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Frank Hoekjan

Frank
van de

voorzitter

Wanneer ik mijn stuk schrijf voor het Gruune Buukske staat de kerstboom in huis en is 

iedereen bezig met allerlei gezellige activiteiten. En daar staat carnaval natuurlijk ook 

voor. Na een paar aparte seizoenen met minimale activiteiten is het feest gelukkig weer 

losgebarsten. In november begint het al te kriebelen. Op de elfde van de elfde zetten 

wij onze steek op in café bar De Roskam, een weerzien van alle carnavalisten. Prins 

Nicky de Häörige Duvel en prinses Esmé stralen als geen ander wanneer iedereen hen 

verwelkomt. Op deze avond werden we verrast door Menno J en de Pins met een lied 

over alle verenigingen.

Een dag erna mochten wij als vereniging de openingszitting op de bühne zetten. De 

afgelopen vier jaar heeft Jeroen Knipping de functie als president bekleed. Maar Jeroen 

is hard nodig bij zijn werkgever en kan dit niet combineren. Jeroen deed alles met heel 

veel toewijding en daarvoor wil ik hem bedanken. Henk Weber is de nieuwe president 

en ik wens hem veel succes.

Op deze avond zijn ook drie dames tot de raad toe getreden, want met alleen heren 

red je het tegenwoordig niet. Mariska, Cora en Sabrina… wees trots op de steek en 

geniet van deze functie. Drie raadsleden namen afscheid: Henk Kempkens, Marcel 

Willems en Jeroen Kempkens. Deze heren hebben zich de afgelopen jaren altijd van de 

goede kant laten zien bij allerlei activiteiten. Dank! De Kinkeltjes zetten als dansgarde 

prachtige dansen neer en we werden verrast door een nieuw duo:  X-treme.

Carnaval 2023 belooft weer een groot feest te worden met na drie jaar eindelijk weer 

een optocht. Maar er is meer. Voor de jeugd Crazy Tiener Carnaval, voor de ouderen 

het seniorenfeest op de dinsdag en op zaterdag-, zondag- en dinsdagavond een 

heerlijk feest in de Roskam met meezingen, livemuziek en een geweldige DJ. Voor de 

allerkleinsten in de Kinkel lekker hossen op zondag, maandag en dinsdag. Iedereen is 

welkom en alles is gratis toegankelijk.
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COLOFON

Van de
redactie
Op het moment van schrijven 

schuren we tegen een nieuw jaar 

aan. De regen valt met bakken 

uit de lucht en buiten wordt met 

regelmaat vuurwerk afgestoken. 

Sommigen, waaronder de schrijver 

van dit stukje, kijken op tegen hun 

jaarlijkse gewoonte om op 1 januari 

een duik te nemen in het koude 

buitenwater (wat waarschijnlijk 

wel wat meevalt). Na middernacht 

zijn de feestdagen voorbij en 

velen beginnen met een schone 

lei. Voor de feestvierders staan de 

dolle dagen weer voor de deur. 

Als vereniging vinden wij dat altijd 

een fijn vooruitzicht. Met trots 

presenteren we u een nieuwe 

editie van ons boekje, waarin alles 

over het Bemmelse carnaval staat. 

Zien we u of jou bij een van onze 

evenementen? Bekijk verderop het 

programma. Alles kan zijn doorgang 

vinden zoals u van ons gewend 

bent. Bij ons vier je hét feestje van 

Bemmel en iedereen is welkom 

(vrijwel altijd zonder entree)!



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

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

Verkoop
carnavalskostuums

Ruitershop & Diervoederhandel

De Molenwei
Sportlaan 11, Bemmel

0481-461258 • www.demolenwei.nl



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

AJ
ETEN EN DRINKEN

Kersten Autobanden
TOTALE BANDENSERVICE

verkoop nieuw en gebruikt, ook verhuur winterbanden

De Houtakker 45, Bemmel • 0481 -461 270

foto: ANWB

Lid van de Nederlandse
orde van administratie- en

belastingdeskundigen

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.

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

café Roskam zaal
Dorpsstraat 95, 6681 BM Bemmel

0481-461477 • www.cafezaalderoskam.nl
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Kort nieuws

Carnavalsvereniging De Geintrappers is 
uitgeroepen tot Club van de Week. Dat is 
een prijs van de Vriendenloterij. Je kunt 
je zelf aanmelden voor de prijs en nu 
komen de Geintrappers dus als winnaar 
uit de bus. Begin november werd de prijs 
die hieraan verbonden is, vijfduizend 
euro, uitgereikt in Het Wapen. De 
Geintrappers zijn al vijf jaar verbonden 
aan de Vriendenloterij. Door de verkoop 
van loten komt er jaarlijks een mooi 
bedrag binnen voor de financiering van 
allerlei (carnavals)activiteiten. Het doel 
van het prijzengeld is de opbouw en 
opslag van de carnavalswagen die de 
raad gebruikt tijdens optochten.

Geintrappers Club van de 
Week bij Vriendenloterij

Vereniging wint 5000 euro

Karnavalskrant
De Geintrappers
Uitgave en redaktie: Karnavalscomité „De Geintrappers" 5e jaargang Bemmel, februari 1972

Prok(amatie prins Louis be Ontwikkelaar
Ik Prins Louis de Ontwikkelaar 2 als Prins over
â ï Ie mensen, en die - bui te duwen om er
nog in te komen.
Als Heerser: over de resterende bevolking van Bem- 

nog niet goed weten dat karnaval een
feest voor iedere gek is.
A I É van alle liepmoelen, 

veel 
bèllekwan-

vooren snotneuzen waar het allemaal te 
oeworden is.

4) Als er met de karnaval enige café' s gesloten zijn
maargebeurt dit niet, omdat er niemand in mag . 

omdat er niemand meer in kan.
5) Alle geintrappers 

. want 
moeten 

dat is 
op 

zo'n 
hun kop 

1u11 
staan, 
ig gezicht.

behalve
de meisjes .

6) Wie langer dan 11 minuten stil zit is verplicht
een rondje voor de hele zaal te geven.

7) De heren worden verzocht vrol ijk en gek te doen,
de dames -doen buitengemeen-oewoon, dat is al ca:k.

Als Ontwikkelaar van 
zonder 

goede 
achtergrond.

en minder goede foto's 8) Jongelui 
niet steeds 

tussen 
met 

de 
de 

40 
handen 

en de 
onder 

60, 7 
de 

" 
,taftl 
. nozems 

zitten.
moeten

Als groot lid van alle moegestreden strijders, die 9) Het gebruik 
daar 

van 
de 
schoonheidsmiddel 

heren anders niet kunnen 
is voor 

zien 
de dames

watfiŒa-wïFlkëïEëÔtrum in de grond hebben zien zakken. verboden, 
Als Grootvorgg over alle vrijgezellen, die zich voor vlees ze in de kuip 

van 
hebben
dit karnaval meer over houdenoraag-gëÔÔr;aen zien, maar de eindjes niet aan el- 10) Tot slot: niemand mao 
een stem als een droog ge-kaar kunnen binden. dan een kartonnen gezicht, 

Als overuinQêëC2 op de baan met de bal en de negen lopen kettingkast en een portemonnaie zo leeg als de
gemeente kas ALAAF. , . ALAAF ALAAF

Als _Q!èggr_- van de gouden bierpul ,
fiïveren champagnefluit, en alle
andere glazen waar wat uit te drin-
ken is.
Als HQQféggiQ&Lèpper_ over alle
gêfiirappers, ouden van dagen, lang-
harigen, kaalkoppen, snotneuzen,
dronkaards, en leeglopers.
KORTOM:

Ik als _
leen-bezitter van onze burcht "De
Gouden Appel " , geef U voor het vol-
ledige slagen van onze karnaval
1971/1972 de volgende stelregels:
1) Iedereen moet met veel gehos en

luid "Alaaf -geroep" karnaval
vieren en niet voorzichtig zijn
met deze zaal die is
toch al afgeschreven.

2) Daar de mens voor het groot e • e
deel uit water bestaat, moeten
ae de strijd aanbinden met alle
neheel -onthouders .
iedereen moet de PIL afschaffen
anders komt Bemel nooit aan de
100.000 inwoners.

De tijd dat prins Louis de 
Ontwikkelaar de scepter 
zwaaide bij de Geintrappers, 
die in zijn proclamatie toegaf 
goede én minder goede foto’s 
te maken. Maar ook de tijd 
dat je aan de opmaak van 
advertenties het bedrijf nog 
niet kon herkennen. Aan de 
Dorpsstraat 103 was toen De 
Mallejan, een doe-het-zelf-
zaak, gevestigd. Mensen die  
niet aan de optocht mee wilden 
doen, werden opgeroepen toch 
mee te doen. En de vorig jaar 
overleden oud-president Theo 
Peren hoopte op een ‘grootser 
karnaval (...) als nooit tevoren 
in mijn Bemmel’.

51 jaar geleden...
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Paasbingo
In voor een ouderwets gezellige 
avond? Doe dan mee met onze 
paasbingo. Een leuk uitje voor 
iedereen (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.

Wanneer Vrijdag 31 maart  Waar Café De 
Roskam Tijd 20.00 uur (zaal open om 19.30 
uur) Kosten 15 euro per boekje

DOE MEE!

Predicaat voor 
voedselbank

Onze vereniging spreekt graag haar 
waardering uit voor maatschappelijk 
betrokken instanties binnen 
Lingewaard. Het toekennen van 
het predicaat ‘De Geintrapper’ vindt 
om de twee jaar plaats. Dit keer 
stond Voedselbank Arnhem in de 
schijnwerpers. Met coördinatoren, 
chauffeurs en inpakkers staat de 
club geheel vrijwillig klaar voor 
inwoners van de gemeente die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken 
en dat wordt, aldus voorzitter Frank 
Hoekjan, tijdens de energiecrisis 
nog eens extra benadrukt. Naast de 
oorkonde doneert de vereniging 
een volle boodschappenkar, wat 
mede mogelijk is gemaakt door Lidl 
Bemmel.

Voedselbankvrijwilligers Rein Hoenholt (links) en Joop 
Komman (rechts) nemen de oorkonde en een volle 
winkelwagen in ontvangst.
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Carnaval in andere 
media

Omroep Gelderland trekt ieder 
jaar de provincie in op zoek naar 
liefhebbers van carnaval. Zowel op 
de website als op televisie blijft je 
op de hoogte van alles rondom dit 
feest.
Website
ww.omroepgelderland.nl/carnaval-in-
gelderland

Meer honger naar carnavalsnieuws? 
Neem dan ook een kijkje op de 
website van De Gelderlander.
Website
www.gelderlander.nl/carnaval

Oudste Liduina-bewoner Mevrouw Benders (102 jaar) Meer lezen? Het laatste 
nieuws en oude boekjes vind je op www.degeintrappers.nl

Prinsenwissel elders

Ieder jaar worden nieuwe hoogheden
onthuld, dit keer was dat op drie 
plaatsen in de gemeente. Haalderen (‘t 
Baggergat) nam in november afscheid 
van Twan de Spanningszoeker en 
Jolanda, om prins Mike de Durstige 
en prinses Angela te verwelkomen. 
En tijdens de openingsavond van De 
Narrenpoel in Angeren (‘t Keujesgat) 
werden Dennis onder Hoogspanning en 
prinses Kelly gepresenteerd. Michel de 
Onderwijzer en prinses Daniëlle droegen 
de scepter aan hen over.

App-verkeer...

Claudia: Ik ben in de keuken en Jeroen is 
in de woonkamer. Roept ineens: ‘Mama, 
mama! Kom vlug! De Geintrappers!’
Claudia: Ik denk: huh? De 
Geintrappers????
Claudia: Ik ga vlug naar de woonkamer, 
waar Jeroen naar buiten wijst en ik een 
laatste sprankje van groen vuurwerk zie
Claudia: Vertelt Jeroen heel serieus dat 
groen vuurwerk ‘waarschijnlijk’  door 
Geintrappers wordt afgestoken
Claudia: Tis een echte...

Secretaris
Bij De Geintrappers is een vacature 
ontstaan voor de functie van 
secretaris vanaf mei. De secretaris 
van onze vereniging is onderdeel 
van het bestuur. Je notuleert de 
maandelijkse vergaderingen, stelt 
vergaderstukken op en waakt over 
geldende wet- en regelgeving. Verder 
is het verzorgen van inkomende 
en uitgaande correspondentie 
onderdeel van het takenpakket. Dit 
zijn voornamelijk de contacten met 
andere verenigingen of instanties als 
gemeente Lingewaard. Daarnaast ben 
je de contactpersoon voor diverse 
commissies en verantwoordelijk voor de 
ledenadministratie.

Spreekt dit je aan? Neem dan contact op met 
Frank: frankhoekjan@hotmail.com of 0652603689.

vacature
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Wedstrijd mooist 
versierde huis
Woon je langs de route van de 
carnavalsoptocht in Bemmel? 
Versier dan je huis en misschien 
val je wel in de prijzen... Juryleden 
komen tijdens de optocht langs. De 
winnaar krijgt een speciaal pakket, 
dat de organisatie de week na 
carnaval komt bezorgen. Dus haal 
de versiering van zolder en wees 
creatief! Kleur of niet, als het maar 
gezellig is.

Oudijzeractie
Na een geslaagde vorige keer, 
houden wij op zaterdag 25 maart 
weer een oudijzeractie in Bemmel. 
Leden van carnavalsvereniging De 
Geintrappers rijden tussen 09.30 en 
14.00 uur door het dorp. Heeft u iets 
(groots) liggen? Laat het ons weten! 
Wij nemen alles mee, behalve 
witgoed (zoals wasmachines 
en koelapparatuur). Klein spul is 
bovendien zelf af te geven bij de 
grote container op het Kinkelplein.

0642224046
oudijzergeintrappers@outlook.com

Johan van Schaijk 
benoemd tot ereraadslid

Op onze openingszitting in november 

heb ik  als voorzitter van de Geintrappers 

de eer gehad om Johan van Schaijk 

versierselen om te hangen en hem 

te benoemen tot ereraadslid. Johan 

is al meer dan vijftig jaar lid van onze 

vereniging. Van de bingo, bestuurslid, 

adjudant tot de sinterklaascommissie en 

nog vele andere activiteiten, Johan heeft 

zich er altijd vrijwillig voor ingezet. Johan 

is altijd aanwezig bij welke activiteit dan 

ook. Opbouwen of opruimen? Het maakt 

hem niet uit. Hiervoor heeft hij terecht 

een onderscheiding ontvangen en de 

felicitaties vanuit de zaal. Het applaus 

was oorverdovend.

Johan, nogmaals bedankt en we hopen 

nog vele jaren van je inzet te mogen 

genieten. Frank Hoekjan

Nog
korter...
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Hoe  vergaat het Nicky de Häörige Duvel en Esmé na hun 
eerste seizoen als prinsenpaar van Bemmel? ‘Samen kunnen 

we carnaval groter maken.’

Prinsenpaar
van Bemmel

»TEKST   WILLEM BOSMA      FOTO’S   REZIE LEENDERS
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Een langgekoesterde wens om 
prinsenpaar te worden? Hoewel echte 
carnavalisten, bij Nicky en Esmé stond 
met de scepter zwaaien niet meteen 
boven aan de lijst. Het overkwam ze. 
Nicky vorig jaar: ‘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.’  Nicky stond destijds op 
het punt om te beginnen aan een 
nieuwe baan. Toch waren de prins en 
prinses meteen enthousiast, want amper 
een kwartier na het eerste verkennende 
gesprek met de prinsencommissie gaf 
het stel al groen licht. ‘Er stroomt meer 
carnavalsbloed door ons dan we altijd 
dachten’, verklaarde Esmé.
Een seizoen later is aan die bezieling 
weinig veranderd en blijkt dit júíst hun 
moment. ‘We hebben de leeftijd om 
contact te maken met ervaren 
carnavalsvierders en jonge, mogelijk 
toekomstige carnavalisten. Dat is mooi. 
Vorig seizoen was er door corona weinig 
mogelijk. Daardoor kwamen we ook niet 
bij andere verenigingen en was het 
allemaal een stuk lastiger. Gelukkig 
ontvingen we nu weer meerdere 
uitnodigingen om langs te komen bij 
verenigingen in de regio’, vertelt de 
prinses. ‘Dit jaar hopen we natuurlijk op 
een volledige ervaring.’
Doordat corona roet in het eten gooide, 
ging veel aan de neus van het 
prinsenpaar voorbij. Een goede manier 
om te wennen aan de aandacht die er 
wel was, aldus Nicky en Esmé. Vorig jaar 
waren de bezoekjes aan de basisscholen, 
samen met het jeugdprinsenpaar van de 
Piejassen, daardoor een van de 
hoogtepunten. Alles werd op z’n kop 
gezet, waardoor Esmé al op de eerste 

dag van de carnaval haar stem kwijt was. 
En toen moest de onaangekondige en 
achteraf gezien zeer geslaagde visite aan 
carnavalvierend Elst nog komen. Dit 
seizoen staan weer meerdere activiteiten 
op de agenda die speciaal voor het 
prinsenpaar zijn. ‘Hebben we zin in!’ 

Beloond worden
Verenigingen in Lingewaard hebben het 
volgens Nicky en Esmé steeds moeilijker 
en lopen vaak tegen dezelfde problemen 
aan. Door goed samen te werken kan 
het tij worden gekeerd, hoeft het wiel 
niet steeds opnieuw te worden 
uitgevonden. Daarnaast mag er 

Dit jaar 
hopen we 

op een 
volledige 
ervaring
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natuurlijk ook gewoon een feestje 
gevierd worden en dat lukt alleen met 
de inzet van vrijwilligers. Heel veel zijn al 
dan niet achter de schermen druk om 
alles georganiseerd te krijgen. Nicky: ‘Bij 
elke vereniging zitten leden die hart 
hebben voor in dit geval de carnaval en 
er alles voor over hebben. Er draaien veel 
radertjes om van de (jeugd)carnaval in 
Bemmel ieder jaar weer een succes te 
maken.’ En corona? Daar denkt het 
prinsenpaar niet meer aan. Esmé: ‘Het 
harde werk van alle mensen van de BOK, 
de Blauwe Pony ‘81, de Piejassen en De 
Geintrappers moet beloond worden met 
een fantastisch carnavalsseizoen!’

Prins Nicky de Häörige Duvel spreekt de vertrekkende Leo en Doy Reijnen toe.

in
 h

et
 k

o
rt

Nicky van Swaaij (32) 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 (29) 
werkt als consultant bij Verhoeve. 
Ze komt als interimmer bij diverse 
bedrijven. Ook is ze bestuurslid 
technische zaken 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.



Buutduo neemt 
afscheid

Eén keer door ziekte en twee keer 
vanwege de coronapandemie ging 
hun optreden niet door. Alle overige 
jaren wel: de buut van Leo (63) en 
Dory (60) Reijnen uit Bemmel. Sinds 
2003 verzorgt het echtpaar die 
optredens bij De Geintrappers. Tijdens 
de pronkzitting kwam er een eind aan. 
‘Het is gewoon een keer tijd om te 
stoppen’, zegt Leo, ‘al zullen we de 
voorbereiding misschien wel missen.’  
Willy Lentjes stimuleerde beiden om in 
de buutton te gaan. In het begin was 
dat onder de naam Lod en Dod (Leo’s 
en Dory’s ontstoppingsdienst). Na een 
paar jaar werden Jan Reijnen en 
Hemmie Roelofs bij het schrijfproces 
betrokken. Het opstellen van de buut 
begon meestal in oktober, maar de 
onderwerpen dienden zich het hele 
jaar wel aan. De buut is volgens Leo 
flauwekul met af en toe een serieuze 
noot. De meeste voldoening haalde 
het duo uit de voorbereiding. Leo: ‘We 
kwamen geregeld bij elkaar, onder het 
genot van iets lekkers. We wilden de 
buut altijd voor kerst klaar hebben.’  
Optreden op het grote podium van 
Het Wapen staat hen het meest bij. De 
eerste keer natuurlijk zenuwachtig en 
tegenwoordig eigenlijk niet meer weg 
te denken. Ton Bouw deed de muziek 
en de kleding is door verschillende 
dames gemaakt. Maar ook gekocht 
tijdens vakanties, als ze iets ludieks 
tegenkwamen. Opvolgers? ‘We horen 
de geruchten, zeker weten doen we 
het niet. Het vergt veel tijd, want de 
buut is niet zomaar iets om te doen.’
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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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Carnaval is bij uitstek het 
feest van zotheid, spot en 
uitbundigheid. Het valt binnen 
de christelijke traditie op de 
zondag, maandag en dinsdag 
voorafgaand aan de vastentijd 
van veertig dagen.

De meest waarschijnlijke oorsprong 
van het woord carnaval ligt in het 
Italiaanse ‘carne levare’, wat ‘opheffen/
wegnemen van het vlees’ betekent. 
Menskundig gezien is carnaval voor 
alles een omkeringsritueel, waarin 
maatschappelijke rollen worden 
omgedraaid en normen over gewenst 
gedrag worden opgeschort. Het dragen 
van maskers zou oorspronkelijk verband 
hebben gehouden met de verering 
van overleden voorouders. Door zich 
als een representant van een overleden 
voorouder voor te doen, hoopte men 
de geest van die voorouder gunstig 
te stemmen. Daarnaast diende de 
maskerade om de winter sneller een halt 
toe te roepen, zodat de zomer sneller 
zijn intrede zou doen.

Onderdrukking
Toen in heel Europa vanaf de late 
oudheid (300-600) het christendom 
opkwam, probeerde men de heidense 
gewoonten die carnaval kenmerken 
in eerste instantie te onderdrukken. 
Dat ging moeizaam en in 1091 werd 
besloten het feest een eigen plek te 
geven binnen de christelijke liturgie. 
Veel later, in de zestiende eeuw, was het 
vooral Johannes Calvijn die zich weer 
tegen het feest verzette, waarna het 
in grote delen van Europa verdween. 

Carnaval... 
wat is dat 
eigenlijk? 

Een heidens 
volksfeest 

met ups en 
downs

TEKSTBEWERKING   WILLEM BOSMA
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Dankzij de terugkerende dominantie 
van het katholicisme maakten de 
carnavalsvieringen vanaf de 19e eeuw 
in veel Europese landen toch weer een 
herleving door. In deze tijd begon het 
carnaval pas echt te lijken op wat het 
tegenwoordig is. De vieringen kregen nu 
een meer georganiseerd karakter dan in 
vroegere tijden. Het zich verkleden als 
beroemde of historische figuren werd 
een belangrijk onderdeel, evenals de 
carnavalsoptochten en bijbehorende 
confetti.

Verschillende soorten 
In Nederland worden voornamelijk twee 
soorten carnaval gevierd: het Rijnlands 
en het Bourgondisch carnaval. Maar 
er zijn ook diverse lokale varianten, 
die veelal meerdere overeenkomsten 
hebben (bijvoorbeeld de ‘elfde van de 
elfde’, het op de korrel nemen van de 
lokale politiek en de sleuteloverdracht). 
De insteek van het Bourgondische 
carnaval was oorspronkelijk dat van 
een gekostumeerd eetfestijn waarbij 
men elkaar belachelijk maakte. Door de 
grote armoede die heerste in Brabant 
vanaf de bloeitijd van de Gouden Eeuw 
tot de Tweede Wereldoorlog wordt 
het traditionele feest gekenmerkt door 
(schijnbaar) eenvoudige kostuums, 
waarvan de beroemde boerenkiel 
wellicht het meest iconisch is. Een 
belangrijk kenmerk is dat er vaak maar 
één prins (en gevolg) per stad of dorp 
is, terwijl bij Rijnlands carnaval elke 
vereniging z’n eigen activiteiten én prins 
hebben.

Meer lezen? Het verhaal over carnaval is veel 
uitgebreider. Op Wikipedia vind je alles.
nl.wikipedia.org/wiki/Carnaval

Carnival in Rome (detail)
Johannes Lingelbach (1622 - 1674)

Narrenschiff der Gesellschaft Frohsinn
Anoniem (1885)

Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
Sinds 1842

Historici geloven dat we ons huidige carnaval in 
de eerste plaats aan de middeleeuwse Italiaanse 
steden te danken hebben.

Een andere theorie is die van de ‘carrus navalis’. 
Dat is Latijns voor ‘scheepskar’. De Duitsers van 
het Rijngebied hosten in de middeleeuwen rond 
met het ‘Narrenschiff’: het narrenschip. Voorloper 
van de prinsenwagen?

De oudste carnavalsvereniging van Nederland is 
gevestigd in Venlo. De prins wordt in het najaar 
door de voorzitter (die het alleenrecht heeft) 
gevraagd om prins te worden. Twee weken voor 
carnaval worden de prins en zijn adjudanten 
tijdens het Hofbal voorgesteld aan het publiek. 
Tot die tijd is dat het grote stadsgeheim. Iemand 
kan maar één keer in zijn leven gevraagd worden. 
Weigert hij, dan is zijn ‘kans’ voorbij.
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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 Henk Weber Raadsleden Frank Hoekjan, Iwan van Gils, Didi Sopacua, Erik 
Willemsen, Jeroen Kempkens, Johan van Schaijk, Jos van Tilburg, Patrick Bisselink,  
Thomas Hoekjan, Andrew Brewer, Mariska Brewer, Sabrina Hoekjan, Cora Hoekjan.

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, Pascale 
Blom Zittingen Henk Weber, Ton Bouw, Dory Reijnen, Rieky Rikken, Els Vernooij, Ronny 
Pauwelsen, Iwan van Gils. BOK Didi Sopacua Prinsencommissie Frank Hoekjan, Liesbeth 
Willems, Henk Weber Kascommissie Peter Tijssen, Jan Reijnen Sinterklaas Eric Willemsen, 
Thomas Hoekjan, 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 Sponsoring Frank Hoekjan, Rezie Leenders, Thomas 
Hoekjan Versieringen Joyce van Schaijk en vrijwilligers Hoffotograaf Rezie Leenders 
Loterij Henk Weber, Sabrina Hoekjan 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.
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Zittingen
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
Instagram
de_geintrappers

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
Ons boekje wordt huis-aan-huis 
verspreid in een oplage van 
4000 exemplaren. Er zijn drie 
advertentieformaten: 1/8-pagina 
(27,50 euro), kwart pagina (44 euro) 
en een halve pagina (82,50 euro). De 
afmetingen zijn respectievelijk 45mm 
h x 65mm b, 95mm h x 65mm b en 
95mm h x 135mm b. Lever uw eigen 
ontwerp aan of laat ons de opmaak 
verzorgen (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, 
De hofbrouwers
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

• 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

ELTINK
Beste klant, wist u dat wij u kunnen helpen 
met uw aankoop en installatie van:

Tv & audio

Wassen & drogen

Inbouw/vrijstaande vaatwassers

Inbouw/vrijstaande ovens & magnetrons

Inbouw/vrijstaand koelen & vriezen

Diverse kleine huishoudapparaten

Eigen inbouw- en reparatiedienst

Mooi voor elkaarDorpsstraat 60, Bemmel, 0481 464 636



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.com

OPENINGSTIJDEN
Dagelijks van 12.00 tot 21.00 uur. 

Op maandag gesloten.

UW ADVERTENTIE
VOLGEND JAAR 
HIER?

Kijk voor meer 
informatie op
pagina 23.



. 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



jansentotaalwonen.nlKarstraat 95 Huissen   |                            9.1/10 klantwaardering

15.000 m2 
woonplezier 

onder 
één dak!

OPENINGSTIJDEN:

Ma 13:00 - 17:30 uur
Di - Za 10:00 - 17:30 uur
Zo 12:00 - 17:30 uur

Menukaart op
www.deburenvan.nl

Kinkelenburglaan 4, 6681 BJ Bemmel
0481-729 723
reserveren@deburenvan.nl
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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! Al 45 jaar. 

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 ongedwongen bij de 

minioren en bij de junioren 
als je het niveau aan kunt. 

Tot slot danst Duo X-Treme 
op hoog niveau. Je krijgt je 
eigen danstenue en je mag 

op de optochtwagen van de 
Geintrappers. Kortom, een 

leuke, sportieve en soms 
spannende bezigheid samen 
met leeftijdsgenoten tijdens 

carnaval en wedstrijden.

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. Trainster: 
Sabrina Hoekjan. Coördinatie: Pascale Blom.

dansgarde

www.degeintrappers.nl



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

Van hapjes en
salades tot een
warm en koud 

buffet

Herberg De Hoeve

Eten • Feesten • VergaderenCatering

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

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

De Hoeve
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TIMMIE TIROL

Vrijdag
17 februari
12 t/m 17 jaar
20.00-00.00 uur in De Roskam

Tickets
ticketkantoor.nl/shop/ctc2023

WIJ SCHENKEN GEEN ALCOHOL

Entree 6 euro

Een avond voor 
alle tieners van 
Lingewaard!
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Vrijdag 17 februari
Deze dag staat in het teken van alle 
Bemmelse basisscholen. Die worden 
door de Piejassen bezocht. Wie kan de 
langste polonaise maken en wie kent 
de piejassenpas nog? Ook halen we de 
kleurplaten op. Vrijdagmiddag sluiten 
we af met de sleuteloverdracht voor 
alle jeugdprinsenparen van gemeente 
Lingewaard. ’s Avonds vindt voor de 
tweede keer het bovenbouwfeestje 
plaats. Iedereen in de groepen 5, 6, 7 en 
8 is tussen 19.00 en 21.00 uur welkom 
(De Kinkel is open vanaf 18.30 uur).

Zondag 19 februari
Eindelijk is er dit jaar weer een 
carnvalsoptocht! Het jeudprinsenpaar, 
de jeugdraad en alle andere Piejassen 
kunnen bijna niet wachten. Wie staat 
er allemaal langs de kant? Allemaal 
zwaaien! Na de optocht is er vrij entree 
voor iedereen in De Kinkel, zodat er een 
heel grote polonaise kan plaatsvinden. 
De zaal is geopend tot uiterlijk 17.30 uur.

Maandag 20 februari en dinsdag 21 februari
Op maandag en dinsdag is het van 
13.30 uur tot 17.00 uur hossen, springen 
en dansen geblazen in De Kinkel. Het 
familiecarnaval, diverse optredens en 
natuurlijk muziek van de vertrouwde 
discotheek. Uiteraard kunnen kinderen 
ook zelf hun kunsten laten zien bij 
‘Bemmel’s got Talent’. Er is een beperkt 
aantal plaatsen, dus geef je maandag 
of dinsdag op tijd op. Voor jong en oud 
zijn er mooie prijzen te winnen met je 
carnavalspak. Dus papa’s, mama’s, opa’s, 
oma’s en verzorgers… doe je best!

Carnaval
voor en door 

kinderen

Kindercarnaval in 
Bemmel wordt 
gevierd bij De 
Piejassen met 
als boegbeeld 

prins Floris op het 
witte Paard en 

prinses Sophie. 
Het motto van 

dit jaar: ‘Alles 
bananas?!’. De 

club bestaat sinds 
1985 en zetelt in 

cultureel centrum 
De Kinkel.

De Piejassen zijn actief op Facebook, Twitter en 
Instagram, bereikbaar via www.depiejassen.nl 
(website).
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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.

www.pascalautos.nl

U kunt bij ons ook terecht voor:

onderhoud
reparaties & APK

occasions
inkoop & verkoop

voor meer informatie:

Woonhuys
De Weerd

Ressensestraat 46
6684 DB Ressen
0646605186
www.woonhuysdeweerd.nl

120 jaar ervaring met 
woninginrichting!

Showroom
vrijdag, zaterdag en op
afspraak

UW ADVERTENTIE
VOLGEND JAAR 
HIER?
Kijk voor meer informatie
op pagina 23.



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

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



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

Meer dan 60 jaar ervaring!

service staat op één

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



Optocht
zondag 19 februari, 15.00 uur

Meedoen
Je mag je inschrijven via www.bok-bemmel.nl, 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 of spreek een van ons aan: Felix Kleinpenning, Nicky van 
Swaay en/of Loes van Enckevort.

Prijzen
Eerste prijs voor wagens is 350 euro. Groepen kunnen 250 euro winnen. Overige 
deelnemers maken ook kans op een leuke geldprijs.

Route
Vanaf het Kinkelplein richting Dorpsstraat. Daarna via Dr. Poelstraat, Kloosterplein, 
Klappenburgstraat, Dorpsstraat, Oostervelden, Dr. B. Bastiaansestraat, Wardstraat, 
Leemkuilselaan, Dorpsstraat, aankomst bij Café De Roskam.
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ROSKAM
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PRIJSUITREIKING OM 17.00 UUR IN DE ROSKAM
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Pronkzitting
zaterdag 14 januari 2023, 20.11 uur
(zaal open om 19.30 uur)
De Roskam

Minizittingen in Liduina/Lingehof
donderdag 16 februari 2023, 19.00 uur
Gouden Appel 120

Crazy Tiener Carnaval
vrijdag 17 februari 2023, 20.00 uur
De Roskam

Sleuteloverdracht 
zaterdag 18 februari 2023, 11.11 uur
De Gouden Engel (Helmichstraat 13, Huissen)

Meezingerij
zaterdag 18 februari 2023, 20.00 uur
De Roskam

Carnavalsoptocht
zondag 19 februari 2023, 15.00 uur, vanaf het 
Kinkelplein, aansluitend afterparty
Centrum/De Roskam
 
Seniorenzitting
dinsdag 21 februari 2023, 14.30 uur
De Roskam

Haring/stekenavond
dinsdag 21 februari 2023, 20.00 uur
De Roskam

Paasbingo
vrijdag 31 maart 2023, 20.00 uur
(zaal open om 19.30 uur)
De Roskam

(onder voorbehoud van wijzigingen)



Tot de volgende keer!

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


