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VAN DE 
VOORZITTER

Mijn beslissing om voorzitter bij De Geintrappers te worden? Daar heb ik geen 
moment spijt van! Lange tijd terug kreeg ik vanuit het niets al eens de vraag 
voorgelegd, twee jaar geleden besloot ik ervoor te gaan. En sindsdien is er veel 
op mij afgekomen, wat soms moeilijk te combineren is met mijn bedrijf. Maar 
inmiddels weet ik dat onze vereniging met vijftig jaar dan wel een ‘oude’ vereniging 
mag zijn, bestaansrecht hebben we zonder twijfel. In Bemmel vieren we carnaval 
zoals het feest bedoeld is en dat vervult mij met trots.

De afgelopen tijd stond bij ons in het teken van vernieuwing. Als we over vijftien 
jaar nog willen bestaan, dan is het belangrijk dat we jongeren enthousiasmeren 
om het feestje met ons mee te vieren. Het succesvolle Crazy Tiener Carnaval is daar 
een goed voorbeeld van. Daarnaast willen we financieel gezond zijn, hebben we 
een nieuwe huisstijl en benadrukken we graag nog meer onze maatschappelijke 
rol door buiten het carnavalsseizoen op allerlei manieren iets voor de Bemmelse 
gemeenschap te betekenen. Hierdoor kan het ook jouw feestje worden, ook al ben 
je misschien helemaal geen carnavalist.

Ik zou zeggen: Maak het met ons mee! Tijdens de dolle carnavalsdagen of op 
andere momenten. Als bezoeker of als lid. Carnaval is bij ons meer dan carnaval. 
Carnaval vier je met z’n allen. Ik wens jullie een prachtig feest.

Henk Weber
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IN DIT BOEKJE
jaargang 50 • 2020

ACTUEEL
KORT NIEUWS

Het laatste nieuws vanuit 
onze vereniging

PRINSENPAAR
FRANS EN MONIERA

Gaan genieten van hun 
laatste jaar

INTRODUCTIE
BEMMELS CARNAVAL

‘Hier weten ze prima hoe 
het moet!’
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Colofon
Het Gruune Buukske is het verenigingsblad 
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OVERIG

Een nieuw carnavalsseizoen, een nieuw 
boekje. We grijpen de gelegenheid 
aan om het over een andere boeg 
te gooien en dit is het resultaat: Het 
Gruune Buukske. Een gids tijdens 
carnaval. De afgelopen tijd hebben 
we hard gewerkt om er iets voor 
iedereen, voor heel Bemmel, van te 
maken. Wij willen uitdragen dat je 
niet per se carnavalist hoeft te zijn 
om toch van het carnavalsfeest te 
kunnen genieten. De vooroordelen zijn 
wat ons betreft al lang achterhaald; 
bij De Geintrappers is jong en oud 
welkom. Die toegankelijkheid en 
laagdrempeligheid benadrukken we 
al jaren door voor de meeste van onze 
evenementen geen entree te vragen. 
Om af en toe wat symboliek kunnen 
we niet heen, dat hoort erbij. Maar het 
is daarnaast ook een heel gezellige 
ervaring als je één of meerdere dagen 
carnaval viert. Bemmels carnaval vindt 
je bij De Geintrappers.

de redactie
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KORT NIEUWS
ESKA in het zonnetje 
voor betrokkenheid

Er is een nieuwe prijs in het 
leven geroepen: De Geintrapper. 
In november werd hij voor het 
eerst uitgereikt, aan drumfanfare 
ESKA. Carnavalsvereniging De 
Geintrappers zet graag een persoon 
of groep in het zonnetje die veel 
voor de Bemmelse gemeenschap 
betekent. ESKA kreeg de prijs 
omdat ze de carnavalsoptocht altijd 
belangeloos begeleidt, binnenkort 
voor de vijftigste keer. De prijs 
bestaat uit een glazen plaquette en 
een oorkonde.

Crazy Tiener Carnaval 
krijgt vervolg

Na de succesvolle eerste editie van 
Crazy Tiener Carnaval vorig jaar, krijgt de 
speciale carnavalsavond voor de jeugd 
van 12 t/m 17 jaar in Bemmel op vrijdag 
21 februari een vervolg. Dit is mede te 
danken aan de Lingewaard Doet-actie, 
een initiatief van de gemeente voor de 
realisatie van lokale burgerprojecten. 
Die heeft ruim 1600 
euro aan donaties 
opgebracht. Ook een 
aantal pietenpakken 
voor de intocht van 
Sinterklaas is op deze 
manier gefinancierd.

Vorig jaar werd in Lingewaard tijdens 
carnaval het Convent van Presidenten 
geïntroduceerd, een samenwerking 
van alle carnavalspresidenten in de 
gemeente.
Geintrappers-voorman Jeroen Knipping 
is positief. ‘Het gaat om de korte lijnen. 
Door vaker om de tafel te zitten, kunnen 
we elkaar veel beter informeren over 
belangrijke zaken, speciale evenementen 

en nadenken over de toekomst van 
carnaval in onze omgeving.’ Daarnaast 
draait het volgens Knipping om het 
gezamenlijke plezier. ‘Ons signaal is dat 
het niet uitmaakt bij welke vereniging 
je hoort of welke achtergrond je hebt. 
Carnaval is er voor iedereen.’
Elke vereniging heeft een eigen karakter, 
maar in elk carnavalshart zit een gevoel 
van saamhorigheid en respect, aldus 
de president. Het convent wil dat 
benadrukken én ervoor zorgen dat we 
door kennisoverdracht van elkaar leren. 
Zo kunnen verenigingen zich blijven 
ontwikkelen.

Convent van Presidenten
zorgt voor korte lijnen

SAMENWERKING
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Orde van de Vlinder 
weer voor Geintrapper

De Orde van de Vlinder, een 
gemeentelijke onderscheiding, wordt dit 
seizoen weer uitgereikt aan een lid van 
carnavalsvereniging De Geintrappers. 
Dat gebeurt door waarnemend 
burgemeester Josan Meijers tijdens 
de sleuteloverdracht op zaterdag 22 
februari in Providentia te Gendt. Bij het 
ter perse gaan van dit boekje was nog 
niet bekend aan wie de eer ten deel 
valt, maar zeker is dat het gaat om een 
zeer betrokken vrijwilliger. De Orde van 
de Vlinder is een bronzen medaille met 
bijbehorende oorkonde.

Paasbingo
In voor een ouderwets gezellige 
avond? Gaat u graag met een 
leuke prijs naar huis? Doe dan 
mee met onze jaarlijkse paasbingo 
op vrijdag 3 april. Iedereen is 
welkom en je hoeft geen lid te 
zijn van De Geintrappers. De 
hoofdprijs is wederom een volle 
boodschappenkar ter waarde van 
150 euro, gesponsord door Jumbo 
Scheperkamp. Daarnaast zijn er 
diverse andere mooie prijzen te 
winnen. Het eerste kopje koffie of 
thee krijgt u van ons.

Waar Het Wapen, Dorpsstraat 52, Bemmel
Tijd 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)

POPULAIR

Dansgala
Lingewaard

Zondag 9 februari vond de 
achttiende editie van Dansgala 
Lingewaard plaats. Het evenement is 
een initiatief van carnavalsvereniging 
De Geintrappers. Ongeveer 150 
danseressen vertoonden als solist, 
duo of groep in verschillende 
leeftijdscategorieën hun kunsten. 
Deelnemers streden om de 
felbegeerde wisselbeker. Volgens 
mede-organisator Theo Rikken heeft 
het dansgala na achttien keer nog 
steeds een grote aantrekkingskracht 
en staan carnavalsverenigingen in de 
rij om mee te doen. ‘Dat komt door 
de laagdrempeligheid: iedereen 
kan en mag meedoen. Dat neemt 
echter niet weg dat er ook toppers 
deelnemen. Het is een feest voor 
zowel danseressen als bezoekers. 
Van landelijke vertegenwoordiging 
zijn we weer teruggegaan naar 
regionale afstemming. Dat is onze 
kracht.’ Ook vanuit de vereniging 
zijn er nog genoeg enthousiaste 
vrijwilligers die meehelpen om het 
evenement mogelijk te maken. 
Een belangrijke voorwaarde, aldus 
Rikken, om te kunnen zeggen dat 
het dansgala toekomst heeft.

Heeft u vragen?
Via dansgala@degeintrappers.nl 
kunt u contact opnemen met de 
organisatie.
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Vier matches op 
beursvloer

Bedrijven en verenigingen samen 
laten werken en zo de lokale 
leefbaarheid vergroten. Dat is het 
doel van Oost-Betuwe Uitdaging. 
Het ondernemersnetwerk stimuleert 
de betrokkenheid tussen beide in 
zowel Lingewaard als Overbetuwe. 
Eenmaal per jaar kan er ‘gehandeld’ 
worden. Dat was op maandag 
25 november in de Schaapskooi. 
De Geintrappers gingen met 
vier matches naar huis: stof voor 
tafelkleden en een nieuwe groene 
loper, drie nieuwe infoborden 
voor langs de weg, stagiaires en 
een betere oefenruimte voor de 
Kinkeltjes. Mogelijk gemaakt door 
respectievelijk Tapijenzo.nl (Ressen), 
het VMBO (Huissen), De Variabele 
(Elst) en Zinzia Zorggroep (Bemmel). 

Nieuwe prinsenparen

Ieder jaar worden nieuwe hoogheden 
onthuld, dit keer op drie plaatsen in de 
gemeente. Haalderen (‘t Baggergat) kent 
sinds de opening van het Kleibakkers-
seizoen in november Twan de 
Spanningzoeker en prinses Jolanda als 
prinsenpaar. De Narrenpoel in Angeren 
(‘t Keujesgat) verwelkomde twee 
prinsenparen: Michel de Onderwijzer 
en prinses Daniëlle. En jeugdprins Gijs 
het Feestbeest met zijn prinses Julie. In 
Gendt (‘t Sprauwennest) werden bij de 
Gentenarren prins Goewan d’n Leste en 
prinses Janneke gepresenteerd.

Alles over carnaval bij 
Omroep Gelderland

Vanaf 11 januari presenteert Esther 
Stegeman wekelijks op televisie 
het programma Café Carnaval 
(17.45 uur), waarin allerhande 
carnavalsonderwerpen voorbij 
komen. Portretten van mensen die 
iets bijzonders doen, het laatste 
nieuws en meer. Online zijn eerdere 
uitzendingen terug te zien.
www.omroepgelderland.nl/carnaval-in-
gelderland

Oudste Liduina-bewoner 2019 Dhr. Bos (99 jaar). Meer lezen? Het 
laatste nieuws en oude boekjes vindt u op www.degeintrappers.nl.

Oudijzeractie in Bemmel: 
zaterdag 28 maart

Heeft u oud ijzer en wilt u ervan af? Wij 
halen het op! Leden van De Geintrappers 
gaan tweemaal per jaar door het dorp 
en de eerstvolgende keer is zaterdag 
28 maart tussen 9.30 en 14.00 uur. In de 
categorie witgoed kunnen we alleen 
wasmachines en drogers meenemen.



Dierenkliniek Lingewaard

Dorpsstraat 47, 6681 BL Bemmel • 0481-464760 • www.dierenklinieklingewaard.nl

Telefoon/balie
Maandag t/m vrijdag  08.30-17.30 uur
Zaterdag  11.00-12.00 uur
Spoed (telefonisch) 24/7

Spreekuren (uitsluitend op afspraak)
Maandag t/m vrijdag 08.30-19.00 uur
Zaterdag  11.00-12.00 uur

Korting

Op vertoon van deze advertentie 
krijgt u vijftig procent korting op 
seniorvoeding voor uw hond of kat, 
af te halen aan de balie.

Meer dan 60 jaar ervaring!

service staat op één

Dorpsstraat 24, 6681 BN Bemmel
0481-461588 • info@hermans-fietsen.nl
www.hermans-fietsen.nl

Kersten Autobanden
TOTALE BANDENSERVICE

verkoop nieuw en gebruikt, ook verhuur winterbanden

De Houtakker 45, Bemmel • 0481 -461 270

foto: ANWB
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Prinsenpaar
van Bemmel

Frans Knorth combineert zijn drukke bestaan als makelaar met 
de symbolische rol van prins. Samen met prinses Moniera wil hij 
carnaval een breder podium geven. Beiden hebben zin in hun 

tweede en laatste jaar.

TEKST   WILLEM BOSMA      FOTO   LIESBETH WILLEMS
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Wennen was het wel na de onthulling 
van Frans de Stenenschuuver en 
prinses Moniera. Vooral voor de prins 
zelf. Hij bekende vorig jaar: ‘Dit ligt wel 
een beetje buiten mijn comfortzone.’ 
Inmiddels is de nieuwigheid er wel 
vanaf en begint het prinsenpaar vol 
vertrouwen aan een tweede seizoen. Is 
het nu anders? Ja, beamen Frans en 
Moniera. Alleen al door het feit dat de 
prinses in verwachting is. Ze hoopt kort 
na de carnavalsweek in februari te 
bevallen van een prinsesje. ‘Die dikke 
buik is wel een uitdaging,’ grapt 
Moniera. ‘Zo moest er meteen voor een 
andere jurk geshopt worden.’ Serieuzer: 
‘Zwanger zijn is niet echt mijn ding. Ik 
heb best veel last van kwaaltjes. Dat 
maakt lang zitten of staan soms lastig 
en maximaal het feestgedruis ingaan is 
ook niet handig. Maar desondanks 
probeer ik voldoende van alles te 
genieten.’
Alles komt ‘vastgoed’, geeft Frans aan. 
De prins heeft twee eerdere dochters, 
Ize (11) en Kee (9), en samen met 
Moniera dochter Noor (3). Ze worden 
dit jaar meer bij carnaval betrokken. 
Het prinsenpaar geeft ze een uniek 
kijkje binnen de vereniging. ‘Dat 
vinden we belangrijk. Want wie met 
carnaval opgroeit, weet hoe je later 
carnaval viert. Ook ons nieuwe 
prinsesje zal met carnaval 
grootgebracht worden.’
Frans en Moniera hebben vanaf het 
begin een breder podium voor ogen 
gehad. Carnaval verdient dat. ‘Het feest 
wordt in Bemmel eigenlijk niet zo heel 
groot gevierd en dat is ontzettend 
jammer. In de aanloop naar carnaval 
zijn er ontzettend leuke feestavonden 
en de hele carnavalsweek is er genoeg 

te doen voor jong en oud. Het is 
misschien ook de onwetendheid. Zo 
hebben wij dat zelf tenminste ervaren 
voordat we prinsenpaar werden. En dat 
terwijl carnaval vieren bij De 
Geintrappers op een heel toegankelijke 
manier kan.’
Het prinsenpaar gaat alleen maar 
genieten. Nog één jaar en dan zit de 
regeerperiode van De Stenenschuuver 
en zijn Moniera er alweer op. ‘We zijn er 
onbevangen ingestapt en hadden 
geen idee van wat er op ons af zou 
komen,’ vertelt de prins. ‘De tijd vliegt 
voorbij en nu al kijken we terug op een 

Voor jong 
en oud is er 
genoeg te 

doen tijdens 
carnaval

lees verder op pagina 12
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fantastische periode. Kun je je van 
tevoren bedenken dat je zoveel leuks 
gaat meemaken? Door de 
carnavalsverenigingen van Bemmel 
worden prachtige feesten 
georganiseerd en daarnaast hebben 
we veel verenigingen in omliggende 
dorpen mogen bezoeken. Het is altijd 
een gezellig samenzijn, het geeft 
samenhorigheid.’
Frans roemt de samenwerking tussen 
verschillende carnavalsclubs in de 
gemeente, die sinds vorig jaar extra 
wordt benadrukt door het Convent van 
Presidenten. Alle presidenten in 
Lingewaard komen een paar keer per 
jaar bijeen en zorgen hiermee voor 
korte lijnen en een gezamenlijke kijk 
op de toekomst. ‘Dat geeft mij een erg 
positief gevoel. Het mag gezien 
worden dat veel mensen er veel voor 

Het prinsenpaar van Bemmel, samen met de twee dochters van Frans (Ize en Kee) tijdens de pronkzitting in januari.
in

 h
et

 k
o

rt

Frans Knorth (42) is eigenaar 
van een makelaarskantoor en 
voetbalt in het vriendenteam 
Bemmel 5. Daarnaast is hij 
fanatiek wielrenner. Het 
carnavalsfeest kreeg de prins 
van jongs af aan mee. Moniera 
Othman (34) komt uit 
Amsterdam, woont al een 
paar jaar in Bemmel en werkt 
bij de Rabobank. Als 
carnavalist is ze naar eigen 
zeggen ‘een beginner’, maar 
samen met Frans hoopt ze het 
feest in Bemmel een breder 
podium te kunnen geven.

over hebben om een feest voor een 
breed publiek te organiseren.’ Moniera 
vult aan: ‘Kom gewoon lekker eens 
langs en laat je verrassen.’



Loostraat 4, 6681 AH Bemmel
0481-464419

www.hartvanbemmel.nl

OPENINGSTIJDEN
Dagelijks van 11.00 tot 22.00 uur. 

Op maandag gesloten.

De Houtakker 3
6681CW Bemmel
info@hetfestijn.nl

Kledingverhuur en 
workshops, zoals
foamhoeden en 
pruiken maken.

Vertrouwd, vakkundig en vriendelijk

Een begrip in Lingewaard en 
omgeving sinds 1983.

Met passie voor Renault.

De Houtakker 17, 6681 CW Bemmel, 0481- 461 198

HUISMAN
SPORT

Specialist in sport en schoenen

Nieuwe 
wandelschoenen?

Huisman Sport Huissen,
de specialist van Gelderland.

Maak een afspraak met onze sportpodologen 
voor altijd de juiste schoen!

Vierakkerstraat 20 - 24, 6851 BE Huissen
026-3250743 • info@huismansport

Kamel en Jordi
Dorpsstraat 31-A
6681 BL Bemmel
0481-462666
0618802423
www.ajetenendrinken.nl
info@ajetenendrinken.nl

AJ
ETEN EN DRINKEN
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De eerste aanzet voor 
carnaval in Bemmel is 
vermoedelijk gegeven 
in 1959, in een stille 
achterkamer bij meester 
Rudger Busser thuis. Hij 
was onderwijzer op Pius X 
en had een uitzonderlijk 
organisatietalent.

De carnavalsvereniging die destijds 
werd opgericht was helaas geen 
lang leven beschoren; na acht jaar 
ging ze failliet. Men was echter 
van mening dat het carnavalsfeest 
niet verloren mocht gaan en de 
Bemmelse voetbalvereniging nam de 
organisatie over. In 1970 fuseerden 
de ‘ballentrappers van SCB’ met 
de ‘geinmakers van Bemmel’, een 
groepje carnavaleske burgers dat 
geen lid van de voetbalclub was. 
Carnavalsvereniging De Geintrappers 
zag het levenslicht en is inmiddels 
vijftig seizoenen verder. Het geheim? 
Elke Geintrapper vindt dat het de 
betrokkenheid is in de Bemmelse 
gemeenschap die de vereniging 
kenmerkt. En jongeren weten de 
club te vinden. De van oorsprong uit 
Bemmel afkomstige Naomi Klomp (20) 
is een van de jongste leden en woont 
tegenwoordig in Zetten. Toch sloot 
ze zich onlangs aan bij de grootste 
carnavalsvereniging van ‘t Kaokelnest. 
‘Eigenlijk ben ik nog maar een 
beginner, vierde hier en daar carnaval, 
deed in Herveld mee met de optocht. 
Alleen niet als lid van een vereniging. 
Dat ik nu bij De Geintrappers zit, was 

Geen 
carnavalist? 
Vinden we 

jammer. 
Want 

carnaval 
is een 

feest voor 
iedereen.

Vooral bij de 
Geintrappers. Een 

introductie.
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Steek • Tijdens carnaval dragen de prins en 
de president een soort ‘pet met veren’. Dat 
is de steek. Raadsleden hebben een steek 
zonder veren.
Prins • Het boegbeeld van in dit geval het 
dorp. Soms is dat een prinses. De prins 
(prinses) wordt tweejaarlijks gekozen 
en verricht voornamelijk symbolische 
handelingen.
Elf • Het getal 11 speelt een rol tijdens 
carnaval, omdat het wordt gezien als narren- 
of gekkengetal (beide elf letters) en één 
minder is dan 12 (het getal van perfectie). 
Raad van Elf • Een gezelschap van meestal 
elf mannen dat tijdens carnaval activiteiten 
organiseert en begeleidt.
Sleuteloverdracht • Carnaval is pas echt 
carnaval als de burgemeester de sleutel van 
het dorp heeft afgegeven. Dat gebeurt niet 
altijd van harte, maar mislukt eigenlijk nooit.
Pronkzitting • Een avond met muziek en 
dans. De ‘buut’ is een belangrijk onderdeel. 
Lokale situaties en bekenden worden dan 
op de korrel genomen, zonder dat dat een 
nachtje in de cel of stopzetting van een 
gemeentelijke uitkering tot gevolg heeft.
President • Een functie die vaak meerdere 
jaren door dezelfde persoon wordt bekleed. 
Deze ceremoniemeester zorgt voor meer 
continuïteit vanuit de vereniging naar buiten.
Alaaf • Breng de vingertoppen van de 
rechterhand naar de linkerslaap en roep ‘alaaf’. 
Hoeft niet per se, maar is wel gebruikelijk als 
je een functie bekleedt binnen de vereniging. 
De een zegt dat ‘alaaf’ een verbastering is van 
‘elf ’, volgens de ander is het afkomstig uit een 
oud-Keuls dialect en betekent het ‘alles aan 
de kant’.
Dansgarde • Vaste dansgroep binnen 
de vereniging die onder andere de 
prins begeleidt. Doet ook mee aan 
toernooien. Ontstaan aan het eind van de 
negentiende eeuw, toen in Frankrijk revues 
(theatervoorstellingen) populair waren.

EHBC
(eerste hulp bij carnaval)

voor op het prikbord of 
in uw portemonnee

Meer weten? Ga naar www.degeintrappers.nl

een nieuwe stap voor mij en daar heb 
ik zeker geen spijt van.’ Naomi ziet 
zich samen met leeftijdsgenoten als 
de toekomst van de vereniging, krijgt 
er een warm gevoel van als carnaval 
weer nadert. ‘Het is een groot maar 
vooral zo’n gezellig feest waar ik naar 
uitkijk!’ Eerder werd haar gevraagd of 
ze begeleidster wilde worden van de 
dansgarde en zo is het balletje gaan 
rollen. Klomp: ‘Zoiets leek mij superleuk 
en ik zei dan ook meteen ja. Vanuit het 
verleden weet ik dat de vereniging veel 
dingen organiseert. Ook al heb ik het 
druk met werk en studie, ik doe met 
alle plezier en liefde mee.’
Claudia Toonen (45) is eveneens pas lid, 
maar viert al wel langer actief carnaval, 
groeide ermee op en geeft het door. 
Zoons Sander en Jeroen waren raadslid 
bij De Piejassen. Via die weg kwam 
ze bij De Geintrappers terecht. ‘Daar 
hoefde ik niet lang over na te denken, 
want ik had in de jaren ervoor al gezien 
dat de Geintrappers een hartstikke 
leuke vereniging is! Als ik aan carnaval 
denk, dan denk ik aan vriendschap, 
gezelligheid en verbondenheid. Er 
samen iets moois van maken. Even 
lekker losgaan en genieten van leuke 
acts en vrolijke muziek.’ Ook Claudia 
ziet dat de blik van de vereniging 
breder is. ‘Ze zetten zich in voor 
allerlei maatschappelijke belangen. 
Zelfs aan oudere inwoners wordt 
gedacht met de minipronkzitting in 
Lingehof en Liduina. Hoe mooi is dat?’ 
Ze vult de opsomming aan met meer 
voorbeelden en concludeert: ‘Sinds 
vijf jaar wonen wij met veel plezier 
in Bemmel. Ik mag wel zeggen: hier 
weten ze prima hoe het moet!’
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Proeflessen
Volg eerst drie gratis proeflessen. 
Daarna kun je beslissen of je je bij ons 
aansluit. Meld je aan met het speciale 
formulier op onze website of via 
kinkeltjes@degeintrappers.nl.

DE KINKELTJES

Dansen bij De 
Kinkeltjes is een 

feest! In de eerste 
plaats gaat het om 
het plezier tijdens 

carnavalsoptredens. 
Maar we doen ook 

aan wedstrijden mee en 
gaan af en toe zelfs met 

de eerste prijs naar huis... 
In het begin dans je bij de 
minioren en vanaf elf jaar 

bij de junioren. Je krijgt je 
eigen danstenue en je mag 

op de optochtwagen van de 
Geintrappers. Kortom, een 

leuke en sportieve bezigheid 
samen met leeftijdsgenoten.

Doe mee! 

De minioren trainen op dinsdag van 18:00 uur tot 19:15 uur, de junioren van 19:00 uur tot 20:15 uur. 
Locatie: De Lingehof, Gouden Appel 122, Bemmel. Alles-in-ééntarief: 7,50 euro per maand. Trainsters: 
Sabrina Hoekjan en Mariska Brewer. Begeleiding: Doranne Linders, Naomi Klomp. Coördinatie: Jan 
Minkhorst.

dansgarde

www.degeintrappers.nl
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PROGRAMMA CARNAVAL
2020

DONDERDAG
20 februari

Minizittingen in verzorgingshuis Liduina en verpleeghuis 
De Lingehof. Iedereen is welkom. Bewoners, genodigden 
en leden van De Geintrappers betalen geen entree. Met 
verschillende optredens, o.a. dansgarde De Kinkeltjes.
De Gouden Appel 122, Bemmel / 19.00 uur

VRIJDAG
21 februari

Crazy Tiener Carnaval! Voor de jeugd van 12 t/m 17 jaar. Met 
Sjieke Bazen, Flabbergasted, Gekkenhuys en dj Nicky.
De Roskam (Dorpsstraat 95, Bemmel) / 20.00 uur / Entree: 8,50 euro

ZATERDAG
22 februari

Sleuteloverdracht in Gendt. Waarnemend burgemeester 
Josan Meijers opent met alle verenigingen van Lingewaard 
het carnavalsseizoen. En wie krijgt de Orde van de Vlinder?
Providentia (Dorpstraat 5, Gendt) / 11.11 uur / Entree: gratis

Meezingerij (Blauwe Pony ‘81). Uit volle borst lekker zingen, 
plezier staat voorop. Ieder jaar een geweldige ervaring voor 
iedereen. Het thema: peace, love and music.
De Roskam (Dorpsstraat 95, Bemmel) / 20.30 uur / Entree: gratis

ZONDAG
23 februari

Optocht. Geniet van een bonte stoet wagens, loopgroepen, 
duo’s en uitgedoste eenlingen. Iedereen mag meedoen, maar 
inschrijven is wel vereist. Zie voor route pagina 35. Rond 17.00 
uur: prijsuitreiking in De Roskam. Duo Decibel treedt op.
Kinkelplein, Bemmel / 15.00 uur / Entree: gratis

MAANDAG
24 februari

Frühshoppen.  Wordt dit jaar groots aangepakt bij A.K.G. de 
Narrenpoel in Angeren. Alle carnavalisten zijn welkom.
Herberg de Letste Stuyver (Molenstraat 6) / 11.11 uur / Entree: gratis

DINSDAG
25 februari

Seniorenzitting (Opperstals Blauwe Pony ‘81). Vijftig jaar of 
ouder? Dan is deze carnavalsmiddag speciaal voor u. Dankzij 
sponsoring is het eerste kopje koffie of thee gratis. Alleen voor 
genodigden en mindervaliden die zich hebben aangemeld 
(0654975063) worden plaatsen gereserveerd.
De Roskam (Dorpsstraat 95, Bemmel) / 14.00 uur / Entree: gratis

Slotavond / Stekenavond. Einde seizoen, nog een laatste keer 
alles uit de kast! Iedereen is welkom om het mee te vieren.
De Roskam (Dorpsstraat 95, Bemmel) / 20.00 uur / Entree: gratis
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PRONKZITTING JANUARI 2020
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Maatgevend in zand en grind

024-3488800 • www.k3delta.nl Bemmel | 06-51 71 30 38

Dorpsstraat 31E, 6681 BL Bemmel
0481-465040

www.dierenspeciaalzaakdebok.nl

www.showcase-rental.nl

Cafetaria Moos
Bemmel

Dorpsstraat 58, 6681 BP Bemmel

TEVENS HET ADRES VOOR
erwtensoep, tomatensoep, bruinebonensoep, 

hutspot, boerenkool en zuurkool

0481 462 162

Samen | Eten | Drinken | Terras

Het Wapen
Dorpsstraat 52, Bemmel

Maandag          gesloten 
Dinsdag          gesloten

Woensdag    10.30-01.00
Donderdag    10.30-01.00

Vrijdag    10.30-02.00
Zaterdag    10.30-02.00

Zondag    10.30-22.00

Reserveren 
Via de website, 0481 459943 

of info@hetwapen.nl



Pottenbakkerij
Het Ambacht Haalderen

08.00-12.00 uur / 13.00-17.00 uur (ma t/m vrij)
10.00-16.00 uur (za)

Ambachtstraat 8, 6685 BK Haalderen
0481-461314

Veja Bloemen
Markt 51
6681 AG Bemmel
0481-462483
info@vejabloemen.nl

Sinds jaar en dag een vertrouwd 
adres in winkelcentrum De 
Assenburg. 

NU OOK ONLINE AFSPREKEN

www.kapsalonnathalievanasten.nl

Autobedrijf

M. Knipscheer

Gegarandeerde reparatie, 
restauratie en taxatie.

Oude Kerkhof 6, 6681 BR Bemmel 0481-461518

Ruitershop & Diervoederhandel

De Molenwei
Sportlaan 11, Bemmel

0481-461258 • www.demolenwei.nl
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OVER ONS
alles over de vereniging

Liesbeth Willems
De Pollenbrink 28

6681 JC Bemmel
0481 - 463591

info@degeintrappers.nl

Secretariaat

Raadsleden
Frank Hoekjan, Theo Hoogmoed, Iwan van Gils, Didi Sopacua, Erik Willemsen, Henk 
Kempkens, Jeroen Kempkens, Johan van Schaijk, Leo Reijnen, Jos van Tilburg, Patrick 
Bisselink, Henk Weber, Marcel Willems, Thomas Hoekjan, Andrew Brewer.

Commissies  & overige
Grootvorst Theo Rikken Ereleden Aart van Dijk †, Henk Natrop †, Guus Gerritsen, Bas 
van Woezik, Ton de Haar †, Thea de Haar †, Theo Rikken De Kinkeltjes Sabrina Hoekjan, 
Mariska Brewer, Doranne Linders, Naomi Klomp, Jan Minkhorst Zittingen Frank 
Hoekjan, Kelly Kok, Rieky Rikken, Dory Reijnen, Els Vernooij, Mirjam Minkhorst, 
Thijs van Enckevort BOK Didi Sopacua Het Gruune Buukske Thijs van Enckevort, Theo 
Rikken, Johan van Schaijk, Willem Bosma Dansgala Lingewaard Ton Bouw, Ton Lintsen, 
Dory Reijnen, Leo Reijnen, Theo Rikken, Els Vernooij Prinsencommissie Frank Hoekjan, 
Jeroen Knipping, Liesbeth Willems, Marcel Willems Kascommissie Ton Bouw, Els Pleijler 
Sleuteloverdracht Frank Hoekjan, Didi Sopacua, Henk Weber Sinterklaas Wilma Goris, 
Joop Goris, Rieky Rikken, Jan Minkhorst, Karin Kempkens, Johan van Schaijk, Trudy 
van Schaijk Bingo Wilma Goris, Eefje Lentjes, Jan Reijnen, Joyce van Schaijk, Johan 
van Schaijk, Trudy van Schaijk, Els Vernooij, Didi Sopacua Prinsenwagen/podiumopbouw 
Jos van Tilburg, Erik Willemsen, Jeroen Kempkes, Thomas Hoekjan Public relations 
Willem Bosma Lief en leed Cora Hoekjan, Anja Hoogmoed Sponsoring Frank Hoekjan, 
Rezie Leenders, Thomas Hoekjan Versieringen Cora Hoekjan, Lana Plug, Naomi Klomp 
Hoffotograaf Rezie Leenders Loterij Jan Minkhorst, Johan van Schaijk BOL Avond4Daagse 
Cora Hoekjan, Theo Rikken Denktank/advies Didi Sopacua, Leo Reijnen, Loes van 
Enckevort, Jan Minkhorst, Mirjam Minkhorst Minizittingen Dory Reijnen, Theo Rikken 
Website Iwan van Gils, Willem Bosma Facebook Didi Sopacua Instagram Thijs van 
Enckevort.

Bestuur
Voorzitter Henk Weber Secretaris Liesbeth Willems Penningmeester Theo Hoogmoed 
Bestuursleden Didi Sopacua, Frank Hoekjan, Jan Minkhorst President Jeroen Knipping.
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Zittingen
Cultureel Centrum De Kinkel
Van Ambestraat 1
Overig
Café De Roskam, Dorpsstraat 95

Feestlocatie
Rabobank
NL24 RABO 01057 14 976
t.n.v. CV De Geintrappers
Bemmel

Betalingen
Website
www.degeintrappers.nl
Facebook 
/degeintrappers.nl

Online

Lid worden
De evenementen van De Geintrappers 
zijn al jaren nagenoeg allemaal vrij 
toegankelijk. Maar het is ook mogelijk 
om lid te worden. Zo ondersteunt u 
onze activiteiten én kunt u actief zijn 
binnen de vereniging. Een 
lidmaatschap kost 35 euro per jaar per 
volwassene. Of kies voor een 
familiecombinatie: thuiswonende 
kinderen t/m 18 jaar betalen dan 11 
euro. Wat krijgt u ervoor terug? 
Uiteraard en allereerst onze gezellige 
avonden. U zit bij een fantastische en 
maatschappelijk betrokken club. Wij 
bieden hulp tijdens diverse 
evenementen in Bemmel en 
organiseren zelf ook veel. Twee keer 
per jaar is er een ledenvergadering. Lid 
worden? Je bent van harte welkom! 
Neem telefonisch of per e-mail contact 
op met het secretariaat.

Privacy
Wij hechten waarde aan uw privacy en 
voldoen aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Heeft u 
vragen? Stel ze via het secretariaat 
of lees meer over de AVG op onze 
website.

Visie
In de ogen van sommige mensen 
is carnaval een feest voor dwazen, 
waarbij het nuttigen van zoveel 
mogelijk drank centraal staat. Dat 
vooroordeel is onjuist. Gezellig is het, 
maar we willen tevens laten zien dat er 
meer is. Als vereniging zetten we ons in 
voor de gemeenschap, ook buiten het 
carnavalsseizoen. Hoe? Bezoek onze 
website en lees ons verhaal.

Adverteren
Het Gruune Buukske wordt huis-aan-
huis verspreid in een oplage van 4500 
exemplaren. Adverteren? Er zijn drie 
verschillende formaten: 1/8-pagina (25 
euro), kwart pagina (40 euro) en een 
halve pagina (75 euro). De afmetingen 
zijn respectievelijk 45mm h x 65mm b, 
95mm h x 65mm b en 95mm hoog x 
135mm b. Lever uw eigen ontwerp aan 
of laat ons een advertentie opmaken 
(kostenloos). Geef uw wensen aan bij 
het secretariaat.

Ook in Lingewaard
De gemeente telt meer verenigingen. 
Hieronder een overzicht.

Haalderen De Kleibakkers
Bemmel De Blauwe Pony ‘81, De Piejassen 
Gendt De Gentenarren, De Waskniepers 
Huissen De Kraonige Zwaone
Angeren De Narrenpoel



024-322 22 35
touringcar@toonenreizen.nl

Groesbeekseweg 73a, 6524 CR Nijmegen

Reisbureau & Touringcarverhuur

Specialistisch
No cure no pay

Ervaring in de regio
Gratis verhuisbus

De Plak 17, 6681 DN Bemmel
0481-763963

www.fransknorthmakelaardij.nl
VAN DER MONDEWEG 28, HAALDEREN

Pizza’s, pasta’s, schotels, 
shoarma, broodjes en snacks.

Ook online bestellen mogelijk:

www.haalderenbezorgd.nl

Maandag gesloten.
Dinsdag t/m donderdag 14.30-22.00 uur

Vrijdag t/m zaterdag 14.30-02.00 uur 
Zondag 14.30-23.00 uur

0481-461809

Bij BartBoxx huurt 
u een (tijdelijke) 
opslagbox vanaf één 
kubieke meter. Zowel 
voor de particulier 
als de zakelijke 
gebruiker.

Primulalaan 2 b1
6851 TD Huissen

085 - 401 76 73
www.bartboxx.nl

King Palace

Dorpsstraat 53-55 
0481-461225

Chinees Indisch Restaurant

Ma: gesloten. Di t/m do: 
15.00-21.00 uur. Vr t/m 

zo: 12.00-21.00 uur.



. 40 jaar ervaring

. Deskundig advies

. Vakkundige installatie  
BIEZENKAMP 2 - GENDT

HOME GARDEN SHOP
Haarden & Badkamers

Dijkstraat 2, 6681 VX Bemmel
0481-462726

Uw auto, onze zorg

Autobedrijf
Felix Loeters

Industriestraat 7
6851 EM Huissen
026-3256647
www.autobedrijffelixloeters.nl

Schoen- en sleutelservice

Deken Dr. Mulderstraat 2B
6681 AB Bemmel
0481-465459



15.000 m2 
woonplezier 

onder 
één dak

jansentotaalwonen.nl9.1/10 klantwaardering

Karstraat 95 Huissen  |  Elke dag open!  |  15.000 m2 wooninspiratie 

OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Do  10.00 - 17.30 uur
Vrijdag  10.00 - 21.00 uur
Zaterdag  10.00 - 17.30 uur
Zondag  12.00 - 17.30 uur

Veilingweg 17, 6851 EG Huissen
0615084397

www.pascalautos.nl

Gespecialiseerd in 
kleine en zuinige auto’s.

DE PLAK 30
6681 DP BEMMEL

0481-459990

WIJNGAARDEN 1
6851  MA HUISSEN

026-3255472

Menukaart op
www.deburenvan.nl

Kinkelenburglaan 4, 6681 BJ Bemmel
0481-729 723
reserveren@deburenvan.nl
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De Opperstalmeesters van 
carnavalsvereniging De 
Blauwe Pony ’81 organiseren 
op dinsdag 25 februari 2020 
weer een heel gezellig feestje 
voor 50-plussers uit Bemmel 
en omgeving.

Een jaar of elf geleden ontstond het 
plan om samen met de KBO Bemmel-
Doornenburg een carnavalsmiddag 
voor senioren te organiseren. 
Aanvankelijk gebeurde dit in het 
Wapen van Bemmel, vijf jaar later werd 
dit De Roskam. De organisatie kwam 
toen in handen van de Opperstals en 
het karakter veranderde in een heuse 
seniorenzitting.
Bijzonder: alle artiesten zijn van eigen 
bodem. ’t Bemmels Mins en 
Ferdinandus zorgen voor lachsalvo’s als 
zij het leven en Bemmel onder de loep 
nemen, er kan genoten worden van 
een dansgarde, lokale artiesten zetten 
hun beste muzikale beentje voor, het 
Hofkoor van de Vorige Eeuw zorgt 
ervoor dat iedereen meezingt met 
prachtige Bemmelse carnavalsliederen. 
En Jan Verhoeven praat de middag op 
zijn eigen ongeëvenaarde wijze aan 
elkaar.
Iedereen is welkom, maar plaatsen 
worden alleen gereserveerd 
(0654975063) voor genodigden en 
mindervaliden. De sponsoren:  
Stichting MGZ Bemmel, Stichting De 
Plak, KBO Bemmel Doornenburg, Frans 
Knorth Makelaardij en Café De Roskam.

Vorig jaar ook 
zo genoten? 

Kom dan 
gewoon nog 

een keer!
Speciale 

carnavalszitting voor 
50-plussers

Seniorenzitting Café De Roskam, Dorpsstraat 
95, Bemmel, 14.30 uur (zaal open om 14.00 uur). 
Toegang gratis.



Restaurant

De Opkamer
Eten & Drinken

Hoeve 31, Huissen, 026-3250760
www.deopkamerhuissen.nl

Actie!
shared dining of 
spiesen-menu

17,95 euro

Herberg

De Hoeve
Eten - Feesten - Vergaderen

Hoeve 31, Huissen, 026-3250760
www.herbergdehoeve.nl

Actie!
boek nu uw feest

en krijg 10%
Geintrapperskorting

Kattenleger 9a
6681 DT Bemmel
0481-356710
www.autobedrijfwientjes.nl

Dorpsstraat 36
0481-466128

v.o.f.

Occassions
APK’s
Kleine en grote beurt
Onderhoud



Nijverheidsweg 14a, 6691 EZ Gendt
www.kampeerenvrijetijdswinkellingewaard.nl

Opheffingsuitverkoop
Met kortingen vanaf twintig procent. Interesse? 

Neem contact op met Mark Clappers (0611236143).

www.lingewaard-dagbesteding.nl, info@lingewaard-dagbesteding.nl

Speerpunt
Ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Contact
Henk Weber (0622950902), Mark Clappers (0611236143)
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Vrijdag 21 februari
Staat in het teken van de bezoekjes aan 
de basisscholen in Bemmel. Welke 
school kan er dit jaar de langste 
polonaise maken? Ook komen we dan 
de kleurplaten ophalen, dus zorg 
ervoor dat die van jou is ingeleverd bij 
je juf of meester. De vrijdagmiddag 
sluiten wij af met de sleuteloverdracht 
voor alle jeugdprinsenparen.

Zondag 23 februari
Ook wij doen dit jaar weer mee met de 
carnavalsoptocht in Bemmel. Jij komt 
toch ook even kijken? Na de optocht is 
er vrij entree voor iedereen in de Kinkel 
om het carnavalsbal te openen. De zaal 
is geopend tot 17.30 uur.

Maandag 24 en dinsdag 25 februari
Op beide dagen is het van 13.30 uur 
tot 17.00 uur feest in de Kinkel. We 
bieden een vertrouwd familiecarnaval, 
met verschillende optredens en muziek 
van onze discotheek. Kinderen kunnen 
ook zelf hun kunsten laten zien bij 
‘Bemmel Got Talent’. De plaatsen zijn 
beperkt, dus geef je tijdens de dagen 
op tijd op bij een van de Piejassen. Een 
stuiterend carnavalsbal is niks zonder 
mooie outfits. Trek allemaal je 
carnavalspak uit de kast, want er zijn 
prijzen te winnen. En wederom 
verloten wij een megahoofdprijs in de 
loterij: een weekend weg voor vier 
personen! De lootjes van zowel 
maandag als dinsdag tellen mee voor 
de trekking. Op maandag en dinsdag is 
de entree voor volwassenen 2,50 euro 
en voor kinderen 2 euro.

Het laatste nieuws Houd de website in de gaten 
(www.depiejassen.com) of volg ons op Facebook 
en Instagram.

Een 
stuiterend 

carnavalsbal
met Job en 

Nikki

De Piejassen

Het carnavalsseizoen is 
weer begonnen en ook de 

Piejassen maken zich op voor 
drie dagen feest. Prins Job de 

Vliegende Keep en prinses 
Nikki regeren nog één jaar 
over het kindercarnaval in 

Bemmel, nu met het motto 
‘Carnaval?! Stuiterbal!’.  Ben jij 

erbij in de Kinkel?

KINDERCARNAVAL
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Koop uw boeken lokaal. Daarmee 
behoudt u de plek in uw dorp, stad of 
gemeente waar u heerlijk kunt snuffelen 
en de leukste verrassingen vindt.
Dorpsstraat 42, Bemmel
www.torenvanbemmel.nl

• landelijk erkend installateur
• cv-aanleg en -onderhoud
• loodgieters en dakdekkersbedrijf
• rioleringswerken
• gas, water en sanitair
• ontstoppingsdienst

de houtakker 39, 6681 cw bemmel
0481-464400 info@bodbemmel.nl • www.bodbemmel.nl

Nijverheidsweg 4
6691 EZ Gendt
+31 6 41 45 20 79
info@dewaalprinting.nl
WWW.DEWAALPRINTING.NL

Ralph Heijnen

Wij bedrukken ook: Mokken, paraplu’s, caps en vele
    andere producten
Kom gerust een kijkje nemen in onze drukkerij, de koffie
staat klaar. 10 % korting op vertoon van deze advertentie.

De oplossing voor bedrukte kleding
En al uw andere drukwerk Woonhuys

De Weerd

Ressensestraat 46
6684 DB Ressen
0646605186
www.woonhuysdeweerd.nl

120 jaar ervaring met 
woninginrichting!

Showroom
vrijdag, zaterdag en op
afspraak



Derks Rijplaten B.V.
Karstraat 21
6681 LA Bemmel

Tel 0481-451807
Mail rijplaten@derksbemmel.nl
www.derksbemmel.nl

Derks Rijplaten B.V.  

uw specialist in rijplaten 
en draglineschotten

Derks goo.indd   1 26-01-17   14:02

Centrale verwarming
Gas • Water en Sanitair
Dakbedekking • Onderhoud
Elektrotechniek • Airconditioning
Duurzame energietechniek

De Houtakker 12, Bemmel  \  Tel (0481) 461 656
info@hullenaar.nu  \  www.hullenaar.nu
De Houtakker 12, Bemmel • 0481-461656
info@hullenaarbalk.nl • www.hullenaarbalk.nl

Dorpsstraat 91 • 6681 BM Bemmel • 0481-463147
info@smb-aalbers.nl • www.smb-aalbers.nl



GERARD TAP
AUTOSERVICE

APK’S
ONDERHOUD
AIRCOCONTROLE
REPARATIES
ALLE MERKEN
EERLIJKE PRIJS
HERCKENRATHWEG 3
6681 DC BEMMEL
0622894959

www.jeurissenwonen.nl

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

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

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

www.jeurissenwonen.nl

Veilingweg 12-14 Huissen • 026-3250582
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OPTOCHT
zondag 23 februari, 15.00 uur

Meedoen
Inschrijven is vereist als u mee wilt doen. Dat kan van tevoren op de website van 
BOK (Bemmelse Optocht Kommissie). U ontvangt per e-mail een bevestiging en 
een inschrijfnummer. Meld u met beide voor de start van de optocht in Het Wapen. 
Niet ingeschreven? Na 14.00 uur kan dat daar alsnog. www.bok-bemmel.nl

Prijzen
Eerste prijs voor wagens is 350 euro. Groepen kunnen 250 euro winnen. Overige deelnemers maken ook 
kans op een leuke geldprijs. Prijsuitreiking rond 17.00 uur in De Roskam (Dorpsstraat 95).

Route
Vanaf het Kinkelplein richting Dorpsstraat. Daarna via Dr. Poelstraat, Kloosterplein, 
Klappenburgstraat, Dorpsstraat, Oostervelden, Dr. Rudolf van Oppenraaijstraat, 
Klappenburgstraat, Willem Janssenstraat, Ds. Israëlstraat, Dr. Poelstraat, Dorpsstraat, 
Van Ambestraat, Cuperstraat, Teselaar, Dorpsstraat, aankomst bij Café De Roskam.

Sander Klaassen & Peter Onstein
Willem Jansenstraat 33
6681 ZW Bemmel • info@ambachtstuc.nl
06-27311026 / 06-53159315



Lid worden van De Geintrappers?
Je bent van harte welkom! Meld je aan bij het secretariaat.

info@degeintrappers.nl


