
 't Geintje is het jaarlijkse informatieblad van C.V. "De Geintrappers". 
Alles over het carnaval in Bemmel, voor zowel jong als oud! 

Februari 2009 

39

Bemmelse avond 

Voor alle toppers  

Volop Entertainment 
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Colofon 
 

't Geintje 39e jaargang 
Oplage: ca. 4500 exemplaren 
 
Het Geintje is een uitgave van 
carnavalsvereniging "De Geintrappers" uit 
Bemmel. 
 
Het Geintje verschijnt jaarlijks en het streven is 
om deze enkele dagen voor de aanvang van 
het carnaval bij u in de bus te laten glijden. 
 
Voor alle ingezonden stukken nemen wij als 
redactieteam natúúrlijk geen 
verantwoordelijkheid, dit zou te veel van ons 
vergen!! 
 
De volgende wijsheid willen wij u niet 
onthouden: wilt u uw uitgaven budget 
telkens weer laten kloppen, ga dan 
indien nodig, vooral bij onze 
adverteerders shoppen!!!  

Bestuur: 
Theo Rikken   - voorzitter 
Thea de Haar   - vice-voorzitter 
Ton Bouw    - penningmeester 
Frank Hoekjan  - 2e penningmeester
Nol van Haren   - bestuurslid 
Riet Pauwelsen  - bestuurslid 
 
President:   Frank Hoekjan 
 
Secretariaat: 
Thea de Haar 
Groenestraat 26, 6681 DV  Bemmel.  
e-mail: secretariaat@degeintrappers.nl 
Telefoon 0481-451899. 
 
Betalingen: 
Rabobank Bemmel, rek. Nr. 10.57.14.976 
t.n.v.  C.V. "De Geintrappers" 
 
Aan 't Geintje werkten mee: 
Ton, Riet, Willy, De BOK, De Piejassen, 
Frank, Cora, Thea, Bernard, Rob, Harry, 
Paula, Ton en de boerenbruidsparen.  
 
Hoffotograaf:  Dorien Hartjes 
 

Noteert u alvast in uw agenda 
carnaval t/m 2013 

 
 
2009  22-23-24 februari 
2010  14-15-16 februari 
2011   6-  7-  8 maart 
2012 19-20-21 februari 
2013 10-11-12 februari 

                                                            

Redactie 
 
Ton Bouw 
Riet Pauwelsen 
Thea de Haar 

       Redactieadres: 
 
       Ton Bouw 
       Molenwei 41 
       6681BS Bemmel 
       Tel: 0481-461129

Bezoek ook onze internet site: 
www.degeintrappers.nl 

 
Van de redactie 

 
Hier ligt weer de nieuwste uitgave van 't 
Geintje, het jaarlijkse informatieblad voor 
carnavalesk Bemmel, voor u!  
 
Wij bieden u wederom een hoeveelheid 
informatie en advertenties aan, die wij met 
plezier gebruikten bij het opmaken van deze 
krant. Onze sponsoren willen wij speciaal 
bedanken en denk er aan, “Bob ik of BoBBen 
we samen”. 
 
Wij wensen iedereen een gezellig 

carnaval 2009 
 

Redactie ‘t Geintje 

Polman Boeken 
v.d. Looi Bloemen 
van Dinteren 
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ELTINK
 

REPARATIE SERVICE EN VERKOOP 
• -LCD – AUDIO - DVD 
• -Wasautomaten – Drogers 
• -Diepvriezers – Koelkasten 
• -Stofzuigers 
• -Elektrische huishoudelijke apparaten 
• -Schotel installaties 

 
Dorpsstraat 60, 6681BP Bemmel 

Tel: 0481-464636 
 

WWW.EURONICS.NL 
 

Voor al uw: 
Audio, Video, Witgoed, Schotels, 

Huishoudelijke apparatuur  
en Reparaties! 

       Janssen 

Helmichstraat 17, 6851CB Huissen 
Tel.: 026 3251616 Fax: 026 3256496 

WWW.EP.NL 
 

LAS- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF 
Aluminium – Staal – R.V.S. 

 
 
 

Hortensialaan 6 – 6851TB Huissen 
Tel. 026 3263000 – Fax 026 3263009 

Website: www.alustaal.nl 
e-mail: info@alustaal.nl 

Winkelcentrum “De Assenburg” 
 

De speelgoedafdeling 
Vindt u in onze kelder 

 

Markt 49, 6681AG Bemmel 
Telefoon: 0481-462312 
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Carnavalsoptocht 2009 
22 februari 
 
De maskers zijn weer opgezocht, de schmink van vorig jaar blijkt nog goed genoeg, 
een boerenkiel of petje is snel genoeg gevonden. Kortom: we zijn weer klaar voor de 
carnaval! 
Zij die ook druk geweest zijn met kostuums, leuzen, karren en wagens zijn helemaal 
klaar voor de optocht. 
 
Waar:          Zoals al gewoonlijk, in het centrum van Bemmel, start bij de Kinkel. 
 
Hoe laat:     Inschrijven vanaf 14.00 uur, start om 15.00 uur. 
 
Tot..?          Een uur of 4, of iets later. Dan stoppen we bij het Wapen van Bemmel. 
 
Omdat..?    Daar de prijsuitreiking is, zodra de jury tot overeenstemming is gekomen. 
 
Dus?!!?      Meedoen allemaal! Ja, jij ook! En u ook! En de sportverenigingen en  
 

         schoolkinderen en vriendengroepen en collega’s en ..  en….  Iedereen  
 

         dus. KOM OP! 
 
Meer info: www.bok-bemmel.nl  
 
 
 
 

START

FINISH

De route: 
Van Ambestraat, 
Dorpsstraat,  
Dr. Poellstraat, 
Flierenhofstraat, 
Klappenburgstraat, 
Dorpsstraat,  
Oostervelden,  
Dr. Bouwdijk 
Bastiaansestr, 
Klappenburgstraat,  
Dr. R. van Oppenraaijstr, 
Wardstraat, 
Flierenhofstraat, 
Leemkuilselaan, 
Dorpsstraat,  
Loostraat,  
Markt. 
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Jan                                 Coby  
 Blijderveen 

 
Op maandag 21 februari stappen Jan en Coby in het boerenbruiloftbootje ! 

 
Om 14:00 uur worden zij in het Wapen van Bemmel, 

in de onecht verbonden door de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
 

Na deze ceremonie zal er een receptie met boerenbruiloftsfeest volgen 
in het Wapen van Bemmel aan de Dorpsstraat 52. 

 
U kunt natuurlijk ook dit jaar weer genieten van een heerlijke boerenmaaltijd! 

Hiervoor kunt u speciale kaarten kopen voor € 4,00 per stuk in het Wapen van Bemmel 
 

Voor eventuele vragen kunt u altijd even bellen of 
e-mailen met de boerenbruiloftcommissie: 

Cora Hoekjan 0481- 462725 of e-mail f.hoekjan@chello.nl 
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Carnavalsprogramma  
21, 22, 23 en 24 februari 

 
Het gehele programma speelt zich af in  

 
Partycentrum – Brasserie 

 "Het Wapen van Bemmel" 
 

 
 
 
 
 

Meezingerij in muziekcafé in de (visse)kom 
bij Daan en Michiel. 

 
19:00 uur 

 Carnavalsmis in de RK 
Kerk m.m.v. diverse 

Bemmelse dweilorkesten 
 

20:00 uur 
Zaal: Whitehouse 

Z a t e r d a g  21 f e b r u a r i  

Start 15:00 uur 
 

Carnavalsoptocht
De BOK 

 
Vanaf 16:00 uur: 

Doorlopend programma: zie elders in deze krant 
Prijsuitreiking m.m.v. diverse Bemmelse dweilorkesten

 
WWW.BOK-BEMMEL.NL 

20:30 uur  
 

100% Over de Top(pers)
 

(WWW.100PROCENTFEEST.NL) 
 

m.m.v. Feestorkest Alarmfase 3  
 

en 
 

100% Après-ski zanger Martin 
Preuter 

 
VRIJ ENTREE!! 

Zondag  22 f e b r u a r i  

20:00 uur Café wapen van Bemmel 
 

C.V. De Blauwe Pony ’81 organiseert 
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20:00 uur Café Wapen van Bemmel 
 

CV De Geintrappers en CV De Blauwe Pony ’81 organiseren 
 
 
 
 

 

Slotavond van het Carnaval met een geweldige Discoshow en een optreden van 
zanger: 

                  

HET WORDT  WEER EEN GEWELDIG SLOTFEEST!!! 
VRIJ ENTREE ! 

Dinsdag  24 f e b r u a r i  

14:00 uur 
Grote zaal wapen van Bemmel 

 
 
 
 
 

Voor het uitgebreide programma zie elders in deze krant 
 

VRIJ ENTREE ! 

20:30 uur  
 

 

(WWW.100PROCENTFEEST.NL) 
VRIJ ENTREE! 

Maandag  23 f e b r u a r i  
13:30 uur  

Kindercarnaval in “De Kinkel” 
(www.depiejassen.nl) 

13:30 tot 17:00 uur 
 

De Piejassen organiseren het Kindercarnaval in “De Kinkel” (www.depiejassen.nl) 
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De Piejassen: Programma 2009 
 

 “Kom òk kakele”. 
 
Het was vorig jaar weer keigezellig in de Kinkel, alweer een hele volle bak! En dat willen we graag zo 
houden. We zijn benieuwd hoe het in 2009 zal zijn. We hebben er weer veel zin in en verwachten ook 
in ons 24e jaar weer heel veel kinderen, onder het motto: “Kom òk kakele”..  
 
Vrijdag  20 februari 2009 
De hele vrijdag staat in het teken van het bezoeken van de Bemmelse basisscholen. Prins Sem Bem  
de Daltonsjuttel en Prinses Iris trekken samen met de jeugdraad en de Piejassen langs de scholen.  
Prins Sem Bem en Prinses Iris wonen in Bemmel, ze kunnen het heel goed samen vinden en ze gaan 
allebei naar de Borgwal, dat is een Daltonschool.  Sem Bem is ook actief bij de Badmintonclub, hij 
weet de shuttle goed te raken. Iris kan hoog springen en dat komt bij het volleyen goed van pas. Dat 
Prins Sem Bem en prinses Iris een duidelijke stemmen hebben, hoorden we tijdens de zittingen van de 
Geintrappers en de Blauwe Pony: de proclamatie klonk fantastisch: “Kom òk kakele”. 
 
De vrijdagmiddag wordt besloten met de sleuteloverdracht in het Dorpshuis in Angeren door de 
burgemeester. Tussen 16.00 en 17.00 uur is het daar feest. Alle Jeugdprinsen uit onze gemeente met 
hun gevolg zijn uitgenodigd en ontvangen voor elk dorp een sleutel. Er zijn verschillende optredens. 
 
Zaterdag 21 februari gaan  de Piejassen om 19.00 uur naar de jaarlijkse carnavalsmis in de 
Donatuskerk. 
 
Zondag  22 februari 
Zondagochtend trekken de Piejassen weer rondjes door Haalderen alvorens ze meedoen aan de 
Bemmelse optocht. Tegen publiek langs de kant zeggen we: “Kom òk kakele”. 
 
Uit de geluidsinstallatie klinken alle vrolijke Piejassen-nummers. 
Na de optocht is er voor iedereen vrij entree in de Kinkel. Familiecarnaval zoals dat nergens anders te 
beleven valt. 
 
Maandag  23  en dinsdag 24 februari  
Van 13.30 tot 17.00 is het weer hossen, springen en dansen geblazen in de Kinkel. Entree: 
volwassenen Є 1,50 en kinderen Є 1,- . Diverse optredens van de Kinkeltjes en karaoke afgewisseld 
met onze eigen discotheek. Twee nieuwe DJ’s weer voor de nodige decibellen. Maar er is ook iets 
nieuws te bewonderen: Lucie en Francis gaan de kinderen op een heuse show trakteren. Natuurlijk 
zijn er weer prijzen te winnen voor de mooist verklede kinderen en in onze wereldberoemde gratis 
loterij. Dit jaar zijn er ……. te winnen!! Verder verklappen we nog niks, het blijft lekker een verrassing. 
En wat te denken van onze jaaronderscheiding? Heel wat mensen zouden die maar wat graag om hun 
nek willen hangen. 
 
Surf ook eens naar www.depiejassen.nl  en kakel met ons mee !! 
 
Tot ziens, 
 
de Piejassen  

Prins  

"Sem Bem de Daltonsjuttel" 
En  

Prinses Iris 
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Beste Carnavalsvrienden, 
 

Als nieuwe voorzitter van CV. De Geintrappers is mij gevraagd een stukje te schrijven voor 
de carnavalskrant. 
 
Allereerst wil ik onze oude voorzitter Rob van Wezel nogmaals bedanken voor de inzet van 
de afgelopen 5 jaar. 
Nadat ik 2 jaar geleden de functie van president had overgedragen aan mijn opvolger Frank 
Hoekjan met de gedachte eindelijk rust, werd mij in het voorjaar gevraagd de functie van 
voorzitter op mij te nemen. Ik heb hier eerst wel over na moeten denken maar al snel 
besloten deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Je komt er dan al heel snel achter dat het veel 
meer werk is dan je hebt verwacht, maar dat is op zichzelf geen probleem als je voldoende 
medewerking krijgt van je bestuur en leden en daar heb ik geen klagen over. 
 
Ondertussen is er al weer veel gebeurd: 
• Een prachtige opening van het seizoen op 11 november, gezamenlijk met alle 

verenigingen die iets met het carnaval in Bemmel; 
• Een geslaagde openingsavond op 15 november waar we onze nieuwe prins  
• “Bob de GeTOETste” en prinses Weja hebben onthuld; 
• Een mooie en voor ons altijd dankbare zitting in het verpleeghuis Margriet verzorgt; 
• Het Dansgala Lingewaard was weer een grandioos succes waarbij ongeveer 270 meisjes 

in de leeftijd tussen 5 en 25 jaar gestreden hebben om de prijzen in de verschillende 
leeftijdsgroepen, gardedansen, showdansen in de verschillende stijlen zoals thema en 
Freestyle. Daarbij nog als solo, duo en groepen. Zoals we bij de Geintrappers gewend 
zijn kreeg elke solist, duo en groep die mee heeft gedaan een beker, daarnaast heeft elke 
deelnemer een herinneringsvaantje gekregen; 

• Op 24 januari hebben we weer een geweldige pronkzitting gehad waarbij we eindelijk 
officieel afscheid hebben kunnen nemen van onze oude prins “Harry de Overste” en zijn 
prinses Elly die in november nog in de USA zaten en alleen via een videoband op afstand 
afscheid kon nemen en de nieuwe prins te verwelkomen en te feliciteren. 

 
We kunnen ons nu voorbereiden op de 4 carnavalsdagen waar de gezamenlijke verenigingen 
weer een grandioos programma voor hebben georganiseerd. In deze krant kunt u het gehele 
programma nog eens doorlezen. 
 
Ik hoop straks tijdens de carnavalsdagen weer veel mensen, jong en oud met ons carnaval 
vieren. Tot slot een leuk en plezierig carnaval toegewenst in onze feestburcht “Het Wapen 
van Bemmel”. 
 

ALAAF ALAAF ALAAF 
 

De voorzitter Theo Rikken  
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 G&B VLOEREN: HELE MOOIE VLOEREN, KOM ZELF KIJKEN

Grenen v.a. €8,- p/m² 
Kasteelvloer 26cm br, 2cm dik eiken €47,50 p/m² 
Laminaat v.a. €7,95 p/m² 
Massief eiken parket v.a. €21,95 p/m² 
Verouderde gerookte vloeren 
 

www.GenBvloeren.nl 
 

Trap bekleden met Laminaat of parket v.a. €600,- 

 
Langstraat 269 
6691EE Gendt 

Mob. 06-14487007 

  

WWWWWW..DDEEGGEEIINNTTRRAAPPPPEERRSS..NNLL
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Prins BoB de GeToetste 
 
Beste inwoners van ’t Kaokelnest, 
 
Maandenlang ging ik door het leven als “Jansen uut de Ooij”. Het 
moest heel lang het best bewaarde geheim zijn in Bemmel. Zelfs 
familie en vrienden wisten niet wat er bij ons thuis gaande was. De 
mysterieuze bezoekjes aan winkels waar je Bob normaal niet ziet, 
Weja die dagenlang achter de naaimachine zit. Wat doet die auto 
met Duits kenteken toch steeds bij Bob voor de 
deur……………………………..?????????????  
 
Na 7 maanden van intensieve voorbereiding was het op 15 
november van het vorige jaar dan eindelijk zover. Uit een groot 
keyboard werd ik tijdens de spetterende openingszitting als 23ste 
dorpsprins van het Kaokelnest getoverd en voorgesteld als “Prins 
BoB de GeToeTste”. Samen met prinses Weja, prinsesjes Ilse en 
Benthe, Adjudant Nol en hofdame Annemiek vormen we het 
kabinet dat de komende twee jaar zal regeren over het carnaval in 
Bemmel. 
 
Als muzikant ben ik al vroeg met het carnaval in aanraking 
gekomen. Bij diverse carnavalsverenigingen heb ik in verschillende 
bandjes als toetsenist/zanger het feest muzikaal mogen omlijsten. 
Zo ben ik met het prettige carnavalsvirus besmet geraakt. 
Het was voor mij dan ook een grote eer om gevraagd te worden 
als prins carnaval van het Kaokelnest. Een lange bedenktijd had ik 
er dan ook niet voor nodig om het ambt te aanvaarden.  
 
Sinds januari 2002 wonen wij in Bemmel en hebben sindsdien met 
onze buurt telkens het carnaval bezocht. Steeds een groot feest 
met gezellige mensen en een heerlijke carnavalssfeer! Samen met 
Weja, Ilse, Benthe, Nol, Annemiek hebben we heel wat 
vergaderingen gehouden en is er al veel voorpret geweest! Het 
enthousiasme waarmee alle verenigingen de voorbereidingen 
treffen voor de komende evenementen, alle commissies die in de 
weer zijn om het carnaval weer groots te vieren, is een teken dat 
carnaval lééft in Bemmel.  Want:……………………Carnaval 4-je in 
Bemmel !. 
 
Laten we er samen een geweldig feest van maken! 
BoB ik, of BoBBen we samen?? 
 
Prins BoB de GeToetste. 

 

Sponsoren Prins 
BoB de GeToetste 
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Autoschadeherstelbedrijf 
M.Knipscheer 

Oude Kerkhof 6, 6681BR Bemmel 
Telefoon 0481 - 461518 

LID FOCWA 

Ook voor verhuur winterbanden 
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