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Bestuur: 
Theo Rikken   - voorzitter 
Leo Reijnen  - secretaris 
Theo Hoogmoed   - penningmeester 
Lobke Rikken  - bestuurslid 
Liesbeth Willems  - bestuurslid 
Didi Sopacua  - bestuurslid 
Johan van Schaijk - bestuurslid 
 
President:   Frank Hoekjan 
 

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

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

Aan 't Geintje werkten mee: 
Thijs, Theo, Johan, Anne, De Piejassen , 
Frank, Ruben, Liesbeth, Mirjam en Jan 
 

Hoffotograaf:  Loes Bouwens 
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Noteert u alvast in uw agenda 
carnaval t/m 2021 

 
2017 26-27-28 februari 
2018 11-12-13 februari 
2019 3-4-5 maart 
2020 23-24-25 februari 

2021 14-15-16 februari 

Colofon 
 

't Geintje 47e 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 
 

Thijs van Enckevort 
Ruben Van Schaijk 
 

Redactieadres: 
 
Thijs van 
Enckevort 
Graafseweg 144 
6531ZV Nijmegen 
 
 

Innovatie ten Top! 

Als eerste: wat doet de president binnen de Geintrappers? Zijn 
hoofdtaak is de raad van elf met raad en daad voorzien van informatie 
over allerlei activiteiten. Met zittingen of andere activiteiten op de bühne 
wordt verwacht dat hij zijn woordje klaar heeft tegenover alle gasten in 
de zaal. Verder is hij adviseur van het bestuur en woordvoerder van de 
vereniging.   

Carnavalsvereniging de Geintrappers bestaat inmiddels 47 jaar en heeft 
al veel vernieuwingen ondergaan. De laatste jaren zijn we begonnen om 
een aantal jonge raadsleden aan te stellen om de vergrijzing binnen de 
club tegen te gaan. Natuurlijk vergeten we tradities die bij onze club 
horen niet en de jeugd vindt deze maar al te mooi.  

Wij hebben het seizoen 2014-2016 kunnen genieten van een prachtig 
prinsenpaar. Thijs van Enckevort en Loes Bouwens hebben hun stempel 
zeker op het Bemmels carnaval kunnen zetten. Wanneer dit luidruchtige 
stel binnenkwam op een activiteit waar dan ook was het altijd een 
feestje. Een initiatief van hun hand is bijvoorbeeld OUTLOUD! 

Op 12 november jongstleden hebben we waardig afscheid van hen 
genomen als prinsenpaar. Ze blijven allebei actief binnen het Bemmels 
carnaval waar we natuurlijk trots op zijn. Vanaf deze kant: Thijs en Loes 
jullie waren TOP!! 

Maar toen was het zover, onze nieuwe trots van Bemmel werd 
gepresenteerd. In april 2016 waren de eerste gesprekken al met de 
nieuwe gegadigde. Wat waren we trots om op de jaarvergadering te 
vertellen dat we een nieuwe prins hadden. Tot in de late uurtjes werden 
er gesprekken en voorbereidingen getroffen. Voor de installering en 
proclamatie nodigden wij de burgemeester uit. We kregen als antwoord: 
sorry, maar deze avond is zij bezet. Maar ik wist natuurlijk hoe belangrijk 
het was dat zij er bij zou zijn. We hadden namelijk de kogel door de kerk.  
We hebben de eerste prinses Carnaval van Lingewaard: Prinses Mirjam 
van het Festijn met haar adjudant Jan. De burgemeester was toch 
aanwezig en twitterde gelijk over de hele wereld "wat in Amerika niet 
lukt, lukt in Bemmel wel". Social media, plaatselijke kranten, landelijke 
kranten en zelfs op 3FM, overal werd aandacht aan Prinses Mirjam 
besteed. Een betere start hadden we ons niet kunnen voorstellen. Vanaf 
deze plaats wens ik onze Prinses en adjudant een wervelende carnaval 
toe. 

Komend carnaval zullen we allen weer met of zonder veren pronken 
tijdens de Bemmelse optocht. Er wordt op diverse plaatsen al maanden 
gebouwd aan wagens en de naaimachines draaien op volle toeren. 
Mocht u zich nog willen opgeven bezoek dan even de site: www.bok-
bemmel.nl. Er zijn mooie prijzen te verdienen tijdens de optocht en een 
ieder kan deelnemen. 

Op maandag komt een oud evenement in een nieuw jasje weer terug: de 
boerenbruiloft met een echte onechte verbintenis van bruid en 
bruidegom. Als de ceremonie is voltrokken, kunt u heerlijk dansen op de 
klanken van Wim Polman. 

Zoals u gelezen heeft, is er genoeg te doen bij  C.V. de Geintrappers op 
carnavalsgebied. Verder zetten onze leden zich in voor het Dansgala 
Lingewaard, dansgarde de Kinkeltjes, de kerstmarkt, de 
jeugdavondvierdaagse, het herfstfestijn, de Sint-Nicolaasintocht en vele 
andere activiteiten voor de Bemmelse bevolking. Zoals u leest, we 
hebben niet alleen carnaval hoog in het vaandel staan, maar ons 
inzetten voor allerlei activiteiten in het dorp vinden wij minstends zo 
belangrijk. 

Ik hoop u allen graag te zien op één van onze activiteiten de komende 
maanden. 

President C.V De Geintrappers  
Frank Hoekjan 
 
 
 



 

                   Carnavalsvereniging "De Geintrappers"    

 
't Geintje - Pagina 4 

 

 



 

                   Carnavalsvereniging "De Geintrappers"    

 
't Geintje - Pagina 5 

 

Bemmelse Optocht Kommissie 

 
Zondag 26 februari carnavalsoptocht 

Op zondag 26 februari zal de carnavalsoptocht weer door Bemmel 

trekken. De optocht zal vanaf het Kinkelplein 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 en maak er een 

mooi optocht van. Het publiek die de kou trotseert, zal hier zeker 
blij mee zijn.  

Route optocht 

De route voor 2017 is aangepast. We starten om 15.00 uur vanaf het Kinkelplein en 

vertrekken richting Dorpsstraat, Dr. Poelstraat, Willem Jansenstraat, Klappenburgstraat, 

Dr. Bouwdijk Bastiaansestraat, Dr. Israëlstraat, Dorpstraat, van Ambestraat, Cuperstraat, 

Teselaar, Dorpsstraat. Tenslotte sluiten wij de optocht af bij café De Roskam. De 
prijsuitreiking zal rond 17.00 uur plaatsvinden. 

Prijzen  

Net als voorgaande jaren hoopt de BOK weer mooie prijzen te kunnen uitreiken.                             

Voor de wagens is een geldbedrag ter hoogte van € 350,00 te winnen, voor de groepen  
€ 250,00 en er zijn tal van andere leuke geldprijzen.  

Inschrijven optocht  

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.nl  

 

http://www.bok-bemmel.nl/
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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  
28 maart t/m 10 april 2017 hun stem uit brengen op de verenigingen,  
waarvan zij vinden dat die een deel van het totaalbedrag van  
€ 65.000, -  verdiend.   
 

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:www.rabobank.nl/oostbetuwe . Ieder lid mag 5 stemmen 
uitbrengen. 
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 Boerenbruiloft maandag 27 februari 2017, De Roskam
       
 

Henk Maat  
van Hent Maat en Dora Janssen 

& 
Toke Roozen  

van Miep Zeeman van uut 't 
Karrewiel 

 
Geve namens weerskante buren te kenne dat ze ut 
geërmoei en gehannes onderhand muui zien. Durrum 
hebbe we mar beslote ons ien de onecht te loaten 
verbiende. Deze plechtige plechtigheid zal plechtig ploats 
viende ien de “Roskam”. Wel te verstoan op moandag 27 
februari  2017 um 14.00 uur. 
Prinses Mirjam van het Festijn mit hur Adjudant Jan kum ons mit hur gevolg ophoalen bij ons thuus 
um half 2. Dan git de optoch noar de Roskam.  De ambtenoar van de boerenstand, Joyce, dochter van 
Jan de Ambachtelijke van Nimwegen tot Bemmel zal ons ien ut huwelijksongeluk goan storten. Onze 
getuuge zien Nol van Haren en Mieke Polman.  
Durrum vroage wij oan alle bruurs en zusters, néve en nichte, vriende en vriendinne, buurlui en 
buurvrollie, zakenlui en iedereen die dit mee wille maken um 2 uur ien de Roskam oanwezig te zien. 
Wij zouen 't hartstikke mooi viende as jullie ien gepaste kleren ons fees bij wille wone.   
Groete van Henk en Toke 
Gegeve te Bemmel dun veertiende januari tweeduuzendzeventien.  

 
Het aftellen is begonnen… 
Nog maar een paar weken en dan is het carnaval! Via deze weg willen wij JOU, namens het 
boerenbruidspaar van harte uitnodigen om deze dag samen met hen te vieren. 
Natuurlijk onder het genot van een natje en een droogje! 
 
Vanaf 13:30 uur zal de Roskam de deuren openen, zodat we om 14.00 uur van start kunnen gaan. 
Vanaf 14:30 uur is er de mogelijkheid om het “in de onecht verbonden” boerenbruidspaar, in het 
ECHT te feliciteren tijdens de receptie. 
Na de receptie barst het feest los, want Wim Polman zorgt voor muziek waarbij niemand stil kan 
blijven zitten. 
 
Om 17:00 uur is er een heerlijk boerenbuffet. Reserveren voor deelname aan het buffet (graag vóór 
20 februari) kan via de boerenbruiloftcommissie van C.V. de Geintrappers 06-23409429 of aan de bar 
bij de Roskam. De kosten voor de maaltijd zijn € 7,50 inclusief het nagerecht. 
 
C.V. de Geintrappers geven één garantie.. een FEEST zal het worden. 
 
Heb je geen boerenkleding in je kast hangen?  
Geen probleem, je eigen carnavalsoutfit mag natuurlijk ook!  
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Lijkt het je leuk om deze evenementen mee te organiseren? 

Wordt dan lid van “De Geintrappers” en meld je aan op onze site 

WWW.DEGEINTRAPPERS.NL 

  

Activiteiten C.V. De Geintrappers 
 

C.V. De Geintrappers organiseert al jaren samen met de Bemmelse 

winkeliersvereniging de Bemmelse Sinterklaasintocht. 

 

C.V. De Geintrappers verleent daarnaast haar assistentie bij de  

BOL JUNIOR Avond4Daagse. 

De 10e BOL JUNIOR A4Daagse 

Bemmel wordt in 2017  
gehouden van 16 t/m 19 mei !! 
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Dansgarde De Kinkeltjes bestaat al meer dan 33 jaar en is een onderdeel 

van carnavalsvereniging De Geintrappers uit Bemmel. 
Naast het gardedansen wordt ook ieder jaar een nieuwe showdans 

ingestudeerd. Vanzelfsprekend treden wij op tijdens de diverse 
pronkzittingen en evenementen van de Geintrappers in Bemmel.  
Daarnaast voeren wij onze dansen uit op diverse danstoernooien in de 

regio. Op de toernooien zijn bekers te winnen en wordt de dansgroep met 
punten beoordeeld en ontvangt een heus juryrapport. 

  
De Kinkeltjes staan voor “plezier in dansen” en “dansen als groep”. 

De dansen worden onder de deskundige leiding van twee trainsters 
ingestudeerd. Op dit moment zijn de danseressen verdeeld over twee 
leeftijdsgroepen. De minioren en junioren trainen op de dinsdagavond, in 

het scoutinggebouw (achter sporthal de Bongerd). De minioren vanaf 
18.15 uur en de junioren vanaf ca. 19.00 uur tot 20.15 uur. Tijdens de 

zomermaanden is een (korte) trainingsstop.  
  
Ben jij sportief, lenig, heb je een beetje maatgevoel en ben je tussen de 6 

en 16 jaar, kom dan bij ons dansen. De eerste 3 trainingen zijn gratis, 
waarna we samen beslissen of je lid wordt. 

  
Meer weten of direct lid worden?  
Ga naar de website http://www.degeintrappers.nl/dansgarde.htm en 

Download het interesseformulier via de menukeuze “Ja, ik wil meer 
weten” of Download het inschrijfformulier via de menukeuze “Ja, ik wil lid 

worden”  en lever het ingevulde formulier in. Na ontvangst nemen wij 
contact met je op. 
 

     Lobke Rikken, coördinator dansgarde de Kinkeltjes 

http://www.degeintrappers.nl/dansgarde.htm
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Carnavalsprogramma  
24, 25, 26, 27 en 28 februari 

 

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

Café - Zaal 

 "De Roskam" 
  

Meezingavond in muziekcafé 
“De Roskam” 

 

Vrijdag 24 februari 
 

 
Start 15:00 uur 

Carnavalsoptocht 
 

Voor inschrijving van de optocht verwijzen wij u naar: www.bok-bemmel.nl 
 

                   

Zondag 26 februari 
 

20:30 uur  
 

C.V. De Blauwe Pony ’81 
organiseert 

 

Aansluitend vindt in de Roskam de 
prijsuitreiking plaats met  

 

Duo Dubbel Live!  
 

Gegarandeerd een geslaagde avond.  

 

 
                              

 

Zaterdag 25 februari 
 

    11:11 uur 
 

Sleuteloverdracht 
De Kolk, Haalderen 

 
 



 

                   Carnavalsvereniging "De Geintrappers"    

 
't Geintje - Pagina 13 

 

20:30 uur Café “De Roskam” 
 

 
 
 

o.l.v. C.V. De Geintrappers en C.V. De Blauwe Pony ’81 

de slotavond van het carnaval met:  
 

 
 
 

                 

 
HET WORDT  WEER EEN GEWELDIG FEEST!!! 

VRIJ ENTREE ! 

 

Dinsdag  28 februari 
 

Maandag 27 februari 
 

 
 
 

13:30 uur  
 

Kindercarnaval in 
“De Kinkel” 

(www.depiejassen.nl) 

14:00 tot 17:00 uur “De Kinkel” 
 

Kindercarnaval o.l.v. de Piejassen (www.depiejassen.nl) 
 

 

Duo: 
Tom en Daniel 

Aanvang 14:00 
 

“ BoerenBruiloft ”  
 
 
 
 
 
 
 

Knallen met John Ahnolt  
                            Aanvang 20:00 
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Programma 2017 van de Piejassen: “We maken het bont’’ 
 
 
Zoals de meesten van jullie wel weten hebben wij een nieuwe 
jeugdprins, namelijk ‘prins Lars de Snelle van Baal’. Hij regeert 
aankomend carnavalsseizoen over de jeugd van Bemmel. 
Uiteraard heeft Prins Lars ook een prachtige prinses aan zijn 
zijde, namelijk Prinses Floortje. Lars en Floortje zitten allebei op 
de Donatushof in Bemmel. 
 
 
Ons programma 
Net als alle jaren was het in 2016 weer super gezellig in de 
Kinkel! We zijn dan ook heel nieuwsgierig hoe het in 2017 zal 
zijn. We hopen ook dit jaar weer veel kinderen, ouders, 
verzorgers en opa’s & oma’s te verwelkomen, onder het motto: 
“we maken het bont!” 
 
 
Vrijdag 24 februari 2017 
De hele vrijdag staat in het teken van het bezoeken van de 
Bemmelse basisscholen. ‘Prins Lars de Snelle van Baal en 
Prinses Floortje trekken samen met de jeugdraad, de grote ‘Prinses Mirjam van het Festijn’, haar 
adjudant Jan en de Piejassen, langs de scholen. We gaan ons nieuwste lied met alle kinderen van de 
scholen oefenen, zodat iedereen deze tijdens de carnavalsdagen goed kent. 
Prins Lars en Prinses Floortje komen daarnaast de kleurplaten ophalen en ook dit jaar zijn er weer 
veel leuke prijzen te winnen! Tenslotte wordt de vrijdagmiddag afgesloten met de sleuteloverdracht 
door de jeugdburgemeester. Van16.00 uur tot 17.30 uur vieren we in Haalderen met alle jeugdprinsen 
uit de gemeente Lingewaard een groot feest!  
 
 

Zondag 25 februari 2017 
Zondagmiddag doen de Piejassen weer mee aan de 
Bemmelse optocht. Met onze carnavalswagen 
swingen we door de straten van Bemmel en roepen 
we naar het publiek: “We maken het weer bont!”. Na 
de optocht is er voor iedereen vrij entree in de Kinkel. 
Op en top familiecarnaval! 
 
 
Maandag en dinsdag 26 en 27 februari 2017 
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 een afwisselend programma met diverse optredens afgewisseld met onze eigen 
discotheek. Onze DJ’s van Showcase zorgen voor de nodige decibellen. 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 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 
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 
 

http://www.depiejassen.nl/
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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 met prinsenwisseling zit er weer op. Het oude prinsenpaar Prins Thijs 
de Luidruchtige en Prinses Loes hebben hun tweejarige zittingsperiode erop zitten. 
We hebben onder dankzegging en een luid applaus op deze avond afscheid van hen 
genomen.   
 
Daarna was de verrassing compleet geen nieuw prinsenpaar maar een prinses en 
adjudant werden tevoorschijn gehaald. Samen met onze zusterverenigingen De 
Blauwe Pony ’81 en de Piejassen werden ze geïnstalleerd als Prinses Mirjam van het 
Festijn en adjudant Jan. Zij zullen de komende twee seizoenen over het Narrenrijk 
van het Kaokelnest in Bemmel regeren. De burgermeester Mw. Schuurman sprak bij 
haar felicitatie de volgen de woorden “Wat in Amerika niet lukt, gebeurt wel in 
Bemmel: een vrouwelijke leider."   
 
Het is voor het eerst dat een vrouw in Bemmel het carnavalsfeest leidt. Geen gebrek 
aan mannelijke kandidaten, maar De Geintrappers wilden een statement maken. We 
staan open voor vernieuwing en gaan uitdagingen niet uit de weg, Het motto van 
prinses Mirjam luidt dan ook 'heb lef om anders te zijn'. 
. 
Verder gaan de normale activiteiten gewoon door, zoals de organisatie van de intocht 
van Sint Nicolaas, het Dansgala Lingewaard en 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 weken 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  

http://www.geintrappers.nl/
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Zondag 22 januari 2017 vijftiende editie 

“Dansgala Lingewaard” 

Dit jaar werd voor de 15e maal het Dansgala Lingewaard georganiseerd en voor de 

1e maal in de nieuwe Theaterkerk in Bemmel. Wederom slaagde C.V. 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 (december 2016) 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 O.N.A. uit Slijk-Ewijk deze 
voor de 2e maal voor een jaar mee naar huis nemen. Na afloop waren er alleen maar 
winnaars, blije gezichten en positieve reacties waar te nemen. Verder zijn we druk 
bezig met het aanpassen van de draaiboeken en programma’s aan de mogelijkheden 
in de Theaterkerk. 
 
Tijdens het eerste Dansgala waren er 100 danseressen van de partij, tegenwoordig 
zijn er tussen de 250 en 280 dames (en soms zelfs heren) aanwezig om hun 
danskunsten te vertonen. In het eerste jaar waren 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 ook nog eens rustig de 
foto’s van het gala bekijken. 

 

Namens de Dansgala Commissie  
CV de Geintrappers,  
 
 Theo Rikken, voorzitter 
 

 

Solodanseres Denise 
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Proclamatie 
 

Wij, hare dorstlustige hoogheid Prinses Mirjam van het Festijn en Adjudant Jan 
Bij gratie van alle carnavalisten de 1e dorpsprinses van heel het Kaokelnest. 

Jonkvrouw in de orde van de verklede malloten en beschermvrouwe van de Gala-guppen en niet te vergeten de 
Jonkheren, Carnavalisten en Feestfanaten 

 
Verklaren: 

Gigantisch vereerd en trots om prinses te zijn van het Kaokelnest en gaan er vanuit een ieder, niet 
leeftijdsgebonden carnavalist te mogen begroeten voor een uitbundig carnavalsfestijn. 

 
Doen op voordracht van de Prinsenraad, de Presidenten, de Senaat en de Raad van Elf, gehoord weten en 

verstaan: 
 

Onze lijfspreuk voor het komende carnavalsseizoen zal zijn: 
"Heb 't lef om anders te zijn". 

 
Ten eerste: 

Ben je zwart, blank, geel of travestiet, 
het maakt niet uit, GENIET. 

 
Ten tweede: 

Heb je met de carnaval niets om aan te trekken, 
kijk bij Het Festijn daar hangen volle rekken. 

 
Ten derde: 

Alcohol en verkeer gaan niet samen. 
Dus als je gezopen hebt, wees een vent. 

En blijf bij de vrouw waar je op dat moment bent. 
 

Ten vierde: 
Er zal met carnaval geen verschil zijn tussen rang en stand, 

of tussen mensen met veel of heel weinig verstand. 
 

Ten vijfde: 
In het dagelijkse leven ben ik Mirjam van de poezen en de paarden, 

maar met carnaval ben ik er voor jong, iets minder jong en voor de bejaarden. 
 

Ten zesde: 
We gaan ons inzetten voor een optocht  waar we trots op zijn, 
Want  wie het kleine niet eert heeft gelijk, het kan altijd groter. 

 
Ten zevende: 

Ik voel mij vereerd om uitgekozen te zijn om hier als eerste prinses te mogen staan, 
Wel hoop ik dat jullie beseffen, dat het nu met jullie rust is gedaan. 

 
Ten achtste: 

Wij gaan voor respect, lol en gein, 
dit alles ondersteund door een heerlijke glas zoete witte wijn 

 
Ten negende: 

Wij zullen steeds 11 minuten te vroeg komen en 11 minuten te laat vertrekken 
En zo elke dag met 22 minuten weten te rekken. 

 
 

Ten tiende: 
Wij heffen met u heel graag het glas op een geweldig carnavalsseizoen, 

en zullen dit de hele carnaval voor blijven doen. 
 
 

Ten elfde: 

Vanaf nu barst het carnavalsfestijn los, ga genieten zonder zorgen. 
En niet getreurd, want na elke laatste ronde komt er weer een morgen. 

En ja eenmaal thuis, 
Oost of West daar drinken we de rest. 
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“Prinses Mirjam van Het Festijn” 
 

"Heb het lef om anders te zijn" 
 
 

12 November 2016. Het is zo ver. Vanavond de installatie/bekendmaking van de nieuwe 
prins/es van Bemmel. Maanden hebben we hier naartoe gewerkt en geleefd. Het ontwerpen 
van een logo en onderscheiding, kleding en sieraden uitzoeken, proclamatie maken etc. Een 
aantal avonden hebben we met de prinsencommissie bij elkaar gezeten. Alle lof voor deze 
prinsencommissie van De Geintrappers. Pas als je hier middenin zit, merk je wat voor werk 
zij met zijn allen verzetten. Ze hebben ons voorbereid op wat ons te wachten staat en waar 
we rekening mee moeten gaan houden. Dit alles in het geheim. Ook dat maakte het 
spannend. Voordat het eigenlijke carnavalsseizoen dus werd geopend hadden wij er al heel 
veel leuke en gezellige avonden opzitten. En wat hebben wij een al voorpret gehad. 
 

De dag van de onthulling was spannend. ´s ochtends nog gewerkt, ‘s middags het weiland in 
naar de paardjes en daarna naar de kapper. Toen begon het toch al wel te kriebelen. Begin 
van de avond komen er een aantal vrienden en familie bij ons thuis die mee gaan naar de 
onthulling. Zij aan de koffie, maar ik dacht ik neem een wijntje, even de zenuwen de baas 
worden. Bij aankomst bij de Roskam worden we naar 2 kamers gebracht. Daar kunnen Jan 
en ik ons gaan omkleden en worden we allemaal voorzien van een drankje. De familie en 
vrienden zitten gezamenlijk op een andere kamer te wachten. We worden allen hierin zeer 
goed begeleid door Cora en Liesbeth. En dan is het zover.......... de onthulling. 
 
Vooraf hebben we op advies van de prinsencommissie en met behulp van mijn zwager een 
nummer uitgezocht die elke keer zal worden gedraaid als wij opkomen. Dit nummer, de 
Trumpets van Sak Noël werd gedraaid en wij mochten toen letterlijk de kast uit. En daar sta 
je dan...  ‘s Middags loop je nog paarden poep te scheppen en ‘s avonds sta je op het 
podium en ben je officieel, eerste prinses van Bemmel: prinses Mirjam van Het Festijn en 
adjudant Jan. We hebben een geweldig leuke avond gehad! Het was ook een hele eer dat de 
burgemeester aanwezig was. Wij hoorden die avond pas dat ze erbij aanwezig zou zijn.  
Toen wij daar stonden viel de spanning van ons af. We hebben onderscheidingen uitgedeeld 
en vele leuke reacties en felicitaties mogen ontvangen. En toen kon het Feest beginnen... 
 
De volgende dag de prinsenreceptie. Je hebt geen idee hoeveel gasten er komen, wat ze 
drinken etc. Maar wat was het een gezellig feest. Mijn broer had een tent bij ons geplaatst en 
super ingericht, en mijn zwager bood aan om discjockey te zijn die middag. Deze combi 
zorgde ervoor dat wij aan huis een leuk feest konden organiseren, toppie. ‘s Nachts om ca. 
2.30 uur zijn we het bed ingerold waar ik vroeg in de ochtend 07.35 uur door radio 3FM werd 
uitgebeld met de vraag: “Ben je wakker? Dan bellen we je over ca.10 min. Terug”. Ik gauw 
mijn stem een beetje gesmeerd, want ja, je komt toch live op de radio. Het werd een leuk 
interview die ondanks de korte nachtrust best goed ging. Daarna denk je, ik duik weer lekker 
mijn bed in, maar dan begint het. Het ene telefoontje na het andere: de Gelderlander, tv 
Lingewaard, omroep Gelderland etc. Dit duurt tot ca. 9.45 uur en dan heb ik eindelijk tijd om 
op te staan. Om 11.30 uur ga ik mijn jurk weer aantrekken want de Gelderlander komt foto's 
maken om 12 uur. Daarna is er wat rust en krijgen we de tijd om de rommel van de 
prinsenreceptie op te ruimen. 
 
Bij elk evenement worden wij netjes opgehaald en thuis gebracht door leden van de 
Geintrappers. Ik zei al, het lijkt wel of we elke dag gaan trouwen. De kapper, de mooie jurk, 
een privéchauffeur en dan steeds weer leuke avonden om naar uit te kijken. En dit is pas het 
begin! Wij zijn super blij dat wij dit avontuur met jullie zijn aangegaan. Bedankt Allemaal! 
 

Prinses Mirjam en Adjudant Jan 
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