Waar De
Geintrappers jaarlijks een minipronkztting verzorgen. De vrijdag
staat in het teken van de jeugd en vanaf s’morgens 8:00 uur zijn
we dan ook alle scholen langs geweest met de jeugd prins en zijn
hele gevolg van de Piejassen. In de middag hebben we in Huissen
ook de sleuteloverdracht van de jeugd bezocht wat een gezellige
bijéénkomst was.

Het Geintje is een uitgave van
carnavalsvereniging "De Geintrappers" uit
Bemmel.

De zaterdag staat in het teken van de sleuteloverdracht. Deze was
in Huissen georganiseerd door de vrienden van de Kroanige
Zwoane die ook tevens hun jubileumjaar hadden. Na de heilige
mis ging het hele feestgedruis naar het Wapen van Bemmel om
daar de meezingerij de bezoeken en mee te zingen.
Zondag staat voornamelijk in het teken van de optocht, maar voor
zo’n zware taak in de sneeuw dient er eerst aan de inwendige
mens geacht te worden. Dit wordt bij de Geintrappers al jaren
traditioneel bij de familie Wagener met een brunch gedaan, wat
altijd een gezellige aangelegenheid is. De optocht in de sneeuw
was erg sfeervol en goed bezocht. De dag werd bekroond door het
100 % knalfeest in het café van het Wapen van Bemmel.
Op de maandag middag hadden de Geintrappers de
seniorenmiddag voor alle Bemmelnaren die een dansje willen
maken in het Wapen van Bemmel. Een nieuwe aanwinst voor het
Bemmels carnaval wat door de Bemmelse bevolking zeer
gewaardeerd werd.
Op de dinsdag wordt de jongste inwoner van Bemmel en de oudste
bewoner van Liduina bezocht door het bestuur en prinsen gevolg.
In de middag volgde het bezoek aan de Piejassen in de Kinkel wat
altijd heel gezellig is. Dinsdagavond was er nog een gezellige
dansavond in het café in het Wapen van Bemmel.
Aan begin van dit seizoen hebben wij afscheid genomen van een
fantastisch prinsenpaar en gevolg. Deze mensen hebben zich twee
jaar ingezet voor het Bemmelse carnaval door hun is het Carnaval
in onze trots Bemmel zeer positief op de kaart gekomen. Prins Bob
de Getoetste Prinses Weja en hofdame Anemieke en de prinsesjes
Ilse en Benthe jullie waren TOPPIE !!!
Op de zelfde avond mochten wij een nieuw prinsenpaar
verwelkomen. En wel Prins Marc€l de Bankzitter met Prinses
Liesbeth met hun hofdames Baukje en Dani. Het was een mooie
bekendmaking en een geweldige start van een nieuw seizoen. Ik
wens hun dan ook heel veel lol en leut tijdens hun regeer periode
tijdens carnaval in Bemmel.

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!!
Redactie

Redactieadres:

Ton Bouw
Stef Thus
Shari van der Horst

Ton Bouw
Molenwei 41
6681BS Bemmel
Tel: 0481-461129

Bestuur:
Theo Rikken
Bob Corton
Leo Reijnen
Peter Thijsen
Frank Hoekjan
Ton Bouw
Johan van Schaijk

- voorzitter
- vice-voorzitter
- secretaris
- penningmeester
- 2e penningmeester
- bestuurslid
- bestuurslid

President:

Frank Hoekjan

Secretariaat:
Leo Reijnen, Gersthof 4, 6681 GH Bemmel.
e-mail: secretariaat@degeintrappers.nl
Telefoon 0481-465057.
Betalingen:
Rabobank Bemmel, rek. Nr. 10.57.14.976
t.n.v. C.V. "De Geintrappers"
Aan 't Geintje werkten mee:
Ton, Riet, De BOK, De Piejassen, Cora,
Shari, Stef, Bob, Mar€el, Frank, Theo en de
KBO.
Hoffotograaf:

Wat ik als laatste aan U kwijt wil is dat er al jaren geen strijd meer
is door een groen en een blauw kamp in Bemmel. Ik ben er trots op
dat wij de afgelopen jaren, en ik hoop ook in de toekomst, een
goede samenwerking hebben en houden
Ik wens U alle een fijn carnaval toe en hoop U alle dan ook een
keer tegen te komen op één van de activiteiten tijdens carnaval in
Bemmel.

Frank Hoekjan
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Dorien Hartjes

Noteert u alvast in uw agenda
carnaval t/m 2015

2011
2012
2013
2014
2015

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

Dorpsstraat 60, 6681BP Bemmel
Tel: 0481-464636

WWW.EURONICS.NL
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De BOK gaat TYPISCH HOLLANDS!!
6 maart 2011. Dat is de dag waarop de carnavalsoptocht
weer van start gaat! Tenzij we ondergelopen zijn. Want op het
moment van schrijven is er geen polder meer te zien, maar
kijken we vanaf de Molenwei zo op de Waal! Is dat nu wat ze
bedoelen met een ‘poldermodel’? Polders, dijken, regen, het
is allemaal zo typisch Hollands. En dat wordt de optocht dit
jaar ook. Want de

Thema 2011: BOK gaat TYPISCH HOLLANDS!
Net als vorig jaar heeft de BOK gekozen voor een thema. Zodat we nog meer van
nog meer twijfelaars en kijkers echte meelopers kunnen maken! En zijn die ook niet
typisch Hollands?
De nieuwe route van 2010 is positief ervaren, ondanks kou en gladheid. Dit jaar gaan
we dus weer richting Deellaan. Aan het einde is wel een kleine wijziging
doorgevoerd. De route is 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 Klappenburgstraat - RA
Kloosterplaats – RA Dr. Poellstraat - EINDE bij ingang Wapen
Het programma van 6 maart:
14.00 uur: wie zich nog niet via deze site heeft ingeschreven, kan hiervoor terecht bij
de Kinkel. De BOK zorgt voor een typisch Hollands sfeertje.
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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Prins Mar€el de Bankzitter
Hoe wordt men Prins:
Prins word je niet, het overkomt je.
Dit was nu de 2e maal dat wij hiervoor zijn
gevraagd. So wie so al een enorme eer.
Mensen die mij kennen weten ook dat ik
niet zo graag in de belangstelling sta.
Beiden houden wij enorm veel van
gezelligheid en mensen om ons heen en
dat maakt het goed.
Bij het 11-jarig bestaan van dansgarde de
Kinkeltjes was dat de 1e keer, om reden dat
Liesbeth ca: 5jaar de dansgarde had
getraind. Echter wij hebben
Het toen laten varen.
Nu bij het 33-jarig bestaan van deze
dansgarde werden we wederom gevraagd
en hebben na een informatieve avond al
vrij snel besloten om het te doen.
We doen dit tot op heden met zeer veel plezier. Natuurlijk is er altijd gezonde spanning, maar
je leert er mee om te gaan, kortom: Super om te mogen doen.
De naam die voor het carnaval hieromtrent gekozen is door ons t.w.:
Mar€el de Bankzitter betekend letterlijk:
Vroeger zat ik op de BANK, nu zit ik op de BANK.(thuis).
Ik heb nl. 36 jaar met veel plezier bij de ING-Bank gewerkt in de commerciële sector en
geniet nu van m’n vrije tijd.
Alle voorbereidingen tot het definitieve Prinsenschap, waren geweldig gezellig en onthullend.
De 3 musketiers (Nol – Bob – en Frank) de Prinsen commissie dus, hebben ons met raad en
daad bijgestaan. Er is enorm veel werk verzet in zeer korte tijd en niet geheel onbelangrijk er
is veul gelachen en gedronken.
De spannende tijd gaat nu aanbreken en wij hopen dan ook met ons 4-en:
Mar€el, Liesbeth en de hofdames Baukje & Dani er met de Carnaval voor jullie te zijn.
We gaan hier enorm ons best voor doen, maar jullie weten:

ALLEEN KUJJE NIE VEUL, SOAMEN KUJJE ALLES.
Veel plezier allemaal aankomend carnaval en we komen elkaar beslist wel ergens tegen.
Alāāāāāāf en Gegroet,

Prins mar€el de Bankzitter,
Prinses Liesbeth en
De hofdames Baukje & Dani.
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Zondag 23 januari negende editie

'Dansgala Lingewaard'
Ook dit jaar werd door CV De Geintrappers voor alle dansgardes in de regio een dansfestival
georganiseerd, waar het plezier voorop staat en het winnen op de tweede plaatst komt. Door
een deskundige vakjury werden alle dansen kritisch beoordeeld. Ook nu werd weer "De
Geintrappers wisseltrofee" uitgereikt! Na afloop waren er alleen maar winnaars, blijde
gezichten en positieve reacties waar te nemen.

Alle deelnemers hartelijk dank voor jullie bijdrage
aan dit succes en tot 22 januari 2012!!

De negende editie van het Dansgala Lingewaard stond in het teken van de Clini Clowns. Mede
door uw steun hebben de Clini Clowns tijdens de negende editie van Dansgala Lingewaard een
cheque van 750 euro mogen ontvangen!!
Op dit moment bereikt CliniClowns met al haar diensten een derde van alle
kinderen met een ziekte en/of handicap. CliniClowns bereikt hen met name
door ‘Clowns op bezoek’. Met onder andere de nieuwe diensten
Neuzenroode.nl, de Theatertour en de Speelkoffer wil CliniClowns in de
komende 4 jaar groeien naar een bereik van 50%. Heel ambitieus, maar
gelukkig ook realistisch.

Ook U kunt de Clini Clowns steunen.
Kijk op www.cliniclowns.nl
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Andere activiteiten CV De Geintrappers
CV De Geintrappers organiseert al jaren samen met de Bemmelse
winkeliersvereniging de Bemmelse Sinterklaasintocht.

CV De Geintrappers verleent altijd haar assistentie bij de
BOL JUNIOR Avond4Daagse.

De 4e deBOL JUNIOR A4Daagse
Bemmel wordt in 2011
gehouden van 17 t/m 20 mei !!

Evenementencommissie CV De Geintrappers
't Geintje - Pagina 10
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CV De Geintrappers organiseert Lingewaards Touwtrek Kampioenschap 2010
Op 17 oktober 2010 hebben wij op verzoek van de
organisatie van het Herfstfestijn Bemmel het Lingewaards
Touwtrek Kampioenschap georganiseerd.
Tjonge, wat was het een prachtige zondag! Wij stonden er als
Geintrappers met een perfecte organisatie van het eerste
Lingewaards Touwtrek Kampioenschap. Het weer was
perfect, de sfeer was uitstekend en de kritieken lovend! Dit
heeft iets betekend voor veel mensen in Bemmel.
Onder toezicht van het toegestroomde publiek, dat in grote
getale aanwezig was, stortte de teams zich in de strijd.
Deze hevige strijd zorgde voor veel modderpakken en
pijnlijke handen maar bovenal voor heel veel lol.
Tijdens de wedstrijden begon in de feesttent het gezellige
“Dansen bij Jansen”. De voetjes gingen lekker van de vloer.
Voor kleintjes had onze vereniging een mandenmaker en
touwvlechter uitgenodigd.
De winnaars van het eerste LTK zijn:
1ste plaats: Team Café het Stuupke
2de plaats: Team CV de Blauwe pony ‘81
3de plaats: Team Rugbyclub Betuwe
De wisselbeker is gewonnen door Team De Gaard (het team
met de rode puntmutsen en t-shirts met de tekst FC Knudde)
Als vereniging kijken wij terug op een geslaagd evenement
waar we dit jaar zeker een vervolg aan zullen geven.
We hadden dit met de hulp van vele leden en sponsoren nooit
gered en willen dan ook iedereen nogmaals bedanken voor de
inzet!!

Sponsoren Lingewaards Touwtrek Kampioenschap Bedankt!!

Evenementencommissie CV De Geintrappers
't Geintje - Pagina 11

Carnavalsvereniging "De Geintrappers"

Carnavalsprogramma
5, 6, 7 en 8 maart
Het gehele programma speelt zich af in
Partycentrum – Brasserie

"Het Wapen van Bemmel"

Z a t e r d a g 5 maart

20:30 uur Café wapen van Bemmel

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

C.V. De Blauwe Pony ’81 organiseert

20:30 uur
Zaal: 100% feest

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

Zondag 6 maart
Start 15:00 uur

20:30 uur

Carnavalsoptocht

100% Feest

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

't Geintje - Pagina 12

(WWW.100PROCENTFEEST.NL)

m.m.v. Feestorkest Alarmfase 3

Carnavalsvereniging "De Geintrappers"

Maandag 7 maart
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)

Met live muziek van Wim Polman
ENTREE €2,50 (Incl. gratis consumptie leden KBO)!
Vanaf 17:30 uur stamppot of erwtensoep verkrijgbaar.

Dinsdag 8 maart
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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De Piejassen: Programma 2011
“'t feest dat 't kraakt"
Net als alle jaren was het in 2010 weer
keigezellig in de Kinkel: een hele volle bak! En
dat willen we graag zo houden. We zijn
benieuwd hoe het in 2011 zal zijn. We hebben
er weer veel zin in en verwachten ook in ons
26e jaar weer heel veel kinderen, onder het
motto: 't feest dat ’t kraakt’
Vrijdag 4 maart 2011
De hele vrijdag staat in het teken van het
bezoeken van de Bemmelse basisscholen.
Prins Tigo de 1e van de Plak tot de Pius X en
Prinses Naomi trekken samen met de
jeugdraad, de grote Prins Marcel de Bankzitter
met zijn gevolg en de Piejassen langs de
scholen.
Prins Tigo en Prinses Naomi wonen in
Bemmel, ze kunnen het heel goed samen
vinden en ze gaan allebei naar de Pius Xschool. Tigo is ook actief bij de
Taekwondoschool. Dat Prins Tigo en prinses
Naomi duidelijke stemmen hebben, hoorden
we tijdens de zittingen van de Geintrappers en
de Blauwe Pony: de proclamatie klonk
fantastisch: 't feest dat ’t kraakt’.
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 Kleibakkers in Haalderen 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 5 maart gaan de Piejassen om 19.00 uur naar de jaarlijkse carnavalsmis in de
Donatuskerk.
Zondag 6 maart
Zondagochtend trekken de Piejassen weer rondjes door Haalderen alvorens ze meedoen aan de
Bemmelse optocht. Tegen publiek langs de kant zeggen we: ” 't feest dat 't kraakt"
Uit de geluidsinstallatie klinken alle vrolijke Piejassen-nummers.
Na de optocht is er voor iedereen vrij entree in de Kinkel. Familiecarnaval zoals dat nergens anders te
beleven valt.
Maandag en dinsdag 7 en 8 maart
Van 13.30 tot 17.00 is het weer hossen, springen en dansen geblazen in de Kinkel. Entree:
volwassenen Є 2,50 en kinderen Є 2,00.
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. Voor de mooist verklede kinderen en
in onze wereldberoemde gratis loterij zijn er dit jaar weer een boel prijzen 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. Zij
hebben vorig jaar flink geoefend en kunnen kinderen prachtig schminken. We vragen daarvoor een
kleine bijdrage.
Surf ook eens naar www.depiejassen.nl en doe met ons mee !!
Tot ziens, de Piejassen
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Beste carnavallisten,
Nog een paar dagen en dan barst het feest van carnaval weer los. Als we terugkijken, zal het
voor de meesten een verschillend beeld opleveren. De een heeft het over een positief en
gelukkig jaar, de ander een slecht en negatief jaar. Maar een ding durf ik wel te zeggen het is
ook voor een belangrijk deel hoe je tegen het leven aankijkt. Zie je dat het glas half leeg is of
is het glas half vol. Tussen deze begrippen zit een wereld van verschil. Dus mijn advies,
mensen durf te leven en geniet van de momenten dat het kan. Durf eens een keer uit het
vaste stramien te stappen. Een van die momenten dat dit kan is tijdens de 4 carnavalsdagen.
We kunnen ons dan in het plaatselijke feestgedruis storten. 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.
Ondertussen is er al weer veel gebeurd. De openingsavond in november waar Prins Bob de
GeToeTste en zijn prinses Weja afscheid hebben genomen en het stokje hebben
overgegeven aan het nieuwe prinsenpaar Prins Mar€el de Bankzitter en zijn prinses Liesbeth
en hofdames Boukje en Dani zit bij de echte carnavallisten nog in het geheugen gegriefd. De
geslaagde Pronkzitting in januari met voor 90% eigen artiesten zit er weer op. Het seizoen zit
er op de 4 carnavalsdagen na al weer bijna op.
De activiteiten waar CV de Geintrappers zich door het jaar heen mee bezig houdt is niet
alleen feestvieren maar ook aandacht besteden aan de jeugd, zieken en bejaarden. Dit doen
we door zelf actief een dansgarde met meisjes in de leeftijd vanaf 6 t/m 20 jaar als vast
onderdeel van de vereniging in het leven te houden en actief te stimuleren. Deze Garde de
Kinkeltjes bestond het afgelopen jaar 33 jaar. Dit vergt toch veel aandacht en tijd van een
aantal mensen vooral voor de training, begeleiding op de avonden en tijdens de verschillende
danstornooien. Verder kost dit veel geld aan kleding en danslaarsjes.
Daarnaast werken we actief mee aan de organisatie van de Jeugdavond4daagse die door de
BOL jaarlijks in mei wordt georganiseerd. De Geintrappers verzorgt de catering en de
controle tijdens deze 4 avonden.
Tevens organiseren we het Dansgala Lingewaard waar jaarlijks ca 250 danseressen in de
leeftijd van 6 t/m 25 jaar hun beste beentje voor zetten. Het Gala van dit jaar stond in het
teken van de Cliniclowns.
Op de dinsdag na de openingsavond van de Geintrappers in november wordt er in het
Verpleeghuis Margriet in Nijmegen jaarlijks een minizitting georganiseerd voor patiënten. Dit
hebben we in 2010 voor de 25e maal gedaan.
Ook wordt jaarlijks op donderdagavond voor de carnaval een dubbelzitting georganiseerd in
het de Gouden Appel, zowel in het Zorgcentrum Betuweland als het Verpleeghuis Lingehof.
In samenwerking met de Ondernemers vereniging van Bemmel hebben we ook de jaarlijkse
Sinterklaasintocht georganiseerd.
Verder zijn we het afgelopen jaar gestart met de organisatie van de Lingewaards Touwtrek
kampioenschappen.
Dit alles geeft aan dat wij carnaval niet alleen zien als feestvieren maar ook dat we ook een
maatschappelijke functie hebben in onze maatschappij. Wilt u meer over onze activiteiten
lezen en zien kijk dan op onze site www.degeintrappers.nl
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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Beste Carnavallisten van het Kaokelnest,

Het zit er voor ons op!.
Na twee jaar als Prins BoB de GeToeTste
en Prinses Weja, samen met Adjudant
Nol, Hofdame Annemiek en de Prinsesjes
Ilse en Benthe tijdens het Carnaval door
het leven te zijn gegaan, zijn wij nu weer
gewoon Bob en Weja Corton.
De twee jaren vlogen voorbij. Vanaf het
passen van het Prinsenpak in juni 2008
tot aan het afscheid op 13 november
2010 hebben we de momenten intens
beleeft. Samen carnaval vieren. Met de
Bemmelse verenigingen, de
Lingewaardse verenigingen en zelfs met
verenigingen buiten de gemeentegrenzen
hebben we ontzettend veel lol gehad.
Naast veel leut en lol tijdens de dolle dagen, hebben we de zittingen in de verpleegtehuizen
en in het bejaardenhuis een mooie indruk op ons achter gelaten. Samen met de Jeugdprins
langs onze Bemmelse scholen en daarna naar de sleuteloverdracht voor de jeugdige
hoogheden, het was schitterend. Wij wensen de nieuwe Prins Mar€el de Bankzitter met zijn
kabinet net zo veel lol, leut en gein als dat wij gehad hebben.
Het enthousiasme waarmee alle verenigingen de voorbereidingen treffen voor de komende
evenementen, alle commissies die in de weer zijn om het carnaval weer groots te vieren, is
een teken dat carnaval lééft in Bemmel. Daarom hebben Weja en ik besloten om ons in te
blijven zetten voor het carnaval in Bemmel en met name voor de Geintrappers. Ook onze
meiden zijn enthousiast danseres van de kinkeltjes.
Wij bedanken iedereen voor twee fantastische jaren en hopen dat we met elkaar nog lang lol,
leut en GEIN mogen maken.
Prinsenkabinet van Prins BoB de GeToeTste seizoen 2009-2010

Lid van de Rabobank? Steun onze vereniging!!!!
Wilt u op een of andere manier ons financieel ondersteunen dan kunt u dat doen via een
donatie op de rekening van de Geintrappers 10.57.14.976
Een andere manier om ons te ondersteunen is als u lid bent van de Rabobank.
De Rabobank Oost Betuwe heeft namelijk een unieke campagne om verenigingen te
sponsoren. De leden van de Rabobank kunnen vanaf 17 maart t/m 31 maart 2011 hun stem uit
brengen op de vereniging waarvan zij vinden dat het totaalbedrag van € 60.000, - onder
verdeeld moet worden. Ook de Geintrappers komt hier voor in aanmerking!!
Wat moet u hier voor doen?
De leden van de Rabobank ontvangen een brief met een unieke persoonlijke code waarmee je
van 17 maart 2011 tot 31 maart 2011 je stem kunt uitbrengen op:
www.rabobank.nl/oostbetuwe Ieder lid mag 5 stemmen uitbrengen waarvan 2 op dezelfde
vereniging.
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Jongste inwoner
seizoen 2010
Hier is een foto van Fransje die vorig jaar de jongste
inwoner van Bemmel was. Op 16 februari 2010 heeft
het dagelijks bestuur van CV de Geintrappers een
bezoek gebracht aan Fransje en haar familie.
Hier een reactie van de moeder van Fransje.
“Wij vonden het heel leuk dat jullie met z'n allen
langs kwamen, vergeten doen we het nooit!
En Fransje heeft al zin in de carnaval, zie foto”.
Groetjes Charlotte

Seniorenzitting 2010

Het was een geweldig feest. Tot ziens
op de seniorenzitting 2011
(voor programma zie elders in deze krant)
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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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Pronkzitting CV De Geintrappers 2011
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