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Beste mensen,
Wat was 2020 toch een vreemd jaar! 
De Carnaval was amper afgelopen en 
toen ging de boel op slot. Veel sociale 
activiteiten konden niet doorgaan 
en ook het verenigingsleven kwam 
praktisch stil te liggen. Zeker nu de 
corona crisis al zo lang duurt, besef 
je pas hoe bijzonder het sociale- 
en verenigingsleven in ons mooie 
stadje Gendt is en hoe erg je het 
mist. In zijn voorwoord schrijft onze 
President hier hele mooie woorden 
over. Ook Janneke en ik hebben erg 
veel respect voor de initiatieven, 

creativiteit en het doorzettingsvermogen van de mensen uit 
Gendt. Vooral de ondernemers willen wij graag een hart onder de 
riem steken, want de meesten hebben het erg zwaar. Bij deze ook 
een oproep aan iedereen om lokaal te blijven kopen!

Bij woorden als “coronamoeheid” en “lockdownstress” krijgen 
helaas steeds meer mensen een beeld en het raakt ons allemaal. 
2021 zal de boeken in gaan zonder Carnaval en ook het corona 
virus hebben we nog niet onder controle, maar er schijnt licht aan 
het einde van de tunnel. In 2021 gaan we er samen voor zorgen 
dat 2022 weer onvergetelijk zal worden. En dan onvergetelijk in de 
goede zin van het woord. 2022 zal weer ouderwets gaan bruisen 
en knallen op alle fronten in Gendt. Ook zullen we in 2022 weer 
samen met jullie allemaal gezellig Carnaval gaan vieren! Hopelijk 
kunnen we dan, zoals Eef Kempkes altijd zei, mekaor dan wêr us 
lekker vashouwe!

Eef Kempkes was de eerste Prins Carnaval van Gendt. “How mekaor 
maor us lekker vas” en “Lief zien veur mekaor” waren twee motto’s 
van Eef. Als we in deze moeilijke tijd lief zijn voor elkaar, kunnen 
we elkaar het snelste weer eens lekker vasthouden. Daar gaan we 
voor. Ons eerste jaar als Prinsenpaar was geweldig. We hebben 
nieuwe mensen leren kennen en heel veel mooie herinneringen 
mogen maken. We hebben daarom ook geen minuut getwijfeld 
om er nog een jaar aan vast te plakken. Ik ben er dan ook trots op 
dat ik in de voetsporen mag treden van Prins Frans de Geoliede en 
Prins Piet den Bouwmeester (3 jaar namens De Gentenarren en 
De Waskniepers de scepter mogen zwaaien over ‘t Sprauwenest).

Voor dit jaar houden we de moed erin met deze mooie uitgave 
van D’n Durslag. Net zoals onze Burgemeester in haar voorwoord 
schrijft, is een bedankje aan de redactie van D’n Durslag inderdaad 
wel op zijn plaats. Hopelijk brengt deze uitgave wat vrolijkheid, 
vertier en roept het mooie herinneringen op. Herinneringen 
die we volgend jaar graag weer omzetten in een live en groots 
Carnavalsfeest. Oftewel: Gin gezeur, we gaon d’r veur!

Gin gezeur we gaon d’r veur!
Blijf gezond en wij hopen jullie allemaal snel weer te zien!
Gendt Alaaf!
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Voorwoord 
burgemeester 

Beste mensen,

Met veel plezier 
schreven mijn voor-
gangers Marianne 
Schuurmans en 
Josan Meijers op 
deze plaats een 
voorwoord voor d’n 
Durslag. Die traditie 
zet ik heel graag 
voort. Ik draag het 
carnaval namelijk 

een warm hart toe. Graag had ik tijdens dit 
jaarlijkse volksfeest mensen leren kennen en 
feest gevierd met bekenden die ik sinds mijn 
vertrek van mijn geboortegrond uit het oog 
ben verloren.

Maar, net als met zoveel andere evenementen, 
valt die wens dit jaar door corona in het water. 
Geen biertje in het café, geen samenkomst met 
groepen vrienden, laat staan drukbezochte 
pronkzittingen en dolle carnavalsdagen.

En dat is een bittere pil; veel inwoners van 
deze mooie gemeente kijken gewoonlijk op 
aswoensdag al uit naar de editie van het 
jaar erop. Zeker dit jaar, waarin we door 
alle beperkingen wel een verzetje kunnen 
gebruiken.

In Gendt hadden ze daar iets op bedacht: 
een digitale pronkzitting; niet live vanuit zaal 
Providentia maar via de computer in de eigen 
woonkamer. Helaas gooide de lockdown op 
het laatste moment roet in het eten...

Wat ondanks alles wél is gelukt, is het maken 
van d’n Durslag die voor u ligt. Zo zorgen de 
Gentenarren toch nog voor wat vrolijkheid in 
deze sombere en donkere tijden. Ik dank de 
redactie voor al hun harde werk, creativiteit en 
doorzettingsvermogen.

Ik wens u veel leesplezier en verlang met u naar 
aswoensdag: dan kunnen we ons verheugen 
op de editie van 2022. Die wordt volgens mij 
feestelijker dan ooit!

Gendt Alaaf!
Nelly Kalfs
Burgemeester van Lingewaard

Voorwoord president 
Hoe zou ’t Sprauwenest eruitzien zonder zijn 
dorpsfeesten, zoals het Carnaval, het kersenfeest 
of de Gendtse kermis? Hoe zou het leven in 
Gendt zijn zonder ons dorpscafé De Klok, 
sportcafé, dorpshuis of restaurant nr. 19? Wat 
zou Gendt zijn zonder onze verenigingen zoals 
de Schuttersgilde St. Sebastianus, v.v. De Bataven, 
sport- en speeltuinvereniging Hulhuizen, 
Harmonie St. Caecilia, De Gentenarren, De 
Waskniepers en alle andere verenigingen en 
stichtingen die ons stadje rijk is. Oersaai zou ik een 
jaar geleden hebben geantwoord, niet wetende 
dat dit ooit een werkelijkheid zou worden.

En nu, na maanden van lockdowns, quarantaines en isolatie hebben we kunnen 
ervaren hoe het is. En eerlijk is eerlijk, het antwoord is er niet veel anders op 
geworden, het is Oersaai! Nog meer dan anders weten we nu hoe trots we op Gendt 
mogen zijn. Want zelfs in deze crisistijd zijn er veel mooie initiatieven geweest. Van 
ons eigen seizoensopeningsfilmpje op 11 november jl., tot de surprisebox van St. 
Sebastianus, de pubquizen en afhaalmaaltijden van De Klok en bijvoorbeeld de 
activiteiten bij ’t Gendtse (Zwembad Walburgen). Maar ook Gendt Vooruit begint 
een steeds nadrukkelijkere rol te spelen om ons stadje mooier en mooier te maken. 
Hoewel de kerkklok doet vermoeden dat de tijd in Gendt al jaren stil staat, is er 
meer dan genoeg gebeurt in ons mooie Gendt.

Voor wat betreft de Carnaval was al vroeg duidelijk dat het groots samen vieren 
zoals we dat graag zouden willen, niet zou kunnen. Hoewel er begin september 
veel goede ideeën waren en er hoop was dat alles langzaam zou versoepelen, 
ging het als snel de verkeerde kant op. De maatregelen werden steeds strenger 
en de mogelijkheden om binnen deze maatregelen ideeën uit te werken steeds 
beperkter. Het uitbrengen van deze D’n Durslag kon gelukkig wel doorgang vinden. 
En eerlijk is eerlijk, het is dan ook een hele mooie carnavaleske uitgave. Vol mooie 
foto’s die de herinnering aan ons geliefde Carnaval levend houden.

Ik wens eenieder dan ook veel leesplezier. En zodra het weer even kan zal Prins 
Goewan d’n Leste (het zal toch niet echt d’n leste zijn?) met zijn schoonheid Janneke 
de scepter weer zwaaien, zal het bier weer vloeien en zullen wij elkaar met een 
Alaaf! begroeten en ontmoeten. Ik hoop tot snel!!

Gendt Alaaf
President Bram Bouwman

 D’n Durslag:
 Redactie
Marianne Sparnaaij
Roy Haan
Daniëlle Bouwman
Nadia Kersten Advertentie verkoop

Raad van elf

Keeping business
a pleasure.
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0481 - 454314
info@nunes.nl
www.nunes.nl

Dealmakers
in bedrijfs-
continuïteit

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.

Vormgeving
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Het Prinsebal 
“De steken kunnen weer op!”
De eerste zaterdag na de ‘elfde van 
de elfde’ openen de Gentenarren 
het seizoen traditiegetrouw met 
het Prinsebal. Sinds we onze eigen 
jeugdafdeling de GenkeKuukens 
hebben, onthullen we jaarlijks tijdens 
het Prinsebal de nieuwe Jeugdprins 
van Gendt. Elk tweede jaar is het extra 
spannend, want dan onthullen we 
ook het nieuwe ‘grote’ Prinsenpaar 
van Gendt.

Elders in deze Durslag vind je de 
terugblik op de onthullingen van de 
eerste GenteKuukens Jeugdprinsen. 
Op deze pagina’s nemen we je mee 
terug naar de onthullingen van de 
afgelopen Prinsenparen. 

Het Prinsebal was vroeger vooral een 
‘zitavond’, tegenwoordig is de helft van 
de zaal voor zitplaatsen ingeruimd en 
het achterste deel met statafels. De 
avond is voor iedereen toegankelijk, je 

kunt die avond genieten van diverse 
optredens, buutacts en natuurlijk als 
hoogtepunt de onthullingen. 

Het Prinsebal is altijd druk bezocht, 
iedereen is van harte welkom en 
uiitgenodigd. Schrijf 13-11-2021 maar 
vast in je agenda! 

2011 Prins Pieter de Heraut en Schoonheid Evelyn

Bij de onthulling van Prins Pieter de Heraut en Schoonheid 
Evelyn werd een uitgebreide ‘Wie van de drie’ spelshow 
opgevoerd. Bij deze act vol hoogtepunten en spectaculaire 
licht- en geluidseffecten bleef tot het laatst toe spannend 
wie het nieuwe Prinsenpaar zou zijn. Totdat de tune 
van ‘Hoort wie klopt daar kinderen’ de inleiding van het 
verlossende antwoord vormde. Dit was de laatste schakel 
die de aanwijzingen compleet maakte dat het om Pieter 
Rasing ging, naast ‘schutter’ immers ook onderdeel van de 

2013 Frank de Narrenprins en Schoonheid Annita

Je hebt strips, helden en striphelden. En wat als de nieuwe 
Prins een ultieme fan van de stripheld Spiderman is? Zozeer 
dat hij er zelfs een tatoeage van heeft? Dan weet je zeker dat 
je bij de onthullingsact niet aan spinnen en een spinnenweb 
zult ontkomen. Tijdens de prachtige act werd het web 
rondom Prins Frank De Narrenprins en Schoonheid Annita 
stukje bij beetje gesloten.

2015 Prins Bram de Stoemper en schoonheid Daniëlle

De aanwezigen in hofresidentie Providentia waanden zich 
voor even in een echte Gendtse wielerkoers. Een koers die 
uiteindelijk gewonnen werd door Prins Bram de Stoemper 
en zijn schoonheid Daniëlle. Na deze spannende apotheose 
stoempte dit prinsenpaar er nog twee jaar vrolijk op los.

8 9

harde kern van de Hulpjes. Pieter vormt tegenwoordig met 
Fanfare wordt je Zeeziek een vaste waarde bij de muzikale 
begeleiding van de pronkzittingen.  
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2017 Prins Jan-Willem de Buutegewone en
 Schoonheid Anita

Vuur, dans, sport, dieren en stro. Dat waren de ingrediënten 
en puzzelstukjes tijdens de onthulling  die verwezen naar 
Prins Jan-Willem de Buutegewone en Schoonheid Anita. Een 
verwijzing naar de melkveehouderij van Jan-Willem en zijn 
verdiensten bij de Gendtse brandweer. 

Met een act die in Carré niet zou misstaan werd een ballet 
en dans opgevoerd waarbij een vuurspuwende draak werd 
bestreden door een leger dansende konijntjes. Toen de draak 
verslagen was kwam het Prinsenpaar op de klanken van het 
nummer Deurdonderen van Normaal  als overwinnaars 
afgedaald uit het plafond. De scepter werd getooid met het 
lievelingsdier van Prins Jan-Willem; een prachtige koeienkop. 

2019 Prins Goewan d’n Leste en Schoonheid Janneke

Een groots opgevoerde act met Schotse Whiskydrinkende 
zeelieden, de tune van NEC en een grote pan met soep van 
knolselderij gaven stukje bij beetje de puzzelstukjes vrij die 
maar tot 1 iemand konden leiden: Prins Goewan d’n Leste. 
De pan soep was een verwijzing naar het carnavalsnummer 
dat Goewan met zijn vrienden 20 jaar geleden op CD heeft 
opgenomen.  Als fervent en verfijnd Whiskyliefhebber is de 
scepter van Prins Goewan gemaakt van een Whiskyfles. De 
brandende kaars in zijn scepter verwijst naar zijn favoriete 
punkband die pas stopt met spelen als de kaars die tijdens 
optredens op de basedrum wordt geplaatst, uit is. Net zoals 
het licht in de scepter van Goewan pas uit gaat  als iedereen 
naar huis is. En Goewan een Janneke als leste...

Heeft u het filmpje op onze Facebook pagina ook gezien op 11 
november? Jaja, de Raad van 11 wordt steeds digitaler. Helaas konden 
we de start van het Carnavalsseizoen niet samen vieren, maar de 
steek ging uiteraard wèl op! Met dit keer ook een mooi moelkepke 
erbij. We gaven een digitaal vuurtje door zodat Prins Goewan d’n Leste 
zijn scepter toch kon aansteken! #bliefthuus

1110
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Het Lingewaards 
Vrijwilligersgala
“Zonder vrijwilligers ben je nergens.”
De vrijwilligers in Lingewaard vormen 
voor onze gemeente een onmisbare 
schakel in het functioneren van 
diverse organisaties. Of het nu om 
sport of zorg gaat, vrijwilligers zijn 
onmisbaar.

De Gentenarren hebben op 
11-11-2011 het initiatief genomen 
om jaarlijks voor een groep 
vrijwilligers een gala te organiseren. 
Het organiseren van een mooi feest 
zit immers in onze genen.

Het organisatiecomité “Lingewaards 
VrijwilligersGala” is een geleding van 
De Gentenarren en stelt ieder jaar 
vast welke groep vrijwilligers het 
betreffende jaar in aanmerking komt 
voor een “dankjewel” en uitgenodigd 
wordt voor het VrijwilligersGala van 
Lingewaard.

Het gala is geheel vrij toegankelijk met 
een keur aan Lingewaardse artiesten. 
De Burgemeester van Lingewaard is 
ambassadeur van het Lingewaards 
Vrijwilligersgala.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemer
Tijdens het vrijwilligersgala wordt 
daarnaast een aanmoedigingsprijs 
uitgereikt aan de Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemer (MBO) 
van het jaar voor de gemeente 
Lingewaard. Deze prijs wordt door de 
burgemeester uitgereikt. Het begrip 
MBO staat voor het bereiken van een 
maatschappelijk resultaat vanuit een 
bedrijf of organisatie waarbij de wens 
om te helpen/goed te doen voorop 
staat. 

2011: Gentenarren, Jos Kuijer als initiatiefnemer, 
introduceren het Lingewaards vrijwilligersgala. 
Ontvangst limosine door President Tino Lippmann die 
genomineerden interviewed, live te volgen in Providentia

2012: Winnaars arriveren per limousine

2012: Trotse organisatiecommissie2013: Winnaars poseren

13
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2014: De genomineerden. De nominaties worden in stijl 
uitgereikt. 

2017: Waldorf en Stadler als gasten

2018: Winnaars poseren

2019: Winnaars poseren

2013

2019: Winnaars poseren

15

Prijswinnaars

Vanaf 2015 werd één prijs uitgereikt 
voor de Vrijwilliger van het jaar 
en werd daarnaast de prijs voor 
de Maatschappelijk Betrokken 
Ondernemer toegevoegd. 

Winnaars vrijwilligersprijs
2015  Fokke Kijlstra - Gendt
2016  Cor Hendriks - Huissen
2017  Patrick Zweers - Bemmel
2018  Vrijwilligers Theaterkerk -   
 Bemmel
2019 Hennie Campschroer - Gendt

Winnaars Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemer prijs
2015  Anja de Weerd - Bemmel
2016  Eef Heijting - Huissen
2017  Simone Rooding - Gendt
2018  Walter en Renate Witjes -   
 Doornenburg
2019  François van Schaijk - Bemmel

Het initiatief van 
De Gentenarren 
werd dusdanig 
gewaardeerd dat 
we in 2011 zelf 
zijn genomineerd 
voor de landelijke 
Vrijwilligersprijs 
in de categorie 
Verbinding. In een 
galabijeenkomst 
in het De la mar 
theater krijgen 
we alle lof 
toegezwaaid.
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Herenzitting Gendt
“Een perfecte zondag genieten van de 
heerlijke zaken van het leven.”
De Herenzitting Gendt is al jaren 
een begrip in Gendt en omgeving. 
De afgelopen keer was het  alweer 
de 17e editie. Het evenement vindt 
altijd plaats op een zondagochtend 
en -middag eind November. Zo’n 
zondagochtend geeft al gelijk een heel 
bijzondere sfeer aan het evenement. 

Het publiek kan genieten van 
landelijke bekende artiesten en lokaal 
talent uit de categorieën zang, dans 
en lach. Iedere zitting heeft een eigen 
motto. 

Op de Herenzitting gedragen mannen 
zich als echte heren, en zo zijn ze dan 
ook gekleed, maar wel heren die op 
die dag als mannen onder elkaar uit 
hun dak mogen gaan.

De gasten worden goed verwend, 
tafeldames verzorgen onder andere 
luxe borrelplanken, heerlijke pils voor 
je groep uit een eigen 10 liter tafelfust 
en voor de liefhebbers Champagne.

De Herenzitting wordt bezocht door 
een breed gezelschap van individuen, 
vriendengroepen, verenigingsteams 
en zakelijke gasten die hun relaties 
uitnodigen voor een speciaal 
Herenzittingarrangement.

Nog nooit geweest? Dit moet je echt 
een keer ervaren. Je zult die dag niets 
tekort komen. Laat je de komende 
editie meevoeren in de unieke sfeer 
van de Herenziting!

16 17
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Pronken voor de Prins 
“Top entertainment, maar vooral veur 
en deur de Gendtse gemeenschap!”
Tijdens de Pronkzittingen wordt 
Providentia omgetoverd tot het 
Gentenarrentheater voor zang, 
dans en lach. Buuts, sketches en 
entertainment wisselen elkaar in 
hoog tempo af.

Ieder jaar weer genieten vele 
dorpsgenoten van de pronkzitting 
van de Gentenarren, één van de 
absolute hoogtepunten in de 
aanloop naar het carnavalsweekend. 
De avondvoorstelling vindt altijd 

plaats op zaterdag 2 weken voor 
carnaval en de matinée-editie op de 
zondagmiddag.

Het plaatselijke talent is al maanden 
bezig met tal van uiteenlopende acts 
om de bezoekers een onvergetelijke 
avond voor te schotelen. Een mooie 
Gendtse traditie is dat de bezoekers  
uitgebreid hapjes meenemen. 

We starten de avond de laatste jaren 
om 19:11 uur. Het podiumprogramma 

is dan om 0:00 uur afgelopen. Voor 
de diehards begint dan een afterparty 
en kan er worden nagenoten van de 
prachtige optredens. De matinée 
editie op de zondagmiddag start om 
14:11 uur.

Mis dit niet en zorg dat je er als echte 
Gendtenaar een keer bij bent. Zodat 
óók jij de volgende dag kunt zeggen: 
“Wat was het geweldig en wat hebben 
we ontzettend genoten!!”

18 19
Geert Bouwman Anouk Harrie Heethoofd

PrinseGarde

PrinseGarde

De Zwabberbent Anouk & René Toen kon dit nèt (niet meer)

PrinseParelsNonSense

Krek Wak Wou 

De Klikos 

PrinseParels 
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Minseproat Minseproat

Gemi

Hans HoogveldNonsense

De GenteKwèkers Gemi

PrinseGarde

Damersraad

De GenteKwèkers Gemi

De Sprauwejagers

HeMa

“Als ik denk aan de pronkzitting van 2021, dan denk ik aan 
een pronkzitting van ‘n midweek.

Zodat we de toeschouwers kunnen verdelen over 
meerdere dagen. Tafels en stoelen ver uit elkaar.

Mensen met mondkapjes op, die hun zelf meegebrachte 
snacks eronderdoor zitten te proppen en hun eigen 
meegenomen flessie met drinken leegslurpen met een 
rietje die onder alle kapjes uitsteekt. De verplichte 

coronasnelteststraat bij de ingang, die eigenlijk al zekerheid 
zou moeten geven. De ontsmettingslotion in een prachtig 
gemaakte narrenkop, waarbij de lotion uit de neusgaten 
spuit. De artiesten op het podium met hun kapjes op,... 
Wie is nou wie? De rimpels rond de ogen die de lach 
verraad van de mensen die ingetogen lachen zodat ze 
niet door hun kapje spetteren. De voorzichtigheid van 3x 
alaaf, zodat je niet met de vinger achter het elastiek van 
je mondkapje blijft hangen en het ding de zaal inschiet. 
Tsja het zou me wat geworden zijn allemaal. Voorlopig dit 
verhaal met ‘n knipoog de crisis maar door zien te komen 
allemaal. Hopelijk volgende jaar de tekst en titel van mijn 
laatste single dan maar aan te passen in “Daar hàj d’r 

weer één”

Veul gezondheid vur jullie allemoal gewenst. Ik kan wel 
janke dat ut allemoal niet deurgé, mar doar hèj gin zak 
aon. Kôpke op allemoal en tot ien bètere tijden wă.”

Groetjes, Hugo

De GenteKwèkers:

“Ojee, woar loaten we de 
teksten?”

“Stoan de microfoons oan? “
“Niet teveul drinken vur ut 

optreden!”
“Duurt ut optreje nie te lang?”
“Hemme we alle kleding op orde?”

“Zien we op tiet gesminkt?”
“En dink eran, nie proate aj de 

hetfoon op heb.”

Fanfare word je Zeeziek:

“14 bier en 1 witte wijn aub”
“Ooooooooh ooooooooh”

“Nutjes”
“Iedereen weer fit?”

“Ik moet eerst nog ergens 
anders spelen daarna kom ik!”

“Hoeveel jongens?”
“Altijd gezellig!” 

21
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Minseproat Nonsense

Anouk

PrinseGarde

PrinseParelsBuuf & Buuf

Abba

GenteKwèkers

Expansie De NachteGaaltjes

Magic Hansie

Fanfare wordt je zeeziek

Finale

“Als ik denk aan pronken dan zie ik lange tafels 
mooi opgedekt en voorzien van naam, een geoliede 
planning, een versierde zaal met alle schilden 
en vlaggen, mensen binnen stromen zoeken 
naar hun plaatsje met boodschaptassen vol met 
worst, kaas, chips, snoep en (stiekem) een klein 
binnenzakbuideltje sterke drank. De lach op het 
gezicht van de toeschouwers, een “kreet” op een 

herkenbare grap of grol over iets of iemand. 
Ook de spanning van de artiesten, nog effe een 
glaasje aan de bar voordat de deur open gaat naar 
de grote zaal voor hun optreden. En nadien de 
rommel en vele etenswaren, plak aan tafel en 

vloer maar met de benodigde hulp met elkaar weer 
klaarmaken Voor de zondag... weer feest!

Jonie Dümmer, beheer Providentia”

“Als wij aan de pronkzittingen denken, denken wij 
aan de springplank naar een nog groter publiek in 
Die Niederlande. De Pronk heeft ons viele Erfolge 

gebracht in menig kroeg en zaal.
Het enthousiaste publiek van de Gendtse bevolking 
heeft ons de kracht en energie gegeven om door t 

gaan. Aber wir sind noch nicht fertig.....

Die Lustige Leute”

23
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De GenteKuukens

Van Rufteren

Expansie

Gemi

PrinseParels

Batmom Anouk

De Lustige Leute

“Zoek de verschillen.”

John Joosten

Fanfare wordt je zeeziek

Minseproat:
“Wát hebben we samen 

gelachen….een plezier gehad. 
Ik kan iedereen aanraden om 
eens op te treden op zo’n 

prachtig podium”. 

Edit Cornelissen

“Mama Mia wat was dat een 
geweldige ervaring, de hele zaal 
op z’n kop! Het brainstormen, de 
hilarische zangles, de choreografie 

instuderen, onderlinge lol, de 
fotosessie in de storm, veel lachen. 

Het was heerlijk om te doen“.

Hälsningar ABBA

Krek Wak Wou:
“Het zwanenmeer van Krek 
Wak Wou was hilarisch. Wel 

honderd keer neergeschoten in 
de repetities!”

Gemi:
“3 dagen van te voren, werdt 
er gezegd; Dit doen we nooit 
meer! Na zondag avond lag 

het plan al klaar voor het jaar 
erop!”
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“Wat was dit fantastisch om te doen. Na jaren 
twijfelen het gewoon geprobeerd en direct wist ik: 
dit had ik al veel eerder moeten doen. Toch kan ik 

voor komende pronk(s) best hulp gebruiken. 

Denk jij, net als ik destijds, dat wil ik ook maar hoe 
dan? Stuur een mail naar:

pronkgendtjohn@gmail.com en wie weet.”

PrinseParels

PrinseGarde:
“Heb je nog een hele panty? 
Die dingen zijn niet aan te 

slepen.

Abba

PrinseGarde

De GenteKwèkers Abba

PrinseParels

Afterparty

PrinseParels

“Als ik aan de pronkzitting denk, dan denk ik aan de 
mooie tijd vooraf. Het bedenken van nieuwe acts, de 

repetities, het velen lachen, de discussies, biertjes, wie 
doet wat, geografie, decorbouw, belichting, geluid, muziek, 

zang, kleding, geluid en de act komen beoordelen, 
oefenen op het podium, stil houden wat wij doen, 

generale repetitie, gezonde zenuwen, op naar de 
PRONK!!!!!

En dan! Altijd weer geweldig wat wij met zijn allen doen! 
Meeste bekende artiesten (cabaretiers) hebben al 

een jaar van te voren overal in het land hun Try-outs 
mogen doen, maar wij doen iets bijzonders!!! Met onze 
allen zetten wij hier in ons eigen Durp geweldige 

pronken neer! En dan wel ZONDER ENIGE TRY OUTS 
zulke mooie avonden neerzetten, waar wij nog lang over 

napraten en alles moet er dan in 1 weekend staan, 
geweldig!! Er werden zelfs in het verleden nog punten 

gegeven, 9.2 als ik me niet vergis! 

TV Gelderland kwam ook nog.
Kort om!! Chapeau aan iedereen
die mee doet aan de Pronk!

Wat een leuke tijd, ieder jaar weer!

Rene Kregting”

Hugo Peeters

PrinseGarde:
“Heb je nog een hele panty? Die 
dingen zijn niet aan te slepen.

Voordat ze opgaan..
Zit je rokje goed? Onderscheiding 
aan de goede kant! Zit je veer 

in je hoed?

Als ze dan opgaan..
Gaan met die banaan en lachen 

volop lachen!”
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Taarten bakken met 
de Prins
In het weekend voor aanvang van de carnaval zijn alle 
Prinsen uit Lingewaard traditiegetrouw te gast bij De 
Gentenarren om allemaal een taart te bakken. En niet 
zo maar een taart. De taarten dragen een persoonlijk 
Prinsensignatuur en iedere Prins schenkt zijn eigen taart 
aan een bijzondere inwoner van zijn Prinsdom. 

Het jaarlijkse taartenbakken met alle Prinsen van 
Lingewaard - een initiatief van oud-prins Adri Milder - is 
inmiddels een gevestigde traditie.
In de afgelopen 11 jaar hebben diverse mensen een 
Prinselijke taart mogen ontvangen.

2009: Annemarie Buurman
2010: Cor Kregting
2011: Joke Kruip
2012: De Gentejokers
2013: Elly Wannet
2014: Simone Rooding
2015: Joni en Marion Dümmer
2016: Supporters vereniging van de Bataven
          en Walburgerboys
2017: Tino Lippmann
2018: De Eigen Geërfden
2019: Vrijwillige Brandweer Gendt
2020: De Hulpjes

“Wie werden afgelopen jaren 
verrast met een Prinselijke taart?”
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Discoshows, 
presentaties, 
evenementen 

en meer...

Biezenkamp 27, Gendt 
0481- 425 240

www.magic-events.nl
www.hofmansathome.nl

Alles voor je  
vloeren en ramen.

Online én in CUIJK

De Molenhof
Fruitbedrijf

Freddy Bolder

De Molenhof
Olyhorststraat 38 
6691 HE Gendt 
www.verseoogst.nl

Senioren Pronkzitting 
in St. Jozef
“Nooit te oud voor een feestje!”
De seniorenpronk is al vele jaren een 
activiteit van de Gentenarren voor de 
bewoners van zorgcentrum St. Jozef.

Een prachtige start van de Dolle 
Dagen. De senaat van de Gentenarren 
heeft de organisatie en aankleding 
op zich genomen en samen met de 
Waskniepers wordt St. Jozef omgebouwd 

tot een carnavaleske zaal. Met een eigen 
huisorkest verscholen onder de trap,  
licht en geluid achter de balie en een scala 
aan artiesten vanuit het zorgcentrum. 

Twee jaar geleden zongen de 
Gentekwekers Vrouw Haverkamp 
samen met oud slager Ben Hulshof, 
achterhoeker, familienaam Hulshof 

“Haverkamp”. Hij glunderde van oor tot 
oor.

De Sprauwejagers zingen het hoogste 
lied en senator Jos Aarntzen schreef 
twee keer een prachtige buut zoals hij 
alleen kan. Zelfs de directeur treedt 
geregeld op. Een pronkzitting voor, door 
en samen met de bewoners. 
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INSPIRATION

®

Schellevis Beton B.V. Loswal 11, 4271 BA Dussen, Tel: +31 (0)416-391147  www.schellevis.nl

Laat u inspireren

ad.Durslag 197x140mm.indd   1 28-01-19   11:06

Huigensstraat 2A 
6691 EL Gendt

E info@autovansambeek.nl 
I www.autovansambeek.nl

T 0481 - 421215

De bonkelaar 33, 6691 PE Gendt

info@hoveniermvangilst.nl      Mobiel 06-3010 8373

Voor zorgeloos autorijden!

Jan Joostenstr 42 ANGEREN  026 - 388 62 25   www.derksmontage.nl

SHOWROOM GEOPEND:
Vrijdag 10.00 tot 17.00 uur    

Zaterdag 10.00 tot 14.00 uur
of telefonische afspraakVVakakwweerrk k oop p maamaatt

• Aluminium - kunststof kozijnen 
• Dakkapellen 
• Schuifpuien 
• Serres 

Kozijnen

Gendt - Dorpstraat 40 | ELST - v. Oldenbarneveltstraat 4a | Nijmegen - Tooropstraat 18

T 0481 - 422101 | www.leemreise.nl

voor mode- en comfortschoenen komt u gezellig naar Gendt

• orthopedische schoenen

• semi orthopedische schoenen

• steunzolen

• verbandschoenen

• pedicure

• therapeutisch elastische kousen

persoonlijk en deskundig advies | goed bereikbaar | contracten met alle zorgverzekeraars

Voetprobleem?
    blijf er niet mee lopen!!

Tel. 0481-422953

WWW.HULLENAARBALK.NL

CENTRALE VERWARMING - HOUTPELLETKETELS
WARMTEPOMPEN - ZONNEPANELEN

ELEKTROTECHNIEK - AIRCO 
WATER EN SANITAIR - SERVICE EN ONDERHOUD

sessinkwonen.nl
Wij maken meubels 
waar je blij van wordt!

10% korting op 

showmodellen!

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

1 Van Nispenlaan 2
Bemmel

2 St. Maartenstraat 5
Doornenburg

3 Vierakkerstraat 1
Huissen

• Fysiotherapie

• Manuele therapie

• Rugtherapie

• Sportfysiotherapie

• Hydrotherapie

• Revalidatie

• Shockwave

• Echografie

• Dry Needling

• Medical Taping

026 214 81 55  |  info@fysio-lingewaard.nl 
www.fysio-lingewaard.nl 

Volg je ons al 
op Facebook?

facebook.com/
gentenarren

We hebben al 
bijna 900 volgers!
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Alaaf..!
Wij zijn de GenteKuukens!
Twee jaar geleden zijn we gestart met onze eigen jeugdafdeling binnen de vereniging; De GenteKuukens. De Jeugdprins 
van Gendt heeft een heel team dat hem helpt en ondersteunt tijdens de carnavalsdagen. Zijn team bestaat uit 2 pages, 
zijn adjudant, de Jeugdraad van 11 en natuurlijk de PrinseParels.
Dit team wordt begeleid en bijgestaan door een vaste groep enthousiaste ouders. De kinderen uit de groepen 7 en 8 van 
de basisscholen in Gendt kunnen zich ieder jaar opgeven om gekozen te worden. De evenementen waar wij met volle 
teugen aan mee doen zijn: 

• Openingsavond, waar de onthulling van het hele Jeugdkabinet plaatsvindt.
• Prinsenreceptie, waar de Jeugdprins zijn onderscheidingen uitreikt.
• Pronkzitting op zondag, waar de Jeugdraad van 11 een optreden verzorgt. 
• Seniorenpronk waar de Jeugdprins en zijn gevolg aanwezig zijn.
• Prinsentreffen in Nijmegen, waar de foto voor de Gelderlander wordt gemaakt. 
• Taarten bakken, waar de Prins en Jeugdprins van Gendt samen een taart maken. 
• Scholencarnaval, waar de Jeugdprins en zijn gevolg samen met alle kinderen op de basisscholen van Gendt carnaval vieren. 
• Jeugdsleuteloverdracht Lingewaard, waar de Jeugdprins de sleutel van Gendt krijgt overhandigd van de burgemeester. 
• Schöttelingenbal, waar alle kinderen uit Gendt vanaf groep 5 samen carnaval vieren in Providentia. 
• Verlichte optocht, waarbij de voltallige Jeugdraad op de carnavalswagen van de Gentenarren staat. 
• Bezoek jongste / oudste inwoner van Gendt. 
• Kindermiddag van de Waskniepers. 
• Nach van de Natte Za’doek, waar de Jeugdprins, zijn pages, zijn adjudant en de jeugdraad van 11 afscheid nemen.

De onthulling van Jeugdprins Luuk uut Hulleze 
2018-2019

Optreden van de Jeugdraad van 11 tijdens de Pronkzittting 2018-2019

Jeugdprins Hidde het Damhert met pages Leonieke 
en Kaja en adjudant Tijs 2019-2020

De onthulling van Jeugdprins Hidde het Damhert 
2019-2020

De onderscheidingen van de Jeugdprins

De Verlichte Optocht 2019-2020

Taarten bakken met Prins Goewan Het vaandel van de GenteKuukens

Foto maken voor De Gelderlander

Bezoek jongste en oudste inwoner van Gendt Het schild en het versierde huis van 
Jeugdprins Hidde het Damhert 2019-2020

De sleutel van Gendt overhandigd door de 
Burgemeester aan de Jeugdprins.

“Een fantastische ervaring die 
ik nooit had willen missen”

Jeugdprins Luuk uut Hulleze 
2018-2019

“Geweldig om mee 
te maken”

Neil -Jeugdraadslid 11 
2019-2020

“Ik zou het zo weer
over doen, zo gaaf!”

Jeugdprins Hidde het Damhert 
2019-2020
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Jeugdraad van 11 2019-2020 op de basisschool

Jeugdraad van 11, 2018 / 2019

Jeugdprins Hidde het Damhert en de Jeugdraad van 11, 2019-2020

Jeugdprins Luuk uut Hulleze, adjudant Stijn en 
pages Esmée en Sanne

Jeugdprins Luuk uut Hulleze met Prins Jan-Willem de Buutegewone

Jeugdprins Hidde het Damhert  met Prins Goewan d’n Leste

Jeugdprins Luuk uut Hulleze

Jeugdprins Luuk uut Hulleze

Jeugdraad van 11 tijdens de Pronkzitting 2019-2020 Schöttelingebal Schöttelingebal

Schöttelingebal

Onze dansgarde De PrinseParels

Optreden Jeugdraad van 11 tijdens de Pronkzitting 
2019-2020

Jeugdraad van 11, 2018-2019 

Jeugdraad van 11 2018-2019 op de basisschool

“In één woord:  
Geweldig!”

Stijn - Adjudant 2018-2019
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Eerst was er de Apres Ski Party... 
Al vele jaren het gezelligste en drukst bezochte 16+ carnavalsfeest uit de regio! Het feest wordt sinds 2004 
georganiseerd. Met dank aan De GenteJokers - onderdeel van de GenteNarren - is dit feest  zeer succesvol op 
de kaart gezet. En vanaf de eerste editie is het altijd ‘stijf uitverkocht’ geweest. De acts werden in de loop der 
jaren steeds bekender of frivoler, de zaal wordt ieder jaar mooier versierd en tegenwoordig is Providentia tijdens 
de Après Ski omgetoverd tot een feestzaal waar ze in Ibiza de vingers nog bij af zouden likken. Artiesten die het 
afgelopen jaar in Gendt hebben opgetreden zijn onder andere Stuk TV, JeBroer, Funky Risotto, Donn Camps, FF 
Serieus, Sven-G, D-Lanor, Mr. Wonder.

... en nu ook de
Teenage Carnavals Party 
Sinds 3 jaar is het in Gendt nu zelfs extra feest op de carnavalszaterdag. Naast een afgeladen Providentia voor 
de 16+ leeftijd, puilt De Klok nu uit met de 16- jeugd. Deze avond wordt gezamenlijk georganiseerd door De 
Waskniepers en De Gentenarren. We hebben ook hier de landelijk bekende act ‘StukTV’ weten te brengen en 
regionale feesttoppers. 

Uit heel Lingewaard komt de jeugd op zaterdagavond carnaval in Gendt vieren. En daar zijn we trots op! Volgend 
jaar hopen we allen weer een spetterend Apres Ski feest en Teenage Party te kunnen aanbieden aan alle 16+/- 
Lingewaarders. 
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Carnavalsmis
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De Carnavalsmis hoort bij 
Carnaval. Allereerst  vanwege 
de katholieke oorsprong van het 
feest, maar ook om tijdens de 
dolle dagen een mooi moment 
van bezinning met elkaar te 
ervaren en te delen. 

De carnavalsviering in Gendt 
heeft altijd veel belangstelling 
gekregen. Dit is mede duidelijk 
doordat Omroep Gelderland 
zowel in 2014 als in 2019 
opnames kwam maken van de 
viering. 

Met het sluiten van de kerk is 
de carnavalsviering overgegaan 
naar Providentia. Eigelijk een 
heel logische plek, het gebouw 

is immers ooit als nood-kerk 
gebouwd. Een waardevol 
bezinningsmoment op 
carnavalszondag met een soepele 
overgang naar de uitreiking van 
het Sprauwejagersbeeldje.

De liturgiegroep van de 
Gentenarren heeft al vele mooie 
vieringen georganiseerd.. Samen 
met anderen - waaronder 
zangkoor Lef! , de harmonie 
en de schutterij - zijn prachtige 
vieringen in elkaar gezet, met 
pakkende lezingen, prachtige 
muziek en mooie liederen.

Je ziet hier een aantal foto’s van 
vieringen van de afgelopen jaren. 

Samengesteld door en met dank aan de Historische Kring Gente.
40
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Sprauwejagerszondag

Op carnavalszondag reikt het Sprauwenjagersgilde 
de orde van de Sprauwejagers uit aan een persoon, 
instelling, vereniging of stichting die een zeer waardevolle 
bijdrage heeft geleverd aan onze gemeenschap Gendt. 
De uitreiking van het bronzen Sprauwejagersbeeldje 
vindt direct plaats na de carnavalsmis op zondag.

Direct na de bekendmaking is er gelegenheid om de 
ontvanger te feliciteren en dan kan onder het genot 
van gratis koffie met krentewegge en een overheerlijke 
Gendtse Sprauwenjagers kersenlikeur. 

Sinds 2 jaar is er aansluitend op de receptie het 
Sprauwebal. Een ontspannen carnavalsmiddag waar je 
naar keuze kunt zitten, staan of de polonaise kunt lopen. 
Voor iedereen van 100 jaar en jonger. Het Sprauwebal 
wordt afgesloten met een heerlijk stampottenbuffet. 

Op deze pagina zie je een verzameling foto’s van de 
afgelopen jaren van uitreikingen, het toasten, de receptie 
en het Sprauwebal.

Uitreiking Sprauwejagersbeeldje, Sprauwejagersreceptie 
en ‘t Sprauwebal



Gespecialiseerd in:
• Totaal afbraken
• Renovatie sloopwerk
• Asbest verwijdering
• Grondwerkzaamheden

v.d. Schuerenweg 8 Tel. 0481 - 42 21 04
6686 BA Doornenburg Fax 0481 - 42 48 00
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Galerij van de ontvangers 
van de orde van de 
Sprauwejagers:

2020:  IJsclub Nooitgedacht
2019:  Albi Basten
2018:  Stichting Kunstkring
 “Gendt Verbeeld”
2017:  Stichting kersenfeest Gendt
2016:  Vrijwilligers Tafeltje dekje Gendt
2015:  CV “De Gentenarren”
2014:  Sint Nicolaas comité Gendt
2013:  Corry Driessen
2012:  Zwem- en Polovereniging Thetis
2011:  Oranjestichting Gendt
2010: Jan Tap
2009:  Carnavalgezelschap 
 “De Waskniepers”
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Wij wensen prins Bram de 
Stoemper en zijn schoonheid 

Daniëlle een geweldige 
carnaval toe.

Dorpstraat 17a, Gendt  •  0481 - 42 16 46 

www.btn.nl

Landmeetapparatuur Rioleringsartikelen Bouwbenodigdheden  
& Gereedschappen 

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. 

Alles voor goed werk

Wegbebakening Bedrijfskleding Persoonlijke 
Beschermings Middelen 

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.  

Voor een ruim assortiment
verse snijbloemen

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

Fysiotherapie
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therapie
 

Spor ysiotherapie
 

Arbeidsfysiotherapie  
Shockwave  therapie  
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Dorpstraat
 

62B,
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BA
 

Gendt
 

0481-769094
 

info@fysiotherapiewismans.nl
 

www.fysiotherapiewismans.nl  
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De Verlichte Optocht 
ien ‘t Sprauwenest
“Met grote bekendheid in de wijde 
omgeving, waardoor een van de drukst 
bezochte optochten van Lingewaard.”

Indrukwekkende optochten, volle 
kroegen en de polonaise, het zit er 
voor de fervente carnavalsvierder 
helaas niet in dit jaar. In 2020 
zorgde carnaval voor een enorme 
verspreiding van het coronavirus 
en tot op heden houdt dit virus ons 
land nog steeds in haar greep.

Ook de Verlichte Optocht, wat toch een 
van de hoogtepunten van alle festiviteiten 
tijdens het carnavalsweekend in Gendt 
is, kan daarom helaas niet doorgaan.

Het feit dat deze niet doorgaat heeft 
een grote impact op iedereen die het 
carnaval een warm hart toedraagt 
en hierbij nauw betrokken is. De 
optochtcommissie vindt het dan ook erg 
jammer dat Gendt dit jaar niet verlicht 
wordt met een mooie optocht waar 
altijd veel enthousiaste deelnemers en 
toeschouwers van genieten.

We spreken de hoop uit dat er in 2022 
gewoon weer een Verlichte Optocht zal 
zijn en hopelijk kunnen we er volgend 

jaar met zijn allen weer een mooi feest 
van maken.

Vur nu, blief gezond, blief thuus en tot 
de volgende Verlichte Optocht in Gendt.

Gendste optochtcomissie 
de Carrousel

Stichting Verlichte 
Optocht Gendt

Speciale dank gaat uit naar Han Castrop 
van Notarissen Elst. In samenwerking 

met Han heeft de  optochtcommissie in 
oktober 2020 een stichting op kunnen 
richten. De Stichting Verlichte Optocht 
Gendt heeft het maatschappelijke doel 

om jaarlijks de Verlichte Optocht in 
Gendt te mogen organiseren.
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Donatie Vlinderfonds

Optochtcommissie de Carrousel heeft vorig jaar 
een donatie van het Vlinderfonds Lingewaard 

ontvangen voor aanschaf van nieuwe 
verkeersregelaarshesjes. Hiermee kunnen onze 
verkeersregelaars de komende jaren weer met 
een veilig gevoel de weg op tijdens de Verlichte 
Optocht in Gendt. Vlinderfonds, hartelijk dank 

voor deze ondersteuning!
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De Optocht Commissie wil alle deelnemers bedanken die 
hebben meegedaan en in een bepaald jaar hun hoogtepunt 
wisten te beleven in hun uitvoering van het bouwen, het 

presenteren tijdens de optocht en de beleving van het publiek 
wisten te waarderen. Hier zie je een willekeurige selectie van 
mooie creaties van de afgelopen jaren. 
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Deelnemers bedankt!
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Een Terugblik van 11 jaar historie met een overzicht van de prijswinnaars in de categorie 
wagens in de afgelopen 11 jaar tijdens de Verlichte Optocht Gendt.
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Winnende wagens

2011: “In Toy Story komt speelgoed tot leven, dit gaan wij 
met carnaval beleven”
Een uitbeelding van een fragment uit een Amerikaanse animatiefilm 
bestaande uit een groep speelgoedfiguren in een fictieve (niet-
bestaande) wereld waar het speelgoed leeft! Toy Story was, in 1995, 
de eerste volledig computer geanimeerde film in de wereld.

2013: “6 kerken dicht is een feit, bedankt voor uw 
afwezigheid!!!”
Een auto met laadbak met daarin een ronddraaiend plateau 
waarop de maquette van kerk Huissen stad staat. Dit is de kerk 
die open blijft. Op de aanhanger staan de overige 6 maquettes van 
kerken die op termijn dicht gaan. Deze aanhanger is voorzien van 
een dubbelen bodem. Er is volop ruimte voor een kerkhof maar ook 
die gaan op termijn dicht en deze kan ook dienen als slaapvertrek.

De vrouwen zijn verkleed als Nonnen, de mannen als Paters aan het 
publiek worden ‘hosties’/grote King pepermuntjes uitgedeeld. Deze 
groep komt uit Haalderen.

2015: “Hakuna matala is ons streven dus brengen wij de 
Lion King tot leven”
Het sprookje de Lion King. Het dier achterop de wagen beweegt 
op en neer. De groepsleden zijn verkleed als de dieren die 
meedoen bij de uitbeelding van het sprookje de Lion King. De 
constructie van de opbouw wagen is deze keer afgewerkt met 
papier-maché.

2016: “Motorclub ten einde raad, wij staan op straat”
Een motorclub die op zoek is naar een nieuw onderkomen! Voorop 
rijd een pickup- auto met 2 motorfietsen schuin geplaatst in de 
laadbak. Op de wagen staat een grote motorfiets met berijder en 
beweegbare stuwwielen en daar achter geparkeerde motorfietsen 
met koplampverlichting in verschillende kleuren. Om de praalwagen 
rijden 4 loopmotorfietsen. De groepsleden zijn verkleed in 
motorpakken eigenstijl.

2012: “Carnaval is een groot circus”
Een circuscaravaan bestaande uit een tijger op de circusauto. Deze 
sleept een dierenverblijf, een olifant en een circusverblijf voort. De 
groepsleden verkleed in clownsachtige kledij. Deze bouwgroep 
komt uit Oosterhout. Deze groep won dat jaar voor het derde 
achtereenvolgende jaar de 1e prijs en daarmee ook de wisselbeke

2014: “Met veul kleur dansen wij de optocht deur”
Op de praalwagen staat voorop een Braziliaanse danseres, 
daarachter een kruis, dan twee danspodiums en achterop de 
wagen staat ook een danseres. Ook de tractor is versierd en de 
groepsleden zijn verkleed in blouses met verschillende kleuren en 
dansen vrolijk mee.

2019: Wegens technisch personeel te kort hebben we de 
oplevering opgeschort.
Een loodgieters bedrijfsbusje van Piccobello B.V. dat een bouwplaats 
vooruit trekt. De bouwelementen worden naar de bouwplaats 
gebracht. Zo nu en dan staat het bedrijfsbusje stil, met pannen, naast 
de weg. De groepsleden zijn verkleed in bouwvak een kostuum. Zij 
lopen met gereedschap, een kruiwagen en steeksleutels rondom de 
praalwagen om het publiek het bouwen duidelijk te maken.

2017: “Laat de kanonnen maar knallen wij gaan carnavallen” 
In 2017 heeft deze groep een spookschip laten zien dat door een 
octopus naar beneden wordt getrokken. Deze octopus zit op een 
schat bovenop de tractor. In dit jaar deed deze groep voor 6e keer 
mee in Gendt en komt uit Driel. De groepsleden zijn verkleed als 
piraten.

2018: “Kimjung & Trump in strijd maar wij zijn ook voorbereid”
In 2018 jaar had deze bouwgroep LPG (Licht Puntje Gendt) een 
patstelling gebouwd, de raket van Noord Korea tegen het Wittehuis 
van de USA, waarbij de praalwagen werd voort getrokken door een 
Tank. Voor de tank uit worden de twee vaten met kernstof inhoud 
vooruit geduwd, met een tekst opschrift; ben jij ook z’n blaaskaak. De 
groepsleden zijn verkleed als strijders in legerkleding.

2020: 75 jaar noa de letste slag vieren we ien Gendt 
Bevrijdingsdag. 
Een legertank sleept drie herkenningsobjecten uit de oorlog voort; 
de herdenkingsmuur, Hotel de Wereld en een vernielde kerk. Daar 
achter rijden Jeeps. In Gendt hebben we nooit de Bevrijdingsdag 
gevierd door de evacuatie.



VERZEKERINGEN PENSIOENEN HYPOTHEKEN MAKELAARDIJ

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

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
Vierakkerstraat 32, 

6851 BE Huissen
tel. 026-3251283 

www.slagerijbuurman.nl

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

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

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

ONAFHANKELIJK advies en bemiddeling op het gebied van:
HYPOTHEKEN – VERZEKERINGEN - 
(BEDRIJFS-)FINANCIERINGEN EN BANCAIRE ZAKEN
Voor zover het gaat om betaal- en spaarrekeningen werken wij 
samen met Regiobank

 

Vraag VRIJBLIJVEND naar onze voorwaarden en tarieven.
Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw hebben wij 
ZEER CONCURRERENDE HYPOTHEEKAANBIEDINGEN !!
Bel voor een afspraak of kom langs op ons kantoor.

Ook begeleiden wij u bij de aanvraag van een starterslening

Obdam Financieel Advies Obdam Financieel Advies
Klappenburgstraat 1a, 6681 XN  Bemmel Van der Mondeweg 74, 6685 BR  Haalderen
Telefoon: 0481-464855 •  Emailadres: info@obdamfa.nl 0481-464855 •  Emailadres: info@obdamfa.nl

De Klok Horeca Gendt
Markt 1
6691 BK Gendt

0481 42 1551
info@deklokgendt.nl
www.deklokgendt.nl 

Café
Zalen
Catering 
EvenementenGewoon 

     gezellig!

Klarenbeek Vastgoed
Klappenburgstraat 1-B, 6681 XN Bemmel
     (0481) 48 31 22
     info@klarenbeekvastgoed.nl

Ook verhuisplannen?
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen voor de verkoop van

uw woning? Nodig ons eens uit voor een persoonlijk gesprek.
Wij geven u geheel vrijblijvend een waarde van uw woning.

Vraag nu een gratis waardebepaling aan.
Bel of mail ons!

www.klarenbeekvastgoed.nl

Bel ons op:
(0481) 48 31 22

Of stuur uw email naar:
info@klarenbeekvastgoed.nl
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Oudste en Jongste
Elk jaar gaat het Prinsenpaar tijdens de 
Dolle Dagen op bezoek bij de oudste 
en de jongste inwoner van Gendt. 
De oudste heeft meestal de eer en 
het genoegen om meerdere jaren 
achtereen een onderscheiding van de 
Prins en een kus van de Schoonheid te 
mogen ontvangen. 

Met betrekking tot de jongste is het 
Ieder jaar weer spannend wie dat 
zal zijn, er schijnt zelfs aan gerichte 
geboorteplanning te worden gedaan.. 
Sinds vorig jaar plaatsen we als extra 
service een bericht op Facebook om het 
aan te geven als de juiste conceptietijd 
is aangebroken. 

Sinds de privacywetten zijn aan-
gescherpt is het de laatste jaren ook 
altijd nog even een speurtocht om 
de ooievaar te achtervolgen. In 2015 
leidde dit er toe dat behalve bij ‘de 
jongste’ - die de Prins op zondag had 
bezocht - op dinsdag ook nog een 
bezoek is gebracht bij de ‘allerjongste’.  
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2016: Optreden van De Vonkenstars tijdens
de Kindermiddag.

2015: Het 1e jaar op de nieuwe stek: De Klok! Ook voor 
het eerst op de kindermiddag dit jaar; mascottes. Dit 
jaar de Minions.

2013: Na het sluiten van Harry Boerstal een tijdelijk 
onderkomen in de kantine van V.V. De Bataven.

2017: Voor het eerst te gast; de aap van Monkey Town.

2020: Feest met Krokobil op de Kindermiddag.
2018: Volle bak bij De Klok.

2019: Voor het eerst bij De Waskniepers te gast; 
Krokobil, van zwembad Laco.
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Kindercarnaval bij
De Waskniepers
“Van jongs af aan al Carnaval 
vieren in ‘t SprauweNest!”
De kindermiddag van De Waskniepers is al vele jaren hét evenement voor de allerkleinsten. Voor 
veel Gendtse kinderen is het ook de allereerste kennismaking met carnaval. In deze fotoreportage 
zie je de ontwikkeling van de kindermiddag van de afgelopen jaren. 
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•    

Onbeperkt Trainen met programma’s op maat 

Afvallen met behulp van leefstijl coaching 

Uithouding en kracht vergroten 

 

 

 

www.lamerssportenlifestyle.nl – info@lamerssportenlifestyle.nl 
galgendaal 26 – 6691MD Gendt 

 
 

tuincentrum
hoveniersbedrijf De Pas
tuincentrum
hoveniersbedrijf De Pas

Uw BouwGarant aannemer in de regio

Kruisstraat 17 - Gendt
T. 0481 42 11 44
www.spoeltmanbouw.nl
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De Nach van de natte 
Za’doek Het is dinsdagavond. Straks is 

het weer Aswoensdag, is alles 
voorbij; straks hebben wij weer 
heimwee, is alles voorbij: het 
prachtige lied waarmee we 
deze avond afsluiten.

Maar zover is het nog niet. 
Alvorens de steken af te 
zetten hebben we nog een 
heerlijke avond waarbij in alle 
rust de hoogtepunten van het 
afgelopen jaar nog eens voorbij 
laten komen.

Natuurlijk wordt er samen 
een drankje gedronken en 
genoten van de hapjes. De 
druk van het organiseren 
van al die activiteiten rond 
zo’n carnavalsseizoen is weg-
gevallen.

Er is carnavalsmuziek en er 
zijn optredens van de diverse 
geledingen. Nog een laatste 
keer voor de vasten begint.

Weemoedig, terugdenkend aan 
dat wat geweest is. Droevig, 
omdat wij afscheid gaan nemen 
van de Prins of de Jeugdprins 
van Gendt.

Er mag gehuild worden: het 
is niet voor niets de Nach van 
de natte za’doek. Een naam 
destijds geïntroduceerd door 
Jan Campschroer.

Het voltallige college van 
Burgemeester en Wethouder is 
te gast. Zij komen de sleutel van 
het Sprauwennest ophalen, de 
sleutel van ons dorp die de Prins 
op zaterdag heeft ontvangen uit 
handen van de Burgemeester.

Ze proeven dan onze haringen 
voor want de vastentijd bij de 
Gentenarren wordt, volgens 
een al vanaf het begin bestaan-
de gewoonte, begonnen met 
het eten van overheerlijke 
haring.
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Dorpstraat 26 Gendt  0481-421647

Carla

BIJ
JEURISSEN WONEN

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

 
on

6% BTW-regeling op arbeid

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

• ontwerp

• sierbestrating

• onderhoud

• aanleg

• tuinrenovatie

• beplanting

Voor uw 
tuingeluk!

DROGISTERIJ | PARFUMERIE

info@wimenco.com
+31682073135

Kantoor Malden   Groesbeekseweg 2, 6581 BH  Malden

Kantoor Groesbeek   Gooiseweg 36, 6562 BK  Groesbeek

T 024 397 67 93   F 024 397 75 78   E info@besgroep.nl   www.besgroep.nl

V E R F R I S S E N D  V E E L Z I J D I G

63

In Memoriam
Jos Venselaar 1958-2020

Het plotselinge overlijden van Jos Venselaar 
afgelopen juli was een grote schok voor 
iedereen die hem heeft gekend. 

Zo ook binnen onze vereniging. Jos heeft 
jarenlang met de groep Minse Praot 
opgetreden tijdens de Pronkzittingen. 
De groep maakte prachtige sketches van 
onze Gendtse dorpse gebeurtenissen. De 
dorpsroddel op pakkende en hilarische wijze 
vertaald in een carnavaleske cabaretvorm. 
Altijd scherp en humoristisch, nooit vilein. 
Zijn bedrijfsfilosofie was “Goed geregeld, altijd 
dichtbij”. Zo hebben we Jos als pronkartiest 
ook ervaren.

Jos staat bij de Gentenarren voor altijd In de 
Eregalerij der Pronkartiesten.
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@Gentenarren Facebook al meer dan 1111 volgers!
Vindt je het leuk om op de hoogte te blijven van al ons nieuws, de gebeurtenissen en de 
evenementen in Gendt rondom Carnaval? Volg dan onze Facebook pagina en mis niks!

Lokale ondernemers bedankt en hou 
nog even vol. Gendt steunt jullie!

Albertus Wolters 
in de Kijkruit: 

Carnaval!

Gendt bruist. Voor iedere inwoner is er een passende 
vereniging, activiteit of evenement. Zonder advertentie- 
en sponsorinkomsten zouden veel van die mooie 
activiteiten er niet zijn.

In deze Durslag zie je eerdere advertenties van onze 
adverteerders over de afgelopen 3 jaar. Wat valt op? Je 
ziet geen advertenties van BOL, Coolblue of Zalando…

Let maar eens op. Je ziet deze lokale adverteerders 
overal terug; in de vele verenigingsblaadjes uit Gendt en 
langs de sportvelden. En niet omdat het de adverteerder 
zo veel oplevert; veelal is het een vorm van sociaal 
adverteren om het lokale dorpsleven te ondersteunen.

Zeker nú is het voor ons allemaal onze beurt om daarbij 
stil te staan. Door lokaal te kopen blijft Gendt Gendt.

En bovendien, lokaal kopen is meestal net zo makkelijk 
en voordelig:
• Veel Gendtse bedrijven hebben ook een webshop.
• Gendtse bedrijven kunnen spullen die ze zelf niet 
op voorraad hebben in veel gevallen net zo snel bij u 
krijgen als een nationale webshop.
• Tarieven zijn concurrerend en de service is sowieso 
beter gegarandeerd!

Maar het allerbelangrijkst; dankzij alles wat de 
middenstand voor het dorp doet, is Gendt Gendt.

Iedere lokaal bedrijf dat wel eens in een verenigingsblad 
of met een reclamebord adverteert, bedankt! Gendt 
steunt jullie;

Ieder jaar maakt Albertus Wolters, 
kunstenaar bij Atelier 23, een 
aantal werken over Carnaval. 

Helaas is er dit jaar geen sprake 
van gezellige bijeenkomsten. 

Daarom richt Albertus de Kijkruit 
in met zijn carnavals werken; er is 
geen gehos en gespring, maar de 

sfeer is goed te zien!

De tentoonstelling is te zien tot en 
met 26 februari in de kijkruit aan 

de Dorpstraat 21B te Gendt.

Onder het motto:
“Gendt koopt Maximaal Lokaal”


