
 't Geintje is het jaarlijkse informatieblad van C.V. "De Geintrappers". 
Alles over het carnaval in Bemmel, voor zowel jong als oud! 
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Bestuur: 
Theo Rikken   - voorzitter 
Leo Reijnen  - secretaris 
Peter Thijsen    - penningmeester 
Stef Thus  - bestuurslid 
Ton Bouw  - bestuurslid 
Johan van Schaijk - bestuurslid 
Marcel Willems  - 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, De BOK, De Piejassen, Johan, Stef, 
Anne, Marcel, Frank, Willy, Menno en Theo.  
 
Hoffotograaf:  Dorien Hartjes 
 
WWW.DEGEINTRAPPERS.NL 

Noteert u alvast in uw agenda 
carnaval t/m 2018 

 
2014 2- 3- 4 maart 
2015 15-16-17 februari 
2016 7-8-9 februari 
2017 26-27-28 februari 
2018 11-12-13 februari 

Colofon 
 

't Geintje 43e jaargang 
Oplage: ca. 4500 exemplaren 
 
Het Geintje is een uitgave van 
carnavalsvereniging "De Geintrappers" uit 
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 
 
Ton Bouw 
Anne Bouw 
 

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

De beleving vanuit de president Frank Hoekjan, 
 
Als president sta je als woordvoerder van de carnavals-
vereniging met de zittingen op de bühne om het programma 
aan elkaar te praten. Dit is iets wat ik nu al een aantal jaren 
voor CV de Geintrappers doe en waar ik veel plezier in heb. 
 
De president van de Geintrappers is tevens voorzitter van de 
prinsencommissie en we zijn er het afgelopen jaar weer in 
geslaagd om U een nieuwe prins te presenteren. 
 
Ook lid van deze commissie is de afscheid nemende prins, 
Marcel Willems die tijdens het carnaval als Prins Mar€el de 
Bankzitter met prinses Liesbeth en hun hofdames Baukje en 
Dani regeerde. Vanuit deze kant wil ik hun nogmaals 
bedanken voor de twee voortreffelijke jaren met al zijn 
hoogtepunten. In zijn eerste jaar als prins zei Marcel bij een 
TV interview dat confetti symbolisch is voor hetgeen hij uit 
droeg. Namelijk dat carnaval een feest is voor heel het volk 
van welke afkomst en kleur dan ook. Dit heeft hij samen met 
zijn gevolg waar kunnen maken en daar kan het Bemmelse 
Carnaval trots op zijn. 
 
Zoals U allen weet hebben we afscheid moeten nemen van 
de grote zaal van het Wapen van Bemmel. Tientallen jaren 
hebben we daar gebruik mogen maken van een fantastische 
zaal waar menig pronkzitting en carnaval heeft kunnen 
knallen. Ik wil Michiel en Daan Roelofs hiervoor nog hartelijk 
danken. 
 
Dit jaar zijn wij het carnavalsseizoen gestart op onze nieuwe 
locatie Cafe-bar “De Roskam”. Na veel passen en meten 
hebben wij daar op 17 november 2012 onze prinsenwisseling 
gehouden. Na het afscheid van Mar€el de Bankzitter werd 
het tijd om de nieuwe prins te presenteren. Om het plaatje 
helemaal rond te maken verschenen daar “Prins Menno van 
de Roskam” met prinses Petra en prinsesjes Britte en Anouk 
in een fantastische outfit. Ik wens dit prinsenpaar een 
fantastische carnaval en veel succes. Hun motto is dan ook 

“Je vuul je thuus in ons neie huus!!!” 
 
De dolle dagen heeft een vol programma en we hebben er 
veel zin in. Komt U allen goed gemutst eens een keer kijken. 
Is het niet met de optocht dan maar met “Bemmel het 
Records” wat een van de nieuwe evenementen is. 
Een carnavaleske groet 
 
Frank Hoekjan 
President C.V.de Geintrappers 
 
Alaaf-alaaf-alaaf 
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Bemmelse Optocht Kommissie 
10 februari - carnavalsoptocht 
Doe je weer mee op 10 februari? Dat is de dag waarop de 
carnavalsoptocht weer van start gaat!   
Je hoeft maar om je heen te kijken om inspiratie te krijgen. Als 
de gemeente Lingewaard dit jaar niet voor inspiratie heeft 
gezorgd, dan hebben de landelijke politiek, de bizarre 
weersomstandigheden, het schrikkeljaar of simpelweg het 
dagelijkse leven genoeg bijzondere momenten die je kunt 
uitvergroten in de optocht. 
 
Laat je horen en zien! 
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 – LA Dorpsstraat -   WAGENS PARKEREN OP HET 
KINKELPLEIN – Einde bij de Roskam. 

Het programma van 10 februari: 

14.00 uur: inschrijven bij de Kinkel.  

15.00 uur: de optocht gaat van start!! 

16.30 – 16.45 uur: aankomst bij De Roskam (de wagens moeten op het kinkelplein 
worden neergezet. A.u.b. geen wagens bij de Roskam neerzetten).  

17.00 uur: After-party in café De Roskam 

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. 
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Lid van de Rabobank? Steun De Geintrappers!!!! 
 
De Rabobank Oost Betuwe heeft namelijk een unieke campagne om verenigingen  
te sponsoren. De leden van de Rabobank kunnen vanaf 13 maart t/m 27 maart 2013 
hun stem uit brengen op de verenigingen waarvan zij vinden dat het totaalbedrag  
van € 75.000, - onder verdeeld moet worden.  
 

Wat moet u hier voor doen? 
De leden van de Rabobank ontvangen een brief met een unieke persoonlijke code waarmee je 
van 13 maart 2012 tot 27 maart 2013 je stem kunt uitbrengen 
op:www.rabobank.nl/oostbetuwe  Ieder lid mag 5 stemmen uitbrengen.  
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Prins Mar€el de Bankzitter, “DE  JAREN ZIJN OMGEVLOGEN”. 
 
Beste Carnavallisten, 
 
Namens ons allen willen wij iedereen die het Carnaval in Bemmel 
een warm hart toedraagt enorm bedanken voor de geweldige 
samenwerking die wij als totale kabinet hebben mogen 
ondervinden tijdens de afgelopen jaren met de carnaval. 
 
Dit geldt niet alleen voor alle leden en carnavalsvierders maar 
uiteraard ook voor de volledige raad van elf van CV De 
Geintrappers, het voltallige kabinet van CV De Blauwe Pony '81 en 
alle jeugd aangevoerd door natuurlijk CV De Piejassen. 
 
We hebben onze regeerperiode ervaren als gigantisch gezellig, vermoeiend maar niet te 
vergeten onvergetelijk. Deze ervaring hadden wij absoluut niet willen missen. Ze zijn letterlijk 
om gevlogen. Bovendien hebben we er veel vrienden en kennissen bij gekregen. Mensen, 
nogmaals jullie waren allen toppie! 
 
En zeker niet te vergeten wensen wij Prins Menno van de Roskam, Prinses Petra en de 
prinsesjes Anouk & Britte een hele geweldige carnavalsperiode toe en natuurlijk enorm veel 
succes en lol. 
 
Wij zijn er tijdens de dolle dagen in ieder geval bij. 
 
Lieve groetjes van 
 

Mar€el, Liesbeth, Baukje & Dani 
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Zondag 20 januari elfde editie 

 'Dansgala Lingewaard'  
Dit jaar werd voor het eerst het Dansgala op een nieuwe locatie gehouden namelijk de Aula van 
OBC Scholengemeenschap aan de Heister in Bemmel. Wederom slaagde CV de Geintrappers 
erin een dansfestival te organiseren voor de dansgardes uit de regio. Hierbij staat het plezier 

voorop en komt het winnen op de tweede plaats. Door een deskundige jury werden alle dansen 
kritisch beoordeeld. Ook nu weer werd “De Geintrappers Wisseltrofee” uitgereikt. Na afloop 

waren er alleen maar winnaars, blijde gezichten en positieve reacties waar te nemen. Mochten 
er desondanks nog opmerkingen van deelnemende verenigingen en/of bezoekers zijn, laat ze 

gerust horen. Hiervan kunnen we in de toekomst alleen maar leren! 
Uw reacties zijn welkom in ons gastenboek of via e-mail. 

Alle deelnemers hartelijk dank voor jullie bijdrage 
aan dit succes en tot 19 januari 2014 !! 

Bestuur Carnavalsvereniging "De Geintrappers" 

 

 
Danseressen van de  

 
Schuumneuzen uit Babberich  

 
winnen voor de 2e keer de 

Geintrappers wisseltrofee bij 
de 11e editie van Dansgala 

Lingewaard 
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Evenementencommissie CV De Geintrappers 

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 2013  
gehouden van 28 t/m 31 mei !! 
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Sponsoren Lingewaards Touwtrek Kampioenschap Bedankt!! 

 Evenementencommissie CV De Geintrappers 

Zondag 14 oktober. De voorspellingen van het weer tijdens dit 
evenement waren slecht tot zeer slecht te noemen. De organisatie 
had daarom ook stappen ondernomen om het kijkende publiek en 
deelnemers vooral maar droog te laten staan. Partytenten werden na 
een oproep overal vandaan gehaald. Deze tenten bleken gelukkig 
niet nodig te zijn, de zon stond stralend aan de hemel, even als het 
toegestroomde publiek en deelnemers. Dit jaar hadden er ook 6 
jeugdteams zich aangemeld. Deze kinderen werden flink 
aangemoedigd door, familie, vrienden en supporters. Erg leuk was 
het om te zien de gedrevenheid en inzet van deze jeugdteams.  Dit 
is zeker voor herhaling vatbaar. Maar ook de Heren en Dames 
teams  gingen met elkaar de strijd aan. Er hadden zich 9 
herenteams, en 5 damesteams ingeschreven. 
Heren: 

1.      Café 't Stuupke (voor de 3e maal kampioen) 
2.      RC Betuwe (oude meesters) 
3.      De Waaldijkers 

Dames: 
1.      Café 't Stuupke 
2.      Café 61 
3.      De Frollies 

Jeugd: 
1.      Powergirls 
2.      RC Betuwe (vliegende smurfen) 
3.      Girlpower 

Wisseltrofee: voor de meest ludieke groep 
1.      De frollies 

 
Na afloop van het toernooi was er gelegenheid om te dansen bij 
Jansen in de tent. Dit werd veelvuldig gedaan. Het aanwezige 
publiek zong uit volle borst mee. Ook de entertainer Robert 
Pouwels wist het publiek tot hogere sferen te brengen met zijn 
imitatie van Andre Hazes. We mogen met recht zeggen,  het was 
een geweldig geslaagde dag. Onze dank gaat dan ook zeker uit naar 
de sponsoren en vrijwilligers van dit evenement. 
  
TOT VOLGEND JAAR 

 

CV De Geintrappers organiseert Lingewaards Touwtrek Kampioenschap 2012 
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Carnavalsprogramma  
9, 10, 11 en 12 februari 

 
Het gehele programma speelt zich (tenzij anders vermeld) af in: 

 
Café - Zaal 

 "De Roskam" 
 

 
 
 
 
 

Meezingavond in muziekcafé “De Roskam” 

 
19:00 uur 

 Carnavals gebedsdienst in 
de RK Kerk m.m.v. diverse 
Bemmelse dweilorkesten 

 
20:00 uur 

Zaal “De Roskam”: 100% 
feest 

 
“100% Twitter & Glamour” 

 

Z a t e r d a g  9 februari 

Start 15:00 uur 
 

Carnavalsoptocht 
 

Voor het doorlopende programma: zie elders in deze krant 
Prijsuitreiking m.m.v. diverse Bemmelse dweilorkesten 

20:30 uur  
 
 

100% Feest 
 

(WWW.100PROCENTFEEST.NL) 
 
 

m.m.v. Diverse Dweilorkesten 

Zondag  10 februari 

20:30 uur Café De Roskam 
 

C.V. De Blauwe Pony ’81 organiseert 
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Aanvang 13:00 uur, Centrum van Bemmel 
 

De gezamenlijke carnavalsverenigingen presenteren i.s.m. de 
Bemmelse cafe’s 

 

 
 

M.M.V. Vele dweilorkesten 
 

AANSLUITEND STAMPPOTBUFFET IN DE ROSKAM. 

20:30 uur Café “De Roskam” 
 

CV De Geintrappers en CV De Blauwe Pony ’81 organiseren een 
 

 
 
 
 
 

Slotavond van het Carnaval met:  
 

                  

 
HET WORDT  WEER EEN GEWELDIG FEEST!!! 

VRIJ ENTREE ! 

 

Dinsdag  12 februari 

Maandag  11 februari 
 

13:30 uur  
Kindercarnaval in 

“De Kinkel” 
(www.depiejassen.nl) 

14:00 tot 17:00 uur 
 

De Piejassen organiseren het Kindercarnaval in “De Kinkel” (www.depiejassen.nl) 

Aanvang 20:00 uur, Café “De Roskam” 
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DANSGARDE “DE KINKELTJES”

De Kinkeltjes worden 
gesponsord door: 

 

Tandartsen Praktijk 
Berendsen 
 
Mecklenburg 2, 6851KL, Huissen 
www.berendsen.tandartsennet.nl 
 

Sportvillage 
Markt 41, 6681BS, Bemmel 
www.sportvillage-bemmel.com 

De Senioren Dansgarde 

De Junioren Dansgarde 

 

Wil je ook bij de Kinkeltjes, kijk dan op WWW.DEGEINTRAPPERS.NL 

Solodanseres Denise 
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De Piejassen: Programma 2013 
 

“Petje op, petje af!!” 
De nieuwe Jeugdprins heet Sam, hij is 10 jaar en 
hij zit op basisschool Mikado in Bemmel: zijn 
prinselijke naam is daarom Prins Sam de Eerste 
van de Mikado. In dezelfde klas als Sam zit Anne: 
zij is ook tien jaar en gaat de komende twee jaar 
als Prinses Anne door het leven. De Piejassen 
wensen hen alvast heel veel plezier toe in de 
komende twee carnavalsseizoenen!! 
 

Ons programma 
Net als alle jaren was het in 2012 weer 
keigezellig in de Kinkel: een hele volle bak! En 
dat willen we graag zo houden. We zijn benieuwd 
hoe het in 2013 zal zijn. We hebben er weer veel 
zin in en verwachten ook in ons 28e jaar weer 
heel veel kinderen, onder het motto: “Petje op, 
petje af!!” 
 

Vrijdag 8 februari 2013 
De hele vrijdag staat in het teken van het 
bezoeken van de Bemmelse basisscholen. Prins 
Sam de Eerste van de Mikado en prinses Anne 
trekken samen met de jeugdraad, de grote Prins 
Menno met zijn gevolg en de Piejassen langs de 
scholen.  
Prins Sam en Prinses Anne wonen in Bemmel, ze 
kunnen het heel goed samen vinden en ze gaan 
allebei naar de Mikado-school.  Dat Prins Sam en 
prinses Anne duidelijke stemmen hebben, 
hoorden we tijdens de zittingen van de 
Geintrappers en de Blauwe Pony: de proclamatie 
klonk fantastisch: 'Petje op, petje af. 
 

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 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 9 februari gaan  de Piejassen om 19.00 uur naar de carnavalsmis in de Donatuskerk. 
 

Zondag 10 februari 
Zondagochtend trekken de Piejassen weer rondjes door Haalderen alvorens ze meedoen aan de Bemmelse 
optocht. Tegen publiek langs de kant zeggen we: ” Petje op, petje af" 
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 11 en 12 februari 
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 afgewisseld met onze eigen discotheek. Onze DJ’s Edwin en 
Dennis zorgen weer voor de nodige decibellen. Kinderen mogen zelf optreden: “Bemmel got talent!” Of wat dacht 
je van: “Bemmel’s next top model”? 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, 
 
Op het moment dat ik dit schrijf liggen de december festiviteiten alweer achter ons. 
Pakjesavond zit er op, de kerstballen zijn weer opgeruimd. Voor ons is dan het 
carnavalsseizoen al volop begonnen. Als bestuur zijn we op zoek gegaan naar een andere 
locatie waar wij onze zittingen en het carnaval zouden kunnen gaan organiseren. Dit als 
gevolg van de sluiting van de grote zaal van het Wapen. De Roskam is onze nieuwe locatie 
geworden. Onze openingsavond met prinsenwisseling en de pronkzitting hebben hier al 
plaats gevonden. Onze eerste bevindingen zijn dat deze avonden zeer geslaagd waren. 
Uiteraard zijn er wat kinderziektes opgetreden die op de volgende zitting zullen zijn opgelost. 
 
Tijdens de openingsavond hebben wij afscheid genomen van Prins Mar€el de Bankzitter en 
zijn gevolg. Zij hebben met veel succes en inzet de afgelopen 2 seizoenen geregeerd over 
het  Koakelnest in Bemmel. Verder is op deze avond ook ons nieuwe prinsenpaar onthuld: 
Prins Menno van de Roskam en zijn Prinses Petra met hun kleine prinsesjes Anouk en Britte. 
Zijn motto luidt: “JE VUUL JE THUUS IN ONS NEIE HUUS" 
 
Al in augustus zijn de voorbereidingen gestart voor een seizoen met veel plezier en mooie 
activiteiten. Want het is niet alleen het Carnaval waar wij als vereniging mee bezig zijn. Het 
zijn ook een groot aantal culturele en maatschappelijke zaken die wij organiseren of waarbij 
wij assisteren. Om er enkele te noemen: de Lingewaardse Touwtrek Kampioenschappen in 
oktober, welke we voor de 3e maal met veel succes hebben georganiseerd, het Dansgala 
Lingewaard dat we nu voor de elfde keer kunnen laten plaatsvinden, de Sinterklaasintocht in 
Bemmel wordt al vele jaren door de Geintrappers georganiseerd. In februari brengen we 
tevens in zowel het zorgcentrum als in het verpleeghuis in Bemmel het carnaval naar de 
bewoners en patiënten. Ook de dames van De Bol kunnen elk jaar op onze hulp rekenen 
tijdens de jeugdavond4daagse; we bemannen dan de limonadekraam en de controle posten. 
Tevens hebben wij als vereniging geassisteerd bij de festiviteiten tijdens de officiële opening 
van de nieuwe winkels op het marktplein, onder andere bij het opbouwen van 
Winterwonderland.  Ook hebben we die dag toezicht gehouden bij de ijsbaan. Verder 
assisteren we de Oranje vereniging van Bemmel bij een aantal van hun activiteiten door de 
inzet van verkeersregelaars.  
 
Dus al met al is het wel iets meer dan alleen maar feestvieren en bier drinken zoals zo vaak 
wordt gedacht. 
 
Wilt u meer over onze activiteiten lezen en zien kijk dan op onze site www.degeintrappers.nl 
 
Maar nu kunnen we ons gaan voorbereiden op de 4 carnavalsdagen waar de gezamenlijke 
verenigingen weer een grandioos programma voor hebben georganiseerd. Ik hoop dat straks 
tijdens de carnavalsdagen weer veel mensen, jong en oud, carnaval met ons vieren.  

Tot slot een leuk en plezierig carnaval toegewenst in onze nieuwe feestburcht “De Roskam” 
 

ALAAF, ALAAF, ALAAF, De voorzitter Theo Rikken  
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Kaartenverkoop in alle cafés in Bemmel!!! 
Aansluitend om 17:30 stamppottenbuffet in De Roskam 

Prins Menno van de Roskam heet CV de Geintrappers  welkom in het Neie Huus! 
 

Wij zijn blij dat CV de Geintrappers  zijn weg naar de Roskam 
heeft gevonden.  
We hopen en streven erna  om hier gezamenlijk een daverend 
carnaval van te maken. Het dak mag eraf. Samen met CV de 
Blauwe Pony, CV de Geintrappers en 100% feest zal het in de 
roskam goed toeven zijn. 
 
Wij als prinsenpaar van Bemmel vinden dat het carnaval een 
grote sprong mag maken naar meer bekendheid in het 
Kaokelnest. Wij willen samen met jullie proberen een gigantisch 
feest neer te zetten, waar we allemaal trots op kunnen zijn en 
met heel veel plezier op terug kunnen gaan kijken.  
Met de komst van de Blauwe Pony ,de Geintrappers en 100 % 
feest in de roskam hebben we niet alleen een super gezellige 
locatie voor de carnaval gevonden, maar ook voor de 

pronkzittingen en het Oordupkesfestival, die al heel succesvol waren in het Neie Huus. Wij hebben 
erg genoten als prinsenpaar. 
 Wij zijn heel blij dat we met elkaar onze schouders er onder  zetten en verheugen ons op een zeer 
goede en gemoedelijke samenwerking. Uit deze nieuwe 
samenwerking zijn al geweldige nieuwe ideeën 
ontstaan, waaronder: 
 

BEMMEL HET RECORDS! 
  
 Wij zullen de maandag van de carnaval starten met 
een brunch met de Prins in het Neie Huus. Hierna gaan 
we op pad met zijn allen voor een super gezellige 
kroegentocht, waaraan de horeca van Bemmel allemaal 
zal meewerken. Tijdens deze kroegentocht zal er een 
enorme stoelendans worden gehouden voor de 
volwassenen met wel 111 stoelen. 
Aansluitend gaan wij heerlijk genieten van een gezellige 
‘Rose Montag’ met stamppotten buffet in ons Neie 
Huus!!!! 
 
Op naar een mooie start van een nieuwe weg binnen 
de carnaval in Bemmel. Wij zullen onze uiterste best 
doen om er een spetterend feest van te maken. 
 

 JE VUUL JE THUUS IN HET NEIE HUUS!!!! 
 
Prins Menno, Prinses Petra en  
Prinsesjes Anouk en Britte 
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Oudste & Jongste inwoner seizoen 2012 

 

Minipronk Liduina 2012 
 

Het was een geweldig feest. Tot ziens op de 
minipronk 2013 
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