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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 
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Noteert u alvast in uw agenda carnaval t/m 2022
2019 3-4-5 maart
2020 23-24-25 februari
2021 14-15-16 februari
2022 27-28 februari 1 maart
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Van groentje naar president van de groene.

Beste carnavalsvrienden en -vriendinnen. Mijn naam is 
Jeroen Knipping, ik ben 28 carnavals jaren jong en woon 
met mijn lieve vriendin in Huissen. Ja, in Huissen in-
derdaad. Ik ben geboren en getogen in het prachtige Bem-
mel, maar mijn nieuwe stekkie staat in Huissen.

Ik heb samen met mijn vriendin een 
jaar in Aruba gewoond voor mijn 
werk. Ik zat heerlijk in mijn tuintje met 
een cocktail in mijn hand aan mijn 
kleuren schema te werken, toen plot-
seling mijn telefoon rinkelde... Mijn 
grote vriend Frank belde mij op om 
weer eens bij te kletsen. Hij vertelde 
mij dat hij iets met mij wilde be-
spreken, dat hij een stapje terug wilde 
doen als president van de Geintrap-
pers en het geweldig zou vinden als 
ik die taak van hem zou overnemen. 
Daar moest ik natuurlijk wel goed 
over nadenken, dus heb ik de zon-
nebrand en nog wat cocktails gepakt 
en ben ik weer in de zon gaan zitten. 
Na goed overleg met mijn vriendin en 
na wat meer info gekregen te hebben, 
heb ik deze eer met beide handen 
aangenomen.

Na al die Arubaanse zonnestralen 
kwamen wij afgelopen zomer weer 
terug in Nederland. Vanaf dat mo-
ment begon het avontuur en hebben 
Frank en Henk, de nieuwe voorzitter, 
mij klaar gestoomd voor mijn nieuwe 
functie als president.

Ja, en dan is het echt zover; het pak 
mag aan, de kleuren mogen ge-
dragen worden en dan is de avond 
daar… Een bomvolle Roskam waar 
de mensen wachten op de huldig-
ing van het nieuwe prinsenpaar en 
jeugd prinsenpaar. Maar voordat alles 
plaatsvindt moet ik nog geïnstalleerd 
worden en mijn steek krijgen. Daar sta 
ik dan met een steek met veren, vol 
in de spotlights en een microfoon in 
mijn handen. Dit ben ik niet gewend. 
Maar door alle goede steun achter 
de schermen ging de spanning snel 
over op enthousiasme en heb ik een 
geweldige avond gehad. De kop is 
eraf!

Met veel geweldige evenementen en 
activiteiten op het programma gaan 
we naar de toekomst kijken. Voor mij is 
carnaval het samen gek doen met de 
mensen die je kent, maar ook met de 
mensen die je nog gaat leren kennen. 
“Samen” is voor mij het kernwoord. De 
carnaval is niet alleen de gruune of de 
blauwe, carnaval is alle kleuren van de 
regenboog. Daarom is het belangrijk om 
de banden tussen de verenigingen in 
onze omgeving in stand te houden en te 
versterken.

Ook is het van belang om naar de verre 
toekomst te blijven kijken. Hoe kunnen 
we met de tijd meegaan en hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat de jonge generatie 
enthousiast blijft om samen met ons 
carnaval te vieren? Mede daarom heb-
ben de verenigingen “SAMEN” een Crazy 
tiener carnaval georganiseerd waar ze 
de jeugd een mooi feestje aanbieden 
tijdens het carnavals weekend. Dit is een 
stap in de goede richting!

Tot slot wil ik Frank graag persoonlijk 
bedanken voor de geweldige jaren 
als president en voor de grote eer de 
scepter van hem over te mogen nemen. 
Daarnaast wil ik iedereen bedanken 
voor de steun en het vertrouwen die mij 
gegeven wordt. We gaan er met elkaar 
een geweldige tijd van maken.

Heel veel carnavals plezier toegewenst.
ALAAF!!!!!

Jeroen Knipping 
President C.V. de Geintrappers



5‘t Geintje

“…ik heb een vraagje…..”

Enkele jaren geleden ging bij mij de telefoon; 
“ Henk je spreekt met Theo Rikken………”

En daar begon het allemaal mee.  Later die week zat ik bij Theo thuis 
op de bank tegenover het duo Theo en Leo.  Kort en krachtig werd mij 
de vraag voorgelegd of ik genegen zou zijn om in de toekomst de taak 
als voorzitter van onze vereniging over te willen nemen. Zo! Kwam die 
even binnen zeg. Als eerste gaf ik aan mij vereerd te voelen om hiervoor 
gevraagd te worden, om daarop gelijk de vraag te stellen: “waarom ik?” 
Er volgde een heel betoog waarom ik in de ogen van beide heren juist 
de geschikte persoon hiervoor zou zijn, ik zou mezelf te kort doen om 
enkele van deze punten niet te herkennen bij mezelf gezien de wijze 
waarop ik binnen de uitvoering van mijn professie te werk ga. Dat was 
onder meer wat beide heren aangaven bij mij te hebben ervaren en wat 
zij in hun ogen zochten in een voorzitter voor de vereniging. 

Hoe verder……. Op de vraag die gesteld was 
heb ik toen niet negatief geantwoord, echter 
aangegeven dat ik mijn plaats binnen de 
vereniging nog steeds aan het zoeken was.  Ik 
was al actief binnen enkele commissies (Touw-
trekken in Sportpark Ressen, Truck-trekken op 
het Kinkelplein, de Zomer BBQ, de opstart van 
Denk-Tank) en vond het ergens wel genoeg 
zo. En ook niet onbelangrijk… ik stelde mezelf 
de vraag wat doet een voorzitter eigenlijk, ik 
had werkelijk geen idee.  Er werd door Theo 
afgesproken “denk d’r gerust maar efkes over 
na….maar niet te lang he!” En zo ging ik weer 
op weg naar huis.

Enkele weken later kreeg ik van Theo een 2-tal 
A-4 tjes met daarop per regel geschreven wat 
hij als voorzitter aan taken deed ….het was aan 
alle kanten zowat volgeschreven! Dat, zo nam 
ik mij gelijk voor, zal mij niet gebeuren. Ik had 
inmiddels al aardig het voorzitterschap in mijn 
hoofd vormgegeven. Toch duurde het nog een 
paar jaar eer ik de stap zette mij verkiesbaar te 
stellen voor deze functie.

Inmiddels is het nu al weer bijna een jaar dat ik 
deze functie vervullen mag. En dat heb ik al wel 
geweten hoor, wat is er binnen de vereniging als 
de onze veel gaande, daar heb je als gewoon lid 
totaal geen weet van. Je wordt van alle kanten 
bestookt met vragen, ideeen, opmerkingen, 
onenigheden (ja ook), verwachtingen, 
aanwezig moeten zijn, oplossingen bedenken, 
aansprakelijkheden, regelen van zaken, 
voorbereiden van vergaderingen etc.

Waar ben je aan begonnen denk ik wel 
eens……. 

Kijkend naar de toekomst, binnen het 
bestuur heb ik hier al eens over gesproken 
en de Denk-Tank heeft toen van het bestuur 
de opdracht gekregen hiermee aan de slag 
te gaan. Dit hebben jullie inmiddels via 
de ledenvergadering al meegekregen. Dat 
we hard aan het werk moeten om jonge 
mensen enthousiast te maken bij onze 
vereniging te willen komen is hopelijk bij 
iedereen duidelijk maar ….dat dit betekend 
dat er zaken zullen moeten veranderen of 
anders moeten dan voorheen of vroeger 
het geval was is nog niet bij een ieder goed 
binnengedrongen.

Er wordt al geroepen “we moeten wel onze 
identiteit behouden anders….” Natuurlijk 
behouden we die, maar wellicht gaan we op 
een andere manier hier vorm aan geven dan 
in het verleden. 

We betrekken daar steeds meer onze jonge 
mensen bij die ons hierin kunnen helpen 
of zelfs een voorbeeld in kunnen zijn (denk 
hierbij aan het gebruik maken van social 
media om evenementen onder de aandacht 
van de jeugd te brengen, bijvoorbeeld Het 
Tienercarnaval). Laten we vooral open blijven 
staan voor hun ideeen en meegaan in hun 
denkwijze!

Dit alles hierboven teruglezend denk ik “dat 
is al best een heel verhaal geworden, dat 
had ik zo de eerste keer in het Geintje staand 
niet gedacht“. Hier laat ik het dan ook maar 
even bij. Veel leesplezier en geniet van de 
komende carnaval!”

Groeten Henk Weber
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Prins Job de Vliegende kiep en zijn 
prinses Nikki

Kamel en Jordi 
Dorpsstraat 31- A   
6681 BL Bemmel 
0481 462 666  
06 18 80 24 23  
www.ajetenendrinken.nl 
info@ajetenendrinken.nl 
 

 

(TIJDELIJKE) 
OPSLAGRUIMTE HUREN?

WWW.BARTBOXX.NL
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Kindercarnaval in de Kinkel!

Ook dit jaar gaat het weer een heus spektakel worden bij kindercarnavalsvereniging de Piejassen. 
Na ons jubileumjaar, gaan we het dit carnavalsseizoen nog eens dunnetjes over doen. Dit jaar met 
een geheel nieuw prinsenpaar, namelijk prins ‘Job de Vliegende Keep’ en zijn prinses Nikki. En dat 
alles onder het motto: #hoedan?!

Ons programma
Na het geweldige programma van afgelopen jaar hopen wij dat het ook dit jaar weer erg gezellig 
gaat worden in de Kinkel. Wij staan dan ook alweer te popelen om alle mooie verklede kinderen, 
ouders/verzorgers, opa’s & oma’s te verwelkomen in de Kinkel. Graag willen wij ons programma 
met jullie delen zodat je niks hoeft te missen van het kindercarnaval in Bemmel.

Vrijdag 1 maart 2019 
Traditiegetrouw starten wij de vrijdag met de rondgang langs de Bemmelse basisscholen. 
Samen met prins ‘Job de Vliegende Keep, zijn prinses Nikki en de jeugdraad trappen we de drie 
carnavalsdagen af. We gaan samen met de basisschoolkinderen alvast goed carnaval vieren en 
wij zijn dan ook benieuwd welke school de langste polonaise kan maken. Ook komen wij weer de 
kleurplaten ophalen, zorg er dus voor dat je deze bij je meester of juf hebt ingeleverd. 
De vrijdagmiddag wordt ook dit jaar afgesloten met de sleuteloverdracht voor alle 
jeugdprinsenparen in Lingewaard. Onze prins ‘Job de Vliegende Keep’ krijgt dan de sleutel van 
Bemmel om tijdens de carnavalsdagen te kunnen regeren. 

Zondag 3 maart 2019
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 Mexicanen swingen wij door 
de straten van Bemmel.
Na de optocht is er vrij entree in de Kinkel voor iedereen zodat we de eerste polonaises alvast 
kunnen gaan lopen. De zaal is geopend tot 17.30 uur.
 

Maandag en dinsdag 4 en 5 maart 2019
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. 
Naast het vertrouwde familiecarnaval bij de Piejassen zorgen wij voor een leuk afwisselend 
programma, van verschillende optredens tot aan muziek van onze eigen discotheek. Uiteraard 
kunnen kinderen ook zelf hun kunsten laten zien bij ‘Bemmel got Talent’. Er is een beperkt aantal 
plaatsen dus geef je maandag of dinsdag op tijd op bij een van de Piejassen. Ook dit jaar hopen wij 
weer op veel mooie verklede kinderen, er zijn hiervoor mooie prijzen te winnen, waaronder onze 
fantastische jaaronderscheiding. 
Ook een oproep aan alle papa’s, mama’s, opa’s&oma’s, verzorgers. Trek je mooiste pruik uit de kast, 
je beste carnavalsoutfit, want ook voor jullie zijn er mooie prijzen te winnen. 
Ook dit jaar hebben wij onze vertrouwde loterij waar er veel prijzen zijn te winnen. Uiteraard ook 
weer een fantastische hoofdprijs. Wat dat gaat zijn, dat houden we nog even geheim.
Belangrijk is dat de lootjes van zowel de maandag als de dinsdag gelden voor de hoofdprijs. Dus 
gooi ze niet weg!

Al met al, carnaval vier je bij de Piejassen!
#hoedan?! Gewoon je carnavalsoutfit aantrekken en naar de Kinkel komen op 3,4 of 5 maart 😊😊.
Wij hebben er ontzettend veel zin in. Jullie ook?
Voor alle ins en outs rondom de Piejassen 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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Op 17 november vorig jaar was 
het dan zover, de Geintrappers 
gingen weer een nieuw seizoen 
openen. In een bom volle Roskam 
werd met spanning gekeken hoe 
er afscheid genomen werd van 
prinses Mirjam van het Festijn en 
adjudant Jan. Deze twee toppers 
hebben de afgelopen twee jaar 
Bemmel op de kaart gezet door 
een fantastische inzet. Ze zijn 
de afgelopen twee jaar door 
allerlei paparazzi gevolgd wat erg 
bijzonder was.

  
Even een korte terugblik op de afgelopen 11 jaar als 
president. Als eerste wil ik de steun van mijn gezin 
noemen die het altijd maar hebben moeten slikken 
dat ik weer eens ging vergaderen. Top dat jullie altijd 
achter mij hebben gestaan!!! Het meest bijzonder 
vond ik de diverse sleuteloverdrachten waar alle 
Lingewaardse verenigingen bij aanwezig waren hier 
is verbroedering ten top aanwezig. De samenwerking 
met zustervereniging De Blauwe Pony ‘81 op de 
sleuteloverdracht heeft ons allen vele complimenten 
opgeleverd. Daarom dank ik hun ook voor de altijd fijn 
samenwerking.

De raad van elf en bestuur van de vereniging hebben de 
periode mij altijd gesteund waarvoor alle dank. En ik 
hoop nog vele jaren samen carnaval in Bemmel op te 
kaart te zetten. Samen met de evenementen commissie 
heb ik altijd mooie zittingen op de bühne gezet. Vorig 
jaar nog Ronnie Ruijsdael binnen gehaald en vele 
artiesten uit Brabant en Limburg. Maar het meest 
bijzondere zijn nog de artiesten uit eigen gelederen. 
De meest vaste artiesten van de Geintrappers zijn de 
dansgarde’s van de Kinkeltjes. Die elk jaar maar weer 
hun nieuwe dansen neer gezet hebben. Alle Kinkeltjes 
en trainsters  bedankt voor jullie sportieve inzet.

Toen was het de beurt om afscheid te nemen als 
president van deze fantastische club. De laatste klanken 
uit de microfoon werden al gauw overgenomen door 
Dory die altijd links van mij stond tijdens de zittingen. 
Alle Kinkeltjes samen deden een dans op mijn favoriete 
lied Dushi Dushi. Verder werden mijn gezin en ik in het 
zonnetje gezet, een waar afscheid om trots op te zijn. 
Ook dank aan alle mensen die speciaal voor mij naar de 
Roskam zijn gekomen, dit waardeer ik enorm.

De Scepter van de president heb ik overgedragen aan 
Jeroen Knipping, hij is al jaren een speciale vriend van 
mij. Een jonge dynamische, gedisciplineerde en vooral 
aardige jongeman. Jeroen ik wens je veel succes de 
komende jaren. Beste mensen, ik heb de steek niet af 
gezet en blijf actief binnen de Geintrappers. Ik wens U 
allen een fijne carnaval toe!
Frank Hoekjan
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Dansgala Lingewaard
Zondag 17 februari 2019 de zeventiende 
editie van het “Dansgala Lingewaard”.

Dit jaar wordt voor de 17e maal het 
Dansgala Lingewaard georganiseerd 
in de e Theaterkerk in Bemmel. Op het 
moment dat ik dit schrijf (december 2018) 
is het Gala nog niet gehouden en dus is 
ook nog niet bekend wie de winnaars zijn 
van de afzonderlijke categorieën en de 
Wisseltrofee. We zijn druk bezig met de 
voorbereiding van het Gala. Het afgelopen 
jaar mocht De  Deurdouwers  uit Millingen 
a/d Rijn 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  
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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Op vrijdag 12 april 2019 
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 12 
april in je agenda en bingo 
gezellig mee!

Vrijdag 12 april 2019
Zaal open 19:30
Aanvang 20:00
Cafe/Zaal de Roskam,
Dorpstraat 95, Bemmel
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In het voorjaar zijn 
wij benaderd door de 
prinsencommissie of 
ik prins carnaval wilde 
worden, na een paar zeer 
gezellige afspraken (ook met 
prinses carnaval) hebben 
wij daar niet lang over na 
hoeven denken. Wel met de 
voorwaarde dat mijn vriendin 
Moniera prinses zou worden, 
zodat wij het samen kunnen 
vieren. Dat zag ze gelukkig 
wel zitten.
En dan begint het, het 
uitzoeken van de kleding 
is al een belevenis en een 
wereld op zich. Had ook niet 
door dat er zoveel gaande is 
rondom de carnaval, het hele 
jaar door.
De 2 weken voor de 
onthulling was een 
zeer spannende en 
zenuwslopende tijd, niemand 

mocht tot de bekendmaking 
weten wie prins carnaval zou 
worden, gelukkig hebben 
wij dat gefixed :-). Familie en 
vrienden zijn met een smoes, in 
samenspraak met mijn broer, 
naar de Roskam gelokt, erg 
leuk dat ze erbij waren.
Wij hebben nu al een 
fantastische carnaval en de 
carnaval begint officieel pas in 
maart. De pronkzittingen zijn 
erg gezellig en er is veel humor. 
Het niveau is verrassend hoog. 
Wij verwachten en hopen 
dat dit zich zo zal voortzetten 
met het hoogtepunt in maart 
en wensen iedereen een 
fantastische carnaval.

Met vriendelijke groet,
Frans Knorth Makelaardij

Frans Knorth

HET NIEUWE PRINSENPAAR STELT ZICH VOOR
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Pronkzitting

Bij De Geintrappers betekent dat gegarandeerde gezelligheid 
tot diep in de avond. In een volle De Roskam zat de sfeer er 
dan ook al snel in. Het publiek genoot zichtbaar van onder 
andere het bekende buutduo ’t Is Gruun en ’t blief Gruun 
(dat voor de vijftiende keer op ludieke wijze het Bemmelse 
wel en wee onder de loep nam), de nieuwe showdans van 
dansgarde De Kinkeltjes, een optreden van een tweetal 
oudere dames dat zonder computerkennis met de computer 
aan de man probeert te komen en dweilorkest Al Mo We 
Krupe uit Nijmegen.
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Jeroen Knipping

President

De Raad van Elf

Leo Reijnen

Peter Tijssen

Jeroen Kempkes

Erik Willemsen

Henk Kempkes

Thijs van Enckevort

Jos van Tilburg

Iwan van Gils

Didi Sopacua

Henk Weber

Theo Hoogmoed

Frank Hoekjan

Thomas Hoekjan

Johan van Schaijk Marcel Willems

Patrick Besselink

Theo Rikken

Grootvorst
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Jeroen Knipping

President

Lobke Rikken

Bestuurslid

Didi Sopucua

Bestuurslid

Leo Reijnen

Bestuurslid

Frank Hoekjan

Bestuurslid

Henk Weber

Voorzitter

Liesbeth Willems

Secretariaat

Theo Hoogmoed

Penningmeester

Het Bestuur
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PROGRAMMA

Donderdag 28 feb
 Minizittingen in    
 verpleeghuis Lidwina

Vrijdag  1 maart 
 Bezoek basisscholen samen  
 met de Piejassen
 20:00: Crazy Tiener Carnaval
 in de Roskam (met $hirak
 en Nigel Sean)

Zaterdag 2 maart 
 11:11 Sleuteloverdracht in  
 Angeren

 20:30 Meezingerij in de   
 Roskam
 “De Blauwe pony’81”
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PROGRAMMA

Zondag 3 maart
 15:00 uur optocht
 “De Bok Bemmel”
 Aansluitend Afterparty in  
 de Roskam
 “De Geintrappers & Blauwe   
 Pony’81”

Maandag 4 maart
 16:00 uur Grune Cross
 “Cv de Geintrappers”
 Aansluitend Høkenparty  
 in de Roskam
 “De Geintrappers ”

Dinsdag 5 maart
 14:00 uur Seniorenzitting 
 “De opperstalmeesters”
 20:00 carnavalafsluiting  
 in de Roskam
 “Alle verenigingen”
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Binnen de Geintrappers wordt niet alleen carnaval gevierd, er wordt ook nog gedanst.

Dansgarde de Kinkeltjs begeleiden de prins graag op de Wagen en bij binnenkomst tijdens 
eigen zittingen. Maar het leukst vinden de meiden toch wel optreden!!

Mooie jurkjes aan, mooi opgemaakt worden, de haren netjes ingevlochten of in een knot! 
Iedere keer weer staan de meisjes te stralen op het podium.

De Kinkeltjes staan voor plezier in dansen en gezelligheid: Lees hieronder een stukje wat 
Linda heeft geschreven:

Ik ben Linda en ik dans al 6 jaar bij de Kinkeltjes. Ik vind het nog steeds super leuk. Het leuke 
aan deze soort dans, is dat je veel variërend danst. Je doet elk jaar een gardedans en een 

showdans. De gardedans is een dans die bij dansmariekes hoort. De showdans kan karak-
ter of freestyle zijn. Karakter is bijvoorbeeld een dans over een musical. Freestyle is zonder 

thema, dus meer gericht op de dans zelf. Elk jaar doe je mee aan wedstrijden, die vind ik het 
allerleukst. Je treed op voor een groot publiek en ziet er heel mooi uit. Ook treden we op 

bij pronkzittingen tijdens de carnaval, die zijn vooral heel gezellig. Tijdens de carnaval treed 
je veel op. Dat is heel leuk, want dan mag je eindelijk je dans aan publiek laten zien waar je 

bijna een jaar op heb getraind! De trainingen zijn gezellig, doordat we met een knusse groep 
zijn. Als je van gezelligheid en variërende soorten dansen houdt, meld je dan zeker aan!

Dus vind jij dansen ook zo leuk? Houd je van plezier maken en optreden?

Kijk dan eens op de site en meld je aan voor een paar proeftrainingen of stuur een mailtje 
naar kinkeltjes@degeintrappers.nl



	

Karstraat 95 Huissen   7 dagen per week open!

15.000 m2 woonplezier onder één dak

OPENINGSTIJDEN: Ma t/m Do 10.00 - 17.30 uur | Vrijdag 10.00 - 21.00 uur

Zaterdag 10.00 - 17.00 uur | Zondag 12.00 - 17.00 uur

jansentotaalwonen.nl

	

	

Ook zin in een workshop

Foam hoeden en pruiken maken?

Voor meer info kijk op

www.hetfestijn.nl 
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Carnavalsoptocht
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Bemmelse Optocht Kommissie             

Zondag 3 maart carnavalsoptocht

Op zondag 3 maart 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 de Kinkelplein 

richting Dorpsstraat, Dr, 

Poelstraat, Willem Jansenstraat, 

Klappenburgstraat, Dr. Boudijk 

Bastiaansestraat, Dr. Israëlstraat, 

Dorpsstraat, van Ambestraat, 

Cuperstraat, Teselaar, Dorpsstraat, 

Aankomst bij café De Roskam. De 

prijsuitreiking zal rond 17.00 uur 

plaatsvinden.

Net als voorgaande jaren hoopt de 

BOK weer mooie prijzen te kunnen 

uitreiken.  1ste prijzen voor wagens € 

350.00 groepen € 250.00 en natuurlijk 

nog 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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www.jeurissenwonen.nl

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

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




