D’n Durslag
Het carnavalesk journaal van Stichting Carnavalsgezelschap De Gentenarren
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Orde van de
Sprauwejagers
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Zondag 7 februari 12.30 u

Zaterdag 6 februari
Providentia Gendt

Zaal open 20:00 u. Aanvang Party 21:00 u.
Entree: 16 jaar en ouder. Legitimatie verplicht.
Kaarten € 10,-

De prinsentaart bakker van Lingewaard!

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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We stoempen d’r op los!
Wat vliegt de tijd. Nog even en het Carnaval barst los. We zijn pas sinds 14 november
jongstleden het nieuwe prinsenpaar van Gendt
maar we hebben intussen al zoveel mooie momenten beleefd.

Hofhouding
Bram de Stoemper
en zijn schoonheid
Daniëlle

Het meest spannende moment tot nu toe was voor
ons natuurlijk de opening van het Carnavalsseizoen, waar wij als Daniëlle en Prins Bram de Stoemper, 28ste prins van Gendt, werden onthuld. De
geheime voorbereidingen, het enthousiasme van de
Gentenarren en Waskniepers en de leuke reacties na
onze onthulling waren echt geweldig. Het is voor
ons dan ook een grote eer dat wij de komende 2 jaar
de scepter mogen zwaaien over ’t Sprauwennest tijdens het Carnavalsfeest.
Terwijl de dolle dagen nog beginnen moeten, hebben er al veel activiteiten plaatsgevonden. Stichting
Carnavalsgezelschap de Gentenarren opende het
carnavalsseizoen met het prinsenbal, organiseerde het jaarlijkse vrijwilligersgala en de inmiddels
roemruchte herenzitting. CV de Waskniepers presenteerde zich in een geheel nieuwe outfit, bakten
Gendtse riefkoeken op de kerstmarkt en organiseerde het buutgala.
Als nieuwkomers binnen het Gendtse Carnaval verbazen wij ons iedere keer weer over hoeveel vrijwil-

ligers er op de een of andere manier actief zijn om al
deze evenementen mogelijk te maken.
Dit schrijvende moet ‘De pronkzitting’ in een tweemaal uitverkochte nieuwe Providentia en het ‘Taarten bakken met de Prins’ nog gaan plaatsvinden.
Ook hier kijken wij zeer naar uit.
In deze D’n Durslag ziet u het programma voor
de komende carnavalsdagen. Een vol programma
waar voor iedereen wat te beleven valt. Speciaal
aandacht voor de maandagmiddag, waar dit jaar
voor het eerst in samenwerking met Carnavalsgezelschappen De Gentenarren, De Waskniepers en
De Narrenpoel uit Angeren het ‘Rosenmontag Festival Lingewaard’ wordt georganiseerd in Providentia Gendt. Een middag Carnaval vieren voor de hele
familie. Het beloofd een mooie middag te worden,
waarbij kinderen (in de foyer is een speciaal kinderpodium!!), ouders, opa’s en oma’s zich volop zullen
vermaken.
Wij nodigen iedereen van harte uit om er samen met
ons een bruisend Carnavalsfeest van te maken.
Dit alles onder het motto:

“We stoempen d’r op los!”
Prins Bram de Stoemper en Danielle

De Raad van Elf
Tino Lippmann (Pres)
Han Derksen
Roy Haan
Roy Joosten
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

Senaat
Herman Hoogveld
Jos Aarntzen

Annelies Hendriksen
Jos Kuijer

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

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

Bestuur en advies
Bas Hulshof (vz)
Han Derksen (pg)
Willy Rosmulder

Liz Hoogveld (sc)
Hans Hoogveld
Roy Haan

De prinsen van
Lingewaard bakken
een taart voor...
Het taartenbakken met de Prinsen van Lingewaard vond dit jaar plaats in cafe De Klok.
De prachtige taart van Prins Frank en Annita
was voor Joni en Marion Dümmer voor vele jaren
inzet voor de Gentenarren, bij heel veel activiteiten, en voor het beheer van Providentia.

Carnavalsviering H. Martinuskerk Gendt:
zondag 7 februari, 11.11 uur
“Mag ik weer meedoen” is het thema van de carnavalsviering van 2016. De eucharistiegroep van
De Gentenarren heeft in nauwe samenwerking met de pastoraatsgroep en Pastor Ineke van Cuijk
een mooie, maar ook humoristische viering in elkaar gezet.
LEF!, het carnavalskoor van de Gentenarren, heeft een aantal vrolijke, nieuwe liederen ingestudeerd en
ook Harmonie St. Caecilia draagt zijn muzikale steentje bij. Doel: een carnavaleske viering, met muziek,
zang en ruimte voor humor maar ook bezinning, want carnaval en kerk zijn van oorsprong nauw met
elkaar verbonden.

ACTIES &
AANBIEDINGEN

Kom gezellig even langs!
www.leemreise.nl

Keeping business
a pleasure.

2 paar halen = 1 paar betalen!
1 paar = 40% korting

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.

Dealmakers
in bedrijfscontinuïteit

* geldt niet voor de basis collectie
* u betaalt het duurste paar
Dorpstraat 40 • Gendt • 0481-422101

www.leemreise.nl

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

Gezellige

carnaval!

Langstraat 1, 6691 EA Gendt
tel. 0481-427777, www.guijt.nl
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Nieuwe start

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)

Ik denk dat ik mag zeggen
dat wij als Gentenarren
kunnen terug kijken op een
prachtig 55 jarig jubileum.
Er is door alle geledingen
ontzettend veel werk verzet
met organisatie en planning
van zowel een Pronkzitting
als een jubileum pronk en
receptie, met versieren van Sporthal Walburgen
en De Klok, met verschillende optredens, etc
etc en dat….terwijl we eigenlijk even dakloos
waren. Dat we desondanks prachtige avonden
hebben kunnen organiseren, mogen wij als club
trots op zijn. En ik wil langs deze weg De Klok
en Sporthal Walburgen, met de fantastische hulp
van de Walburgse Boys, hartelijk danken voor
hun medewerking.
Het seizoen na een jubileum is normaal gesproken
een moeilijk jaar. Na een jubileum haken mensen
af en is het afwachten hoe het allemaal gaat lopen.
Maar het lijkt er nu sterk op dat we een hele goede
start van een nieuwe periode van 11 jaar beleven,
exact volgens het motto van de Prins: We stoempen

Prinseparels
Sanne Derksen
Sarah Scholten
Femke Huibers
Kiki Sparnaaij
Lot Joosten
Louise Kruip

Eva Arends
Kiasha Truideman
Mirte Haan
Iris Kruip
Pien Lippmann (leidster)
Marianne Sparnaaij (alg.leid.)

Prinsegarde
Dide Sparnaaij
Iefke Milder
Rubya Truideman
Sophie Scholten
Franceska Brouwer
Lois Tjalinks (leidster)
Gera Hoogveld (alg.leid.)

Janneke Hulshof
Ghylene Tuideman
Lisa Reijmers
Fleur van Ede
Aukje Dummer
Anke Kregting (leidster)

Gentekwèkers
Hans Grob
Peter Hetem
Cor Kregting
Lex Hendriks
Emile Kruip
Boudie Helling
Joni Dümmer

John van Bon
Bas Hulshof
Bart Reijmers
Niek Kersten
René Kregting
Frank Hetem

Genen
Als u dit stukje gaat lezen
dan zijn de Drie Dolle Dagen
ongetwijfeld zeer nabij. Misschien raakt dat u in meer
of mindere mate, zelf laat
het carnaval mij zeker niet
onberoerd. Vanaf de elfde
van de elfde hangt mijn
presidentskostuum en bijbehorende attributen voor het grijpen, net zoals
een uitrukpak van de brandweer.
Carnaval is mij van huis uit nou eenmaal met de
bekende paplepel ingegeven, het zit zo gezegd dus
in de genen. Als dit dan bij u niet zo het geval is zult
u zeggen, dan is dat net zo als bij een virus of bacterie, daar zit je normaal natuurlijk niet op te wachten,
je kunt het echter nog zeker wel krijgen. De drang
om mee te doen aan een feest van zotte en dwaze,
schik maken, plezier beleven aan het dragen van
allerlei soorten uitdossingen en natuurlijk op zijn tijd
samen met elkaar genieten van een lekker putje bier.

Samen in beweging
Op 6 februari is het weer
zover. Om 11.11 uur vindt in
het prachtig gerenoveerde
Providentia de gezamenlijke
sleuteloverdracht plaats.
Alle prinsen uit de woonkernen ontvangen van mij
de sleutel om zo vier dagen
lang te gaan regeren over
hun woonplaats.
Ik draag met een gerust hart de heerschappij van
Gendt over aan uw prins Bram de Stoemper en zijn
schoonheid Daniëlle.
Immers de Gentenarren hebben meer dan een halve
eeuw ervaring in hoe carnaval gevierd moet worden.
Ze hebben dan ook wederom een fantastisch programma voorbereid. Daarin ontbreekt uiteraard
niet de altijd weer mooie verlichte carnavalsoptocht
op zaterdagavond.
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d’r op los. We gaan gewoon door. Een prachtig
nieuw Providentia als thuishonk. Na wat aanloop
moeilijkheden heeft iedere groep redelijk zijn plekje
gevonden. De samenwerking met het beheer en met
Harmonie St Caecilia en Schutterij St Sebastianus
verloopt uitstekend.
Er is ook veel verjonging binnen de club, en daarmee bedoel ik niet de nieuwe hofmaarschalkjes en
gentejokertjes die binnenkort geboren gaan worden.
Verjonging in de Raad van 11, het bestuur en de
programma commissie brengt nieuw elan, nieuwe
ideeën: de (oudere) jeugd, heeft de toekomst.
Alleen maar goed. Een heel goed voorbeeld is het
Rosenmontag festival. Een nieuw initiatief, vanuit
de Rv11 en met heel veel inzet van Roy Haan
en Wim Meijer, om het carnaval in Gendt op de
maandag weer nieuw leven in te blazen. In nauwe
samenwerking met de dorpen om ons heen. Dit kan
alleen maar een succes worden. Kom ook. Zorg dat
je er bij bent.
Ik wens iedereen een fantastische carnaval toe,
van Schöttelingen tot bewoners van Zorgcentrum
St. Jozef, van Prinsenparels tot Sprauwejagers: een
driewerf Alaaf
Bas Hulshof, Voorzitter

De momenten hiervoor bij carnaval zijn legio, zeker
bij Carnavalsgezelschap De Gentenarren is er volop
feest voor jong en oud. Wellicht komen wij mekaar
wel tegen bij een van onze activiteiten waarbij we dit
jaar gelukkig weer gebruik kunnen maken van onze
eigen theaterzaal Providentia. Of ik u dan zal herkennen zal vermoedelijk geheel afhangen van uw
vermomming. Mocht u hiervoor nog geen inspiratie
hebben dan heb ik wellicht nog wel een paar tips.
Wat dacht u om te gaan als een echte “Sprauwejager” en daarmee iedereen er nog maar eens op te
wijzen dat onze eigen kersenbongerd mot blieve, of
maak de blits als “Motorrijder” in een lekker lederen
vet vest, dat doet het dit jaar zeker heel goed en niet
te vergeten als “Wielrenner” met een fel roze shirt
met toebehoren als verwijzing naar de Giro d’Italia
die in het voorjaar door ons mooie durp komt.
Ik wens u allen een heel fijn en plezierig carnaval toe en laat me graag door “deze en genen” de
komende dagen blij verrassen.
Alaaf, Helau, Alaaf
Tino Lippmann, President
Nieuw is het “Rosenmontag Festival Lingewaard”
op 8 februari dat de stemming in het “Sprauwenest” zeker doet verhogen. Een festival dat samen
met de Gentenarren georganiseerd wordt door carnavals-verenigingen De Narrenpoel uit Angeren,
De Kleibakkers uit Haalderen en De Waskniepers
uit Gendt. Het belooft voor jong en oud een prachtige carnavalsmiddag te worden. Een initiatief dat
ik van harte toejuich temeer dit ook een goede
invulling geeft aan het gemeentelijk thema van
2016 “samen in beweging”. Met zo’n festival kun je
namelijk een grote bevolkingsgroep in beweging
krijgen om zo het carnaval tot een waar Lingewaards volksfeest te laten uitgroeien.
Ik hoop dat de inwoners van Gendt een groots
carnaval tegemoet gaan. Onder het motto “We
stoempen er op los” wil ik de Gentenarren, de Waskniepers en de jeugdprins met zijn gevolg plezierige
carnavalsdagen toewensen.
Gendt, Alaaf
Marianne Schuurmans-Wijdeven
Burgemeester van Lingewaard
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De adviseurs van Flynth vindt u o.a. in: Elst, Industrieweg oost 19, (0481) 36 51 51,
elst@flynth.nl of kijk voor meer informatie op www.flynth.nl
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Caravanstalling Lingewaard
opent haar deuren!
Stal uw caravan veilig en vertrouwd!

3VJNN2BBOTUBMMJOHTSVJNUF
1MBBUTWPPSNFFSEBOPCKFDUFO
%FTUBMMJOHCFWJOEU[JDIJOFFOTUPGBSNFå
FOWPDIUWSJKFIBMPQCFUPOWMPFS
1FSNBOFOUDBNFSBUPF[JDIUFOUPFHBOHTIFL
3VJNFPQIBBMUJKEFO

Mogelijkheid voor extra services;
o.a. wasservice, bandenopslag, bandenspanningservice
Meer weten? Bel met Bob Scholten! 5FMFGPPO
Locatie7FJMJOHXFH -"#FNNFM

Caravans

7PVXXBHFOT

www.caravanstallinglingewaard.nl

$BNQFST

0MEUJNFST

Boten
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56 jaar Gentenarren,
53 jaar mijn steentje
bijgedragen!
Lef
Rob Baas Dirigent
Bas en Mireille Hulshof
Peter en Diana Hetem
Joni en Marion Dümmer
Henny Wigman
Myriam Brom

Hans en Gera Grob
Cor en Henny Kregting
John en Ans van Bon
Marga Sommeling
Ans Nissen

De GenteJokers
Leeke Bouwens
Toon Lippmann

Kevin Opgenoort
Tim Rutten

De Zwabberbent
Nico Jansen
Jos Pruijn
René Wilting
Joni Dümmer
Frans Brouwers
Nol Kuster

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

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

Theo Aaldering

Programma commissie
Marion Dümmer (regie)
Pieter Rasing
Hans Hoogveld
Evelien Haan
Marianne Sparnaaij

Activiteiten ondersteuning
Haarstudio Simone
(Haarverzorging, grime en make-up)
Diede Derksen, Ddesign (posters activiteiten)
Niels Sparnaaij, Foto Mireat (fotografie)

Op 7 jarige leeftijd proefde ik al mijn eerste
carnavalsplezier. Prins ”Frans de geoliede” had
graag vrouwelijk schoon om zich heen.
Hij startte de Prinsegarde met 6 meisjes. Waarvan
er later 4 van de familie Verhoeven bij kwamen.
Ik begon als klein meisje dat overal voorop danste.
De pakken kwamen uit Duitsland, strakke jasjes,
korte plooirokjes en hele hoge Kolbakken. Muziek
en dans bedacht hij, zo ook de trainingen 1 keer in
de week, die erg gezellig waren.
Na een aantal jaren nog 2 andere trainsters te hebben
gehad, vond men mij oud en kundig genoeg de
functie van trainster over te nemen. In de begin jaren
heb ik veel bijval gehad van de familie Eltink. Eenmaal alleen verzon ik zelf alle dansen en maakte
alle Kostuums. Daarvoor heb ik kilometers stof
verwerkt. 4 maanden per jaar draaide bij ons thuis
alles om carnaval, kamers vol kostuums en toebehoren. Zodoende had ik er in die maanden er een
stel “dochters”bij. Lief en leed werden er soms gedeeld. Zeer vele meisjes zijn de revue gepasseerd,
soms wel 8 jaar dezelfde groep. Met sommige heb
ik nu nog contact.

Na de repetitie gingen de lampen uit en speelden
we verstoppertje in Providentia of een nachtje blijven slapen met een stel meiden, geweldig! Later heb
ik daar een jongere groep bij opgezet, de pareltjes.
Dit om een betere doorstroming te creëren naar de
prinsegarde. Dit waren 18 meiden van klein naar
groot, die ik alleen begeleidde. Veel werk maar oh
zo leuk.
Door de jaren heen kwamen er vele andere functies
op mijn pad, bestuur, het opzetten van de programma commissie, regie voeren op alle avonden, het
mede opzetten van de Caribische zomeroptocht.
Daarnaast ook nog 2 jaar als prinsenpaar mogen
meedraaien wat natuurlijk de kers op de taart was.
Mijn man Sjaak heeft nog 6 jaar de functie van
president van de Gentenarren uitgevoerd.
De laatste 20 jaar ben ik chef protocol geweest en
mocht deel uitmaken van de prinsencommissie. Een
bijzondere taak, het mede uitzoeken van het nieuwe
prinsenpaar en alles wat daarbij komt kijken.
Ook maakte ik de kleding van de hofdames dat een
welkomend geschenk was, zo bleek vele jaren.
Binnen een mooie en gezellige vereniging de protocollen bewaken was niet altijd eenvoudig. (toch
Frank en Niels?). Dit alles heeft mij de titel “senator”
opgeleverd. Carnavals gezelschap De Gentenarren
is na 53 jaar een deel van mijn leven geworden.
Doordat thuis bij de familie Verhoeven alles in het
teken stond van carnaval, is alles met de paplepel
ingegoten. Mijn ouders waren carnavalisten van
het eerste uur. Mijn moeder van 93 heeft alle pronkzittingen meegemaakt, op-een-na wegens ziekte.
Ik wens een ieder een geweldig carnavalsseizoen,
zoals ik er 53 heb mogen mee maken.
Annelies Hendriksen- Verhoeven.

Prinselijk bezoek aan
jongste en oudsten van Gendt
Jongste: Tigo, zoon van
Jaap en Annelies Sommerdijk
Allerjongste: Teun, zoon van
Frank en Sanne Martens
Oudste dame: Mevr. Van Alst
Oudste man: Dhr. Wooning

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

Hans Hoogveld elektrotechniek is voor steeds meer opdrachtgevers een aantrekkelijke partner. Niet alleen omdat we 70 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.

Fysio Lingewaard
Doornenburg
0481 - 42 10 44

Herman Vetsuypens
06 - 5422 8873

Joost Blom

Fysio Lingewaard
Bemmel
0481 - 46 16 87

06 1954 4831

www.fysio-lingewaard.nl

Licht- en krachtinstallaties •
Brand- en alarmsystemen •

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

Ventilatie - airconditioning •
Datanetwerken •

Bruiloften • Partijen • Warme en koude buffetten • Lunches • Brunches • Diners • Boerengolf
Oud Hollandse spelen • Kinderfeestjes • Indoor midgetgolf • Bruiloften • Partijen • Warme
en koude buffetten • Lunches • Brunches • Diners • Boerengolf • Oud Hollandse spelen
Kinderfeestjes • Indoor midgetgolf • Bruiloften • Partijen • Warme en koude buffetten • Lunches
Brunches • Diners • Boerengolf • Oud Hollandse spelen • Kinderfeestjes • Indoor midgetgolf

27 maart
en 28 maart
12.00 - 15.00 uur

Langstraat 10a, 6691 EG Gendt
Tel. 0481 - 421288 • Fax 0481 - 425202
hoogveldelektra.nl

Paasbrunch
18 juni
Waayse avond
MUZIEK

Sowieso

Voor informatie of reserveringen: Rijndijk 67 Doornenburg
Tel. 0481 - 42 49 13 • www.eetdrinkfestijndewaay.nl

feesten
of uit eten?
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15e editie Verlichte Carnavalsavondoptocht Gendt
dtse
Gcehn
tcommis
De bonte stoet van carnavallisten en verlichte
praalwagens zal wederom te bewonderen zijn
wanneer ze zondagavond 7 februari 2016 de
straten van Gendt doorkruisen. Dit jaar mogen
we de Mallet Percusion band uit Rhenen begroeten. Zij zullen met een vrolijke noot en een
geweldige show voorop in de optocht te bewonderen zijn.

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
het centrum van Gendt aan. Daar vindt de muziek
show van Janssen Sound en Light plaats. Het einde
van de optocht is ongeveer 21.00 uur bij de hoek
Dorpstraat/ Wilhelminastraat.
Om de optocht extra vrolijk te maken willen we
vragen of de straten/ huizen versierd kunnen
worden in carnavalsfeer. De deelnemers weten dit
enorm te waarderen.

Verzamelplaats loopgroepen en enkelingen:
is op de parkeerplaats naast Winkelcentrum Julianahof ". Om 19.00uur zullen ze onderbegeleiding
samen met de prinsenwagens naar Villa Ganita
vertrekken voor start optocht !.

Aanvoer route praalwagens: is de weg volgen
naar de rotonde Kruisstraat - Langstraat en neem
de afslag naar de Kruisstraat richting Kommerdijk
en Poelwijklaan #.

opto

sie

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 - 46 00 26 70 of 06 - 21 58 30 02
De optochtcommissie bedankt voor hun grote
steun en medewerking de sponsoren die het
mogelijk hebben gemaakt de optocht te realiseren.

de Carrousel
Opstelplaats praalwagens:

opstellen in de

Poelwijklaan $.
.Na de optocht zijn optocht deelnemers en carnavalsvierders welkom in zaal Providentia te Gendt
%. Hier vindt een vrolijke after optocht party
plaatsen de toegang is gratis. Nadat de jury de
puntentelling gecontroleerd heeft zal de prijsuitreiking plaatsvinden (rond 22.00 uur). Ook deprijs
trekking van de carnavalsloterij zal dan plaatsvinden. De prijzen hiervan zijn vanaf woensdag 10
februari af te halen bij schoenmakerij Nico Jansen.

Dio Carla
C.I. Restaurant Majulah
Cafetaria Flintrop
Chocolaterie Alberdeco
Cafetaria Gendt
De Klok Horeca Gendt
Leenders Bike Totaal
Bloemsierkunst De Gent
Express Wear
Autobedrijf van Sambeek
Haarstudio Simone
Tuincentrum De Pas
Home Garden Shop
Vos transport/milieustraat
Installatiebedrijf Pere
Wiecherink Bouwmaterialen
Ook dank naar alle vrijwilligers,
want zonder deze mensen zal
de optocht niet kunnen
plaatsvinden.

De uitslag verlichte avondoptocht en loterij
zullen ook op de website van de Gentenarren (optochtcommissie) worden
vermeld. We nodigen u van harte
uit om naar Providentia te
komen om de after
optocht party mee
te komen
vieren.

lwij
Poe

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 wordt beëindigd
voor de praalwagens

klaa
n

Route optocht

Uw BouwGarant aannemer in de regio

Arnhem • Nijmegen • Ede • Tiel • Culemborg

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

www.derksmontage.nl

Voor uw
tuingeluk!
• ontwerp
• aanleg
• sierbestrating • tuinrenovatie
• onderhoud
• beplanting
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

Mireille Mom Uitvaartverzorging
verzorgt uitvaarten voor families met
persoonlijke wensen. Onze overtuiging
is dat schoonheid troost. Daarom geven
wij veel tijd en aandacht, zodat families
bewuste keuzes kunnen maken. Door
creatief mee te denken, vertalen wij
de uitvaartwensen tot een liefdevol en
persoonlijk afscheid.

Dorpstraat 26, Gendt Tel. 0481 - 421100
info@bloemsierkunstdegent.nl

Ongeacht uw verzekering kunnen en
mogen wij de uitvaart voor u regelen.

www.schoonheidssalonerika.nl

Galgendaal 3a | 6691 MD Gendt | T: (0481) 42 00 02 | www.mireillemomuitvaartverzorging.nl

Autobedrijf Wouter Hageman

Gratis leenauto

bij onderhoud, ruit- en schadeherstel van uw auto

Henri Dunantstraat 3-4 Gendt • Telefoon 0481 - 42 50 00 • www: wouterhageman.nl

Service dealer

D’n Durslag
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Programma Dolle Dagen
in Providentia
Donderdag 4 februari:
 Pronkzitting Zorgcentrum St. Jozef: 19.00 uur

Vrijdag 5 februari:
 Schoolcarnaval en onthulling jeugdprins
 Sleuteloverdracht Jeugd: 16.00 - 17.00 uur
 Schöttelingenbal: 19.00 - 22.00 uur
voor alle carnavalsjeugd van 8-12 jaar

Zaterdag 6 februari:
 Sleuteloverdracht aan de Prinsen van Lingewaard,
van 9.30 - 14.00 uur.
 Apres Ski Party met DJ Donny (16+): 21.00 - 1.00 uur

Zondag 7 februari:
 Carnavalsviering “Mag ik weer meedoen”
in H. Martinuskerk Gendt m.m.v. LEF!
en Harmonie St. Caecilia: 11.11 uur
 Uitreiking Sprauwejagersbeeldje in Kersenbongerd,
met aansluitend receptie: 12.30 uur
 Verlichte Optocht in de straten van Gendt: 20.00 - 23.00 uur
 Feest en prijsuitreiking na de Optocht: 21.00 - 24.00 uur

Maandag 8 februari:
 Rosenmontag Festival 12.00 - 19.00 uur

Dinsdag 9 februari:
 Nacht van de Natte Za’doek: 20.00 - 24.00 uur

Orde van de Vlinder
Jos Kuijer ontving uit handen van Burgemeester Schuurmans de
Orde van de Vlinder 2015 voor zijn vele werk voor de Gendtse
gemeenschap en De Gentenarren in het bijzonder. Jos heeft afgelopen
jaar afscheid genomen na vele jaren lidmaatschap van de Raad van
Elf, hij was President van de Gentenarren van 1995-2002, is Initiator
en nog steeds drijvende kracht achter het Lingewaards Vrijwilligersgala
en actief Lid van Sprauwejagersgilde.

Glas-in-lood raam
bij optreden
De Gentekwekers
Gendts Carnaval in Glas-in-lood:
De Gentenar als spil in een kleurrijk
schouwspel, gedragen door Waskniepers
en de GenteKwekers zingen het hoogste lied.

Orde van de Sprauwejager 2015
Onder auspicien van de Stichting Gacrnavalsgezelschap de Gentenarren heeft het Sprauwejagersgilde wel overwogen de Orde van
de Sprauwejager 2015 te verlenen aan SCG De Gentenarren wegens
buitengewone verdiensten voor de hele burgerij van Gendt en dit al
55 jaar met heel veel inzet.

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

De ambachtelijke
slager in Lingewaard!
Buurman
Slagerij & Worstmakerij
& Catering

Bemmel
Markt 41A,
6681 AG Bemmel
tel. 0481-451655

Gendt
Dorpstraat 28,
6691 AX Gendt
tel. 0481-422383

Huissen
Van Wijkplein 2,
6851 MC Huissen
tel. 026-3251283

www.slagerijbuurman.nl

Schoenmakerij
Julianastraat 25, Gendt
Tel. 0481 - 424963

•
•
•
•
•

Kersen 35 soorten
Groente - Fruit
Aardappelen
Vlees
Zuivel - Kaas - Eieren

•
•
•
•

Bak - broodmeel
Streekproducten
Fruitmanden
Cadeau’s

Een kado van De Geer valt altijd in de smaak!

Flierensestraat 5 - Gendt Tel. 0481 - 42 16 12
wwwboederijwinkeldegeer.nl
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Rosenmontag
Festival Lingewaard

Nieuw carnavalsfestival voor jong en oud

Jos Pruijn, Niels Sparnaaij en Jasper Joosten

Foto’s:
Foto Mireat Gendt

Vormgeving en realisatie:
Richard van Driel
Drukwerk ABC, Doornenburg

De Versierders!
Binnen Carnavalsgezelschap De Gentenarren,
zijn wij vóór het carnaval druk bezig met het
aankleden van Zaal Providentia. Wij zorgen
ervoor dat alles er tijdens de dolle dagen ‘op
en top’ uitziet.
Zo zijn we o.a. verantwoordelijk voor het opbouwen
van de loge voor het Prinsenpaar en de Raadsleden.
Ook kleden we de zaal aan met ballonnen en
slingers, zorgen we ervoor dat de aankondigingsborden voor de diverse evenementen worden
geplaatst en zijn we druk met het optocht-klaar
maken van de carnavalswagen. Na alle festiviteiten
van de Gentenarren zorgen wij er natuurlijk voor dat
alles weer netjes wordt afgebroken en opgeruimd.
Dit alles onder het genot van een drankje.
De Versierders bestaan inmiddels uit 9 personen,
en zijn een mix van denkers en doeners. Lijkt het je
leuk om ons hierbij te helpen? Laat het ons weten
via info@gentenarren.nl
Extra handen zijn namelijk altijd welkom!
Groet, Roy Joosten

Confetti
Confituur, een synoniem van jam, komt van
het Franse confiture, wat verwant is aan
konfijten, dat “in suiker leggen” betekent.
Confiture stamt uiteindelijk van het Latijnse
confectae, waarmee ingelegde vruchten werden
aangeduid die als medicijn dienden.
Het woord confetti stamt uit het Italiaans
en heeft dezelfde Latijnse herkomst.
Bij het Italiaanse carnaval werden door narren
zoetigheden (confetti dus) in de menigte geworpen.
Later werd dit vervangen door
veelkleurige papierschijfjes, en dat is hoe we
confetti in het Nederlands kennen.

Op maandag 8 februari a.s. vindt in Providentia
Gendt het Rosenmontag Festival plaats. Een
nieuw carnavalsfestival voor de hele familie,
georganiseerd door de carnavalsverenigingen
De Narrenpoel uit Angeren, en de Waskniepers
en de Gentenarren uit Gendt.
Het Rosenmontag Festival begint om 12:30 u. en eindigt
om 18:00 uur Na afloop serveren zowel Grand
Café Nr.19 als Café De Klok een speciaal Rosenmontagmenu. In Café De Klok gaat het feest daarna
verder met het traditionele ‘Klokken bij De Klok’.
Gezellig carnaval vieren zonder oppasproblemen
“Veel mensen willen eigenlijk gezellig ouderwets
carnaval vieren, maar hebben een oppasprobleem
als ze jonge kinderen of kleinkinderen hebben”,
verklaart Roy Haan van de Gentenarren. “In het
verbouwde Providentia hebben we de beschikking
over 2 zalen en kunnen we een carnavalsfeest maken
voor de hele familie. Zo is het voor iedereen feest:
kids, ouders en grootouders.”
Breed gedragen carnavalsfeest
“Het idee van breed gedragen carnavalsfeest sprak
ons direct aan,” vertelt Johan Wagenaar van carnavalsvereniging de Narrenpoel. “Wij willen met
zoveel mogelijk mensen samen carnaval vieren.
Er zijn in de aanloop ook al veel kaarten verkocht,
dus het is nu al zeker dat er veel kids, ouders en
grootouders zullen zijn. Niemand hoeft zich te jong
of te oud te voelen. Gewoon een kaartje kopen en
ouderwets van het carnaval komen genieten.”
Doorlopend vertier op twee podia
Bezoekers krijgen een zeer compleet en gevarieerd
programma voorgeschoteld, belooft Wim Meijer
van het organiserend comité: “We hebben goed
geluisterd naar alle wensen en hebben een keur aan
artiesten kunnen vastleggen om dit carnavalsfeest
direct een goede start te geven. Het is een festival
met doorlopend vertier op twee podia.”

Sleuteloverdracht
Zaterdag 6 februari verzamelen alle Prinsen van
de gemeente Lingewaard zich in ‘t Sprauwenest
voor de sleuteloverdracht.
De sleuteloverdracht is altijd weer een bijzondere
gebeurtenis en heeft daarmee een aparte betekenis.
Met deze handeling geeft Burgemeester Schuurmans de sleutel van resp. Angeren, Bemmel, Doornenburg, Haalderen, Huissen en Gendt aan de, in
deze periode heersende Prins. Hiermee word het
startsein gegeven voor het carnavalsfeest. Een traditie die in vele carnavalsvierende dorpen tot op de
dag van vandaag in ere wordt gehouden.

Programma grote zaal
In de grote zaal treedt de ervaren Brabantse carnavalsband Nightwind op. Daarnaast maken artiesten
als Claudia Ansel, Glenn van Dijk en Hugo Peeters
hun opwachting. Tussen de bedrijven door houden
de Deurdweilers, de ZwabberBent en de GenteKwèkers de carnavalssfeer erin. Ook vindt tijdens
het festival de verkiezing plaats van het beste carnavalslied van Lingewaard.
Programma kinderzaal
In de foyer wordt voor de kinderen een zaal met een
eigen podium ingericht. Er komt een carnavalsdisco
en er zijn optredens van de Knieperinnen, de PrinseParels en het populaire Plee & Pinda. Kinderen
kunnen tussendoor ook naar de grote zaal. Er is
toezicht bij de buitendeur; kinderen mogen niet
naar buiten zonder ouderlijke toestemming.
Aanvulling op het kindercarnaval
Het Rosenmontag Festival is een aanvulling op het
traditionele kindercarnaval op dinsdagmiddag,
legt voorzitter Fons Janssen van de Waskniepers
uit: “Het kindercarnaval wordt met name door de
jongere kinderen bezocht. Dat is al jaren een succes
en dat blijven we organiseren. Het Rosenmontag
Festival is een welkome aanvulling omdat dit een
carnavalsfeest is voor de hele familie. Nu kunnen
wij ook feest vieren met onze oudere achterban.”
Kaarten
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Providentia in Gendt,
het Dorpshuis in Angeren en via www.gentenarren.nl. De entreeprijs voor volwassenen bedraagt
¤ 5 (inclusief consumptie), kaartjes voor kinderen
kosten ¤ 2,50 (inclusief ranja en loterij).
Gratis pendelpus
Gedurende de hele middag pendelt er een gratis
Rosenmontagbus tussen Gendt en Angeren. De
eerste bus vertrekt om 12:00 uur bij het Dorpshuis
in Angeren.
Het programma is als volgt:
9.30 uur ontvangst van alle carnavalsgezelschappen in de foyer van Providentia
10.30 uur alle carnavalisten gaan naar de naastgelegen Kersenbongerd voor een verrassing!
11.00 uur terugkomst in Providentia
11.11 uur officiële binnenkomst van de Prinsen
met hun Prinsessen en hofhoudingen
11.25 uur openingswoord Burgemeester
Schuurmans
11.30 uur uitreiking van de Vlinders, diverse
optredens en officiële sleuteloverdracht
13.30 uur einde programma in de zaal en start van
de after party in de foyer
Wees welkom om samen met alle carnavalisten van
Lingewaard de start van de Dolle Dagen te vieren in
‘t Sprauwenest. 3 x alaaf!

Rosenmontag aanbieding
Plate zalm,
schnitzel of saté
Vooraf reserveren!

€ 12,50

Wij zijn Rosenmontag geopend vanaf 16.00 uur
Dorpstraat 19 Gendt Tel. 0481 - 42 49 47

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

Winkelcentrum Julianahof Gendt • Viergever 0481 - 422945

Wegbebakening

Jeurissen
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

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

Veilingweg 12-14

Speciaalzaak voor de vakman
en de doe-het-zelver
6851 EG Huissen

Woonservicewinkel T. 026 32 50 582

w w w. jeu rissen.net

Laat u inspireren

®
INSPIRATION

www.schellevis.nl

Schellevis Beton B.V. Postbus 14, 4270 BA Dussen, Tel: +31 (0)416-391147 Fax: +31 (0)416-392222

u
DurftDurft
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ondernemende
te kiezen
voor een
accountant?
accountant?
ondernemende

Tel. 0481 - 42 12 55
www.concordiagendt.nl
U kunt ons ook vinden op facebook

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

Carla
Dorpstraat 26 Gendt 0481-421647

accountant?

www.jonglaan.nl
www.jonglaan.nl
www.jonglaan.nl

Ondernemende Accountants

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

Ondernemende Accountants
Ondernemende Accountants

Wijnzinnig Gendt wenst iedereen een fijne carnaval

Alle merken

welkom!
Dorpstraat 34 - Gendt

www.wijnzinnig.eu

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

A N A
CKRA AV LS
R K ERS
Gendt

dorpstraat 68

Uw makelaar voor
Gendt en omstreken!
Dorpstraat 17a, Gendt • 0481 - 42 16 46Dorpstraat 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

Wij wensen prins Bram de Stoemper en zijn
schoonheid Daniëlle een geweldige carnaval toe.

Klappenburgstraat 1b, Bemmel
Telefoon (0481) 48 31 22
info@klarenbeekvastgoed.nl
www.klarenbeekvastgoed.nl

Geert Bouwman
Automatiseringsadvies
Schoutstraat 108
6691 JJ Gendt
Mobiel
06 - 5572 5659
E-mail:
geertbouwmanaa@gmail.com

Uniek, origineel en verassend

PREZEND

Eigenwijs in kerstpakketten!
www.prezend.nl

Centrale verwarming
Gas • Water en Sanitair
Dakbedekking • Onderhoud
Elektrotechniek • Airconditioning
Duurzame energietechniek
De Houtakker 12, Bemmel \ Tel (0481) 461 656
info@hullenaar.nu \ www.hullenaar.nu

Discoshows,
presentaties,
evenementen
en meer...
Biezenkamp 27, Gendt
0481- 425 240

www.magic-events.nl

Carnavalsfestival voor de hele familie

Rosenmontag
festival
LINGEWAARD
GROTE ZAAL

8 FEB 2016
12:30 - 18:00
PROVIDENTIA
GENDT

Nightwind coverband
Claudia Ansel
Deurdweilers
Hugo Peeters
ZwabberBent
Glenn & Kinki Sminki
De GenteKwèkers
€5
ENTREE

Verkiezing beste
carnavalslied
van Lingewaard!

(INCL. 1 CONSUMPTIE)

KINDEREN
€ 2,50
INCL. RANJA EN
GRATIS
LOTNUMMER

KIDSPODIUM FOYER

PrinseParels
Carnavalsdisco 4 kids
De Knieperinnen
Plee & Pinda
DJ Hansie Pansie

De Narrenpoel

De Waskniepers

De Gentenarren

Angeren

Gendt

Gendt

Kaarten verkrijgbaar op www.gentenarren.nl / Providentia Gendt / Dorpshuis Angeren

