D’n Durslag
Het carnavalesk journaal van Stichting Carnavalsgezelschap De Gentenarren
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Sporthal Walburgen
Nijmeegsestraat 65c
Zaal open 20:00 u. Aanvang Party 21:00 u.
Entree: 16 jaar en ouder. Legitimatie verplicht.
Kaarten € 10,- alleen in voorverkoop bij
Schoenmakerij Nico Jansen Gendt
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Locatie: Sporthal Walburgen
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Voor uw
tuingeluk!

stroom
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Dorpstraat 26 Gendt - 0481 - 42 16 47

• ontwerp
• aanleg
• sierbestrating • tuinrenovatie
• onderhoud
• beplanting

Zonnepanelen:
een slimme investering!
De Houtakker 12, Bemmel \ Tel (0481) 461 656
info@hullenaar.nu \ www.hullenaar.nu

6% BTW-regeling op arbeid

www.hanjanssen.nl
Tel. (0481) 42 51 55

Voor een ruim assortiment
verse snijbloemen
Maandag gesloten
Dinsdag t/m donderdag 8:30 - 18:00 uur
Vrijdag 8:30 - 20:00 uur
Zaterdag 8:00 - 16:00 uur
Dorpstraat 26, Gendt Tel. 0481 - 421100
info@bloemsierkunstdegent.nl

N i j v e r h e i d s w e g 1 5A

Nijverheidsweg
EZt Gendt
6 6 9 1 E15A,
Z 6691
Gend
TeTel.
l . 00481
4 8 1 -442
2 2222 39
39
F a xinfo@gjajanssen.nl
0481 42 53 38
E-mail: info@gjajanssen.nl

Proficiat met jullie jubileum.

Alle merken

Verse bloemen • Planten • Woonaccessoires
Langstraat 46 Gendt • Tel. 0481 42 22 32 • www.delentetuin.nl

Wijnzinnig Gendt wenst iedereen een fijne carnaval

welkom!
Dorpstraat 34 - Gendt
Dorpstraat 12 6691 AX Gendt T 0481 - 421215 F 0481 - 420015
E info@autovansambeek.nl I www.autovansambeek.nl

www.wijnzinnig.eu

Transportbedrijf en kraanverhuur
Grondwerken en bestratingen

Julianaplein 1B Gendt 0481 - 42 29 53

Biezenkamp 31 Gendt Tel. 026 - 325 04 63 www.jancovisser.nl

Het leveren / afhalen van:
ophoogzand
metselzand
tuingrind
witte grind
zwarte grond
gebroken puin
bestratingen (incl. leggen)
Het aanleveren van:
grond / puin / snoeihout
bouw- en sloopafval
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De Gentenarren 55 jaar
gebeurd: feest, muziek, lachen, dieptepunten,
maar gelukkig voornamelijk hoogtepunten. Een
jubileum is altijd het moment om terug te kijken.
In deze Durslag willen we dat ook doen, al beseffen
we terdege dat een overzicht nooit compleet is, je
altijd belangrijke mensen en activiteiten vergeet.
Bij voorbaat onze excuses.

Hofhouding
Frank de Narrenprins
& Annita

De Raad van Elf
Tino Lippmann (Pres)
Han Derksen
Roy Haan
Jos Kuijer
Willy Rosmulder
René van Bremen
Jasper Joosten

Fred Tjallinks
André Hetem
Hans Hoogveld
Wim Meijer		
Jos Pruijn		
Niels Sparnaaij

Hofmaarschalk

Vaandeldrager

Pieter Rasing

John Geurts

De erste gedachte um ien Gendt ’n karnavalsvereniging op te richte kwam op ien de harmenie.
Pastoor Eppink von ’t bes. Hij zei: “Mè vastenoavend dan gin 40-ure-gebed mer - da kan ’n
wèk lotter ève goed “. Ok oud-burgemeester
Van der Meulen en de wethouders uut die tied,
Geris Cornelissen en Thé Schennink, ware d’r
bar veur. Jan Bisselink en Gert Berns vonnen ’t
ok merakel. En al die minse ware toe bestuursleje van de harmenie.
De erste vergadering was op 24 november 1959
ien “Het Witte Paard”. Noa wa proate wier beslote
’n niie vergadering uut te schrieve, woar alle vroleke Gendtse “jonges” welkom zoue zien. D’r wier
vlot ’n bestuur gekoze: D. Osse, president, M. van
Heck, veurzitter, G. Alofs, as man van den buul,
en nog Eef Kempkes, Geert Eltink en Jan van Driel.
Gauw dornoa wier bij Dos van den Bond ’n Road
van Elf gekoze: G. Alofs, Th. Messink, J. van Sambeek, M. van Heck, J. Nienhaus, H. Cornelissen,
B. Hoogveld, G. Berns, C. Schouten en H. Nienhaus.
Onder leiding van G. Bekhuis leverde de harmenie
’n hofkapel.
Zo kreeg Gendt ’t erste grote karneval op vastenaovend 1960. D’r kwam volk zat.
Nu vieren wij het 55 jaar jubileum. Een jubileum
van 55 jaar Carnaval, waarin ontzettend veel is

Annelies Hendriksen		

Grootvorsten
Herman Hoogveld
Jan Aarntzen
Wim Oteman
Jo de Beijer
Sjaak Hendriksen
Theo Joosten
Jo Janssen
Jan Buijing
Hans Kooijmans
Jan Campschroer

Hans Hoogveld
André Hetem		
Jos Kersten
Wim Meijer
Adri Milder
Tino Lippmann
Bas Hulshof
René van Bremen 		
Pieter Rasing

Bestuur en advies
Bas Hulshof (vz jc)
Willy Rosmulder (plv.sc)
André Hetem (svz)

Mireille Hulshof (sc)
Han Derksen (pg)
Hans Hoogveld

Afgelopen jaar is er opnieuw een einde gekomen
aan een tijdperk: het beheer van Providentia. In
september 2002 wilden de Gentenarren het wel proberen voor één jaar. Twaalf jaar later hebben we vol
vertrouwen het beheer overgedragen aan de Stichting Providentia. Er gaat veel veranderen, maar met
een ongetwijfeld prachtig verbouwd Providentia als
toekomstig decor voor het carnaval, zeker ten goede. Verandering, met behoud van het goede uit het
verleden zorgt dat Gendt een warme hechte gemeenschap blijft in de snelle wereldwijde economie
van vandaag. Met carnaval even terug naar elkaar,
in de polonaise dicht bij elkaar, proosten op het leven. En eigenlijk is er in 55 jaar niet zo heel veranderd, want wat onze eerste Prins Eef altijd oreerde
geldt nog steeds: ‘Lief zijn veur mekaor’ en ‘How
mekaor maor us lekker vas!’ gevolgd door - ‘ Blijf
altijd carnaval vieren, niet alleen nu maar voor altijd,
in secula, seculorum. Dat betekent: tot in alle eeuwen
der eeuwen. Amen. En dat betekent: het zij zo.’
Bas Hulshof-voorzitter
aftrap van het Carnaval gegeven en die was zoals
altijd weer van hoge kwaliteit. Zo’n pronk staat
altijd borg voor de juiste verrassingseffecten en
zet de lachspieren van de meesten wel in werking.
Allemaal bedoeld om de waan van alledag te
vergeten en elkaar een spiegel voor te houden. Ook
dat is carnaval.

Senaat
Herman Hoogveld
Jos Aarntzen

55 jaar carnaval in Gendt, een rijke historie, waar
27 Prinsen de scepter hebben gezwaaid over de heerlijkheid Gendt, waar 5 Presidenten hebben gesproken, vele dansgardes hebben geschitterd, muziek en
zang van De Vette Kluut, Zwabberbent, GenteKwekers en vele vele artiesten. Boerenbal, Horror, Caribbean, Gendtse avond en Après Ski, van optocht op
de middag naar een Verlichte Optocht bekend in de
wijde omgeving. De Pronkzittingen van buutavond
naar een waar theater spektakel. Vele besturen en
Raden van Elf hebben zich ingezet voor de organisatie van vele carnavalsavonden.

Op handen
gedragen
2015... het jaar waarin Carnavalsgezelschap
De Gentenarren het 55 jarig jubileum viert.
Ik wil u daarmee van harte feliciteren. Bestuur,
senaat, grootvorsten, hofmaarschalk, raad van
elf en alle trouwe Gentenarren zullen alles in
het werk stellen om de festiviteiten voor dit
jubileum tot in de puntjes te laten verlopen.
Want in al die 55 jaren hebben De Gentenarren bewezen dat ze weten wat carnaval is en hoe daar
invulling aan moet worden gegeven. Met de grote
jubileumpronk in de sporthal werd de feitelijke

Met de gezamenlijke sleuteloverdracht op 14 februari, om 11.11 uur, in De Gouden Engel te Huissen zal
het jubileumcarnaval gedurende de drie dolle dagen
in het “sprauwenest” pas echt losbarsten. Zoals
alle jaren wordt er weer een groots programma
gepresenteerd waar jong en oud aan kan deelnemen. Samen met carnavalsvereniging “De Waskniepers” zorgen de Gentenarren er voor dat het
carnaval in Gendt kleurrijk en enthousiast kan worden gevierd. Door zo’n aanpak is het logisch dat de
Gentenarren een vereniging is die op handen wordt
gedragen door de eigen Gendtse gemeenschap.
Ik ben er dan ook van overtuigd dat onder aanvoering van Prins Frank de Narrenprins met Annita dit
jubileumjaar weer - onder het motto van “Het gaat
pas goed….als je het samen doet” - een fantastisch
carnavalsfeest zal worden waar iedere carnavalist
later met veel genoegdoening op kan terug zien.
Gendt Alaaf
Burgemeester van Lingewaard
Marianne Schuurmans-Wijdeven

Daarom kiest u voor
RegioBank

Bij u in de buurt

U bent bij ons geen rekeningnummer.
U wordt altijd geholpen door iemand
die u kent.

Een complete bank

Een bank waar u terecht kunt voor
betalen, sparen, alles. RegioBank heeft
alles onder één dak.

Smaak_Adv_Bataven.indd 1

Zonder poespas

Wij brengen uw financiele vragen
terug tot begrijpelijke oplossingen en
gewoon goede producten.

Altijd binnenlopen

Bij ons kunt u altijd even binnenlopen
voor advies en een kop koffie.
U bent altijd welkom.

Nu ook gevestigd aan de
Dorpsstraat 45 in Bemmel
Obdam Financieel Advies
Van der Mondeweg 74
6685 BR Haalderen
T 0481 - 46 48 55
E info@obdamfa.nl
I www.obdamfa.nl

Meer
weten
?
Kom la
ngs
voor e of bel
afspra en
ak.

goed geregeld,
altijd dichtbij!
Dijkstraat 19,
6691 AN Gendt
telefoon +31 6 205 870 25
e-mail jos@josvenselaarenpartners.nl
www.josvenselaarenpartners.nl

23-04-13 15:36

Beautyboetiek
“KIRIKI”
Schoonheidssalon, pedicure,
manicure massage,
sauna, make-up, advies,
huidproducten.
Al 10 jaar een
vertrouwd adres
voor man en vrouw
Riki en Annique
Dorpstraat 41,
6691 AW Gendt
0481 - 35 00 42
Website: www.kiriki.nl
E-mail: admin@kiriki.eu
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Het gaat pas goed...
als je het samen doet!

In december hebben wij ook erg genoten van
het kerstconcert van de 3 verenigingen die in de
Providentia komen. Het was een geweldige
SAMENwerking.

Sprauwejagers
Guus Sommerdijk (vz)
Thé Aarntzen (pg)
Theo Joosten
Geris Cornelissen (sc)
Nol Basten

Harry Boerstal
André Hetem
Wim Joosten
Jos Kuijer		
Herman Hoogveld (opper)

Het is fantastisch om te zien hoe de Schutterij,
Harmonie en de Gentenarren gezamenlijk met het
strippen zijn begonnen van de Providentia. Het
waren een paar drukke maar ook gezellige dagen
zo SAMEN met elkaar (moeten we vaker doen).
Providentia is nu in goede handen van de gezamenlijke ondernemingen Nienhaus en Spoeltman.
Onder aanvoering van Stichting Providentia wordt
er iets moois gemaakt waar de Gendtse gemeenschap nog jaren van gaat genieten.

Samen
Prinseparels
Dide Sparnaaij
Sarah Scholten
Sophie Scholten
Kiki Sparnaaij
Lot Joosten

Lisa Reijmers
Kiasha Truideman		
Ghylene Truideman
Pien Lippmann (leidster)
Marianne Sparnaaij (alg.leid.)

Beste Gentena(r)ren en na(r)rinnen,
Nadat wij vorig jaar ons eerste jaar in Providentia
hebben meegemaakt als prinsenpaar zijn wij nu
in een tijdelijk onderkomen bij De KLOK en de
sporthal op Walburgen te vinden waar het zeker
goed vertoeven zal zijn.
Ons eerste jaar was er één met verschillende hoogtepunten waaronder natuurlijk de Pronkzittingen
met hoogwaardig cabaret,zang en dans. Het taarten
versieren en bakken met de dames van tijd voor
taart en de lingewaardse prinsen. De taart ging
naar Simone van Haarstudio Simone. Het bezoek
aan de scholen met al die kinderen in leuke en
gekke uitdossingen. De bejaardenavond was ook
erg leuk om mee te maken en er is ook steeds meer
animo voor.

En dan zitten we alweer in 2015 ons laatste jaar als
prinsenpaar. De openingsavond bij De Klok was
erg gezellig, en niet te vergeten het buutgala bij
de Waskniepers, we hebben erg gelachen en schik
gehad. De dag erna naar Goch met een lichte kater
voor sommigen onder ons… maar altijd een erg
gezellige dag voor iedereen.
De Gentenarren bestaan dit jaar 55 jaar en er komt
een geweldig jubileum weekend aan. Wij zijn er
trots op om bij dit carnavals gezelschap prinsenpaar te mogen zijn. Het zal een schitterend weekend worden, de jubileum pronk op 31 januari en
de jubileum receptie op 1 februari. In de wandelgangen hoor je al dat iedereen er druk mee bezig
is. De sporthal zit 2 dagen vol. Ook de aprés ski
avond zal weer door veel jeugd bezocht worden.
Frank de Narrenprins en Annita wensen iedereen
een paar geweldige carnavalsdagen toe onder ons
motto:
Het gaat pas goed.... als je het samen doet.
Alaaf, Alaaf, Alaaf

Prinsegarde
Annemiek Derksen
Iefke Milder
Franceska Brouwer
Anke Kregting (leidster)

Janneke Hulshof
Lotte Hetem
Lois Tjalinks (leidster)
Gera Hoogveld (alg.leid.)

Gentekwèkers
Hans Grob
Peter Hetem
Jo Janssen
Bart Reijmers
Lex Hendriks
Emile Kruip
Boudie Helling

John van Bon
Bas Hulshof
Cor Kregting		
Erick Verhoeven
Niek Kersten
René Kregting

Het Vrijwilligersgala kon dit jaar geen doorgang
vinden wegens de renovatie van Providentia.
De Gentenarren en SWL organiseerden daarom
dit jaar speciaal voor de awards een ludieke
uitreiking en een prachtige avond voor alle
genomineerden in de Tabaksschuur in Bemmel.
De vrijwilligersprijzen zijn uitgereikt oud burgemeester Persoon samen met Jan Rossen, tweevoudig awardwinnaar in 2013. De negentien
genomineerden waren met meer dan zeventig
vrijwilligers vertegenwoordigd.
De award voor Verbinding is uitgereikt aan
de BOL omdat zij zich richt op jong en oud
en verschillende doelgroepen bereikt in een
combinatie van ontmoeting en sportieve activiteiten. Competentie is gewonnen door de Missie
Naaikring Gendt die al meer dan 45 jaar hun
deskundigheid en hobby inzet ten behoeve van het
goede doel. Gerard Nijhuis kwam in aanmerking

voor meerdere awards maar kreeg de award voor
Innovatie. Dit vanwege vanwege het innovatieve
idee van de Stadsquiz Huissen en zijn inzet voor
het Stadheus Comité. De award voor Passie werd
uiteindelijk overhandigd aan Frits van Brummelen
voor zijn inzet bij de participatiepunten en het
Repair Café. Ook is hij al 34 jaar koster en al 25 jaar
bij de Gilden. Maar vooral vanwege het feit dat hij
bevlogen, betrokken en betrouwbaar is en een rots
in de branding voor anderen, pure Passie dus.
De vrijwilligersprijzen van Lingewaard werden
voor de vierde keer uitgereikt.

Gezellige

carnaval!
Smaak_Adv_Bataven.indd 1
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Langstraat 1, 6691 EA Gendt
tel. 0481-427777, www.guijt.nl

VERZEKERINGEN

PENSIOENEN

HYPOTHEKEN

MAKELAARDIJ

www.leemreise.nl

De Jong & Laan.
Ondernemende accountants.

www.jonglaan.nl

Ondernemende Accountants
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De GenteJokers
Leeke Bouwens
Toon Lippmann
Koen Rensen

Kevin Opgenoort
Tim Rutten

De Zwabberbent
Nico Jansen
Jos Pruijn
René Wilting
Joni Dümmer
Frans Brouwers
Nol Kuster
Martijn Kaandorp
Jorn van Logtenstijn

Hennie Derksen
Rene Kregting
Toon Hoogveld
Jan Campschroer
Niek Kersten
Fred Tjallinks
Ton Straver

Versierders
Peter Hetem (the Boss)
Bas Hetem
Jos Pruijn
Niels Sparnaaij
Roy Joosten

Wilfred Bosch
Frank Hetem
Marilyn Tjallinks
John Geurts
Jasper Joosten

Optochtcommissie
Nico Jansen (vz/pg)
Jolanda Jansen (sc)
Wim Boerboom (tc)
Theo Rutten (jury)
Riki Kerkman (jury)
John Schennink (PR/contact bouwers)
John Janssen (sound en light)
Jan Roelofs (route/verkeersveiligheid)

Herenzitting
Han Derksen
Jos Kersten

Theo Aaldering

Programma commissie
Marion Dümmer (regie)
John Jansen (special effects)
Pieter Rasing
Kevin Opgenoort
Toon Lippmann

Activiteiten ondersteuning
Haarstudio Simone
(Haarverzorging, grime en make-up)
Diede Derksen Ddesign (posters activiteiten)

Renovatie Providentia
van start!
Na bijna 2 jaar keihard werken, zonder dat het
voor iedereen waarneembaar was, kon het
bestuur van de Stichting Providentia op 29 december 2014 eindelijk de akte van overdracht
tekenen waardoor zij eigenaar werd van de toekomstige theaterzaal van Lingewaard. Om daar
dan ook maar geen gras over te laten groeien
werd op die dag ook de opdracht aan de aannemerscombinatie VOF Nienhaus/Spoeltman
ondertekend om maar zo snel mogelijk te
beginnen met de o zo hard nodige renovatie.

Drukwerk ABC Doornenburg (Richard van Driel),
en nog meerdere, die (niet) met naam en toenaam
genoemd willen worden, hebben al gedoneerd. Als
u graag in deze rij wilt aansluiten voelt u zich niet
bezwaard en join de club. Ook particulieren leveren
hun bijdrage, zo geeft Herman Buurman, oud lid
van de Harmonie, tijdens het aanstaand Kersenfeest
een boek uit over ons Betuws dialect. Van elk verkocht boek gaat een vast bedrag naar de Stichting
Providentia! Een geweldig initiatief. Er gebeurd dus
veel, maar er is ook veel nodig.

Tijdens die gelegenheid keek onze voorzitter even
achterom en zag dat 2 jaar geleden de zaak hopeloos was, 1 jaar geleden was er weer hoop en nu,
op 29 december, is er iets loos! Immers de inkt van
allerlei akten waren nog niet droog of er stonden
al 60 vrijwilligers van de Schutterij, Harmonie en
de Gentenarren in de startblokken om Providentia
te strippen. Een klus die in no time was voltooid,
want naast iets opbouwen, kunnen die verenigingen
samen ook heel goed slopen!

Op dit moment komt de stichting nog ongeveer
€ 50.000,00 tekort! Als dit bedrag niet op tijd bij
elkaar is zullen we moeten besluiten om de oude
meubels weer naar binnen te sjouwen. Dat wil toch
niemand! Maar als het niet anders is dan moet het
toch gebeuren. We hebben ieders financiële hulp
dus nog hard nodig. Naast financiële steun zijn we
ook op zoek naar vrijwilligers om ons te helpen
met de exploitatie van Providentia. Te denken valt
dan aan bardiensten, facilitaire diensten etc. We
gaan er van uit dat in de toekomst meer gebruik
zal worden gemaakt van Providentia en dan niet
alleen in het weekend en of avonden maar ook
overdag. Meld je dan ook aan op onze site en je
hoort bij de club.

Afgelopen Kersenfeest is de sponsoractie gestart in
het zogenaamde “Providenti-jaar”. Vele activiteiten hebben zich al voltrokken en er zullen er nog
verschillende volgen. Zo zal er een sponsorloop
worden gehouden door de leerlingen van alle lagere scholen (de twee) in Gendt op Koningsdag.
De actie van Aad Milder loopt nog door tot aan
de voltooiing van Providentia. Ook Guido Lenting van Wijnzinnig is nog dol enthousiast over de
verkoop van het schuttersbier bezig. Albert Heijn
komt nog met een actie. Guijt doneert van elke
nieuwe particuliere klant € 100 en elke zakelijke klant € 500. Leemreise Schoen en Voetzorg zal
in het voorjaar een actie houden waarbij 5% van
elk paar verkochten schoenen gaat naar Stichting
Providentia, De Zandberg, Drukkerij Rikken Print,

Wil je ons verder blijven volgen dan kan dat via
internet op pagina www.providentiagendt.nl en
op facebook Vanaf deze plaats willen wij Stichting
Carnavalsgezelschap “De Gentenarren” van harte
feliciteren met hun 55 jarig jubileum en hun toewensen hun 56ste seizoen met vertrouwen weer
te openen in de vertrouwde omgeving van het
vernieuwde Providentia.
Het stichtingsbestuur
Providentia Gendt

Steun renovatie Providentia!
Stort op NL49 RABO 0146 5110 77
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Ruim 30.000 m2 aan stallingsruimte.
Plaats voor meer dan 2000 objecten.
De stalling bevindt
zich in een stofarme
Ruim 30.000 m2 aan stallingsruimte.
en vochtvrije hal op betonvloer.
Plaats voor meer dan 2000 objecten.
Permanent cameratoezicht en toegangshek.
De stalling bevindt
zich in een stofarme
Ruim
m2 aan stallingsruimte.
Ruime30.000
ophaaltijden.
en vochtvrije hal op betonvloer.
Plaats voor meer dan 2000 objecten.
Permanent cameratoezicht en toegangshek.
De stalling bevindt zich in een stofarme
Ruime ophaaltijden.
en vochtvrije hal op betonvloer.
• Permanent cameratoezicht en toegangshek.
• Ruime ophaaltijden.

Caravanstalling Lingewaard
opent haar deuren!
Caravanstalling Lingewaard
Stal uw caravan veilig en vertrouwd!
opent haar deuren!
Caravanstalling Lingewaard
Stal uw caravan veilig en vertrouwd!
opent haar deuren!
Stal uw caravan veilig en vertrouwd!

Mogelijkheid voor extra services;
o.a. wasservice, bandenopslag, bandenspanningservice

Locatie Veilingweg 16, 6681 LA Bemmel

Caravans
Caravans
Caravans

Vouwwagens

Vouwwagens

www.caravanstallinglingewaard.nl

Mogelijkheid voor extra services;
Meer weten? Bel met Bob Scholten! Telefoon 06 - 13 70 99 69
bandenopslag, bandenspanningservice
Camperso.a. wasservice, Oldtimers
Boten

Locatie Veilingweg 16, 6681 LA Bemmel

Vouwwagens
Locatie Veilingweg 16, 6681 LA

Mogelijkheid voor extra services;
Meer weten? Bel met Bob Scholten! Telefoon 06 - 13 70 99 69
o.a. wasservice, bandenopslag, bandenspanningservice

www.caravanstallinglingewaard.nl

Meer weten? Bel met Bob Scholten! Telefoon 06 - 13 70 99 69

Camperswww.caravanstallinglingewaard.nl
Oldtimers
Bemmel
Campers

Oldtimers

Boten

Boten
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Redactie:
Marianne Sparnaaij
Helma Derksen en Bas Hulshof

Advertentie verkoop:
Jos Pruijn
Jasper Joosten

Niels Sparnaaij

Programma 2015
Zaterdag 14 februari Après Ski Feest
De Gentejokers organiseren ook dit jaar weer een Après Ski Feest. Sporthal Walburgen is
open om 20.00 uur, aanvang 21.00 uur. Entree € 10,- Toegang vanaf 16 jaar, legitimatie verplicht.

Zondag 15 februari

Foto’s:
Helma Derksen
Maarten Kuijer
Marco Molle

Sjaak Veldkamp
Foto Mireat Gendt
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Woord en communiedienst thema: 		
Eenvoud is nog niet zo eenvoudig!

Aanvang 11.11 uur in de St. Martinuskerk, m.m.v. carnavalskoor ‘Lef’, dirigent Rob Baas,
piano Aline Janssen en Harmonie St. Caecilia.

Zondag 15 februari

Uitreiking Orde van de Sprauwejager

Direct na de carnavalsviering wordt in de kersenbongerd de Orde van de Sprauwejager
uitgereikt. Aansluitend is er bij Café de Klok een receptie voor de ontvanger van de Orde.

Vormgeving en realisatie:
Richard van Driel
Drukwerk ABC, Doornenburg

Zondag 15 februari

Verlichte Carnavalsoptocht

Vanaf 19.30 uur start de Verlichte Carnavalsoptocht.

Maandag 16 februari De Narren On Tour

Ontvangers orde
Vanaf 1977 hebben de navolgende personen,
stichtingen of verenigingen de orde van de
Sprauwejager ontvangen met aansluitend een
receptie. Die receptie vindt altijd aansluitend
plaats, zodat iedere inwoner van Gendt de
ontvanger van de orde kan feliciteren met
zijn uitverkiezing.
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Sint Nicolaas comite Gendt
Corry Driessen
Zwem en Polovereniging Thetis
Oranjestichting Gendt
Jan Tap
Carnavalgezelschap “De Waskniepers”
Vrijwillige brandweer Gendt
Bart Hartjes
Kluproosjes
Peter Vos (SWOG)
Nölleke Teunissen
Vrijwilligers St. Jozef
Annelies Hendriksen
Mirjam Melchers
V.V. De Bataven
Schuttersgilde St. Sebastianus
EHBO Ganita
Eef Rasing
Oud Burgemeester H. Lichtenberg
Bertus Janssen
Historische Kring Gente
Henk Basten
Bas Vermaas
Dokter Baselier
Pastor Cappetti
Gendt nog Mooier
Joop Janssen
Frans Leferink
Harmonie St. Caecilia
Rob Nuijens
Gendt 750 Stadsrechten
J. Arnts
Nienhaus
Tom Nahon
Missie-Naaikring
Banneux
Het Zorgenkind
De Zonnebloem

Frank de Narrenprins & Annita nodigen u van harte uit mee te reizen met ‘de narren on tour’.
Een nieuwe activiteit waarbij het gezelschap diverse kernen van Lingewaard bezoekt.
Volg facebook en onze website voor verdere informatie.

Dinsdag 17 februari: Nacht van de Natte Za’doek
Traditioneel start om 20.11 uur de afscheidsavond van het carnavalsseizoen met muziek
en optredens bij Café de Klok.

Orde van de Sprauwejager 2014
De orde van de Sprauwejager 2014 was voor St. Nicolaas comité Gendt voor de organisatie
van de Intocht van Sinterklaas in Gendt, al 64 jaar lang. Het bestuur van de Stichting Intocht
Sinterklaas Gendt nam vol trots het beeldje in ontvangst. Helaas konden Sinterklaas en Zwarte
Pieten niet aanwezig zijn bij de uitreiking, of toch wel….?
De Orde van de Sprauwejager 2015 wordt op zondag 15 februari uitgereikt in de Kersenbongerd
om een uur of half één, kort na de woord en communniedienst in de H. Martinuskerk.
Aansluitend receptie in Cafe De Klok.

D’n Durslag
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14e editie verlichte
carnavalsavondoptocht
Gendt
5 presidenten
De Gentenarren hebben over de tijdsperiode
van 55 jaar slechts 5 presidenten gekend. De
1e president Dé Osse was slechts kort in deze
functie. Al snel na zijn Prinsendom, nam Eef
Kempkes de rol van Dé over:

Eef Kempkes: 1961-1995

Jos Kuijer: 1995 – 2002

Sjaak Hendriksen: 2002-2007

Tino Lippmann: 2007 – heden

D’n Durslag
De bonte stoet van carnavallisten en praalwagens was vorig jaar te bewonderen in de
vernieuwde route door de straten van Gendt.
Deelnemers en publiek waren hier erg positief
over. Dit jaar is er dan ook niets veranderd aan
de route.
De start van de optocht is 19.30 uur bij ‘Villa
Gannita’ , het voormalige gemeentehuis.
Nadat ook de ouderen onder ons die woonachtig
zijn in het Zorgcentrum St. Jozef, ‘Hof van Breunissen’, hebben kunnen genieten van de voorbij
trekkende Verlichte carnavals optocht, doet deze
karavaan rondom 20.00 uur het centrum van
Gendt aan. Daar worden de deelnemers van de
optocht gepresenteerd aan het publiek. Het einde
van de optocht is ongeveer 21.00 uur bij de hoek
Dorpstraat/Wilhelminastraat .

Verzamelplaats
loopgroepen en enkelingen

Op de parkeerplaats naast Winkelcentrum Julianahof . Om 19.00 uur zullen ze onder begeleiding
samen met de prinsenwagens naar Villa Ganita
vertrekken voor start optocht .

Dit jaar is er geen locatie voor de prijsuitreiking.
De prijswinnaars van de verlichte optocht zullen
zondagavond via e-mail op de hoogte worden
gebracht van de gewonnen prijs en deze zullen zo
snel mogelijk door de optochtcommissie worden
bezorgd.
Zondagavond wordt ook de trekking van de
carnavalsloterij verricht. De prijzen hiervan
zijn vanaf woensdag 18 februari af te halen bij
schoenmakerij Nico Jansen. De uitslag verlichte
avondoptocht en loterij zijn ook na te zien op de
website van de Gentenarren (optochtcommissie)
Wel is het mogelijk voor de deelnemers om naar
de feestavond bij de Klok te gaan.

De optochtcommissie bedankt voor hun grote
steun en medewerking alle sponsoren die het
mogelijk hebben gemaakt de optocht te realiseren.
Ook dank naar alle vrijwilligers, want zonder deze
mensen zal de optocht niet kunnen plaatsvinden.
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Een dringend verzoek voor de bewoners van
de optochtroute: Vanaf 17.00 uur tot na afloop
van de optocht uw auto niet langs de weg te
parkeren voor een goede doorstroming van de
optocht. Evt. bezoekers erop attenderen hun
auto ergens anders te parkeren.
Bij problemen contact opnemen met
06 - 4600 2670 of 06 - 2158 3002

Aanvoer route praalwagens

De weg volgen naar de rotonde Kruisstraat Langstraat en neem de afslag naar de Kruisstraat
richting Kommerdijk en Poelwijklaan .

Opstelplaats praalwagens:

Opstellen in de Poelwijklaan .

Route optocht
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Start optocht bij ‘Villa Gannita’
(voormalige gemeentehuis )
Route: Nijmeegsestraat, Bernhardstraat,
Ventweg/parallelweg Langstraat, Hendrik
Braamstraat, Wilhelminastraat, Dorpstraat,
Dijkstraat, Burcht Graafstraat, Torenlaan, Markt,
Dorpstraat, Wilhelminastraat , waar de optocht
eindigt voor de praalwagens.

11

de Carrousel

3 gangen
keuze menu

€ 14,95
www.grandcafehetpleyn.nl
of bel 0481 - 42 49 47

Nijverheidsweg 2a, Gendt • T (0481) 42 17 47 ) • F (0481) 42 50 36
E: info@wiecherink-gendt.nl • I: www.wiecherink-gendt.nl

Alles voor goed werk
BTN en haar zusterbedrijf Handelsonderneming Henny van Ommeren, kortweg BTN-van Ommeren,
leveren een breed scala producten aan klanten in de infra, transportwereld, afvalverwerking,
industriële reiniging, installatiebedrijven, industrie en (semi) overheid.
Onze mensen weten wat er in de regio speelt, beschikken over een ruime ervaring
en een goede productkennis.

Bedrijfskleding

Persoonlijke
Beschermings Middelen

Wegbebakening

Bouwbenodigdheden
& Gereedschappen

Rioleringsartikelen

Landmeetapparatuur

BTN Elst
Marithaime 9 - 6662 WD Elst - T 0481 36 69 66 - F 0481 36 69 69 - elst@btn.nl
Ook vestigingen in Stein, Breda, Brielle, Rotterdam, Zoetermeer en Halfweg.

www.btn.nl

Winkelcentrum Julianahof Gendt • Viergever 0481 - 422945
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Prinsen Gallerij
Prins Eef de Eerste

1960 - 1961

Eef Kempkes was de eerste prins Carnaval van Gendt. ‘How mekaor maor us lekker
vas!’ en ‘Lief zijn voor elkaar’ waren twee motto’s die deze carnavalist in hart en
nieren hanteerde. Het prinsenpak dat kleine Eef droeg kwam voor 100 gulden uit
Huissen, waar de grote Joop Janssen de scepter als prins in dat prinsenpak gezwaaid
had. Na zijn prinsentijd was Eef een tijdje ‘ambteloos burger’ bij De Gentenarren, zo
noemt hij het zelf. Hij was niet als vanzelfsprekend lid geworden van de Raad van
Elf en vierde dus gewoon carnaval mee. Toch werd hij op een middag op een spontane
wijze president van het gezelschap. De heer Osse, een neef van de toenmalige
Gendtse burgemeester Van der Meulen, was de officiële president. Toen de eerste
kinderoptocht gehouden werd, moest het woord ’s middags gevoerd worden namens
De Gentenarren. Osse was op dat moment echter door Eef al naar huis gestuurd.
‘Die had teveul gepruuf. Ik zei: ‘Ga maar naar bed, ik doe het eiges wel!’ Grootvorst en oud-president van De Gentenarren Eef heeft zich ongeveer 20 jaar geleden
teruggetrokken uit het Gendtse carnavalsleven, waarna Jos Kuijer de functie van
president van hem overnam. Eef is beroemd om zijn woorden: ‘Blijf altijd, carnaval
vieren, niet alleen nu maar voor altijd, in secula, seculorum. Eef is in 2010 overleden
en begraven in zijn carnavalspak.

‘How mekaor maor us lekker vas!’
en ‘Lief zijn voor elkaar’

Prins Gustaaf 1 en 2
De manier waarop Guus Gerritsen aan het Gendtse volk gepresenteerd werd, was
voor die tijd erg revolutionair: in een heuse maanraket werd Gustaaf gelanceerd.
De bejaardenavonden in zaal Het Witte Paard en de happenings op het gemeentehuis
op de Rosenmontag waren voor Guus onvergetelijk. Grootvorst Guus was als secretaris
van het Sprauwejagersgilde zeer actief. Guus is in 2011 overleden.

1962 - 1963

‘Ge mot er niet vies van zun,
neem er nog een! ’

Prins Frans de Geoliede
Het olie- en scheepsvictualiënbedrijf in de Gendtse polder was in deze drie carnavalsseizoenen leidingloos, want toen regeerde de eigenaar Frans Neijenhof als prins
Frans de Geoliede het dorpje Gendt. Hij was het die de prinsengarde oprichtte en de
danseressen zelf marsinstructies gaf. Met zijn eigen geld kocht hij Duitse kostuums
voor de dansmariekes.‘Allemaol ien de olie!’ was de gevleugelde uitspraak van deze
enthousiaste prins, die helaas inmiddels is overleden.

‘Allemaol ien de olie!’
1964 - 1965 - 1966
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Prins Piet
den Bouwmeester
Piet van der Velden leidde in zijn dagelijks leven een timmerfabriek en had daarom
de prinsennaam ‘Den Bouwmeester’ meegekregen. Een motto had Piet niet, maar hij
bouwde wel zelf de prinsenwagen met een hoge toren erop. Deze prins zag er voor
die tijd ook erg vooruitstrevend uit, zonder maillot. ‘Hij wilde pertinent geen maillot
aan en koos daarom voor een gewone witte pantalon,’ Piet van der Velden heeft nog
lang een functie bij De Gentenarren bekleed, maar is inmiddels overleden.

1967 - 1968 - 1969

Prins Manus
de Lichtmaker
Herman Hoogveld was de eerste jubileum prins en is nog steeds actief binnen
de Gentenarren. Herman heeft jaren gezongen bij de Gentekwekers en is nu nog
steeds actief lid van de Sprauwejagers. Hij heeft zelfs dit jaar nog opgetreden op de
pronkzitting. En dat op 84 jarige leeftijd. Als mooiste moment van zijn regeerperiode
beschouwt Herman Hoogveld zijn installatie. Ook de weddenschap om vijf liter
cognac met Bertus Berning van de brandweer over de vraag of Herman prins zou
worden staat nog in zijn geheugen gegrifd.

1970 – 1971

Loat schik d’n durslag geve!

Prins Jan van de Poelwyck
d’n Vormgever
Jan Aarntzen blikt met tevredenheid terug op zijn prinsentijd. Hij herinnert zich
goed dat hij tijdens het Kersenfeest een kersenboom geschonken heeft aan het toen
jubilerende schuttersgilde. Prins Jan plantte de boom zelf en begroef een oorkonde
tussen de wortels van deze boom. Jan is zijn naam ‘d’n Vormgever’ trouw gebleven:
hij is als ontwerper van theaterkleding werkzaam in Amsterdam.

1972 – 1973

‘Janus, pak ze nog ’n keer’

Prins Willem I
van Gendt en Hulleze
Toen Wim Oteman uit Hulhuizen zijn intrede deed in het Gendtse carnavalswereldje
was er net een wet gekomen dat je bij een alcoholcontrole in een pijpje moest blazen,
een maatregel die nogal stof deed opwaaien. Het motto was dus zeer actueel. Tijdens
zijn regeerperiode werd het systeem van de ‘borrelbus’ in Gendt ingevoerd. Deze
bus reed van Gendt (Providentia, de Klok, het Centrum, Tinneveld en Boerstal) naar
Hulhuizen (Cornelissen).

1974 – 1975

‘Loadum mar gruun worde’

D’n Durslag
Prins Pierre de la Bonbonnière
Piet Hetem, eigenaar van chocoladebedrijf Palino, stond bekend als feestbeest en
genoot van elk moment. Piet had in zijn jeugdjaren veel liedjes geleerd, onder andere ‘Daar hoog in de hemel’. Met verve introduceerde prins Pierre deze legendarisch
geworden Gendtse carnavalskraker. Toen zijn zoon André hem vertelde dat hij was
benaderd om prins te worden, sprak Piet de woorden: ‘Gewoon doen. Stel niet uit
tot morgen wat je nu kunt doen. Als je prins mag zijn, is dat een prachtige ervaring.’
Zoon Frank, huidige prins van de Gentenarren onderstreept ook de woorden van
zijn vader: een prachtige ervaring. Na zijn prinsentijd heeft Piet zich nog jarenlang
actief beziggehouden in de Raad van Elf en het Sprauwejagersgilde, maar in 1998
overleed hij.

1976 - 1977

Bèter zuut dan zoer’

Prins Theodoor
den Huuzebouwer
Bouwondernemer Theo Weghorst, van oorsprong uit Twente, regeerde twee jaar
lang over het Gendtse narrenrijk. Hij hanteerde daarbij het motto: ‘Loat mar kuuln,
’t lop wa los’, wat zoveel betekende als: ‘Laat het maar lopen, het komt allemaal
vanzelf wel goed.’ Toen hij gevraagd werd voor functie van prins, had Theo zijn
twijfels. Toen hij echter eenmaal aan het Gendtse publiek gepresenteerd was, waren
de twijfels voorbij en genoot hij er met volle teugen van. Een half jaar na zijn afscheid
als narrenprins overleed deze grootvorst.

1978 - 1979

‘Loat mar kuuln, ’t lop wa los’

Prins Jo
van Gendt tot Rhenen
Jo de Beijer had als Prins Jo van Gendt tot Rhenen., goed nagedacht over zijn motto:
‘Gendt mot wel Gendt blieve’. Lange tijd is deze lijfspreuk gerespecteerd in de
gemeente, maar inmiddels bestaat de gemeente Gendt niet meer. De Gendtse saamhorigheid zal echter nooit verloren gaan

1980 - 1981

‘Gendt mot wel Gendt blieve’

Prins Thé
de Elfde van Gendt
Thé Hooijman heeft als lid van de Versierders destijds zelf de zaal versierd waar hij
als Prins later die week naar voren zou komen. Ook heeft hij volop mee gerepeteerd
met het lied voor de nieuwe jubileum Prins. Thé is nog jaren actief geweest voor de
Gentenarren, bij de GenteKwekers en het Sprauwejagersgilde. Thé is overleden op
de dag voor de Pronkzittingen van 2005.

1982 – 1983

‘Hoog ’t vaan, samen sterk’
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Tel. 0481 - 42 12 55
www.concordiagendt.nl
U kunt ons ook vinden op facebook

“Het gaat om hoe u het wilt.”
Definitief afscheid nemen is bijzonder en verdient alle aandacht.
Mireille Mom Uitvaartverzorging geeft ruimte voor de aandacht
met een persoonlijke benadering.
Kalmte, gemoedelijkheid en warmte is wat mensen bij ons vinden

Flierensestraat 32 6691 GB Gendt T: (0481) 42 00 02
www.mireillemomuitvaartverzorging.nl

Licht •
Geluid •
Rigging •
Project-inrichting •
Verkoop •
Verhuur •
Import •
Export •

Janssen Sound & Light v.o.f.
Smidstraat 16
6691 ES Gendt

Tel. 0481 - 42 53 35
www.jsl.nl

U kunt bij ons ook terecht voor het huren van een
motorjacht (zonder vaarbewijs)voor een weekend of een
langere vaarvakantie. www.jachtverhuurcornelissen.nl
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Autobedrijf Wouter Hageman

Gratis leenauto

bij onderhoud, ruit- en schadeherstel van uw auto

Henri Dunantstraat 3-4 Gendt • Telefoon 0481 - 42 50 00 • www.auto-hageman.nl

Langstraat 269
6691 EE GENDT
T. 0481 - 423 134
OPEN: di. t/m do.10-17.30u vrij.10-20u za.10-16u

Erkend reparateur en commissionair

4 april Paasbrunch
10 mei Moederdagbrunch
20 juni Waayse avond MUZIEK Sowieso
Info: www.eetdrinkfestijndewaay.nl
Rijndijk 67 Doornenburg • Tel. 0481 - 42 49 13

Hans Hoogveld elektrotechniek is voor steeds meer opdrachtgevers een aantrekkelijke partner. Niet alleen omdat we 75 jaar
ervaring en kennis op installatiegebied bezitten, maar ook omdat we qua omvang uitstekend toegerust zijn om zowel kleinere
als grote projecten adequaat aan te pakken. Bovenal het feit dat we ons werk tot specialisme hebben gemaakt, spreekt mensen
aan. Die veelzijdigheid tekent de kracht van onze organisatie; u kunt ons inschakelen op elk installatietechnisch gebied.

Licht- en krachtinstallaties •
Brand- en alarmsystemen •
Ventilatie - airconditioning •
Datanetwerken •

Langstraat 10/A Gendt • Tel. 0481 - 421288 • hoogveldelektra.nl
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Uw BouwGarant aannemer in de regio

Kruisstraat 17 - Gendt
T. 0481 42 11 44
www.spoeltmanbouw.nl
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Aluminium - kunststof kozijnen
Dakkapellen
Schuifpuien
Serres

Kozijnen

Jan Joostenstr 42 ANGEREN 026 - 388 62 25

!

SHOWROOM GEOPEND:

Een kado van De Geer
valt altijd in de smaak!

www.derksmontage.nl

Flierensestraat 5 - Gendt Tel. 0481 - 42 16 12 • wwwboederijwinkeldegeer.nl

Vrijdag 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 10.00 tot 14.00 uur
of telefonische afspraak

Zwevend terras

www.schellevis.nl
Schellevis Beton B.V. Postbus 14, 4270 BA Dussen, Tel: +31 (0)416-391147 Fax: +31 (0)416-392222
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Prins Sjaak bij de Meulen
Sjaak Hendriksen liet bij zijn Prinsenonthulling even op zich wachten. De grote
theaterspot liet alle stoppen in Providentia knallen. Sjaak is nog jaren actief geweest
binnen de Gentenarren en was President van 2002 tot 2007. Hofdame Annelies is nog
steeds actief bij de Gentenarren. Ooit als 4 jarig meisje begonnen bij de dansgarde en
vele functies bekleed. Annelies maakt al jaren de prachtige jurken van de Hofdames.
Ze is tevens Chef Protocol en actief bij het Vrijwilligersgala.

1984 - 1985

‘Ien Gendt durp of stad,
kum niet de klad’

Prins Thé van de Raolt
Theo Joosten kwam als prins van Gendt tevoorschijn uit een enorme voetbal. Deze
prins beschouwt het leven als een groot feest en hij wil niet vergeten het te vieren.
De twee fantastische prinsenjaren had hij niet willen missen, van proclamatie tot
het afscheid was het één groot feest. Theo is nog jaren lid geweest van de Raad van
Elf en trad regelmatig met de groep ‘De Vijf’ voor het voetlicht in zaal Providentia.
Theo is lid van het Sprauwejagersgilde en ontving twee jaar geleden de Orde van de
Vlinder voor zijn vele activiteiten voor de Gentenarren.

1986 - 1987

‘Gendt, lééf um te leve!’

Prins Jo van de Lootakker
‘Het waren twee mooie jaren, die ik voor geen goud had willen missen’. Met
deze woorden beschrijft Jo Janssen zijn tijd als prins van de Gentenarren. Bij zijn
presentatie was het muisstil in de zaal, maar daarna is het twee jaar lang een bruisend
en gezellig feest geweest. Nog steeds is Jo hij actief in het Prinsenconvent en bij de
Gentekwèkers.

1988 - 1989

‘Krek wa’k zei,
ien Gendt heur je d’r bij’

Prins Jan
Prins Jan, in het dagelijks leven Jan Buijing. Voelde zich met een fantastische groep
mensen om zich heen als prins van het Narrenrijk prima. Vooral Frans Leferink heeft
hem door dik en dun gesteund. De presentatie als prinses van zijn dochter Pieternel
op de basisschool was voor Jan het mooiste moment uit zijn regeerperiode. Tijdens
de jubileumpronkzittingen trad grootvorst Jan nog op als oud-hofzanger van de
Vette Kluut. Jan heeft nog jaren “Straks is het weer Aswoensdag” gezongen op de
Nacht van de Natte Zakdoek.

1990 - 1991

‘Wa’j ok mo’j of mier,
ien Gendt he’j altiet veul plezier’
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Prins Hent uut de Kommerdiek
Hans Kooijmans profileerde zich als jubileumprins Hent als een man van stavast
met een gezonde kijk, in een zeer hectische tijd binnen het carnaval van de
Gentenarren. Zijn motto is het meest geheimzinnige uit de 55-jarige geschiedenis
van De Gentenarren. Hans Kooijmans hield over de betekenis van deze woorden
tijdens zijn regeerperiode stijf zijn mond dicht. Pas toen hij afscheid nam, maakte
Hans bekend waar het voor hem allemaal om draaide: ‘Dat onze kinderen maar rijke
ouders mogen krijgen.’ Hans heeft na zijn prinsenperiode een tijd de functie van
hofschenker bekleed en was lid van het Sprauwejagersgilde.

1992 - 1993

‘Dok ‘m romk’ ’

Prins Jan de Zovûlste
In zijn eerste voorwoord voor de Durslag van zijn regeerperiode spreekt Jan
Campschroer over het nieuwe bloed en de frisse ideeën binnen de stichting.
Hij wilde zich graag richten op de toekomst en een positieve houding aannemen
ten opzichte van de komende ontwikkelingen in de Gendtse carnavalswereld. Na
zijn prinsentijd heeft Jan zich als lid van de Raad van Elf actief binnen het narrengezelschap opgesteld. Inmiddels blaast hij een vrolijke noot mee in de Gendtse
Zwabberbent.

1994 - 1995

‘Ien Gendt is het goed…
carnaval vieren’.

Prins Hannes de Elektrieker
Hans Hoogveld, de zoon van de eerste jubileumprins van Gendt, heeft zich echt
prins gevoeld. Zijn opkomst in bombastische Romeinse stijl blijft voor hem de
allermooiste herinnering. Het meest spectaculaire vindt hij het begin van de
carnavalsoptocht van dat jaar. Wiebelend in een bak aan een grote hijskraan boven
het dak van zijn eigen bedrijf sprak hij via een zendermicrofoon met de toenmalige
Narrenpresident Jos Kuijer. De verbazing van het publiek was groot toen Hans via
die hijskraan vervoerd werd. Met in gedachte zijn motto: ’t kum allemoal goed’ heeft
Hans zijn prinsentijd als zeer mooi ervaren. Hans zit tegenwoordig in het bestuur en
de Raad van 11van de Gentenarren.

1996 - 1997

’t kum allemoal goed’

Prins Dré d’n bonbonmaker
In navolging van zijn vader Piet, mocht ook André Hetem ervaren hoe het is om
prins van het Gendtse Narrenrijk te zijn. Het waren voor hem allemaal mooie momenten, hoewel hem de hectiek van zijn presentatie nog heel goed voor ogen staat.
In zijn enthousiasme had André zelf de kist van waaruit hij tevoorschijn zou komen,
zo geplamuurd en geschilderd, dat hij er slechts met grote moeite in en uit kon komen. Andre zit tegenwoordig in het bestuur en de Raad van 11van de Gentenarren.

1998 - 1999

‘Me chocolaj ien de mond
bliej altied gezond’

D’n Durslag
Prins Jos de la Rose
Jos Kersten runde een rozenkweekbedrijf in Gendt toen hij prins Carnaval werd,
vandaar zijn bloemrijke naam. Hij blikt op de volgende manier terug op de twee
regeringsjaren: ‘Prins zijn is iets wat je moet ervaren om te weten wat je voelt. Prins
zijn was voor mij de mooiste tijd uit mijn verenigingsleven. Na zijn prinsentijd heeft
Jos de Verlichte Optocht opgezet en dat vele jaren gedragen. Tegenwoordig is Jos
nog betrokken bij de Gendtse Herenzitting.

2000 - 2001

‘We gaon d’r samen tegenaon’

Prins Wim van de Molenwijk
Wim Meijer kwam vanaf het balkon in zaal Providentia over de hoofden van het
publiek ‘getokkeld’ tijdens zijn eerste avond in functie bij de Gentenarren. De doop
van de molensteen in zijn woonwijk De Molenwijk herinnert hij zich als een hoogtepunt uit zijn twee prinsenjaren. Ook beleefde hij veel plezier aan de eerste Verlichte
optocht in Gendt. Wim is nog steeds actief in de Raad van 11.

2002 - 2003

‘We blieve (nie)
me beije been op de grond’

Prins Aad d’n Deegknèjerd
Adri Milder kwam samen met Pauline uit het dak van Providentia de zaal ingedaald.
Een spektaculair begin van een zeer actieve Prinsenperiode. Als jubileum prins was
Adri zeer actief. Hij introduceerde het Taartenbakken met de Prinsen van Lingewaard
en het Ontbijten met de Prins; nog steeds zeer gewaardeerde activiteiten binnen de
Gentenarren. Adri is na zijn Prinsentijd nog een tijd lang lid geweest van de Raad
van 11, de versierders en het Sprauwejagersgilde.

2004 - 2005

‘Als ’t mar lekker is!

Prins Tino de Vurige
Tino Lippmann stond als lid van Semper Crescendo per Grolschum al jaren op de
bühne in Providentia. Semper verzorgde de openingsact en Tino verbaasde zelfs zijn
eigen club door een andere kant op te draaien, om te kleden en even later onder de
grote hoed als nieuwe Prins tevoorschijn te komen. Tino is op dit moment President
van de Gentenarren.

2006 - 2007

‘Hoed, helm of steek,
in vuur en vlam de hele week’
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Hegsestraat 1

GENDT

Keeping business
a pleasure.
De meeste ondernemers zijn ondernemer omdat ze het
leuk vinden. Toch komt het in elk bedrijf wel eens
voor dat zorgen over de continuïteit het
ondernemerschap in de weg zitten. Door
snelle groei. Of doordat het even tegen
zit. Dat is precies het punt waarop
Nunes u kan helpen.

bij inleveren
van deze
advertentie krijgt u

10%
korting

Wij wensen u fijne
carnavalsdagen!

Dealmakers
in bedrijfscontinuïteit

Interesse in een
vrijblijvend adviesgesprek?
Nijverheidsweg 17
6662 NG Elst
0481 - 454314
info@nunes.nl
www.nunes.nl

Julianastraat 29, Gendt
Telefoon 0481 - 422078

Gespecialiseerd in:
• Totaal afbraken
• Renovatie sloopwerk
• Asbest verwijdering
• Grondwerkzaamheden
v.d. Schuerenweg 8
6686 BA Doornenburg

Tel. 0481 - 42 21 04
Fax 0481 - 42 48 00
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Prins Bas de keienslöper
Bas Hulshof was al actief binnen de Gentenarren als zanger en tekstschrijver van
de GenteKwekers en lid van de PC toen hij aantrad als prins. En Mireille kwam
ook al met veel ervaring, want zij was eerder al hofdame in 1988 bij Prins Jo van de
Lootakker. Bas en Mireille kijken terug op een fantastische prinsentijd. De warmte
van alle groeperingen en met name de GenteKwekers en GEMI heeft hen erg goed
gedaan. Bas en Mireille zijn nog actief binnen Gentenarren als bestuur en artiesten.
Bij hun afscheid gaven zij het “Gendts Gevoel” als afscheidscadeau aan de Gendtse
gemeenschap.

2008 - 2009

‘Ga met ons carnavallen,
dan laten we samen de kurken knallen’

Prins René del Sportivo
Rene van Bremen kwam samen met Mirjam als dé grote verrassing als nieuwe prins
tevoorschijn. Van buiten het carnaval meteen in de spotlight. Ook hun kinderen
kwamen als droomprinsjes op het podium. Even leek de gezondheid van Reneé roet
in het eten te gooien, maar gelukkig is het allemaal goed gekomen. Ze hebben er
geen spijt van gehad. René is actief binnen de Raad van Elf als notulist en zeker ook
als sporter bij Gentenarren 1 of 2 bij de Triatlon.

2010 - 2011

‘Sport, spel en geluk het meest.
Het is carnaval, één groot feest’

Prins Pieter de Heraut
Pieter Rasing en Evelyn als prinsenpaar was heel even een discussie want ze zijn
woonachtig in Haalderen. Dit was snel opgelost door Haalderen om te dopen in
Gendt-West en zeker het Gendtse hart van beide gaf de doorslag. Actief binnen
Schutterij St Sebastianus en bij Stichting Intocht Sinterklaas Gendt en De Hulpjes
trok het prinsenpaar veel nieuwe bezoekers naar de Gentenarren. Ooit zelfs 3 Sinterklazen. Bij hun afscheid waren ze in blijde verwachting van prinsesje Tess: een
prinselijke baby. Pieter is nu Hofmaarschalk en lid van de programmacommissie.

2012 - 2013

Vriendschap, Vrolijkheid en Vertier,
in Gendt is carnaval voor ieder een plezier’

Frank de Narrenprins
Frank Hetem en Annita zijn het huidige jubileum prinsenpaar van de Gentenarren.
Als zoon van Prins Pierre de La Bonbonnière is carnaval hem met de paplepel
ingegoten. Frank was al hofnar zijn broer Prins de Dré de Bonbonmaker, lid van de
Raad van 11 en de Versierders dus aan ervaring geen gebrek. Hun motto: ‘het gaat
pas goed als je het samen doet’ heeft zijn gelijk al wel bewezen: samen met Schutterij
en Harmonie voor Providentia en met vele vrijwilligers van de Gentenarren voor de
organisatie van een fantastisch jubileum weekend.

2014 - 2015

‘Het gaat pas goed...
als je het samen doet.’
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Jubileumreceptie 55
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jaar De Gentenarren

29

BEPAAL JE EIGEN VLAMMEN MET DE
DRU ECO WAVE CONTROL APP
Veel innovatieve gashaarden van DRU zijn voorzien van het energiezuinige DRU Eco Wave systeem
die bediend kunnen worden met de gratis control app voor tablet of smartphone. Hiermee kun je
het vermogen van de haard eenvoudig terugbrengen met behoud van jouw gewenste vlammenspel.
Jij bepaalt je eigen warmte, het wordt dus nooit te warm in je woonkamer. Je kunt blijven genieten
van een prachtig en mooi vlambeeld en je bespaart tevens tot wel 50% op je energieverbruik!

BEPAAL JE EIGEN
VLAMMEN

BESPAAR TOT 50%
OP JE GASVERBRUIK

BEDIEN MET
DE GRATIS APP

DRU Inspiration Centre | Ratio 8 | 6921 RW Duiven | Tel. 026 - 319 5 319 | www.dru.nl
150116 DRU adv bxh 229x165 mm Eco Wave Seb.indd 1

19-1-2015 11:44:05

Carnaval 2015
Zondagavond
vanaf 19.00 u.

After optocht party
met DJ Donny

Maandagavond
vanaf 21.00 u.

Klokken bij De Klok
met DJ Donny en optreden van
“fanfare word je zeeziek”

Dinsdagmiddag
vanaf 13.30 u.

Kindermiddag
van de Waskniepers

Dinsdagavond
vanaf 20.00 u.

“Nacht van de natte zakdoek”

Wenst iedereen een ﬁjne carnaval toe
Markt 1 Gendt * l Tel. 0481 421551

l

www. deklokgendt.nl

Van Dam Tweewielers
Dorpstraat 13
6691 AV Gendt
Tel: (0481) 35 48 76
www.vandamtweewielers.nl

Laat uw laptop, smartphone of tablet nu repareren bij
CompuGendt! Ook gespecialiseerd in scherm reparatie!
Voor meer infomatie: CompuGendt, Dorpstraat 64a, 6691 BA Gendt 0481 - 42 15 10

ABC Lingewaard
wenst u fijne
carnavalsdagen toe!

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 u
Zaterdag van 9.00 tot 16.00 u

Dorpstraat 22, Gendt 0481 - 42 36 51
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De prinsen van Lingewaard bakken een taart voor...
Op zaterdag 22 februari 2014 kwamen de prinsen van Lingewaard
met hun hofhouding voor de 10e keer naar Gendt om een prinsentaart
te maken. De prins geeft een taart als blijk van waardering aan een
persoon, vereniging of instelling. Frank de Narrenprins gaf zijn taart
aan Simone Rooding.
Simone ontving de taart voor haar belangeloze inzet en betrokkenheid bij
De Gentenarren. Als klein meisje begon Simone bij de dansgarde waar zij
vele jaren haar beste beentje voort heeft gezet. Daarna is ze achter de schermen
verder gegaan.
Jarenlang heeft Simone zich ingezet binnen de programma commissie.
Inmiddels zorgt ze er ook al jaren voor dat de prinses, hofdame of schoonheid altijd weer schitterend voor de dag komt met een geweldig kapsel en
bijbehorende make-up. Ook in Simone al jaren zeer actief tijdens de pronkzittingen met het achter de schermen verzorgen van allerlei verschillende
visages. Iedereen wilt iets op de snuut of ien der heur en Simone met haar
team zurgt derveur. Maar daar houdt het niet mee op, want zelf staat Simone
ook op de planken tijdens de pronkzitting met GEMI.
Voor alles dat Simone doet en gedaan heeft gaven Frank de Narrenprins en
Annita de Prinsentaart 2014 aan Simone Rooding.

Taart 2014 voor Simone Rooding

Carnavalsmis: zondag 15 februari aanvang 11.11 uur
ENKELVOUD

VAN LEVEN

”Eenvoud is nog
niet zo eenvoudig”
TV-Gelderland had lucht gekregen van de fantastische Carnavalsmis van
de Gentenarren en kwamen alles filmen met een speciaal interview met
de Pastor en ons Prinsenpaar. (daarvan is in totaal slechts zo’n 1 minuut
uitgezonden, dus wilt u het zelf zien: u bent van harte welkom).

De Liturgiegroep van de Gentenarren heeft in nauwe samenwerking met
Voorganger Coby Roelofs en de Pastoraatsgroep van de H. Martinuskerk
een woord en communiedienst samengesteld met als thema: “Eenvoud
is nog niet zo eenvoudig”. Een muzikale viering met carnavalskerkkoor
Lef! onder leiding van dirigent Rob Baas en ondersteuning door Aline
van de Sandt en Harmonie St Caecilia. Een mooi moment om even na te
denken over carnaval en de mensen om ons heen. Het beloofd weer een
hele mooie viering te worden die u eigenlijk niet mag missen.

Vanaf eind februari
ook in Bemmel!
Financieel
Dorpstraat 38, postbus 23 6690 AA Gendt
Telefoon (0481) 45 41 28
info@klarenbeekfinancieel.nl
www.klarenbeekvastgoed.nl
Bank ING 67.28.51.784
Kvk 09146425 BTW 814149236B01

Dorpstraat 15 A 6691AV Gendt
Telefoon 0481 - 42 48 09

Vastgoed
Dorpstraat 38, postbus 23 6690 AA Gendt
Telefoon (0481) 48 31 22
info@klarenbeekvastgoed.nl
www.klarenbeekvastgoed.nl
Bank ING 68.42.43.598
Kvk 09120023 BTW 809648544B01

Postbus 23, 6690 AA Gendt
Telefoon (0481) 48 31 22
info@klarenbeekvastgoed.nl
www.klarenbeekvastgoed.nl

Bakkerstraat 24 6671 AB Zetten
Telefoon 0488 - 45 47 55

Fysio Lingewaard
Doornenburg
0481 - 42 10 44

Damesmode en accessoires
facebook.com/moodsgendt
Dorpstraat 11| 6691 AV Gendt | 0481 42 00 29

Dorpstraat 25 6691 AW Gendt T. 0481 42 14 48
info@biketotaalleenders.nl www.biketotaalleenders.nl

Arnhem • Nijmegen • Ede • Tiel • Culemborg

Herman Vetsuypens
06 - 5422 8873

Joost Blom

Fysio Lingewaard
Bemmel
0481 - 46 16 87

06 1954 4831

www.fysio-lingewaard.nl
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Turnverein van Vather Jahne
In 1969/1970 vierde de Gentenarren haar 11 jarig bestaan. Om dit feest luister bij te zetten
werden Gentenaren gevraagd om op te treden bij de pronkzitting. In die periode was kapelaan
Joachim Evers naast het pastorale werk ook erg actief in het sociaal en maatschappelijk leven van
Gendt. Hij was toen dirigent van het Jongerenkoor van de St Martinus Parochie.

Foto 1. Is van het 11 jarig bestaan. eerste rij vlnr Hans
Artz, Willem Rasing, Leo Roelofs, Henk Campschroer,
achteraan vlnr Hans Geveling, Theo Braam en Ruud
Campschroer.

Na een van de repetities in oktober lanceerde hij het
idee om met de jongens van het koor een optreden
te verzorgen tijdens de pronkzitting. Hij wees zo
om zich heen en had op die manier 7 jongens vrijwillig verplicht deel te nemen. Die jongens wisten
toen echter nog niet waarvoor zij vrijwillig verplicht waren aangewezen, dat bleek pas tijdens
de eerste repetitie diezelfde zondagavond. Willem
Rasing werd aangewezen als de “leiter”, de overigen moesten een hoog gymnastisch kunstje doen
bestaande uit veel theater en vooral lucht. Joachim
had dit optreden zelf een keer gedaan tijdens een
ouderdag op het seminarie en dat was een succes
geweest. Dat het bij de Gentenarren een succes
was bleek wel uit het feit dat we een rondtrekkende
show werden en op meerder avonden en ook buiten
Gendt hebben opgetreden.

Foto 2. is van 33 jr bestaan: vlnr Henk Campschroer,
Theo Braam, Lex Hendriks, 2e rij Ger Stokman, zou
Ruud Campschroer kunnen zijn.

In het Jubileumseizoen 1980/1981 en 1992/1993
heeft de oude vertrouwde groep van de Turnverein van Vather Jahne nog 2 optredens verzorgd.
In het jubileumseizoen van 2003/2004 heeft de
originele samenstelling het laten afweten en hebben
John Milder als Leiter, met Rob Lagerweij, Frank
Hetem en Hans Hoogveld als gymnasten, de
traditie voortgezet. Het bloed begon echter weer
te kriebbelen om toch nog één keer een optreden
te verzorgen en dit is gebeurd tijdens de laatste
jubileumzitting van het 55 jarig bestaan.

Vanaf half november tot vlak voor de zitting is er
wekelijks bijzonder fanatiek geoefend en getraind.
Waarbij steeds weer enkele aanpassingen zijn doorgevoerd om het zo strak mogelijk te laten verlopen.
Want een ding moest duidelijk naar voren blijven
komen Strak, duidelijk en vooral niet lachen dat
waren de enige opmerkingen waarvan Joachim
ons in 1969 had doordrongen.

Foto 3. is van 44 jaar bestaan: vlnr Rob Lagerweij,
prins Frank Hetem, Hans Hoogveld en John Milder
Foto 4: Willem Rasing, Lex Hendriks, Ger Stokman,
Theo Braam, Eef Berends, Peter Hetem, Joep Hetem

Jeurissen

Een compleet aanbod op het
gebied van schilderwerk
Schilderwerken T. 026 32 50 911

Hoofdsponsors

Speciaalzaak voor de vakman
en de doe-het-zelver

Veilingweg 12-14

6851 EG Huissen

Woonservicewinkel T. 026 32 50 582

www.j e uriss e n.ne t

Ambachtelijk
Schepijs
cadeau
NOG T/M 1
MAART
GEOPEND
VOOR THEE
OF HIGH
TEA!

Luikse wafel

Vers uit de streek
Dorpstraat 30a te GENDT
www.de-winterwinkel.nl
www.wijsijs.nl
info@de-winterwinkel.nl
info@wijsijs.nl

VANAF 7
MAART
WEER DE
ALLER LEKKERSTE
IJSJES UIT
DE REGIO!

Subsponsors

Postbus 1205, 6501 BE Nijmegen | Groothandelweg 10, 6515 AJ Nijmegen
T (024) 34 88 250 | E info@bongersdranken.nl | www.bongersdranken.nl
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Nieuwe Jeugdafdeling
bij De Gentenarren
Sinds jaar en dag wordt de jeugdprins of prinses geleverd door basisschool De Vonkenmorgen.
Een drukke tijd voor de leerlingen, leerkrachten en ouders. Met name de eigen dansgarde kost
ieder jaar weer heel veel tijd.In deze tijd van drukte kan daar steeds minder tijd voor vrijgemaakt
worden.
Daarom hebben De Gentenarren en De Vonkenmorgen in goed overleg besloten om het de Jeugdprins
en de organisatie daar omheen onder te brengen bij De Gentenarren. Bij de Gentenarren speelde dat
idee al langer en nu de Vonkenmorgen heeft aangegeven dat het voor hen te druk wordt, is het een
mooi moment om de plannen verder ten uitvoer te brengen.

Jeugdprins Jelmer de Guitige
en hofdames Sterre en Ghylene

De plannen zijn er, ideeen te over, maar we kunnen natuurlijk altijd enthousiaste begeleiders gebruiken
die mee willen helpen om de hele jeugdafdeling op poten te zetten. Is dit iets voor jou? Stuur dan even
een email aan info@gentenarren.nl dan gaan we snel overleggen, maar wel na het huidige seizoen.
Dit jaar komt de prins of prinses nog wel van de Vonkenmorgen en ook de dansgarde is er al bijna
klaar voor.

Historie herleeft, ook buiten Gendt
Theo Schennink stond jaren op het podium bij
de Gentenaren als Duo Driets en Drats, samen
met Oom Jan ‘maistro Giovanni Schenninski
van de Vette Kluut’ Schennink.
In Doetinchem is enkele weken geleden Theo
Schennink gepresenteerd als 37e Prins van De
Umdraeyers en tevens Stadsprins van Leutekum. Onder de naam Prins Theo 3e gaat hij
regeren met de leus: Carnaval in Leutekum:
“insaecula saeculórum”!!!, wat betekent; tot in
alle eeuwigheid. Deze historische uitspraak van
Eef Kempkes, de eerste Prins van de Gentenarren
wordt zo ook buiten de grenzen van Gendt ten
gehore gebracht.

”insaecula saeculórum”!

Sportief afslanken,
voor zowel dames als heren!
Wilt u sportief afslanken? Dat kan!
U sport bij ons in een infrarode
warmtecabine en u ontvangt daarbij
een verantwoord voedingsadvies.
• Algeheel en/of plaatselijk afslanken
• Spierversteviging
• Cellulites afname
• Voorkomt spier- en gewrichtspijn
• Werk pijnverlichtend bij reuma en artrose

BEL VOOR EEN GRATIS
PROEFBEHANDELING 06 5550 4672

Ladystyle, • www.ladystyle.nl
Houtakker 55f, 6681 CW Bemmel

De jongste uit de Distelakker
Oudste dame: Mevrouw Van Alst
Oudste man: De heer Wooning, 100 jaar!

Prinselijk bezoek aan
jongste en oudsten van Gendt

Copaco Nederland
wenst iedereen
een fijne carnaval!
SERVERS,
STORAGE &
NETWORKING

MOBILE
PRODUCTS

PRINTING &
IMAGING

DESKTOPS &
DISPLAYS

Copaco Nederland BV
Hoevenweg 21, 5652 AW Eindhoven
T 040 - 2 306 306
Bijsterhuizen 12-19, 6546 AV Nijmegen T 024 - 3 722 800
www.copaco.com www.licentieweb.com info@copaco.com

COMPONENTS
& PERIPHERALS

SOFTWARE

SERVICES &
SOLUTIONS

CLOUD
SERVICES

POINT OF
SALE

LED &
DOMOTICA

