
HET GRUUNE
BUUKSKE

52

CARNAVALSVERENIGING DE GEINTRAPPERS
BEMMEL • 1970-2022

G I D S  T I J D E N S  C A R N A V A L



Lid van de Nederlandse
orde van administratie- en

belastingdeskundigen
Bestel via Whatsapp of bel 

0681902431

Hoekkiescatering
uw adres voor
partypannen

Voor elke gelegenheid hebben 
wij de gepaste catering!

Afbeelding:  Adonyi (Pexels)

Industrieweg 20B, 6662 PA  Elst
T 0481 - 762 749    E info@copyensend.nl

polman

Langestraat 64 6851 AS, Huissen
(026) 325 19 74

HUISSEN



Frank Hoekjan

Frank
van de

voorzitter

Op nieuwjaarsdag kijk ik graag terug naar hoe we het vorige seizoen onze activiteiten 

hebben georganiseerd. Ondanks alles hebben we een paar mooie dingen kunnen 

doen. Zo genoten leden bijvoorbeeld van een autorally door alle kerkdorpen van 

Lingewaard. En elk jaar jutteren we langs de rivieren om zwerfaval op te ruimen. Dit 

soort activiteiten laat zien hoe belangrijk saamhorigheid binnen een vereniging is.

Meestal drinken we na afloop altijd nog even een borreltje, maar nu was het 

voornamelijk thuis waar je je door de beperkingen moest vermaken. In november zag 

alles er nog positief uit en konden Frans de Stenenschuuver en Moniera de scepter 

doorgeven aan hun opvolgers. In de week ervoor kwamen nieuwe beperkingen op 

ons af en daardoor belandden we in een rollercoaster. Een lang verhaal kort: in de 

Roskam was het mogelijk om toch nog een mooie prinsenwissel te organiseren.

Heel bijzonder was dat onze dansgarde nieuwe dansen kon laten zien. Een 

compliment voor het doorzettingsvermogen van alle Kinkeltjes en vooral de trainsters, 

die buiten en online trainingen moesten geven.

En toen was het na drie jaar eindelijk tijd om een nieuw Bemmels prinsenpaar te 

presenteren. In zwarte gewaden werden door grootvorst Theo Rikken en Dory Reijnen 

twee onbekende personen het kwartjeshuus binnengebracht. Enkele momenten later 

zijn prins Nicky de Haorige Duvel en prinses Esmé geïnstalleerd.

Op het moment van schrijven ziet het er niet goed uit voor carnaval 2022. Begin januari 

was al bekend dat we geen pronkzitting en geen optocht zullen hebben. Dit doet pijn 

bij iedereen met carnaval in het hart. Maar we zullen onze schouders eronder blijven 

zetten, zodat we er een groots feest van kunnen maken als alles weer mag.
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Weten we eigenlijk nog hoe we 

een feestje moeten vieren? Door 

de coronapandemie gingen allerlei 

activiteiten niet door en voelde het 

alsof onze vereniging van de een op 

andere dag opgeheven was. Niets is 

minder waar! Achter de schermen zijn 

het bestuur en vele vrijwilligers steeds 

actief gebleven. Soms was er zicht op 

iets wat wél door kon gaan, waarna de 

vreugde plaatsmaakte voor teleurstelling 

als dat niet zo bleek. Zo ging het de 

afgelopen twee jaar. En op het moment 

van schrijven is nog steeds niet zeker 

of alles wat we graag willen ook zonder 

beperkingen kan. Ondanks alle regels 

kon de prinsenwissel in november wel. 

En we staan met ons nieuwe prinsenpaar 

in de startblokken voor meer! Met deze 

nieuwe editie van het Gruune Buukske 

hopen we iets van ons enthousiasme 

naar u over te brengen. Wij weten 

gelukkig nog wel hoe het moet, we 

verleren dat immers nooit. Nu is het toch 

nog een beetje carnaval. 
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Interesse? Neem contact op met info@hetfestijn.nl 
Meer info  www.hetfestijn.nl

Wij verkopen onze hele voorraad aan kostuums. 
Dit zijn goede gebruikte én nieuwe kostuums voor 
volwassenen en kinderen. De prijzen liggen tussen 
de 10 en 35 euro.

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

Verkoop
carnavalskostuums



Kersten Autobanden
TOTALE BANDENSERVICE

verkoop nieuw en gebruikt, ook verhuur winterbanden

De Houtakker 45, Bemmel • 0481 -461 270

foto: ANWB

De coöperatieve gedachte in een notendop: 
7 boekverkopers, een heel dorp aan lezers. 
Kom langs en deel onze passie voor boeken, 
lezen en samen dingen ondernemen.
(E-)Boeken kopen kan fysiek of online
Dorpsstraat 42, Bemmel
0481-453145, www.torenvanbemmel.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

café Roskam zaal
Dorpsstraat 95, 6681 BM Bemmel

0481-461477 • www.cafezaalderoskam.nl

CULTUREEL CENTRUM
Van Ambestraat 1, 6681 AK, Bemmel

eten en drinken, vergaderen, dansen, zingen en 
muziek, cursussen, ontmoeten, sport en spel, 

rolstoeluitleen, lezingen en meer...

0481 462 202 / www.dekinkel.nl

Ruitershop & Diervoederhandel

De Molenwei
Sportlaan 11, Bemmel

0481-461258 • www.demolenwei.nl
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Paasbingo
In voor een ouderwets gezellige 
avond? Doe dan mee met onze 
paasbingo op vrijdag 8 april. Een 
leuk uitje, mits de omstandigheden 
het toelaten. Iedereen is welkom, 
je hoeft geen lid te zijn van De 
Geintrappers. De hoofdprijs is een 
volle boodschappenkar ter waarde 
van 150 euro, gesponsord door 
Jumbo Scheperkamp. Het eerste 
kopje koffie of thee krijgt u van ons.

Waar Nog niet bekend. Houd voor de locatie 
en tijd de media in de gaten.

Kort nieuws
Optocht afgelast

Door onzekere vooruitzichten 
heeft de Bemmelse Optocht 
Kommissie (BOK) de optocht van 
zondag 27 februari geschrapt.  ‘We 
willen duidelijkheid verschaffen 
voor deelnemers’, aldus BOK. 
‘Energie steken in de bouw en 
aankleding van een optocht is 
verloren tijd, wetende 
dat die naar grote 
waarschijnlijkheid 
geen doorgang kan 
vinden.’

Dansgala Lingewaard, gepland in 
februari 2022, gaat net als vorig jaar 
niet door. De organiserende commissie 
heeft in overleg met het bestuur 
wederom vroegtijdig moeten besluiten 
dat het niet verantwoord is. ‘Met zoveel 
mensen dicht op elkaar kunnen we 
de anderhalve meter niet garanderen, 
ondanks de hoge vaccinatiegraad 
en de boostercampagne’, zegt 
commissievoorzitter Theo Rikken. ‘Een 
dergelijk toernooi vraagt veel tijd en 
voorbereiding. Er zijn nu nog teveel 

onzekerheden. En de kans op een 
gedeeltelijke of volledige lockdown in 
februari is groot.’ Daarnaast is het volgens 
Rikken duidelijk dat de voorbereiding 
van deelnemende dansgroepen niet 
of maar beperkt kan plaatsvinden. ‘Wij 
hopen dat het gala in 2023 wel weer 
mogelijk is.’  Zelf is Rikken dan niet meer 
van de partij als kartrekker. Op medisch 
advies besloot hij dat het mooi is 
geweest. Ook de leeftijd speelt mee. ‘Ik 
kijk terug op heel mooie jaren. Samen 
met de vele vrijwilligers zijn wij erin 
geslaagd om jaarlijks een geweldig gala 
te organiseren. Voor de toekomst wil ik 
meegeven dat meedoen en het plezier 
belangrijker zijn dan winnen en zo’n gala 
voor ieder niveau toegankelijk moet zijn.’

Dansgala Lingewaard 
slaat weer jaar over

VOORZITTER NEEMT AFSCHEID

DOE MEE!
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Crazy Tiener Carnaval 
krijgt vervolg...

...Alleen niet dit seizoen. Ook hier 
gooit de coronapandemie roet 
in het eten. Voor de organisatie 
smaakte de eerste editie van de 
speciale carnavalsavond voor 
jongeren in Lingewaard (2020) naar 
meer en het vervolg was al helemaal 
opgetuigd, maar die gaat dus niet 
door. ‘Het risico onder tieners is 
gewoonweg te groot als je kijkt naar 
het besmettingsgevaar’, zegt mede-
organisator Thijs van Enckevort. Wat 
hem betreft bestaat de kans dat het 
evenement later dit jaar wél kan. 
‘We blijven postitief en bekijken 
de mogelijkheden. De geboekte 
artiesten zullen in elk geval van de 
partij zijn.’
Dankzij de actie Lingewaard 
Doet, een platform voor 
bewonersinitiatieven, heeft 
Van Enckevort ruim 2500 euro 
ingezameld om een goede basis te 
leggen. Hiermee konden artiesten 
geboekt worden die, aldus Van 
Enckevort, garant staan voor een 
geslaagde avond. Wie? Dat blijft nog 
even geheim.

Meer informatie
Facebook: /tienercarnavalbemmel
www.lingewaarddoet.nl

De tijd dat in ons krantje 
nog geen mobiele 
telefoonnummers stonden 
en de achternaam als 
bedrijfsnaam heel gewoon 
was. Maar ook de tijd 
van prins Kees de Groller 
en prinses Bernadette. 
Carnaval schreef men nog 
wat vaker met een ‘k’ en 
het feest werd gevierd 
in hotel-restaurant De 
Gouden Appel (Dorpsstraat/
Herckenrathweg). Theo Peren 
was actief betrokken bij De 
Geintrappers. Hij overleed 
afgelopen december (zie 
pagina 29).

50 jaar geleden...
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Nieuwe borden langs de 
weg in Bemmel

Bedrijven en verenigingen samen 
laten werken en zo de lokale 
leefbaarheid vergroten. Dat is het 
doel van Oost-Betuwe Uitdaging. 
Dit ondernemersnetwerk stimuleert 
onderlinge betrokkenheid. Dankzij 
de samenwerking met De Variabele 
uit Elst en woningcorporatie Vivare 
in Arnhem hebben we een prachtig 
nieuw welkomstbord voor de 
vereniging kunnen realiseren. Deze 
zal geplaatst worden bij verschillende 
toegangswegen van Bemmel.

Carnaval bij
Omroep Gelderland

Veel carnavalsactiviteiten vinden 
dit jaar helaas geen doorgang, 
maar dat betekent niet dat we 
carnaval zomaar laten schieten. 
Presentatoren Frank Oosterwegel, 
Linda Geerdink en Esther Stegeman 
trekken voor Omroep Gelderland de 
provincie in en gaan op zoek naar 
liefhebbers van carnaval. Wat gaan 
ze dit jaar doen? Alle bezoeken zijn 
te vinden op de website. Daarnaast 
is op televisie het programma 
Carnaval in Gelderland te zien en 
blikken we terug op de optochten 
van afgelopen jaren.

Website
ww.omroepgelderland.nl/carnaval-in-
gelderland
Televisie
Carnaval in Gelderland
van 13 t/m 15 februari om 17.20 uur
Terugblik optochten
tussen 12.00 en 17.00 uur

Oudste Liduina-bewoner Mevrouw Benders (101 jaar) Meer lezen? 
Het laatste nieuws en oude boekjes vindt u op www.degeintrappers.nl.

alleen samen lopen we
een polonaise

DE GEINTRAPPERS

BEM
MEL • ´T´T´ KAKAK OKELNEST

welkom in

‘t Kaokelnest
VIER CARNAVAL BIJ DE GEINTRAPPERS... HÉT FEESTJE VAN BEMMEL!

EVENEMENT

DATUM / LOCATIE

(wanneer het weer kan)

Sander Klaassen & Peter Onstein
Willem Jansenstraat 33

6681 ZW Bemmel • info@ambachtstuc.nl
06-27311026 / 06-53159315
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Afscheid
Frans en Moniera

Vlak voor de onthulling van het 

nieuwe Bemmelse prinsenpaar namen 

hun voorgangers afscheid van het 

publiek. Voor Frans de Stenenschuuver 

was het ‘een rollercoaster’, een 

feest om vooral van te genieten, 

omdat het zo snel voorbij is. Door 

de coronapandemie was het paar 

een extra jaar boegbeeld van de 

vereniging.  Moniera: ‘Wie maakt dat 

mee? We hadden zo’n mooi carnaval 

gevierd en toen werd alles anders. Veel 

is sindsdien geannuleerd. Carnaval 

lijkt nu heel lang geleden.’  Volgens de 

oud-prins wordt het nu wel tijd om 

de scepter door te geven. ‘Carnaval 

vieren en prins zijn, dat is toch een 

wereld van verschil. Maar nu hebben 

we er erg veel zin in om weer normaal 

carnaval te vieren, gewoon als onszelf.’

Proclamatie

Ten eerste
Wij wisten het allang, maar nu schreeuwen 
we het van de daken, wij gaan van de 
carnaval een Duvels feest maken.
Ten tweede
Het Kaokelnest is ons terrein, het geeft 
ons plezier en veel gein!
Ten derde
Hef het glas en zing uut volle borst, maar 
pas op dat je niet morst!
Ten vierde
Het maakt nu toch niet meer uit, want 
iedereen heeft een spuit. Dus….
Ten vijfde
Geniet en feest als een beest, alsof corona 
nooit is geweest!
Ten zesde
Oud, jong, prins of boer, we gaan allemaal 
met de vuutjes van de vloer.
Ten zevende
Rood, blauw of groen, we gaan het met 
zijn alle doen!
Ten achtste
Lopen, fietsen of met de kruiwagen naar 
huus, zo kom je altijd veilig thuus!
Ten negende
Dreunende speakers en een hoop kabaal, 
is voor deze prins heel normaal!
Ten tiende
De optocht wordt weer een groot feest, 
dus zorg dat je erbij bent geweest. 
Daarom roepen wij iedereen op: een 
groep, alleen of met zijn twee, doe met 
de optocht mee!
Ten elfde
En nu is het mooi geweest, tied voor een 
pilske, want die hebben we gemist.

Prins Nicky de Häörige 
Duvel en Esmé
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Dat mag de ‘duvel’ weten... Het spreekwoord is wel heel erg van 
toepassing op het nieuwe prinsenpaar van Bemmel. Lange tijd 
hielden Nicky van Swaaij en Esmé Ratering zich van de domme, 

maar nu gaan ze ervoor. ‘Zo snel had ik het niet verwacht.’

TEKST   WILLEM BOSMA      FOTO’S   Esmee van Tilburg/Frank Hoekjan

Prinsenpaar
van Bemmel

ONTHULD
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Door coronabeperkingen was het 
letterlijk tot op het laatst onduidelijk of 
de prinsenwissel van carnavalsvereniging 
De Geintrappers in november door kon 
gaan. Na drie jaar vond oud-prins Frans 
de Stenenschuuver het wel tijd worden. 
Nicky (30) en Esmé (27) popelden om 
het stokje over te nemen, de Roskam 
was bereid om een afgeslankt 
carnavalsgezelschap te ontvangen. Geen 
valse start? ‘Natuurlijk is het jammer dat 
we het feest niet begonnen zijn zoals we 
voor ogen hadden’, vertelt de kersverse 
prinses, ‘maar nog langer onze mond 
dicht houden zou echt heel moeilijk 
worden.’ Sommige vrienden waren vóór 
de onthulling al op de hoogte van de 
plannen van het stel. Normaal gesproken 
is dat door strikte geheimhouding vrijwel 
onmogelijk. Helaas werkt de techniek 
niet altijd mee: Nicky dacht op zijn 
telefoon de locatiefunctie te hebben 
uitgezet, maar een update van het 
toestel zette deze weer aan, iets wat de 
prins niet in de gaten had. En zodoende 
waren beide op enig moment naar een 
wel heel voor de hand liggende plek 
traceerbaar... het secretariaat van de 
vereniging. Esmé:  ‘Binnen de 
vriendengroep ging al snel het gerucht 
rond. Achteraf wel leuk, want vrienden 
die anders niet zouden komen waren er 
nu ook bij.’

Onzekerheid
Nicky besloot zich in 2014 bij De 
Geintrappers aan te sluiten, als raadslid 
dook hij meteen in het diepe. Destijds 
leerde hij ook Esmé kennen, die als 
nieuwkomer vanaf dat moment mee 
ging naar alle carnavalsfeesten. De prins 
verleende verder allerlei hand-en-
spandiensten en maakt nog steeds deel 

uit van vriendengroep CC de AA’tjes. En 
nu samen met Esmé in elk geval de 
komende twee jaar het boegbeeld van 
de vereniging. Nicky: ‘Je weet dat de kans 
bestaat dat ze je vragen als je betrokken 
bent bij de carnaval. Maar zo snel als nu 
had ik niet verwacht. Het kwam ook niet 
echt gelegen. Ik had net besloten om 
van baan te wisselen, dat brengt altijd 
wat onzekerheid met zich mee. Toch zijn 
we het gesprek aangegaan. Toen de 
prinsencommissie de deur uit was, keken 
we elkaar aan en wisten we het eigenlijk 
wel.’  Amper een kwartier na zijn vertrek 
werd voorzitter Frank Hoekjan gebeld 
met het goede nieuws. Esmé: ‘Er stroomt 
meer carnavalsbloed door ons dan we 
altijd dachten. Kijk eens hoe snel de 
wereld om je heen kan veranderen. We 
moesten dit gewoon doen.’

Na alle 
malaise is 
het weer 
tijd voor 

een echte 
polonaise
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Krachten bundelen
Het prinsenpaar is vooral nieuwsgierig 
naar het contact met andere 
verenigingen in Bemmel en omliggende 
dorpen. Na alle malaise van de afgelopen 
periode wordt het tijd om met een 
goede polonaise het feest weer op de 
kaart te zetten. Samen carnavallen is wat 
de prins betreft het credo. ‘In Bemmel en 
omgeving hebben verenigingen het 
steeds moeilijker, lopen we tegen 
dezelfde problemen aan. Daarom vinden 
we het belangrijk dat we de krachten 
kunnen bundelen. Het zou mooi zijn als 
er een soort klankbordgroep van diverse 
verenigingen komt om samen te werken 
en om contact te houden met de 
gemeente. Op die manier hoeft niet 
steeds het wiel opnieuw uitgevonden te 
worden en kunnen er wellicht mooie 
dingen ontstaan.’

Het nieuwe prinsenpaar van Bemmel leest voor het eerst de proclamatie voor.

in
 h

et
 k

o
rt

Nicky van Swaaij (30) is als 
engineer werkzaam bij Facédo 
(Velp). In zijn vrije tijd draait hij 
muziek met vrienden en vertoeft 
hij graag in een kamer vol 
retrogames, consoles en 
merchandise. Zijn grootste trots is 
zijn baard. Esmé Ratering (27) 
werkt als consultant bij Verhoeve. 
Ze komt als interimmer bij diverse 
bedrijven. Ook is ze 
penningmeester bij Zwieps, de 
turnvereniging van Bemmel en 
Gendt. Beide houden van een 
drankje en gezelligheid. Vaak 
spreken ze af bij vrienden thuis of 
in de kroeg. Nikcy begon als 
raadslid bij De Geintrappers. Esmé 
viert carnaval sinds ze Nicky kent.
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PRINSENWISSEL NOVEMBER 2021
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Proeflessen
Volg eerst vier 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 19.00 uur, de junioren van 19.15 uur tot 20.15 uur. 
Locatie: scoutinggebouw, Sportlaan 1F, Bemmel. Alles-in-ééntarief: 7,50 euro per maand. Trainsters: 
Sabrina Hoekjan en Naomi Klomp. Coördinatie: Pascale Blom.

dansgarde

www.degeintrappers.nl

44 jaar!
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In november maakte 
Bemmel kennis met een 
nieuw prinsenpaar. Door 
coronabeperkingen een jaar 
later dan gebruikelijk, maar dat 
drukt de pret helemaal niet. 
‘We liegen veel.’

Carnavalsvereniging De Geintrappers 
neemt sinds haar oprichting in 1970 
iedere twee jaar het voortouw in de 
zoektocht naar een nieuwe prins en 
prinses. De prinsencommissie komt 
in maart al samen voor een eerste 
verkenning. Er wordt dan een lijst 
opgesteld met mogelijke kandidaten. 
Volgens secretaris Liesbeth Willems 
moet wel aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan. ‘Het prinsenpaar is het 
boegbeeld van carnaval vierend Bemmel 
én ons visitekaartje in de rest van de 
gemeente. Daarom is het belangrijk 
dat de prins affiniteit met carnaval 
heeft, actief is bij een vereniging of op 
een andere manier betrokken in het 
Kaokelnest. Meestal zijn we er rond de 
zomervakantie wel uit.’

Hilarisch
Vanaf dat moment komt de 
eigenlijke organisatie op gang. Er 
moet veel geregeld worden: kleding, 

Een nieuw 
prinsenpaar 

doet tot 
aan de 

presentatie 
alles in het 

geheim
De prinsencommissie 

regelt het. Hoe gaat dat 
in z’n werk?

TEKST   WILLEM BOSMA

De prinsencommissie
Groepje leden dat om de twee jaar bijeen 
komt om in het geheim een nieuw 
prinsenpaar te zoeken. De meeste Nederlandse 
carnavalsverenigingen hebben zo’n commissie. 
Bij de Geintrappers zijn het de voorzitter, de 
president en de secretaris.
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TIJDLIJNonderscheidingen, een scepter, de 
ambtsketting, de proclamatie en meer. 
Liegen blijkt daarbij de beste strategie, 
want namen moeten tot de onthulling 
koste wat het kost geheim blijven. 
Willems: ‘Er zijn afleidingsmanoeuvres. 
Zo rijden we met onbekende voertuigen 
en spreken we zo nonchalant 
mogelijk af. Niet in de kroeg, maar 
bij de groenteboer of de bakker zou 
goed kunnen. Soms komt het voor 
dat de commissie en het aanstaande 
prinsenpaar elkaar gewoon negeren 
tijdens bijvoorbeeld de kermis en de 
ponymarkt. Geloof me, dit is vaak al 
hilarisch!’

Locatie
Nog nooit is vroegtijdig uitgelekt wie 
het zou worden, zegt de secretaris, 
behalve deze keer... ‘De prins dacht op 
zijn telefoon de locatiefunctie te hebben 
uitgezet, maar dit was niet zo. Sommige 
vrienden konden hem volgen via een 
app en wisten dus dat hij samen met 
zijn prinses op de Pollenbrink (adres 
secretariaat, red.) zat in plaats van bij 
turnclub Swieps. Dit nemen we voor de 
volgende Janssen uut de Ooy zeker mee 
in ons draaiboek.’  Toch is het gelukt om 
beide tot op het laatste moment verder 
uit de schijnwerpers te houden. Het is 
onderdeel van het spel, voorpret aan het 
begin van een hopelijk mooie periode.

Om de twee jaar een 
nieuw prinsenpaar

Eerste verkenning,  
lijst met kandidaten 

opgesteld

maart

Belletje naar de 
voorzitter met definitief 

‘Ja’

juli

Aanstaand prinsenpaar 
schrijft proclamatie

oktober

Gesprek met mogelijk 
prinsenpaar, dat het 
dan nog niet zeker 
weet en overtuigd 
moet worden

mei

Zoektocht 
naar kostuums, 
onderscheidingen, etc.

september

Onthulling nieuw 
prinsenpaar tijdens 
prinsenwissel

november

tot november 2022 tot november 2023

Seizoen 1 Seizoen 2

Uitzonderingen
In de beginjaren werd elk seizoen een nieuwe 
prins gepresenteerd. Vanaf 1963 is men dat 
met Eef van het Zelfde om de twee jaar gaan 
doen. Frans de Stenenschuuver is de enige 
prins die drie jaar (2018-2021) de scepter 
zwaaide. Dit kwam door de coronacrisis.

Nicky de Häörige Duvel en prinses Esmé
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DANSGARDE DE KINKELTJES BESTAAT 44 JAAR
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Over ons
Alles over de vereniging

Liesbeth Willems
De Pollenbrink 28

6681 JC Bemmel
0481 - 463591

info@degeintrappers.nl

Secretariaat

Raad
President Jeroen Knipping. Raadsleden Frank Hoekjan, Iwan van Gils, Didi Sopacua, Erik 
Willemsen, Henk Kempkens, Jeroen Kempkens, Johan van Schaijk, Jos van Tilburg, 
Patrick Bisselink, Henk Weber, Marcel Willems, Thomas Hoekjan, Andrew Brewer.

Commissies
Grootvorst Theo Rikken Ereleden Aart van Dijk †, Henk Natrop †, Guus Gerritsen, Bas van 
Woezik †, Ton de Haar †, Thea de Haar † De Kinkeltjes Sabrina Hoekjan, Naomi Klomp, 
Pascale Blom Zittingen Jeroen Knipping, Ton Bouw, Pascale Blom, Rieky Rikken, Els 
Vernooij, Mirjam Minkhorst, Thijs van Enckevort, Iwan van Gils BOK Didi Sopacua 
Prinsencommissie Frank Hoekjan, Jeroen Knipping, Liesbeth Willems Kascommissie Peter 
Tijssen, Lobke Rikken Sinterklaas Erik Willemsen, Thomas Hoekjan, Sabine Vonk, Esmee 
van Tilburg, Sabrina Hoekjan, Henk Weber, Frank Hoekjan 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 (krant, boekje, website, promotie) Willem 
Bosma, Jeroen Knipping Sponsoring Frank Hoekjan, Rezie Leenders, Thomas Hoekjan 
Versieringen Joyce van Schaijk en vrijwilligers Hoffotograaf Rezie Leenders Loterij Henk 
Weber, Johan van Schaijk BOL Avond4Daagse Cora Hoekjan, Theo Rikken Minizittingen 
Dory Reijnen, Theo Rikken Facebook Didi Sopacua Instagram Thijs van Enckevort.

Bestuur
Voorzitter Frank Hoekjan Secretaris Liesbeth Willems Penningmeester Pascale Blom 
Bestuursleden Didi Sopacua, Ton Bouw, Henk Weber, Iwan van Gils, Naomi Klomp.
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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 / 95mm h 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
Hieronder een overzicht van alle 
carnavalsverenigingen in Lingewaard.

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



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

Een buurtzame
bank is een
vertrouwd gezicht
in de buurt.
Al 100 jaar.

Obdam Financieel Advies
Van der Mondeweg 74
6685 BR Haalderen
T 0481 - 46 48 55
E info@obdamfa.nl
I www.obdamfa.nl

Een buurtzame bank
is een vertrouwd
gezicht in de buurt.
Al 100 jaar.

Obdam Financieel Advies
Klappenburgstraat 1 A
6681 XN BEMMEL
T 0481 - 46 48 55
E info@obdamfa.nl
I www.obdamfa.nl

Obdam Financieel Advies
Klappenburgstraat 1a
6681 XN  Bemmel 
T  0481 - 46 48 55
E  info@obdamfa.nl
I   www.obdamfa.nlDe RegioBank voor heel Lingewaard!

ONAFHANKELIJK advies en bemiddeling op het gebied van:
HYPOTHEKEN – VERZEKERINGEN - 
(BEDRIJFS-)FINANCIERINGEN EN BANCAIRE ZAKEN
Voor zover het gaat om betaal- en spaarrekeningen werken wij 
samen met Regiobank

Vraag VRIJBLIJVEND naar onze voorwaarden en tarieven.
Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw hebben wij 
ZEER CONCURRERENDE 
HYPOTHEEKAANBIEDINGEN !!
Bel voor een afspraak of kom langs op ons kantoor.

Een buurtzame bank
is een vertrouwd
gezicht in de buurt.
Al 100 jaar.

Obdam Financieel Advies
Klappenburgstraat 1 A
6681 XN BEMMEL
T 0481 - 46 48 55
E info@obdamfa.nl
I www.obdamfa.nl



SPORTSCHOENEN
SPORTKLEDING

MARKT 41
6681 AG BEMMEL

0481 462 947

WWW.SPORTVILLAGE-BEMMEL.NL

Een familiebedrijf
met traditie
Onze schoenenzaak, opgericht in 
1958 door vader en moeder Buiting, is 
uitgegroeid tot een begrip in de Betuwe. 
Dankzij onze vakkennis en vakkunde 
krijgen alle voeten wat ze verdienen. 
Modieus comfort voor dames, heren en 
kinderen.

Dorpsstraat 25, 6681 BK Bemmel
0481 461 443 www. buiting-schoenen.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



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 11.00-22.00 uur

Vrijdag t/m zaterdag 11.00-00.00 uur 
Zondag 12.00-22.00 uur

0481-461809

De ambachtelijke 
slager in Lingewaard!

Buurman Slagerij & Worstmakerij & Catering
Bemmel

Markt 41A, 
6681 AG Bemmel
tel. 0481-451655 

Gendt
Dorpstraat 28, 

6691 AX Gendt
tel. 0481-422383 

Huissen
Vierakkerstraat 32, 

6851 BE Huissen
tel. 026-3251283 

www.slagerijbuurman.nl

Loostraat 4, 6681 AH Bemmel
0481-464419

www.hartvanbemmel.nl

OPENINGSTIJDEN
Dagelijks van 12.00 tot 22.00 uur. 

Op maandag gesloten.



. 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

Menukaart op
www.deburenvan.nl

Kinkelenburglaan 4, 6681 BJ Bemmel
0481-729 723
reserveren@deburenvan.nl



Theo Peren
* Bemmel, 13 april 1946 † Haarlemmermeer, 10 december 2021

C A R N A V A L S V E R E N I G I N G  D E  G E I N T R A P P E R S

Half december kregen wij het bericht dat onze voormalige president onverwacht 
op 75-jarige leeftijd is overleden. Hij werd onwel en stierf op luchthaven Schiphol, 
nadat hij in Spanje een Europacupwedstrijd van PSV had bezocht. Wij staan stil bij 
wat hij voor onze vereniging betekend heeft. Carnaval stond begin jaren zestig in de 
kinderschoenen. Omstreeks 1964 werd het in de zaal van de  Gouden Appel gevierd, 
georganiseerd door de ontspanningscommissie van Sportclub Bemmel. Theo, lid 
van deze commissie, was naast mede-organisator ook spreekstalmeester. In 1970 
kreeg het Bemmelse carnaval een naam: De Geintrappers. Een nieuwe vereniging 
was officieel een feit. De statuten ondertekend door notaris Laarberg. Daarna is er 
elk jaar onafgebroken georganiseerd carnaval gevierd, waarbij deze vereniging het 
voortouw nam en neemt. Theo heeft nog enkele jaren met verve de rol van president 
vervuld. Hij is tot op het laatst een vaste bezoeker van onze avonden geweest. Wij 

zijn hem heel veel dank verschuldigd voor al zijn inzet en tomeloze energie.

Theo Rikken (grootvorst) / Erik van ‘t Hullenaar (grote foto)
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Herberg De Hoeve 

@HOME
catering

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

Van hapjes en
salades tot een
warm en koud 

buffet

Herberg

De Hoeve
eten  feesten  vergaderen

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

Nieuw!
Private Dining
(infomeer naar de 
mogelijkheden)

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

v.o.f.

Occassions
APK-onderhoud alle merken
Kleine en grote beurt
Aircoservice
Automaatbak spoelen
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Iets ouder?
Dan is er Crazy Tiener Carnaval, een 
evenement speciaal voor tieners van 
twaalf t/m zeventien jaar. Zonder 
alcohol, rook en drugs. Je hoeft geen lid 
van een vereniging te zijn. Kijk op 
Facebook (/tienercarnavalbemmel) voor 
meer informatie.

Smaak te pakken?
Als je van dansen houdt, sluit je je zo aan 
bij De Kinkeltjes. De dansgarde heeft al 
diverse prijzen gewonnen, maar in de 
eerste plaats gaat het natuurlijk om het 
plezier. Lijkt je dat wat? Zie pagina 17 
voor meer informatie.

44 jaar De Kinkeltjes
Er waren plannen om dit groots te 
vieren, maar de coronapandemie 
verhinderde vrijwel alles. Onlangs zag 
ons nieuwe prinsenpaar toch kans om 
de danseressen even te bezoeken. 
Veelal buiten (of op verantwoorde wijze 
binnen) vierden we een bijzondere 
mijlpaal in het bestaan van de groep. 
Tijdens de prinsenwissel in november 
lieten de Kinkeltjes verschillende nieuwe 
dansen zien, waarvoor de afgelopen 
tijd zowel buiten als digitaal (via Zoom) 
is getraind. De dames ontvingen een 
tasje met lekkers. Voor wie het mooiste 
baksel maakte, was er een extra prijs. De 
Kinkeltjes, hun ouders, het prinsenpaar 
en de organiserende commissie hebben 
enorm genoten. Op de volgende pagina 
een impressie van de middag.

Ook
kinderen

vieren 
carnaval

Het carnavalsseizoen 
komt voorzichtig 
aan op stoom en 

ook de jeugd roert 
zich. Zowel kinderen 

als tieners komen 
aan hun trekken.

Kindercarnaval in Bemmel 
wordt gevierd bij De Piejassen 
met als boegbeeld prins Floris 
op het witte Paard en prinses 

Isa. De club bestaat sinds 1985 
en zetelt in cultureel centrum 

De Kinkel. Gedurende de 
carnavalsperiode is er een 

gevarieerd programma voor 
de hele familie. Elk jaar doet de 

jeugd mee met de optocht. 
Bezoek www.depiejassen.nl 

voor het laatste nieuws.
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BEZOEK AAN DANSGARDE
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© patscreativeworld

Kleurplaat



Dorpsstraat 31E, 6681 BL Bemmel
0481-465040

www.dierenspeciaalzaakdebok.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

026 325 16 16 
contact@janssen-elektro.nl

www.janssen-elektro.nl
Helmichstraat 17, Huissen

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



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

Uw specialist in rijplaten en
draglineschotten

Karstraat 21, 6681 LA Bemmel
0481-451807

rijplaten@derksbemmel.nl • www.derksbemmel.nl

Derks Rijplaten B.V.

Veilingweg 17, 6851 EG Huissen
0615084397

www.pascalautos.nl

Gespecialiseerd in 
kleine en zuinige auto’s

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.

Woonhuys
De Weerd

Ressensestraat 46
6684 DB Ressen
0646605186
www.woonhuysdeweerd.nl

120 jaar ervaring met 
woninginrichting!

Showroom
vrijdag, zaterdag en op
afspraak



Specialistisch
No cure no pay
Ervaring in de regio
Gratis verhuisbus

De Plak 17, 6681 DN Bemmel
0481-763963
www.fransknorthmakelaardij.nl

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

Wij nodigen u van 
harte uit...
...om ons tuincentrum en 
kwekerij te bezoeken! Een brede 
keus in bloemen en planten

Lodderhoeksestraat 4, 6687 LR Angeren
026 325 1407 • www.tuincentrumhofs.nl



Dierenkliniek Lingewaard

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

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

Spreekuren (uitsluitend op afspraak)
Maandag t/m vrijdag 08.30-19.00 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



OTTERS

BOUWBEDRIJF
aan-/verbouw • renovatie • timmerwerk • stucwerk • tegelwerk

Richard Otters
Ressensestraat 15, 6684 DA Ressen

06 517 130 38 • r.otters@kpnplanet.nl

AUTOBEDRIJF
van Meegen

in- en verkoop | onderhoud | apk

Wij repareren nu ook campers en grote bedrijfswagens!

De Houtakker 12B | Bemmel | 0481 463 482

www.autobedrijfvanmeegen.nl
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Belactie Vriendenloterij
donderdag 2 september, 18.30- 21.00 uur
Geintrappers-uitje zaterdag 4 september, 13.30-23.00 
uur
Ledenjaarvergadering
vrijdag 17 september, 20.00 uur (uitnodiging volgt)
Bingo vrijdag 22 oktober 2021, 20.00 uur, De Roskam 
Gezamenlijke opening carnavalsseizoen
donderdag 11 november 202, 20.30 uur, De Roskam
Openingszitting en prinsenwissel
zaterdag 13 november 2021, 20.11 uur, De Kinkel
Sinterklaasintocht zaterdag 20 november 2021 
Oordupkesfestival BP’81
zaterdag 20 november 2021, 20.11 uur, De Roskam
Nieuwjaarsreceptie vrijdag 7 januari 2022, De Roskam
Pronkzitting zaterdag 15 januari 2022, 20.11 uur, De 
Kinkel
Jubileum De Kinkeltjes 44 jaar zondag 16 januari  
Pronkzitting BP’81
zaterdag 29 januari 2022, 20.11 uur, De Roskam
Prinsentreffen zondag 30 januari 2022, Nijmegen
Bezoek vereniging V.G. de Vaegers (Venlo) 
zaterdag 5 februari, Venlo
Taarten bakken/foto Gelderlander
zaterdag 19 februari 2022, 11.00 uur, Vasim 
Nijmegen,taart bakken 14.00 uur, Providentie Gendt
Minizittingen in zorgcentrum en verpleeghuis
donderdag 24 februari 2022, 19.00 uur, De Gouden 
Appel
Crazy Tiener Carnaval vrijdag 25 februari 2022, De 
Roskam
Sleuteloverdracht zaterdag 26 februari 2022, 11.11 uur
Meezingerij zaterdag 26 februari 2022, De Roskam
Carnavalsoptocht
zondag 27 februari 2022, 15.00 uur, door dorp, De 
Roskam
Carnavalsmaandag maandag 28 februari 2022 
Seniorenzitting bezoek piejassen/afsluiting
dinsdag 1 maart 2022, 20.00 uur, De Roskam
Haringschillen woensdag 2 maart 2022, 14.00 uur, De 
Roskam

Wat gaat wel en niet door?

Dit seizoen is er
door de 
coronapandemie
helaas geen
openbaar 
programma.



Lid worden van De Geintrappers?
Je bent van harte welkom! Zie pagina 23 voor meer informatie.

Tot de volgende keer!


