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Beste Carnavalisten,

Op het moment dat ik dit 
schrijf is alles nog gericht 
op het Sinterklaasfeest. 
Je ziet hem in de diverse 
koopcentra. Op de televisie 
komt hij regelmatig langs. 
Voor ons is dan het seizoen 
al volop begonnen.

De geslaagde openingsavond met het optreden van 
Ronnie Ruijsdael zit er weer op.

Ons prinses Mirjam van het Festijn en haar adjudant 
Jan hebben hun eerste seizoen erop zitten en zijn 
enthousiast aan hun 2e en laatste seizoen begonnen.

Verder gaan de overige activiteiten gewoon door zo-
als de organisatie van de volgende evenementen: 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 limon-
adekraam en de controle posten. Verder assisteren 
we de Oranje vereniging van Bemmel bij een aantal 
van hun activiteiten door de inzet van verkeersrege-
laars.

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 car-
naval 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 .
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Alweer 11 jaar de scepter 
als president van deze 
mooie club. Terwijl ik dit 
aan het schrijven was 
bedacht ik mijzelf dat 
ik 11 jaar geleden de 
scepter overgedragen 
kreeg als president van 
carnavalsvereniging De 
Geintrappers van onze 
huidige voorzitter Theo 
Rikken.

Mensen vragen mij weleens heb je nu alweer een 
vergadering van de Geintrappers, het is toch pas in 
februari carnaval? Dan vertel ik deze mensen wat 
voor vereniging het eigenlijk is. De Geintrappers 
zijn betrokken bij de Bemmelse bevolking, zij staan 
klaar voor de jeugd vierdaagse, sinterklaasintocht, 
dansgala Lingewaard, zittingen bij Liduina en 
verpleeghuis Lingehof en vele andere activiteiten.
Onlangs hebben een aantal leden zich in gezet voor 
de minder bedeelde van de gemeente Lingewaard 
en Over Betuwe. Deze match kwam via de beursvloer 
in de Theaterkerk Bemmel. Iedereen die uitgenodigd 
was voor deze dag kreeg vanuit de geintrappers 
heerlijke pannenkoeken aangeboden. Er werd 
door groot en klein gesmikkeld. Kort om staan de 
Geintrappers niet alleen voor Carnaval maar voor vele 
maatschappelijke activiteiten in Bemmel. Iets om 
trots op te zijn. Een pluim voor iedereen!!!

Afgelopen november op de elfde van de elfde hebben 
we traditioneel het carnaval geopend. In de ochtend 
eerst op de markt met leuke activiteiten voor de 
jeugd en Dweilorkest de Dreumels. In de avond waren 
er optredens van de Kinkeltjes die twee fantastische 
nieuwe dansen toonde aan het publiek. Met Duo 
Suitz en Ronnie Ruysdael was het feest compleet.
In januari de tweede zaterdag stonden de leden 
van de Geintrappers traditioneel op de bühne om 
te pronken voor Prinses Mirjam en adjudant Jan 
en alle Bemmelse mensen die carnaval een warm 
hart toe dragen. Een avond vol met dans, cabaret, 
buutreedners en vooral veel leut. Het was een 
fantastische avond met de complimenten aan alle 
leden.

In 2016 hebben wij onze Prinses Mirjam van het 
Festijn en adjudant Jan mogen verwelkomen, en dat 
heeft Nederland geweten. Deze twee fantastische 
mensen hebben het Bemmelse carnaval even op 
de kaart gezet. Vanuit de pers was veel aandacht 
omdat Bemmel voor een prinses gekozen had. Wij als 
verenigingen zijn trots op onze ambassadeurs voor 
het Bemmelse carnaval.

Komend carnaval zal Bemmel weer bruisen 
van activiteiten, het programma staat 
verderop in dit ’t Geintje. Ik mag trouwens 
een compliment weg geven voor de 
redactie want de krant ziet er weer flitsend 
uit. Top gedaan mensen!!!
Beste mensen uit Bemmel, ga de zolder 
eens op en zoek uw kiel en feestneus op 
en kom daar de Dolle dagen in café bar de 
Roskam in Bemmel. Laat het drukke leven 
even los en geniet met iedereen van een 
fantastisch carnaval 2018.

Tot slot dank ik ook al het personeel van 
Cafe bar de Roskam voor de inzet met alle 
activiteiten rondom carnaval.

President Frank Hoekjan
Carnavalsvereniging De Geintrappers
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Ons programma
Dit seizoen staat geheel in het teken van onze 33e verjaardag. Veel voorbereidingen, vergaderingen 
en klusochtenden gaan hieraan vooraf om dit tot een knallend feest te maken. Wij zijn ervan 
overtuigd dat dit is gelukt.
Op 19 november jl. hebben wij met genodigden getoost op ons 33-jarig jubileum. Het was een 
fantastische dag en wij willen dan ook een eenieder bedanken die hierbij aanwezig is geweest.
We willen niet te veel verklappen, maar het wordt tijdens de 3 dagen carnaval een knalfeest in de 
Kinkel! Wie jarig is trakteert, dus dit jaar hebben we weer een mega hoofdprijs in de loterij. 

Ratatata….. een weekend weg voor vier personen bij Droomparken!

Wie wil deze hoofdprijs nou niet winnen?

Vrijdag 9 februari 2018 
Traditiegetrouw starten wij de vrijdag met de rondgang langs de Bemmelse basisscholen. Samen met 
prins ‘Lars de Snelle van Baal’, zijn prinses Floortje en de jeugdraad beginnen we alvast met het vieren 
van onze knalfuif. We gaan samen met de basisschoolkinderen alvast goed carnaval vieren en wij 
zijn ook benieuwd welke school het hardst ‘Lang zullen ze leven’ kan zingen voor ons. Jullie gaan de 
uitdaging aan toch? Ook komen wij weer de kleurplaten ophalen en dit jaar is dit een jubileum editie. 
Dus zorg voor je mooiste stiften, de kleurpotloden goed geslepen en maak er een heus kunstwerk 
van.
Voor ieder kind op school hebben wij ook een erg leuk cadeau gemaakt, dus zorg dat je er bent op 
vrijdag de 9e. Wat het is, dat blijft nog even een verrassing. 
De vrijdagmiddag wordt ook dit jaar afgesloten met de sleuteloverdracht voor alle jeugdprinsenparen 
in Lingewaard. Dit jaar vindt deze overdracht plaats in Bemmel, dit is dubbel op feest.

Zondag 11 februari 2018
In de afgelopen 33 jaar zijn de Piejassen een trouwe deelnemer aan de Bemmelse optocht. Ook dit 
jaar zijn wij weer van de partij. Met onze carnavalswagen en een aantal feestvarkens swingen wij door 
de straten van Bemmel.
Na de optocht is er vrij entree in de Kinkel voor iedereen. Die middag hebben wij al een aantal leuke 
extra’s in petto en het is daarom zeker de moeite waard om bij de Piejassen carnaval te komen vieren.

Maandag en dinsdag 12 en 13 februari 2018
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 €2,50 en kinderen €2,00. Voor de basisschoolkinderen is er één dag 
gratis entree, dit kan zijn de maandag of de dinsdag. Let op, bij het cadeautje die de kinderen vrijdag 
op school krijgen zit een toegangsbewijs voor de gratis entree. Vergeet deze dus niet mee te nemen 
naar de Kinkel.
Naast het vertrouwde familiecarnaval bij de Piejassen hebben wij dit jaar voor een heus 
verjaardagsfeest gezorgd. Veel leuke extra activiteiten, lekkere traktaties en heel veel meer. 
Uiteraard kunnen kinderen ook zelf hun kunsten laten zien bij ‘Bemmel got Talent’. Er zijn een beperkt 
aantal plaatsen i.v.m. ons volle programma, dus geef je maandag of dinsdag op tijd op bij een van 
de Piejassen. Wij gaan er stiekem wel een beetje vanuit dat een eenieder dit jaar op zijn allerbest 
verkleed gaat komen naar de Kinkel, er zijn hiervoor super mooie prijzen te winnen, waaronder onze 
fantastische jaaronderscheiding en dit jaar is dat er niet zomaar een. Voor de kinderen, maar ook 
zeker voor de papa’s, mama’s, opa’s&oma’s, verzorgers etc. 
In onze wereldberoemde loterij zijn er ook weer supergave prijzen te winnen. Waaronder de mega 
hoofdprijs:

De Piejassen 33 jaar!
Wauw, de Piejassen bestaan dit carnavalsseizoen 33 jaar en 
hier zijn wij ontzettend trots op! Al zoveel jaar kindercarnaval in 
Bemmel en wij als vereniging organiseren dit nog altijd met heel 
veel plezier voor jong en oud, want 3 x 11 ging echt vanzelf!
Wat een geluk voor prins ‘Lars de Snelle van Baal’ en zijn mooie 
prinses Floortje, zij regeren tijdens dit bijzondere carnavalsseizoen 
van de Piejassen. En dat alles onder het motto: ‘33x alaaf, 
Piejassen supergaaf’.
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Een weekend weg voor 4 personen bij Droomparken

Belangrijk is dat de lootjes van zowel de maandag als de dinsdag hiervoor gelden. Dus gooi ze niet 
weg!

Al met al, carnaval vier je bij de Piejassen in de Kinkel!
33x alaaf, Piejassen supergaaf.
Wij hebben er ontzettend veel zin in. Jullie ook?
Voor alle in en outs rondom ons verjaardagsfeest volg ons op Facebook en Instagram of houd onze 
website www.depiejassen.nl goed in de gaten.

Tot ziens tijdens de carnavalsdagen.
CV de Piejassen
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Zondag 25 februari 2018 de zestiende editie van 
het

“Dansgala Lingewaard”

Dit jaar wordt voor de 16e maal het Dansgala 
Lingewaard georganiseerd en voor de 2e maal 
in de nieuwe Theaterkerk in Bemmel. Op het 
moment dat ik dit schrijf (november 2017) is het 
Gala nog niet gehouden en dus is ook nog niet 
bekend wie de winnaars zijn van de afzonderlijke 
categorieën en de Wisseltrofee. Verder zijn we 
druk bezig met het aanpassen van de draaiboeken 
en programma’s om de kinderziektes uit de 
overgang van het OBC naar de Theaterkerk er 
zoveel mogelijk uit te halen. Het afgelopen jaar 
mocht CV de Vrolijke Drammers uit Loil voor de 1e 
maal de wisseltrofee voor een jaar mee naar huis 
nemen. Na afloop waren er alleen maar winnaars, 
blije gezichten en voornamelijk positieve reacties 
waar te nemen.

Tijdens het 1e 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. 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 danser(es) een 
beker beschikbaar. Deze dag moet voor zowel de 
deelneemsters als bezoekers een feest worden.

Voor informatie kunt u bellen met 06-10381652 
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 Dansgalacommissie CV de 
Geintrappers

Theo Rikken, voorzitter
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∙ aan- / verbouw  ∙ renovatie ∙ timmerwerk ∙ stucwerk ∙ tegelwerk

Bemmel   Tel: 06-51 71 30 38
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Beste carnavalist,

Het eerste jaar aan de zijde van 
prinses Mirjam van het Festijn zit 
er op.
Een jaar met ontelbare leuke 
momenten. Met enorm veel 
lol, ook soms na afloop thuis 
nagenietend. Allemaal dankzij 
een hele goede sfeer die 
rondom het carnaval in Bemmel 
hangt. Een positieve energie, die 
er voor zorgde dat je dag in dag 
uit fris en met veel zin weer aan 
iets nieuws begon.
Lof voor jullie allen!

Toen ik medio 2016 merkte dat 
Mirjam serieus aan de slag ging 
met haar rol als prinses, hield ik 
in eerste instantie de boot af en 
had zoiets van: doe jij maar lekker, 
ik doe niet mee. Maar naar mate 
de gesprekken met Thijs, Marcel 
en Frank vorderden, werd ik ook 
wel nieuwsgierig naar welke rol ik 
eventueel zou kunnen vervullen 
naast Mirjam. En dat werd 
uiteindelijk Adjudant. Met enige 
trots heb ik geprobeerd iets van 
die rol te maken.
Natuurlijk eist een prinses alle 
aandacht op. De belangstelling 
vanuit de media afgelopen jaar 
was natuurlijk onbeschrijflijk 
groot. Maar ik heb daar geen 
last van gehad. Sterker nog, het 
maakte me apetrots om te zien 
hoe Mirjam met deze publiciteit 
omging. Mijn kanjer!

Nu een nieuw carnavalsseizoen 
van start is gegaan, begint ons 
tweede en ook laatste jaar als 
prinses en adjudant. En ook dit 
jaar gaan we er met volle energie 
tegenaan. De wetenschap dat we 
gesteund en geholpen worden 

door iedereen, geeft hierbij een 
enorme boost. En we genieten!
Genieten van het Oordupkes Festival, 
dat onlangs gehouden werd.
Genieten van de geweldig leuke 
pronkzittingen, die juist zo 
gewaardeerd worden vanwege de 
tomeloze inzet van alle deelnemers. 
Genieten van de sleuteloverdracht, 
die dit jaar in Bemmel plaatsvindt. 
Genieten van de optocht, die hopelijk 
even lang en mooi wordt als vorig 
jaar (of misschien nog iets langer 
en mooier???). Genieten van 4 
dagen carnaval. En genieten van het 
Dansgala.

En dan .......... zit het er bijna op.
Dat zal afkicken worden.

Maar daar denken we nu nog niet aan.
Ik wens jullie allemaal, mede namens 
prinses Mirjam van het Festijn, een 
geweldig leuk carnavalsseizoen toe 
en hoop jullie nog vaak te zien tijdens 
de carnaval.
ALAAF!!!

Adjudant Jan.



Pronkzitting
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13-01-2018

Een onvervalste Geintrappers-

avond. Zo kun je de jaarlijkse 

pronkzitting, die afgelopen 

zaterdag plaatsvond, wel 

samenvatten. Tot middernacht 

genoot het publiek van de 

gezelligheid die de viering van 

carnaval in Bemmel zo kenmerkt.

Al snel zat de sfeer er in Café 

De Roskam goed in. Een mooie 

performance van dansgarde 

De Kinkeltjes, de hilarische act 

van het bekende buutduo ‘t is 

Gruun en ‘t blief Gruun, de 

Queenies met wederom een 

uniek optreden, carnavalsclub 

De Aa’tjes die de aanwezigen 

goed wist te vermaken. Dit 

en meer had allemaal één 

overeenkomst: elke artiest 

kwam uit eigen gelederen. En 

alle aanwezigen, waaronder 

de Blauwe Pony ‘81, de 

Waskniepers, de Piejassen en 

twee vertegenwoordigers van 

gemeente Lingewaard, hadden 

daarmee een bijzonder 

plezierige avond.
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Zaterdags met de carnaval wordt 
traditioneel geopend met de 
sleutel overdracht in Lingewaard. 
Dit jaar mag Bemmel dit 
evenement organiseren, daarom 
hebben de Blauwe Pony ‘81 en de 
Geintrappers de steken bij elkaar 
gestoken om een mooi feest 
neer te zetten. Onze Bemmelse 
dweilorkesten hebben toe gezegd 
hierbij aanwezig te zijn de muziek 
is dus fantastisch.
Onze burgemeester Marianne 
Schuurmans zal carnavalisten 
van elke kern van onze gemeente 
Lingewaard in het zonnetje 
zetten met een onderscheiding 
genoemd de Vlinder.
Uit het Sprauwenest, Keujesgat, 
Baggergat, Zwaonenest en 
Koakelnest komen diverse 
optredens op de bühne. 
De burgemeester zal natuurlijk 
met een  buut alle kernen en 
de politiek even onder de loep 
nemen. Zij zal alle Prinsen en 
prinses van Lingewaard hun eigen 
sleutel overhandigen zodat het 
carnaval kan los barsten. Deze 
sleutel wordt op dinsdagavond 
weer opgehaald door 
burgemeester en wethouders.
Dit evenement wordt gehouden 
in Café bar de Roskam in Bemmel 
.
Programma sleuteloverdracht:
9:30 uur verzamelen verenigingen 
Theaterkerk Bemmel
10:30 uur vertrek richting Maije 
waar een toost gedaan wordt

11:00 uur aankomst bij Café Bar 
de Roskam
11:11 uur intocht Prinsen en 
Prinses carnaval
13:00 uur einde programma

President Frank Hoekjan

SLEUTELOVERDRACHT 

2018 KOAKELNEST
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PROGRAMMA

Donderdag 8 feb
	 Minizittingen	in	verpleeghuis		
	 Lingehof	en	Liduina
 ‘De Geintrappers”

Vrijdag 9 feb
	 Bezoek	aan	de	scholen		 	
	 samen	met	de	Piejassen.
	 Sleuteloverdracht	voor	de		 	
	 jeugd.

Zaterdag 10 feb
	 11:11	uur	Sleuteloverdracht
	 20:30	uur	Meezingerij”
 ”De Blauwe Pony’81”



Goed nieuws! De Geintrappers 
hebben een nieuwe website. We 
hebben het uiterlijk eens flink 
op de schop genomen, een stuk 
moderner om het maar zo te 
zeggen. Ook is de website nu op 
alle apparaten goed te bekijken 
en is het voor de leden van het 
website groepje makkelijker om 
onderhoud te plegen en nieuws 
of foto’s te plaatsen. Verder ga 
ik er niet veel meer over zeggen 
want zelf even kijken is natuurlijk 
veel leuker! 
Dus kijk snel, op 
www.degeintrappers.nl

Op vrijdag 23 maart is het weer 
tijd voor de paasbingo van C.V. 
de Geintrappers. Dit jaar zal 
deze plaatsvinden in Het Wapen. 
Er zullen weer vele prijzen te 
winnen zijn. De hoofdprijs is 
een boodschappenpakket t.w.v. 
150 euro. Deze word mede 
mogelijk gemaakt door Jumbo 
Scheperkamp in Bemmel.
Het eerste kopje koffie of thee 
is gratis. Dus zet 23 maart in je 
agenda en bingo gezellig mee!

Vrijdag 23 maart
Zaal open 19:30
Aanvang 20:00
Het Wapen,
Dorpstraat 52, Bemmel

WWW.DEGEINTRAPPERS.NL

IS VERNIEUWD

PAASBINGO
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PROGRAMMA

Zondag 11 feb
	 15:00	uur	optocht	
 “De Bok  Bemmel”

	 Aansluitend	feest	met	trio		 	
	 Parttime
 “De Geintrappers & Blauwe Pony’81”

Maandag 12 feb
	 14:00	uur		Boerenbruiloft		 	
 “De Geintrappers”

	 20:30	uur	carnaval	zoals	’t			
	 Heurt	
   “De Blauwe Pony ‘81”

Dinsdag 13 feb
	 14:00	Seniorenzitting
 “de Opperstalmeesters”

	 20:00	uur	Karaoke	avond	en		
	 disco	met	Showcase
  “De Geintrappers & Blauwe Pony’81”



	

	

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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	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 en op de diverse danstoernoo-
ien in de regio uitgevoerd. Vanzelfsprekend treden wij ook op tijdens de diverse pronkzittingen en evenementen 

van de Geintrappers in Bemmel. 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 danser-
essen verdeeld over twee leeftijdsgroepen. De minioren en junioren trainen op de dinsdagavond, in het scout-

inggebouw (achter sporthal de Bongerd). De minioren van 18.15 tot 19.15 uur en de junioren vanaf 19.00 uur tot 
20.15 uur.  

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 aanmelden voor de proeflessen?

Ga naar de website http://www.degeintrappers.nl/dansgarde.htm en vul het contactformulier in. 

Lobke Rikken Coördinator dansgarde de Kinkeltjes 
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Carnavalsoptocht
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Bemmelse Optocht Kommissie             

Zondag 11 februari carnavalsoptocht

Op zondag 11 februari zal de carnavals 

optocht 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. Maak er een mooi optocht 

van. Het publiek die de kou trotseert zal 

hier zeker blij mee zijn. 

Route optocht:

Start 15.00 uur vanaf het Kinkelplein. 

I.v.m. rioolwerkzaamheden kan het zijn 

dat de route aangepast wordt Kijk voor 

de route te zijner tijd op de website 

www.bok-bemmel.nl of de plaatselijke 

kranten. De prijsuitreiking zal rond 

17.00 uur plaatsvinden.

Prijzen 

Net als voorgaande jaren hoopt de 

BOK weer mooie prijzen te kunnen 

uitreiken.

Wagens € 350.00 

Groepen € 250.00 

en 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 

Carnavalsoptocht
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Het motto luidt……. Heb het lef om 

anders te zijn 

Op maandag 12 februari zal vanaf 

13:30 uur  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. De commissie biedt u 

en het Boerenbruidspaar een zeer 

gevarieerd programma aan met 

diverse artiesten. 

Om 17:00 uur is er een heerlijk 

boerenmaaltijd. Reserveren voor 

deelname aan de maaltijd (graag 

vóór 10 februari): Dit 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!

 Alle kleuren van de regenboog zijn 

welkom, hoe bonter gekleurd hoe 

beter!!!! 

Het aftellen is begonnen…

Nog maar een paar weken en dan is 

het carnaval! Via deze weg willen wij 

JOU namens het boerenbruidspaar 

(wie….dit blijft nog even geheim tot 

op de dag zelf) van harte uitnodigen 

om deze dag samen met het hun te 

vieren.

Natuurlijk onder het genot van een 

natje en een droogje!

BOERENBRUILOFT
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www.jeurissenwonen.nl

Veilingweg 12-14 Huissen • T. 026 32 50 582

woninginrichting • interieuradvies • vloerbedekking  
raamdecoratie • gordijnen • verf • behang • glas


