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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 2016
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Carnavalsvereniging "De Geintrappers"
Beste carnavalisten,

Colofon

Hier een woordje van de president van de Geintrappers.
Carnavals vereniging de Geintrappers is een bruisende club met
veel actieve leden. Ik ben dan ook altijd trots om voor deze club
te mogen staan. Deze vereniging heeft als visie: “Het is niet
alleen feest”. Als carnavalsvereniging laten wij regelmatig aan
de gemeenschap zien dat we cultureel en maatschappelijk zeer
actief zijn.
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Veel leden vormen ook de vele commissies die nodig zijn om alle
evenementen te organiseren in Bemmel. Denk bijvoorbeeld aan
het ondersteunen van de BOL met de jeugd avondvierdaagse, de
Sint-Nicolaas intocht, het Lingewaards truck-trek
kampioenschappen en het grootste Dansgala van de omgeving.
Op carnavals gebied organiseren wij elk jaar een openings- en
een pronkzitting in café bar de Roskam Hier staan veel eigen
leden op het podium om hun talenten aan het publiek te tonen.
Verder verzorgen wij op de donderdag voor het carnaval een mini
pronkzitting in het verzorgingshuis Liduina en verpleeghuis de
Lingehof. Ook tijdens de dolle dagen staan wij niet stil. Met een
prachtige wagen mee doen tijdens de optocht, bezoeken aan de
jongste en oudste inwoners van Bemmel, gaan op bezoek bij de
Piejassen en de prachtige feesten voor jong en oud in De
Roskam.
Een bijzondere groep binnen onze vereniging wil ik graag apart
vernoemen. Ik noem dit de wortel van onze vereniging, dit zijn de
dansgardes de Kinkeltjes. Het zijn allemaal jonge meiden die
elke week hard trainen om een garde en een showdans op het
podium aan het publiek tonen. In de loop der jaren zijn vele
Kinkeltjes blijven hangen bij onze vereniging en daar zijn we blij
mee. Graag wil ik de trainsters en begeleiders bedanken voor
hun inzet het gehele jaar door. Na dit seizoen gaan we van de
senioren Kinkeltjes afscheid nemen. Deze meiden stonden
tijdens onze pronkzitting voor het laats op de bühne van de
Geintrappers. Meiden jullie waren top!!!

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

Redactieadres:

Ton Bouw
Anne Bouw

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

Bestuur:
Theo Rikken
Leo Reijnen
Peter Tijssen
Lobke Rikken
Johan van Schaijk
Marcel Willems

- voorzitter
- secretaris
- penningmeester
- bestuurslid
- bestuurslid
- bestuurslid

President:

Frank Hoekjan

Secretariaat:
Leo Reijnen, Gersthof 4, 6681 GH Bemmel.
e-mail: secretariaat@degeintrappers.nl
Telefoon 0481-465057.

Ik wil ook graag alle leden van de Geintrappers bedanken voor
hun inzet het hele jaar door, zonder jullie kunnen wij al die
evenementen niet organiseren. Ik wens jullie allemaal weer een
fantastisch carnaval toe.

Betalingen:
Rabobank Bemmel,
IBAN: NL24 RABO.01057.14.976
t.n.v. C.V. "De Geintrappers"

Bij carnaval horen natuurlijk ook een prins en prinses. Zij
bewaken tijdens de dolle dagen de sleutel van het dorp. Wij
hebben in Bemmel een fantastisch jong en dynamisch paar
namelijk Prins Thijs de Luidruchtige en zijn prinses Loes. Dit
prinsenpaar weet wel hoe een feestje gevierd moet worden. Ze
staan dan ook weer te trappelen om hun prachtige kostuum aan
te doen en samen met u een feestje te gaan bouwen.

Aan 't Geintje werkten mee:
Ton, Theo, Johan, Anne, De Piejassen, Stef,
Frank, Willy, Loes en Thijs
Hoffotograaf:

Dus beste narren en narinnen, zoek uw boerenkiel of uw clowns
masker maar weer op. We gaan weer feesten vanaf 5 t/m 9
februari in café bar de Roskam.
Voor diegenen die vroeger wel kwamen maar nu niet meer; het is
nog steeds leuk! Voor diegenen die nog niet geweest zijn; kom
eens een keer kijken en meebeleven! Voor diegenen die altijd al
komen; blijf komen! Want carnaval vier je samen in je eigen dorp!
President C.V. De Geintrappers
Frank Hoekjan
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Dorien Hartjes

WWW.DEGEINTRAPPERS.NL
Noteert u alvast in uw agenda
carnaval t/m 2021

2017
2018
2019
2020
2021

26-27-28 februari
11-12-13 februari
3-4-5 maart
23-24-25 februari
14-15-16 februari

Carnavalsvereniging "De Geintrappers"
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Bemmelse Optocht Kommissie
Zondag 7 februari carnavalsoptocht
Op zondag 7 februari zal de carnavals optocht weer door
Bemmel trekken. De optocht zal vanaf De Markt van start
gaan. We willen Bemmel en omgeving aansporen om mee te
doen aan deze wel hele leuke en gezellige optocht. Dus
mensen raap je familie, vrienden, buurt, vereniging en
sportclub bij elkaar. Maak er een mooi optocht van. Het
publiek die de kou trotseert zal hier zeker blij mee zijn.
Ben je al iets aan het bouwen laat de BOK dit weten, dan
komen we langs met een leuke verrassing.
Route optocht
Start 15.00 uur vanaf de Markt richting Dorpsstraat, van Ambestraat, Cuperstraat,
Teselaar, Dorpsstraat, Leemkuilselaan, Wardstraat, Dr. Boudewijn Bastiaansstraat,
Klappenburgstraat, Willem Janssenstraat, Ds Israelstraat, Dorpsstraat. Aankomst bij café
De Roskam. De prijsuitreiking zal rond ± 17.00 uur plaatsvinden.
Inschrijven
Je mag je inschrijven via de website, maar natuurlijk ook op de dag zelf vanaf 14.00 uur
in Het Wapen van Bemmel.
Heb je vragen, ideeën en of voorstellen neem dan contact met ons op via de website
www.bok-bemmel.viertcarnaval.nl
Bestuur van De BOK: Wim Kersten, Felix Kleinpenning, Gery Geurts en Carla Tap.
Natuurlijk ook niet te vergeten al die andere vrijwilligers hierbij meehelpen
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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
16 maart t/m 30 maart 2016 hun stem uit brengen op de verenigingen
waarvan zij vinden dat het totaalbedrag van € 75.000, - onder
verdeeldmoet worden.
Wat moet u hier voor doen?
De leden van de Rabobank ontvangen een brief met een unieke persoonlijke code waarmee je via de site
je stem kunt uitbrengen op:www.rabobank.nl/oostbetuwe Ieder lid mag 5 stemmen uitbrengen.
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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 9e deBOL JUNIOR A4Daagse
Bemmel wordt in 2016
gehouden van 24 t/m 27 mei !!

Lijkt het je leuk om deze evenementen mee te organiseren, word
dan lid van “De Geintrappers” en meld je aan op onze site
WWW.DEGEINTRAPPERS.NL
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Activiteiten CV De Geintrappers
2e EDITIE LINGEWAARD TRUCK TREK KAMPIOENSCHAP
MEESLEPEND – Op zondag 25 oktober werd voor de tweede keer op het Kinkelplein een Truck Trek
wedstrijd gehouden. Met volle overgave streden verschillende teams uit de gemeente tegen elkaar in deze
spektakelslag.
Het is voor CV de Geintrappers (commissie LTTK) nog steeds een uitdaging om dit evenement te
organiseren. Het ging er fanatiek aan toe. Teams van elk 6 personen trokken met een touw zo snel mogelijk
een truck over de finishlijn. “Het was maar een klein stukje, maar je gaat helemaal kapot”, dit was een veel
gehoorde kreet. Ook was er speciaal voor kinderen een poule, voor hen was er een speciale “mini” truck.
Evenals vorig jaar is er naast de 1ste prijs ook weer gestreden om wie 'het best verklede" team is geworden.
Alle deelnemende kinderen kregen van de organisatie als aandenken een prachtige medaille uitgereikt. Na
afloop van het toernooi was er gelegenheid om te “Dansen bij Jansen” in de tent. De beentjes gingen van
de vloer. We mogen spreken van een zeer geslaagde dag en Bemmel mag trots zijn op een geweldig mooi
evenement. Carnavalsvereniging De Geintrappers bedankt alle sponsoren en vrijwilligers.

Sponsoren Lingewaards Truck Trek Kampioenschap Bedankt!!
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Carnavalsprogramma
5, 6, 7, 8 en 9 februari
Het gehele programma speelt zich (tenzij anders vermeld) af in:
Café - Zaal

"De Roskam"

Vrijdag 5 februari

Z a t e r d a g 6 februari
11:11 uur

Sleuteloverdracht
Providentia Gendt

Meezingavond in muziekcafé
“De Roskam”
20:30 uur
C.V. De Blauwe Pony
’81 organiseert

Zondag 7 februari
Start 15:00 uur

Carnavalsoptocht
Voor inschrijving van de optocht verwijzen wij U naar: www.bok-bemmel.viertcarnaval.nl/
Aansluitend vindt in de Roskam de
prijsuitreiking plaats met

DJ ED van SHOWCASE
Hij gaat er weer een top carnavalsfeest van
maken.
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Maandag 8 februari
20:30 uur Café “De Roskam”

“Carnaval zoals ’t Heurt”

13:30 uur
Kindercarnaval in
“De Kinkel”
(www.depiejassen.nl)

Met Partyzanger John

Een echte “Oud en Nieuw” Carnavalsparty
Oude carnaval hits afgewisseld met hedendaagse nummers

Dinsdag 9 februari
14:00 tot 17:00 uur
De Piejassen organiseren het Kindercarnaval in “De Kinkel”
(www.depiejassen.nl)

20:30 uur Café “De Roskam”

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

Slotavond van het Carnaval met:
Dave van Well
Bekend van TV Oranje

HET WORDT WEER EEN GEWELDIG FEEST!!!
VRIJ ENTREE !
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Programma 2016 van de Piejassen: “We zien ze vliegen!!”
Ook dit jaar regeert prins ‘Kyan van de Rugby’ weer tijdens de
carnavalsdagen van de Piejassen. Dit jaar heeft hij een nieuwe
prinses, namelijk Laura Mos, zij is 8 jaar en zit op de Borgwal. De
Piejassen wensen hen alvast heel veel plezier toe tijdens het
carnavalsseizoen!
Ons programma
Net als alle jaren was het in 2015 weer super gezellig in de Kinkel!
We zijn dan ook heel nieuwsgierig hoe het in 2016 zal zijn. We hopen
ook dit jaar weer veel kinderen, ouders, verzorgers, opa’s&oma’s te
verwelkomen, onder het motto: ‘’we zien ze vliegen!!’’
Vrijdag 5 februari 2016
De hele vrijdag staat in het teken van het bezoeken van de
Bemmelse basisscholen. Prins Kyan van de Rugby en Prinses Laura
trekken samen met de jeugdraad, de grote Prins Thijs de
luidruchtige, Prinses Loes en de Piejassen langs de scholen.
Ook gaan we ons nieuwste lied met alle kinderen van de scholen
oefenen, zodat iedereen deze tijdens de carnavalsdagen goed kent.
Prins Kyan en Prinses Laura komen dan ook de kleurplaten ophalen
en ook dit jaar zijn er weer veel leuke prijzen te winnen!
De vrijdagmiddag wordt ook dit jaar weer afgesloten met de sleuteloverdracht door de
jeugdburgemeester. Tussen 16.00-17.30 vieren we in Gendt met alle jeugdprinsen uit de gemeente
Lingewaard een groot feest!
Zondag 7 februari 2016
Zondagmiddag doen de Piejassen weer mee aan de Bemmelse optocht. Met carnavalswagen en
vliegtuigen vliegen we door de straten van Bemmel en roepen we naar het publiek: ‘’we zien ze
vliegen!’’.
Na de optocht is er voor iedereen vrij entree in de Kinkel. Op en top familiecarnaval!
Maandag en dinsdag 8 en 9 februari 2016
Op maandag en dinsdag is het van 13.30 uur tot
17.00 uur weer hossen, springen en dansen
geblazen in de Kinkel. Entree: volwassenen Є
2,50 en kinderen Є 2,00.
Ook dit jaar is er weer een afwisselend
programma met diverse optredens afgewisseld
met onze eigen discotheek. Onze DJ’s van
Showcase zorgen weer voor de nodige decibellen
en twee enthousiaste entertainers zullen voor het
nodige vermaak zorgen in de zaal.
Ook kun je zelf je kunsten laten zien bij: ‘’Bemmel
got talent!’’. Voor de best verklede kind en ouder
en in onze wereldberoemde loterij zijn er ook dit
jaar weer mooie prijzen te winnen.
En wat te denken van onze jaaronderscheiding? Heel wat mensen zouden die maar wat graag om hun
nek willen hangen. En niet te vergeten de bekende Piejassendans zullen we samen doen! Wil je nog
even oefenen dan kun je nog even spieken op
onze vernieuwde website; www.depiejassen.nl
of volg ons op Facebook. Hier staan verder nog
veel meer leuke weetjes en informatie over ons.
Wij hebben er weer veel zin in. Jullie ook?
Tot ziens tijdens de carnavalsdagen!!
CV de Piejassen
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Beste Carnavalisten,
Op het moment dat ik dit schrijf is de Sint alweer in Spanje en zitten we volop in de
kerstsfeer.
Voor ons is dan het carnavalsseizoen al begonnen. De geslaagde openingsavond in
Tiroler sfeer zit er weer op.
Ons prinsenpaar Prins Thijs de Luidruchtige en Prinses Loes hebben hun eerste
seizoen erop zitten en zijn enthousiast aan hun 2e en laatste seizoen begonnen.
Verder gaan de normale activiteiten gewoon door zoals de organisatie van de
volgende evenementen: De Lingewaardse Trucktrek Kampioenschappen, de intocht
van Sint Nicolaas, het Dansgala Lingewaard, de minizittingen in het zorgcentrum en
verpleeghuis in de Gouden Appel in Bemmel. 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. 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
Nog een paar dagen en dan barst het feest van carnaval weer los. Als we terugkijken
naar het afgelopen jaar, zal het door iedereen op zijn/haar eigen wijze zijn ervaren.
De een heeft het over een positief en/of gelukkig jaar, de ander een negatief en/of
slecht jaar. Maar één ding durf ik wel te zeggen: het is belangrijk 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. Ga eens lekker los! 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 de carnavalskranten en diverse
andere regionale bladen. Trouwens,`` in Bemmel is het helemaal niet zo moeilijk, je
gaat gewoon naar “Ons Neie Huus” in De Roskam en je zit helemaal gebakken.

ALAAF, ALAAF, ALAAF, De voorzitter Theo Rikken

't Geintje - Pagina 17

Carnavalsvereniging "De Geintrappers"
Zondag 14 januari 2016 veertiende editie

“Dansgala Lingewaard”
Dit jaar werd voor de 14e maal het Dansgala Lingewaard georganiseerd en al weer voor de
4e maal in de Aula van OBC Scholengemeenschap aan de Heister te Bemmel. Helaas is dit
wel de laatste maal dat we van deze locatie gebruik kunnen maken. In januari 2017 hopen
we dat we terecht kunnen in de nieuwe Theaterkerk 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.
Op het moment dat ik dit schrijf (november 2015) is het Gala nog niet gehouden en dus is
ook nog niet bekend wie de winnaars zijn van de afzonderlijke categorieën en de
Wisseltrofee. Het afgelopen jaar mocht Dansvereniging D-RHYTHM uit Oosterhout deze voor
de 1e maal voor een jaar mee naar huis nemen. Na afloop waren er alleen maar winnaars,
blije gezichten en positieve reacties waar te nemen.
Tijdens het 1e Dansgala waren er 100 danseressen van de partij, tegenwoordig zijn er tussen
de 250 en 300 dames (en soms zelfs heren) aanwezig om hun danskunsten te vertonen.
Waren in het eerste jaar alleen verenigingen uit de gemeente Lingewaard vertegenwoordigd,
later groeide dit uit naar een landelijke vertegenwoordiging. Nu zijn we weer teruggegaan
naar een regionale afstemming. Dat het gala een grote aantrekkingskracht heeft 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. Deze dag moet voor zowel de deelneemsters
als bezoekers een feest worden.
Voor informatie kunt u bellen met 0481- 464624 of kijk op de Geintrappers internetsite
www.degeintrappers.nl Op deze site kunt u nog eens rustig de foto’s van het gala bekijken.

Namens de Dansgala Commissie
CV de Geintrappers,
Theo Rikken, voorzitter
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“Prins Thijs de Luidruchtige”
"Veel lawaai, dat is niet mis, de jeugd maakt ons carnaval weer sterker en fris"
Voor velen zal dit geen verrassing meer zijn. Tijdens
de dolle dagen van het vorige seizoen hebben wij
besloten om ons carnavalsseizoen met een jaar te
verlengen. Hier staan wij dan weer, Prins Thijs de
Luidruchtige samen met zijn prinses Loes. Wij zijn
klaar om er weer een geweldig carnavalsjaar van te
maken samen met alle carnavalisten!
Wat hebben wij als prinsenpaar genoten van ons
eerste seizoen in ‘t Koakelnest. Een seizoen met
vele hoogtepunten en bijzondere mensen die wij
nooit zullen vergeten. Daarom zien wij al deze
mensen samen met hun vriendjes en vriendinnetjes
graag weer terug tijdens alle carnavalsdagen dit
jaar.
Carnaval is voor ons het feest van saamhorigheid,
humor en vooral jezelf kunnen zijn. Jezelf zijn? Ja,
jezelf zijn, JUIST omdat je verkleed bent. Omdat
iedereen verkleed is, is iedereen hetzelfde en maakt
het allemaal niet meer uit. Heerlijk samen genieten
van ongecompliceerd plezier! Dit carnavalsgevoel
bestaat in Bemmel en wordt geleefd in Bemmel.
Om van deze prachtige Bemmelaren Prinsenpaar te
mogen zijn, is het mooiste wat er is!
Wij hebben er erg veel zin in en gaan er weer met
z’n alle tegen aan!

OUT LOUD!
Ook dit jaar organiseren de Prins en Prinses in samenwerking met ´Café de Roskam’ een feest om
ook de jongere inwoners van het kaokelnest en omgeving een toegankelijk en mooi carnavalsfeest te
bieden. Op vrijdagavond geven wij een feest om alvast in de stemming te komen. Wij hebben een top
DJ uitgenodigd en de avond zal in het teken staan van “Caribbean Carnaval”. Hunker jij ook zo naar
de zon, aanstekelijke dansmuziek zoals Salsa, Latin en R&B en daarnaast onze eigen
carnavalskrakers? Kom dan naar OUT LOUD!. Wij nemen je mee naar het zonnige zuiden met een
swingende mix tussen Caribbean en Carnaval! Tijdens deze editie neemt DJ Antoine plaats achter de
draaitafel om een super feest te verzorgen met alle danceable hits uit de charts van Caribbean
Carnaval. Wij gaan voor een mooie avond!

Prins Thijs en Prinses Loes
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Dansgarde “De Kinkeltjes”
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