
 't Geintje is het jaarlijkse informatieblad van C.V. "De Geintrappers". 

Alles over het carnaval in Bemmel, voor zowel jong als oud! 

Februari 2014 
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Bestuur: 
Theo Rikken   - voorzitter 
Leo Reijnen  - secretaris 
Peter Thijsen    - penningmeester 
Stef Thus  - bestuurslid 
Ton Bouw  - bestuurslid 
Johan van Schaijk - bestuurslid 
Marcel Willems  - bestuurslid 
 
President:   Frank Hoekjan 
 

Secretariaat: 
Leo Reijnen, Gersthof 4, 6681 GH  Bemmel.  
e-mail: secretariaat@degeintrappers.nl 
Telefoon 0481-465057. 
 

Betalingen: 
Rabobank Bemmel, rek. Nr. 10.57.14.976 
t.n.v.  C.V. "De Geintrappers" 
 

Aan 't Geintje werkten mee: 
Ton, De BOK, De Piejassen, Johan, Stef, 
Anne, Liesbeth, Frank, Willy, Menno en 
Theo.  
 

Hoffotograaf:  Dorien Hartjes 
 

WWW.DEGEINTRAPPERS.NL 
 

 
 
 
 

 
 

Noteert u alvast in uw agenda 
carnaval t/m 2018 

 
2015 15-16-17 februari 
2016 7-8-9 februari 
2017 26-27-28 februari 
2018 11-12-13 februari 

2019 3-4-5 maart 

Colofon 
 

't Geintje 44e 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!! 
 

 

                                                            

Redactie 
 

Ton Bouw 
Anne Bouw 
 

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

4x11 =44 jaar Geintrappen 
 

Het is een traditie om als president een woordje te schrijven in 
het Geintje van carnavals vereniging De Geintrappers. Deze keer 
is het wel een heel bijzondere jubileum uitgave. 
 

En als je in de geschiedenis van de vereniging duikt, komen de 
volgende presidenten naar voren: Theo Peren, Bas van Woesik, 
Herman Hendriks, Leo van Heumen en Theo Rikken van wie ik 
de sceptor  7 jaar geleden heb overgenomen. Deze mensen 
hebben altijd de artiesten aangekondigd en stonden als 
boegbeeld voor de vereniging.  
 

De Geintrappers is een vereniging waar veel leven in zit voor 
jong en oud. Dit jaar is  onze dansgarde uitgebreid met de groep 
minioren en hebben we nu 21 danseressen die alle fantastische 
dansen neer zetten op danstournooien en vele zittingen.  
 

Het leden bestand is nog steeds groeiende. Eind vorig jaar 
hebben we vier jeugdleden mogen begroeten. De Geintrappers 
staan niet alleen voor carnavallen maar ook voor vele andere 
activiteiten in Bemmel. Namelijk het Dansgala, Sinterklaas 
intocht, Lingewaards touwtrekkampioenschap, de jaarlijkse bingo 
en vele andere evenementen. Dit vergt veel inspanning voor alle 
leden waar we natuurlijk trots op zijn.  
 

44 jaar Geintrappers betekent 25 Prinsen die tijdens carnaval de 
sleutel van het Kaokelnest beheren. De aftrap hierin heeft Cees 
de Groller gedaan en nu regeerd Prins Menno van de Roskam. 
Voor een prinsenpaar vergt dit veel tijd en inspanningen. 
 

Het carnaval 2014 wordt weer bruisend met vele activiteiten. Dit 
alles doen wij al jaren samen met onze zustervereniging De 
Blauwe Pony ’81. We starten het carnaval met de sleutel-
overdracht aan alle prinsen van Lingewaard door onze 
burgemeester. Tevens worden tijdens deze overdracht de Ordes 
van de Vlinder uitgereikt aan mensen die zich bijzonder inzetten 
voor de carnaval in hun dorp of stad. 
 

Verder kunt U de activiteiten Meezingerij, De optocht, Bemmel 
het Records en elke avond live muziek vast in uw agenda zetten. 
Informatie over deze activiteiten vindt U in deze krant.  
 
Ik hoop U allen te zien op een van de activiteiten met de Dolle 
dagen van 1 t/m 4 maart. Hierbij wens ik ons prinsenpaar van 
Bemmel Prins Menno van de Roskam met prinses Petra en 
prinsesjes Britte en Anouk veel succes.  Afgelopen seizoen 
hebben we een fantastische carnaval kunnen vieren met dank 
aan het team van de Roskam. 
 

Ik sluit af met de felicitaties over te brengen naar De 
Geintrappers met hun 44 jaar bestaan en tevens maak ik van de 
gelegenheid gebruik om De Blauwe Pony ’81 te feliciteren met 
hun 33 jarig bestaan. 
 

President C.V. De Geintrappers 
Frank Hoekjan 
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Bemmelse Optocht Kommissie 

Zondag 2 maart – carnavalsoptocht 

Op 2 maart zal de carnavals optocht weer door Bemmel 

trekken. Dit jaar zal de optocht vanaf De Markt van start 

gaan. We willen Bemmel en omgeving aansporen om mee 

te doen aan deze wel hele leuke en gezellige optocht. Dus 

mensen raap je familie, vrienden, buurt, vereniging en 

sportclub bij elkaar. Maak er een mooi optocht van. Het 

publiek die de kou trotseert zal hier zeker blij mee zijn.  

Wedstrijd mooist versierde straat  

Dit jaar hebben we wat nieuws. Er is ook een prijs te winnen voor de mooist versierde 

straat langs de route. Dus haal de versiering van zolder en maak er wat van. Kleuren 

maken niet uit, als het maar gezellig is. Wees creatief, kijk eens wat je allemaal kunt 

(her)gebruiken.  

Ben je al iets aan het bouwen laat de BOK dit weten, dan komen we langs met een 

leuke verrassing.  

Route optocht  

Start 15.00 uur vanaf de Markt richting Dorpsstraat, van Ambestraat, Cuperstraat, 

Teselaar, Dorpsstraat, Leemkuilselaan, Wardstraat, Dr. Boudewijn Bastiaansstraat, 

Klappenburgstraat, Rudolf van Oppenraaystraat, Ds Israelstraat, Dorpsstraat.  

Aankomst bij café De Roskam. Prijsuitreiking ± 17.00 uur.  

Inschrijven 

Je mag je inschrijven via de website, maar natuurlijk ook op de dag zelf vanaf 14.00 

uur in Het Wapen van Bemmel.  

Heb je vragen, ideeën en of voorstellen neem dan contact met ons op via de 

website www.bok-bemmel.viertcarnaval.nl  

Bestuur van De BOK: Wim Kersten, Felix Kleinpenning, Gery Geurts en Carla Tap. 

Natuurlijk ook niet te vergeten al die andere vrijwilligers die ons hierbij meehelpen. 
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Lid van de Rabobank? Steun De Geintrappers!!!! 
 

De Rabobank Oost Betuwe heeft namelijk een unieke campagne om verenigingen  
te sponsoren. De leden van de Rabobank kunnen vanaf 17 maart t/m 31 maart 2014 
hun stem uit brengen op de verenigingen waarvan zij vinden dat het totaalbedrag  
van € 75.000, - onder verdeeld moet worden.  
 
Wat moet u hier voor doen? 
De leden van de Rabobank ontvangen een brief met een unieke persoonlijke code waarmee je van 17 maart 2012 
tot 31 maart 2014 je stem kunt uitbrengen op:www.rabobank.nl/oostbetuwe  Ieder lid mag 5 stemmen 
uitbrengen. 
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44 jaar CV De Geintrappers, Herinneringen ophalen 

“Ze kwamen je wel met de auto ophalen, maar niemand kon je meer naar huus 

brengen”. 

 

Op dinsdag 7 januari 2014 kwamen de 1e oud 
President Theo Peren, oud president, oud prins en 
huidige voorzitter Theo Rikken en Johan van 
Schaijk lid van het eerste uur van CV de 
Geintrappers bij elkaar om ervaringen en 
anekdotes uit de beginjaren van deze vereniging 
te delen met elkaar. Bij de eerste vraagstelling, 
vertel iets over de geschiedenis van deze 
vereniging waren de heren niet meer te stoppen. 
Theo Peren wist te vertellen dat de CV de 
Geintrappers officieel werden opgericht in 1970. 
De statuten werden ondertekend door notaris 
Laarberg. Daarna is er elk jaar onafgebroken 
georganiseerde carnaval in Bemmel gevierd, 
waarbij de vereniging voorop ging. Bij de vraag waarom de naam Geintrappers? Wisten 
zowel Peren als Rikken te vertellen, de Geintrappers is ontstaan vanuit de voetbalclub 
"Sportclub Bemmel" volgens Peren was dat in het jaar 1964/65 (de vereniging droeg gewoon 
de naam van Sportclub Bemmel), de leden van de Raden Van Elf werden samengesteld door 
de voetbalteams, elk jaar werd een ander voetbalteam aangewezen als raadsleden.  

In 1970 veranderde de naam naar Geintrappers, trappers had te 
maken met het trappen naar de bal en Gein stond garant voor het 
plezier beleven en maken (feest maken).In de onderscheiding van 
de Geintrappers staat tot op heden nog steeds een bal afgebeeld. 
De Prins in dat seizoen was Cees de Groller (Cees Poortman), 
Peren geeft aan, dat hij blij was dat in dat jaar Cees de Groller de 
senatorenorde had ingesteld voor leden van sportclub Bemmel 
die veel hulp hadden geboden tijdens de eerste jaren. Deze 
senatoren van het eerste uur waren;   
A. van Wijk, H. Lintsen en W. Roelofs en 1 ere-senator 
burgemeester Jonkheer Mr. van Nispen tot Pannerden. 
 

Het bestuur van het 1e uur   
Aad van Dijk voorzitter, Bas van Woezik President, Henk Natrop, Guus Gerritsen, en Frans 
Schepers waren de eerste bestuursleden van De Geintrappers. Bij de vraag aan Theo Peren, 
wat heeft jou toen doen besluiten om in het seizoen 1970/71 de functie van President te 
aanvaarden antwoordde hij; daar had ik niks over te zeggen, je werd gewoon vrijwillig 
aangewezen, jij kunt dat. Daar was verder geen speld meer tussen te krijgen, dus ging ik er 
maar voor. Ik had natuurlijk wel wat ervaring opgedaan omdat ik in februari 1965 Prins 
Carnaval ben geweest van Sportclub Bemmel. In die periode kwamen ze je als Prins wel met 
de auto ophalen, maar niemand kon je meer naar huus brengen. De kleding in de begin jaren 
1964/65 had de kleur rood en zwart, de kleur van Sportclub Bemmel. Volgens Rikken hadden 
ze van die eigen gemaakte voetbalbroeken aan elkaar genaaid, je weet wel van die dunne 
voeringstof. Er zat geen gulp in en bovenin zat elastiek. Die broeken bleven op de heupen 
hangen, als ik zeg een soort pyjamabroek dan krijg je er misschien een betere voorstelling 
van en daarbij droegen we een voetbalshirt. Later droeg men een rode cape met daaronder 
een witte bloes. Theo Rikken wist ook nog te vertellen dat ze in het begin een Peppie en 
Kokkie pet droegen, een steek was er nog niet. Grote hilariteit toen Peren vertelde over de 
bar waar de raad van elf achter zat, opgebouwd uit een aantal kratten bier, geen lege flessen 
heur maar volle. Hier overheen hadden we een plank gelegd met daarvoor van dat  
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carnavalskarton, dat spul was niet duur. Terwijl we 
achter die zelfgemaakte bar zaten trokken we zo 
de flessen bier uit het krat, of het bier nou warm 
werd of niet er werd gewoon drie dagen van dat 
bier gedronken, echt waar! Ja, en daar zaten de  
heren raadsleden, weet Peren te vertellen. Van 
Schaijk wist te vertellen dat in 1972 overgegaan 
werd naar de groene kleding.  
 
Theo Rikken gaf aan dat hij vanaf 1982 lid is van 
de vereniging. In het seizoen 93/94 kreeg hij een 
onderscheiding voor elf jaar supporter, ik wilde toen geen lid worden van de vereniging, ik 
hielp wel mee als toneelknecht, of als er iets opgebouwd moest worden. Dus kreeg ik een 
bordje met daarop Theo de Supporter. Deze naam heeft hij in het seizoen 94/95 ook 
aangenomen als Prins van Bemmel.  Waarop weer een leuke anekdote naar boven kwam. Ik 
trad af als Prins Theo de supporter en maakte plaats voor Jan van Schaijk. Maar Bas van 
Woezik had ook aangegeven te zullen stoppen met de functie als President. Bas deed nog 
wel de Prinsenwisseling. Omdat niemand de ambitie had als president te fungeren heb ik te 
kennen gegeven de taak van Bas te zullen overnemen. Maar er was ook niemand die het 
aandurfde om mij, als nieuwe president voor te stellen aan het publiek (plankenkoorts). Toen 
ben ik als oud Prins op het podium gaan staan en heb de aanwezigen verteld dat Bas als 
president was afgetreden. Na een kort beraad hebben wij een nieuwe president gekozen. 
Nou dan zal ik die president nu aan u gaan voorstellen, die staat hier voor u! Dat heb ik 10 
jaar gedaan, na die tijd had ik er wel genoeg van. Onder het genot van 'n biertje aan de 

hangtafel gaf ik aan al een tijdje opzoek 
te zijn naar een nieuwe president een 
persoon die mijn taak wilde 
overnemen, ik kon me niet meer 
motiveren steeds weer iets nieuws te 
bedenken voor de pronkzittingen e/o 
een nieuwe prins te zoeken etc. etc. 
Tijdens dit gesprek gaf Frank Hoekjan 
aan de taak als president op zich te 
willen nemen, dat is geregeld, jij bent 
volgend jaar onze nieuwe president. 
Tot op heden heeft Frank Hoekjan de 
scepter van mij overgenomen. Johan 
van Schaijk gaf aan dat hij vanaf het 

seizoen 70/71 al lid is van de Geintrappers tot op heden. 
 
Hoe is de vereniging georganiseerd? 
Theo Rikken kon als voorzitter van de Geintrappers vertellen, momenteel hebben wij veel 
structuur in de vereniging. We hebben een dagelijks bestuur en veel commissies. Door de 
verbeterde structuur binnen de vereniging loopt de communicatie tussen bestuur, commissie 
en leden prima. 
Een duidelijke communicatie is van groot belang. De taken zijn goed verdeeld de lijntjes zijn 
kort. Momenteel hebben wij 85 leden en 21 jeugdleden, we mogen spreken van een gezonde 
vereniging. 
Kijk alleen maar naar de dansgroepen van de Kinkeltjes, dat zijn er inmiddels al drie. 
Van Schaijk wist te vertellen dat de Kinkeltjes zijn opgericht voor het 11jarig jubileum van de 
vereniging. De eerste trainster van die tijd was Annie Willemsen, zij heeft ook de naam 
bedacht. Momenteel worden de Kinkeltjes getraind door; Jessica Lenting (minioren en 
junioren) en Romy Paas (senioren). Ook worden er prachtige resultaten behaald bij diverse 
toernooien waaraan de 3 groepen deelnemen. Tijdens het 12e Lingewaards Dansgala op 
zondag 19 januari  werden er nog 6 bekers mee naar huis genomen. Waaronder een 1e  
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plaats voor de Prinsengarde. Maar ook de junioren wisten 1x 2e en 1x een derde plaats te 
behalen. De minioren maakte hun debuut op dit gala en kwamen met een 5e en een 
welverdiende 2e plaats naar huis. Wij krijgen steeds meer jeugd, deze jeugd moeten we 
koesteren en actief betrekken bij de vereniging, dus duidelijke doelen stellen. 
 
Het geheim van de prins. 
Hoe gaat de prinsenverkiezing in zijn werk? Wie voor 2 jaar de 
nieuwe prins wordt is het geheim van slechts enkele mensen. 
Hiervoor is binnen de vereniging een prinsencommissie, deze bestaat 
uit de president, de oud prins en 1 bestuurslid. Dit jaar hebben wij een 
uitzondering gemaakt omdat de aftredende prins geen tijd kan 
vrijmaken. Vandaar dat de oude prinsencommissie van de laatste 2 
jaar gehandhaafd blijft. Deze commissie gaat naarstig op zoek naar 
een geschikt persoon als nieuwe dorpsprins/prinses.  
Deze 3 personen bespreken en kiezen de nieuwe prins. Uiteraard in 
het grootste geheim. Als er een nieuwe prins is gevonden en hij/zij 
heeft toegestemd krijgen we binnen de vereniging te horen; we hebben Jansen uut de Ooy 
gevonden. 
Theo Rikken, wat was jou reden om de taak als prins op je te nemen? Ik deed al veel voor de 
vereniging. Ik wilde me actief opstellen, geen commentaar leveren maar je inzetten. Theo 
Rikken gaf aan dat hij als oud prins zijn taak serieus heeft genomen. 
Je staat in het middelpunt, je krijgt belangstelling van iedereen, ik had alleen niet in de gaten 
dat er nog een heleboel aan je teruggevraagd werd en dat je geen moment rust hebt. Dat 
was mijn idee van belangstelling, je kunt boven op die kar zitten, dat leek me gewoon leuk, 

1x haantje de voorste te zijn. In het 
normale leven heb ik dat niet ik stel 
me altijd rustig op, rationeel. Maar 
dit was een uitdaging. Ik heb enorm 
genoten samen met Brigitta van 
deze 2 prachtige jaren. We hebben 
een heleboel andere mensen leren 
kennen. Wat ik erg belangrijk vond 
in deze ambtsperiode, je was het 
visitekaartje van de verenigingen, 
dus wat er ook gebeurt altijd het 
koppie erbij houden dat iedereen je 
altijd kon aanspreken. Zowel Theo 
Rikken al Theo Peren gaven te 

kennen dat het belangrijk is dat je èèn team bent met je Raad van Elf. Je betrokkenheid als 
prins met de verenigingen, raadsleden en bestuur is van essentieel belang. De Prins en 
president  moet 'n eenheid zijn.  
 
Het kenmerk van een geslaagd carnaval 
Eenduidig gaven  de heren aan, het is belangrijk dat de vereniging doelen stelt, er moet ook 
een mooi programma worden aangeboden. De gemeenschap is belangrijk, draagkracht 
tonen en tevreden zijn. De samenwerking door meerdere verenigingen voor een positief 
beeld is belangrijk. Carnaval vier je samen. Als carnavalsvereniging heb je ook 
maatschappelijke taken binnen de gemeente. Cultureel en maatschappelijk. Maar wat ook 
zeer belangrijk is, wat voor een beeld de gemeenschap heeft van de carnaval, nou dat zijn 
van die gasten, die lekker onder elkaar zitten te zuupen. Dat beeld zou ik graag willen 
veranderen en dat kun je alleen maar doen door cultureel en maatschappelijk ook actief te 
zijn binnen de gemeente. Vandaar dat wij ook de Sinterklaasoptocht organiseren, het 
Lingewaards dansgala, de minipronk bij de Goudenappel en de Lingehof, hulp bieden bij het 
Kinderdorp en de avondvierdaagse. Zodat wij, als vereniging  kunnen laten zien aan de 
gemeenschap dat de carnavalsvereniging zeer betrokken is. Het is niet alleen feest. 
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Tips van de oude garde voor de 
carnavalsvierders 
Ken je eigen grenzen, daar vergissen een 
heleboel mensen zich in. Het is geen kunst  
om zat te worden, maar lol proberen te 
maken. Ga je over je grens dan ben je niet 
leuk voor jezelf maar ook voor je 
medefeestvierders ben je niet leuk. 
Jong en oud iedereen aan zijn trekken laten 
komen. 
Zet die afwachtende houding aan de kant, 
doe mee. 
 
Een positieve toekomst 
Naar aanleiding van dit interview kan ik 
vaststellen dat, naast harmonie  de 
carnavalsvereniging De Geintrappers een culturele vereniging is, die hoort bij Bemmel. De 
carnavalsvereniging kende haar hoogte- en dieptepunten maar er kan gerust gesteld worden 
dat de laatste decennia de vereniging een bloeiperiode meemaakt. Mede door de actieve 
samenwerking met de jeugd wordt ons culturele erfgoed overgedragen op de komende 
generatie(s) en binnen de Raad van Elf zien we dat via natuurlijk verloop de vereniging 
steeds kan beschikken over vers bloed, wat een goede verankering binnen de gemeenschap 
waarborgt. Optimistisch kijkt C.V. De Geintrappers dan ook in de toekomst. Wellicht is dat 
een eigenschap van carnavalisten, serieus indien nodig, voorzien van de nodige humor, een 
positieve houding en veel uithoudingsvermogen. 
 
Namens C.V. De Geintrappers 
Pr- Liesbeth Willems 

Vlnr. Theo Rikken, Theo Peren en Johan van Schaijk 
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Carnavalsprogramma  
1, 2, 3, en 4 maart 

 

Het gehele programma speelt zich (tenzij anders vermeld) af in: 
 

Café - Zaal 

 "De Roskam" 
  

 

 

 

 

 

Meezingavond in muziekcafé “De Roskam” 
 

 

11:11 uur 
 

 Sleuteloverdracht gemeente Lingewaard 
 

De dolle dagen worden gestart met de sleuteloverdracht. Alle carnavalsverenigingen van de 
gemeente Lingewaard verzamelen zich om 9.45 uur bij Het Wapen in Bemmel. Om 10.30 uur 
vertrekken ze in optocht met z’n allen via de Dorpsstraat naar feestzaal De Roskam, waarna om 
11:11 uur de sleuteloverdracht plaatsvindt door de burgermeester aan alle prinsen van 
gemeente Lingewaard. Ook zijn er diverse optredens van verschillende carnavalsverenigingen.  

 
 

 
 

Z a t e r d a g  1 maart 
 

Start 15:00 uur 
 

Carnavalsoptocht 
 

Voor inschrijving van de optocht verwijzen wij U naar: www.bok-bemmel.viertcarnaval.nl/ 
 
 
 

 

Zondag  2 maart 
 

20:00 uur Café De Roskam 
 

C.V. De Blauwe Pony ’81 organiseert 
 

Aansluitend vindt in de Roskam de 
prijsuitreiking plaats met  

FEEST DJ MATTHEW  
die er een top carnavalsfeest van gaat 

maken.  
Vanaf 17:00 uur is er gelegenheid om 
gebruik te maken van het stamppotten 

buffet. 

 

19:00 uur 
  

Carnavalsmis in de 
Donatus Kerk 
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Vanaf 11:00 uur Brunch in Café De Roskam 
 

Aansluitend presenteren de gezamenlijke carnavalsverenigingen vanaf 
13:00 uur in het centrum van Bemmel 

 

 
 

"Biete ze wel of Biete ze nie" 

NA AFLOOP STAMPPOTBUFFET IN DE ROSKAM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

20:30 uur Café “De Roskam” 
 

CV De Geintrappers en CV De Blauwe Pony ’81 organiseren een 
 

 
 
 
 

Slotavond van het Carnaval met:  
 

 
                 

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

 

Dinsdag   4 maart 
 

Maandag  3 maart 
 

 
13:30 uur  

Kindercarnaval in 
“De Kinkel” 

(www.depiejassen.nl) 

14:00 tot 17:00 uur 
 

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

Na het stampotbuffet in Café “De Roskam” 
 

Live muziek tot de late 
uurtjes door 

Dave van Well 
Bekend van TV Oranje 
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De Piejassen Programma 2014 
 
“Nog eentje dan!!” 

De Jeugdprins van Bemmel heet Sam, hij is 11 jaar en 
hij zit op basisschool Mikado in Bemmel: zijn 
prinselijke naam is daarom Prins Sam de Eerste van 
de Mikado. In dezelfde klas als Sam zit Anne: zij is ook 
11 jaar en gaat ook dit jaar als Prinses Anne door het 
leven. De Piejassen wensen hen alvast heel veel 
plezier toe in hun laatste carnavalsseizoen!! 
 
Ons programma 

Net als alle jaren was het in 2013 weer keigezellig in 
de Kinkel: een hele volle bak! En dat willen we graag 
zo houden. We zijn benieuwd hoe het in 2014 zal zijn. 
We hebben er weer veel zin in en verwachten ook in 
ons 29

e
 jaar weer heel veel kinderen, onder het motto: 

“Nog eentje dan!!” 
 
Vrijdag 28 februari 2014 

De hele vrijdag staat in het teken van het bezoeken 
van de Bemmelse basisscholen. Prins Sam de Eerste 
van de Mikado en prinses Anne trekken samen met de 
jeugdraad, de grote Prins Menno met zijn gevolg en de 
Piejassen langs de scholen.  
Prins Sam en Prinses Anne hebben dit jaar een eigen 
opkomst lied gekozen! Hiermee willen ze met alle 
kinderen van de Bemmelse basisscholen het 
carnavalsweekend inluiden! 
Vrijdagmiddag halen de Piejassen de kleurplaten bij 

de scholen op. Er zijn weer een heleboel prijzen te 
winnen!! De vrijdagmiddag wordt besloten met de 
sleuteloverdracht door de burgemeester. Die dit jaar in 
Bemmel plaats vindt. Tussen 16.00 en 17.30 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 1 maart gaan  de Piejassen om 19.00 uur naar de jaarlijkse 

carnavalsmis in de Donatuskerk. 
 
Zondag 2 maart 

Zondagochtend doen de Piejassen weer mee aan de Bemmelse optocht. 
Tegen publiek langs de kant zeggen we: ” Nog eentje dan!" 
 
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 en dinsdag 3 en 4 maart 

Van 13.30 tot 17.00 is het weer hossen, springen en dansen geblazen in 
de Kinkel. Entree: volwassenen Є 2,50 en kinderen Є 2,00.  
Er zijn verder diverse optredens van de Kinkeltjes afgewisseld met onze 
eigen discotheek. Onze DJ’s van Showcase zorgen weer voor de nodige 

decibellen. Kinderen mogen zelf optreden: “Bemmel got talent!” Als je wilt optreden dan moet je dat aan het begin 
van de middag bekend maken (er zijn een beperkt aantal plekken) en je muziek inleveren bij Marlene. Voor de 
mooist verklede kinderen en in onze wereldberoemde gratis loterij zijn er dit jaar weer een boel prijzen te winnen!! 
En wat te denken van onze jaaronderscheiding? Heel wat mensen zouden die maar wat graag om hun nek willen 
hangen. En niet te vergeten de bekende piejassendans zullen we samen doen! Wil je nog even oefenen dan kun 
je nog even spieken op onze site; www.depiejassen.nl hier staan verder nog veel meer  

 
Schminken!! 

Op maandag en dinsdag kun je je vanaf 13.30 uur laten schminken door een aantal Piejassen. Zij hebben vorig 
jaar flink geoefend en kunnen kinderen prachtig schminken. We vragen daarvoor een kleine bijdrage. 
 
Tot ziens tijdens de carnavalsdagen!!    
De Piejassen 
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Beste Carnavallisten, 
 
Op het moment dat ik dit schrijf liggen de december festiviteiten alweer achter ons. 
Pakjesavond zit er op, de kerstballen zijn weer opgeruimd. Voor ons is dan het 
carnavalsseizoen al volop begonnen. We hebben ons eerste seizoen in “Ons Neie Huus” De 
Roskam er op zitten en kunnen zeggen dat het geheel geslaagd is. Het is een beetje passen 
en meten met de ruimte, door creatief na te denken hebben we toch 200 zitplaatsen kunnen 
realiseren. 
 
Ons prinsenpaar Prins Menno van de Roskam en zijn Prinses Petra met hun kleine 
prinsesjes Anouk en Britte hebben hun eerste seizoen erop zitten en zijn enthousiast aan hun 
2e en laatste seizoen begonnen.  Zij zijn er in geslaagd hun motto “JE VUUL JE THUUS IN 
ONS NEIE HUUS" ook daadwerkelijk te realiseren en in de praktijk te brengen. 
 
Dit jaar zijn we al erg vroeg met de voorbereiding van het seizoen begonnen. Dit omdat er 2 
belangrijke festiviteiten bij zijn gekomen. 

 De organisatie van sleuteloverdracht. Dit is een jaarlijks gebeuren die om beurten door de 
carnavalsverenigingen uit de verschillende kerkdorpen wordt georganiseerd. Hierbij zijn 
alle verenigingen aanwezig en wordt door de burgemeester de verschillende 
dorps/stadssleutels uitgereikt aan de desbetreffende dorp/stadsprinsen. Daarbij geeft zij 
symbolisch de zeggenschap over het doen en laten van het besturen van de gemeente 
over aan de verschillende prinsen gedurende de 4 dagen carnaval. Wij gaan dit 
gezamenlijk met onze zustervereniging De Blauwe Pony ’81 organiseren  in “Ons Neie 
Huus” De Roskam op de  zaterdagmorgen voor het carnaval. 

 Als 2e extra evenement het 44 jarig jubileum van CV de Geintrappers. Dit willen we niet 
stil voorbij laten gaan en hebben daar aandacht aan besteed bij de pronkzitting op 8 
februari 2014 en receptie op 16 februari 2014. 

 
Daarnaast gaan de normale activiteiten gewoon door zoals de organisatie van de volgende 
evenementen: De Lingewaardse Touwtrek Kampioenschappen, de intocht van Sint Nicolaas, 
het Dansgala Lingewaard, de minizittingen in het zorgcentrum en verpleeghuis in de Gouden 
Appel in Bemmel. Ook de dames van De Bol kunnen elk jaar op onze hulp rekenen tijdens de 
jeugdavond4daagse; we bemannen dan de limonadekraam en de controle posten. Verder 
assisteren we de Oranje vereniging van Bemmel bij een aantal van hun activiteiten door de 
inzet van verkeersregelaars. 
 
Dus al met al is het wel iets meer dan alleen maar feestvieren en bier drinken zoals zo vaak 
wordt gedacht. Wilt u meer over onze activiteiten lezen en zien kijk dan op onze site 
www.degeintrappers.nl 
 
Maar we kunnen ons nu voorbereiden op de 4 carnavalsdagen waar de gezamenlijke 
carnavals verenigingen weer een grandioos programma voor hebben georganiseerd. Ik hoop 
dat straks tijdens de carnavalsdagen weer veel mensen, jong en oud, carnaval met ons 
vieren. Tot slot een leuk en plezierig carnaval toegewenst in onze nieuwe feestburcht “Ons 
Neie Huus” in De Roskam. 

 

ALAAF, ALAAF, ALAAF, De voorzitter Theo Rikken  
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Alle deelnemers hartelijk 
dank voor jullie bijdrage 
aan dit succes en tot 18 

januari 2015!! 
 

Dit jaar mocht CV de Waalkanters uit Slijk-Ewijk 
De Geintrappers Wisseltrofee  voor de 1e maal 
mee naar huis nemen. 

Zondag 19 januari was de twaalfde editie van 
 

“Dansgala Lingewaard” 
 

Dit jaar werd voor de 2e maal het Dansgala in de Aula van OBC Scholengemeenschap aan 
de Heister in Bemmel gehouden. De schoonheidsfoutjes van het vorig jaar waren verholpen. 
Wederom slaagde CV de Geintrappers erin een fantastisch dansfestival te organiseren voor 
de dansgardes uit de regio. Hierbij staat het plezier voorop en komt het winnen op de tweede 
plaats. Door een deskundige jury werden alle dansen kritisch beoordeeld. Ook nu weer werd 
“De Geintrappers Wisseltrofee” uitgereikt. Na afloop waren er alleen maar winnaars, blijde 

gezichten en positieve reacties waar te nemen. 
 

Tijdens dit Dansgala hebben onze gardes weer eens bewezen wat ze kunnen. Alle 
inspanningen van de trainingen zijn niet onverdienstelijk gebleven want de prijzenkast kon na 
het Dansgala worden bijgevuld met maar liefst 6 bekers! De Seniorengarde wist de 1e plaats 

te behalen in de categorie Gardedansen 16 jaar en ouder. 
De dansgarde  Minioren behaalde op hun debuut; categorie Gardedans 9 t/m 11 jaar een 
zeer verdienstelijke 5e plek. Het plezier bij deze groep straalde er vanaf, vooral als je je 
bedenkt dat de jongste van deze groep 5 jaar is. De Minioren wisten wel de 2e plaats te 

behalen tijdens de showdans met "Disney". 
Mochten er desondanks nog opmerkingen van deelnemende verenigingen en/of bezoekers 

zijn, laat ze gerust horen. Hiervan kunnen we in de toekomst alleen maar leren! 
Uw reacties zijn welkom in ons gastenboek of via e-mail. 

 
Bestuur CV de Geintrappers 

 

Solodanseres Denise 
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Prins Menno van de Roskam en zijn Gevolg hebben er weer zijn in! 
 

Allereerst kunnen wij terug kijken op een fantastisch 
eerste seizoen in café de Roskam. Wat was het een 
feest. Zaterdag de “Meezingerij”, heerlijk knus in het 
café. Op zondag een lekkere volle boel bij de 
prijsuitreiking van de optocht en op maandag een 
nieuw evenement in Bemmel genaamd “Bemmel het 
Records” wat afgelopen jaar geheel in het teken van 
de grootste stoelendans stond. Op de afsluitende 
dinsdagavond hebben we een fantastisch eindfeest 
met Marko Kraats gehad. 
 
Het is ons als prinsenpaar opgevallen dat de 
samenwerking tussen de carnavalsverenigingen 
steeds beter gaat en dat iedereen erg gemotiveerd is 
om er een groot feest van te maken. Er wordt van 
alles gedaan om carnaval in Bemmel grootser aan te 
pakken en meer bekendheid te geven. 
 
Dit carnavalsseizoen is eigenlijk alweer even bezig. 
We hebben de openingszitting en het bekende 
Oordupkesfestival al achter de rug en we hebben hier 
erg van genoten. Ook zijn de beide jubileum 
pronkzittingen inmiddels geweest. Ook daar was weer 
veel hilariteit aanwezig. 

 
Wat we ook zeker niet moeten vergeten is het Dansgala wat in Bemmel georganiseerd wordt. 
Dansgardes uit de hele omgeving maken daar hun opwachting. De senioren Kinkeltjes van De 
Geintrappers hebben dit jaar zelfs de 1

e
 plaats behaald. 

 
Wij als prinsenpaar vinden het ook fantastisch om dit dubbele jubileumjaar mee te mogen vieren. De 
jubileum weekenden van zowel  De Blauwe Pony '81 als van De Geintrappers hebben we inmiddels 
gehad. De opkomst was beide keren geweldig en we hebben 2 mooie feesten gehad.  
 
Na al deze 'voorbereidende' feestjes komt het carnaval er alweer erg snel aan. Ook hier hebben we, in 
goede samenwerking met beide carnavalsverenigingen, weer een fantastisch programma voor 
gemaakt. Bemmel heeft de eer om de sleuteloverdracht te mogen organiseren in café de Roskam. De 
burgemeester komt zelf de sleutels overhandigen, (en dinsdag weer persoonlijk ophalen, voor 
Bemmel). Ook zullen de alom bekende vlinders op dit evenement uitgereikt worden.  
 
Aan Jos de eer om waarschijnlijk voor de laatste keer de carnavalsmis te organiseren. Ook hier mogen 
wij nog getuige van zijn. De kerk blijft tenslotte een aangezicht van Bemmel, met straks misschien een 
heel andere bestemming of geen bestemming. Voor de carnaval een gemis aan een stukje traditie. Wij  
vinden het jammer als al deze oude tradities verloren zouden gaan. Laten we er met zijn allen voor 
waken dat dit niet gebeurd. 
 
Het carnaval zal een groot feest worden. Wat een leuke plannen, De “Meezingerij”, de optocht, het 
feest van De Geintrappers op zondag en natuurlijk weer 'Bemmel het Records'. Voorafgegaan door de 
brunch met de prins in café de Roskam. 
 
Na dit grootste feest gaan wij uitkijken naar een nieuw evenement wat we samen op de kaart de kaart 
willen gaan zetten, het Zomercarnaval. Een goed idee, wat wij de verenigingen helemaal in steunen. 
Hieraan zien wij eens temeer, hoe goed de samenwerking is! Hier genieten wij echt van. 
 
Wij, als prinsenpaar, hebben weer enorm veel zin in de komende tijd en als de evenementen die al 
geweest zijn een voorbode is voor het carnaval, weten wij zeker dat het een fantastisch feest wordt. 
Wij genieten er enorm van! Vanaf deze plaats wensen wij jullie allemaal een fantastisch feest toe en 
hopen jullie allemaal te begroeten in 't neie huus, of eigenlijk jullie 'eigen huus'. 
 
Prins Menno, prinses Petra en prinsesjes Anouk en Britte  
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Dansgarde “De Kinkeltjes” 



 


