
Afscheid van Tino Lippmann met lach en…. Meh me lepke! 

 

Zaterdag 12 november nam Tino Lippmann afscheid als President van de Gentenarren. Fred Tjallinks 

volgt hem na 9 presidentsjaren op. Nadat Tino in 2007 als prins afscheid nam bleef hij binnen het 

gezelschap actief en werd meteen president en daarmee aanvoerder van de raad van Elf. Op geheel 

eigen wijze wist Tino hier invulling aan te geven. Ook had Tino zitting in de programma commissie. 

Speciaal voor Tino kwam 

Burgemeester Schuurmans naar 

Gendt en sprak lovende woorden 

over hem. Een koninklijk lintje had 

ze niet meegenomen, die kreeg Tino 

eerder al voor zijn verdienste bij o.a. 

de brandweer. Wel nam ze een 

ander lintje mee. De burgemeester 

verzocht Tino symbolisch een lintje 

door te knippen en daarmee binnen 

te stappen in zijn ambteloze 

bestaan. 

De Gentekwekers zongen een prachtig lied. Op de melodie van Normaal – Ballade van een muzikant, 

zongen zij voor de gelegenheid de Ballade van een President. Daarin werd voor Tino bezongen dat 

het nu echt is gedaan, en zijn presidentschap is van de baan. Carnaval vieren zit in zijn bloed, in 

Gendt of Huissen hij viert het altijd goed.  

Daarna nam de Raad van Elf afscheid met een paar leuke anekdotes waarbij zijn karakteristieke lach 

niet ontbrak. In zijn dankwoord dankte Tino veel mensen en vooral ook zijn vrouw Tineke. Hij besloot 

met de boodschap dat iedereen vooral moet blijven carnavallen in Gendt.  

Nadat nieuwe voorzitter Roy Haan de presidentssteek en 

de bijbehorende huisorde had afgenomen was het bijna 

tijd voor Tino om het podium te verlaten. Maar niet 

voordat Tino voor al zijn verdienste binnen het Gendtse 

carnaval werd benoemd tot Senator van de Gentenarren. 

Tot slot mocht Tino het podium verlaten. Als verrassing 

deed hij dat op de klanken van zijn lievelingsnummer Meh 

me Lepke gespeeld door de Zwabberbent. Tino, bedankt! 

Het was BUUTEGEWOON. 

 

 

  



Afscheid 

Eerder die avond werd ook gepast afscheid genomen van de bestuursleden Mireille Mom-Hulshof en 

André Hetem. Marion Dummer nam afscheid als chef protocol en lid van de programma commissie. 

Ook de Gentejokers kregen een gepast afscheid.  Bas Hulshof nam afscheid als voorzitter en Willy 

Rosmulder verliet de Raad van Elf. Daarin werd hij opgevolgd door John Geurts. Bas Hulshof en Willy 

Rosmulder werden net als Tino Lippmann benoemd tot Senator.  

Voorzitter Roy Haan en nieuwe President Fred Tjallinks bedankten nadrukkelijk de mensen die 

afscheid namen. Zij zijn van onschatbare waarde geweest en hebben de Gentenarren gebracht tot 

wat ze nu zijn. Een bloeiende en groeiende vereniging.  

Na dit officiële gedeelte was het een gezellig feest met medewerking van Seven Days Music. Het 

bezoek van De Narrenpoel uit Angeren en zustervereniging De Waskniepers maakte de 

openingsavond tot een succes. 


