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Programma
2018

Dit wördt alwèr de 16e edisie van de Mè-
rtzitting. ’t Grötste vastelaovend muziek 
evenement van de regio. De Mèrtzitting is 
nie mér weg te di.nke mit de Gennepse vas-
telaovend en brengt groot en klèèn en jong 
en alt bij mekoar. Ien ’t vörprogramma na-
tuurluk de winnaar van ’t Lallebal;
Jong Nederland

Hieronder ien t kort de artiesten die gaon op-
treje mit de Mèrtzitting dan kunde ze alvast 
opzuuke op internet en hedde al wat vör-
pret. Wilde meer wééte gaot dan ekkes naor 
de website: www.mertzittinggennep.nl 

Sjpringlaevend

Vastelaovendsduo bestaande uut Dwayne 
Horbag en Femke Philippens, dat Gulpen 
en Simpelveld vertegenwoordigt. Uuteraard 
hebbe ze ok ien de gehele provincie meni-
ge zaol, groot en klèèn, op de kop gezet. 
Allebei hàn ze al op zeer jonge lèèftied de 
weg naor ‘t podium gevo.nde, mar ze leer-
den mekaor pas op de middelbare schôl 
kenne. Dit was toen ze ien 2015 names hun 
toenmalige gemeenschappelijke schôl deel-
name an ‘t Tiener Vastelaovend Leedjes 
Konkoer (TVK). Dees deelname beviel zö 
goe.d dat ze daornao beslote same as zang-
duo wiër te gaon.

Marleen Rutten

Marleen Rutten is een jonge, frisse en ge-
talenteerde zangeres die bij ieder optreje 
een feestje d’r van wil make. Nao hör deel-
name an “Dao zit Meziek ien” is het vlug 
gegaon mit de carrière van Marleen Rut-
ten. Tijdens ‘t programma toonde Marleen 
al an dat ze heel leergierig was en onder-
gieng een mitamorfose, zöwel ien zang as 
ien de wie.ze waorop zij zich prissentierde 
an ‘t publiek. Ienmiddels hét Marleen een 
leuk eige Limburgs repertoire opgebóuwd 
en ziengt ze daorlangs ook Duutse schla-
gers. ‘t antal optrejes nimt vlug toe en Mar-

leen is ienmiddels een gèr gezie.ne Limburg-
se artiest.

La Bamba

‘t  uut Monfort afkomstige La Bamba bestèt 
uut Ron Roemen en Harrold Knoben, vrien-
den van klèèns af an. Vol enthousiasme ver-
zörge ze al jaore optrejes. Ekkes allemaol 
sjoenkele op een lekkere wals en héndjes ien 
de lucht op een feestpolka. Maar ok hét La 
Bamba housemuziek vör de jongere gene-
rasie ien huus. Ze brenge vörnameluk èège 
Liedjes ten geheure. Ien totaal sto.nd La Bam-
ba 11 keer ien de LVK finale.

De Knöppele

Jos Hanssen en Pierre Lemmens oftewel DE 
KNÖPPELE, gekleejd ien een blauwe stofjas 
en mit een zwarte alpienopet op de kop en 
unne oaverdre.ve bril op de neus, zien een 
beké.nde verschijnieng op de Limburgse tv. 
‘t duo prissentierde van 2004 tot 2016 op 
kolderieke wie.ze hun eige programma bij 
TV Limburg. De örste jaore was dat ‘t wèè-
rbericht, daornao onder de naam DE KNÖ-
PPELE filmpkes oaver alledaagse za.ke.  

Aaltiëd Noeït te Laat  

De groep is ontstaon uut vriendengroep 
“VC LAEG” uut Horst en bestèt uut Leon 
Geurts, Ber van Issum en Erik van Rengs, 
mit de bedoelieng  deel te neme an de plè-
tselukke liedjesavond. ‘t örste nummer “DE 
ZOEPFIETS” bereikte de halve fienale van 
‘t LVK. De halve fienale wier latter nog enne 
keer geháld mit “JAO DAO LEET IE” en “DE 
VASTENAOVEND APP”. Het èège reper-
toire wier uutgebreid mit covers mit veulal 
èège teksten. Aaltiëd Noeït te Laat is de lè-
tste jaore een veul gevraogde groep op zit-
tiengsaovenden en gezellige feestjes waorbij 
de ienteractie mit ‘t publiek hoog ien ‘t 
vaandel stèt. 

Winnaar TVK 
Op vrïjdag 19 fibberwaori j.l. hèt Verrékkes 
Moj ‘t Tiener Vastelaovend Konkoer ge-
wonne. Vastelaovesartiesten uutkómmend 
vör Venroj. Bestaonde uut, Sija, Sanne, Jo-
nas, Klaas. Verrékkes Moj verzekerd ow van 
111% fieëstgarantie! 

“Ok dit jaor staon wij, Verrékkes Moj, wér 
klaor öm de vastelaovend ien te knalle! Wij 
duun dit mit veul enthousiasme, en zulle 
dizze knal ok laote heure. Aover knalle ge-
spraoken, dat is waor òns nummer aover 
göt: De Vastelaovesknal! Már waorum dan 
De Vastelaovesknal? Dit ömdat de vastela-
ovend hét knalfeest is van ’t jaor. Wat vien-
de wij dit Verrékkes Moj! Vastelaoveszao-
terdág loate weej ien, vanuut en same mit 
Gennep De Vastelaovesknal en meer heu-
re, rond 17u zien wij an de beurt mit de 
Mèrtzitting Gennep! Wij zinge dus ok buute 
Venroj.”

Wir siend SPITZE!  
Energiek, eigenziennig, verrassend en en-
nigste ien zijn soort! Zö mar een paar ter-
men die dees powerband uut het die.pe 
zuijen van Nederland dûk vörbij heure 
komme. Gooi  Volksmuziek, Dance, Deut-
sche schlager en de lètst tophits same ien 
een blender en ge kriegt de unieke Wir siend 
SPITZE! cocktail! ‘t speulplezier spat er van-
af mit hun concerten en ge word mitgezo-
gen ien een ienteractieve show waarien hu-
moristische acts zich ien hoog tempo afwis-
selen mit verrassende eigen mash up “brouw-
sels” van bekende (Duitstalige) hits. Natuur-
luk mögge ok de Wir siend SPITZE!  Dum-
pert Hit “Hey Rosie”en “Anne-Marie” nie 
ontbrè.ke. Dör hun “Fiengerspitzengefühl” 
en muzikale veulzijdigheid vuult Wir siend 
SPITZE! feilloos an wat hun publiek op dét 
moment wil mitmaken en is gèn inkel op-
trejen ‘t èggest! Ok onze oosterburen heb-
ben de “SPITZE!” succesformule ienmiddels 
ontdekt en zien dees Limburgse mannen 
mede dör de release van hun örste èège 
Duitstalige CD-album  “Bärenstark” ok steeds 
dûkker aover de landsgrenzen te vienden! 
Wir siend SPITZE! – Komm`s  Mitmachen!

Zaoterdag
10 - 02 - 2018
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Welkom Prins Stef I

Wat viende wïj ’t prachtig det 
gïj, saame mit ów Prinsés Dyant-
ha ó.ns dit jaor wilt vörgaon ien 
’t spél dat Vastelaovend hiet. En 
spel waorvan gillie, ondanks ól-
lieje jeugdige lèèftied, de spelre-
gels al heel goe.d ként.  En spel 
dat gillie allebei van huus uut, 
mit de paplèèpel iengegoote hét 
gekreege, en waorien gillie saame 
ôk al en flink ental jaore óllie rol 
speult. Mar dit jaor hédde de 
hoofdrol! De keus was vör de 

Prinsekemissie dit jaor nie ze 
moeilek: wïj zo.chte naor enne 
jonge Prins, goe.d bekénd mit 
de Vastelaovend en as ’t efkes 
kos mit en relaasie tot de Hér-
menie, die dit jaor mar liefst 200 
jaor bestét. En dan kómde auto-
maties uut bïj Prins Stef. Zoon 
van Ex-Prins Mat en Ex-Prinsés 
Monique. Kapélmeister van Nève 
d’n Diepvries, die zich en jaor 
lang “Hofkapél” mugge noeme. 
Stuwende kra.cht bïj Jeugdjoeks-
kapél “D’r Ân”. En natuurlek 
trompettist bïj ‘t eeuwe-a.lde, 
mar 200 jaor jonge, Unitas et Fi-
delitas. En ôk de Prinsés is bïj al 
dees muziekgezélschappe aktief, 
mar dan mit de sax. 
De keus was dus nie moeilek, 
mar gïj móst natuurlek nog wél 
“Ja” zégge. Nów, da was evvel 
zo gepiept. Gïj hoefde d’r nie èè-
.ns ovver nao te di.nke. Twee 
minuute naodat o.nze vörzitter 
ów gevraogd háj, stonde wíj as 
kemissie mekaor al “high-fives” 
uut te dèèle. Midde tusse de fees-
tende massa bïj Pater Moeskroen 

op ‘t MaNieFest! Mój was ’t öm 
mit te maake hoe entoezjast gil-
lie waard, mar ôk hoe ru.stig en 
kalm. “Den maake ze de pis nie 
lauw” zén wïj dan tégge mekaor. 
Bïj alles wat wïj óllie vroe.ge, 
krege we te heure: “Kö.mt alle-
maol goe.d” en “we hébbe d’r 
zin ien”. En ’t kwam ôk allemaol 
goe.d! 

D’r brèèke nów drukke, mar heel 
mójje tieje vör óllie ân. Zörg da 
ge aoveral van geniet want ’t is 
vörbïj vördat ge d’r e.rg ien hét. 
Haopelek viendt ówwe werk-
gèèver, Jara Multibouw, ’t goe.d 
dat gïj dees wèèke smeis ennen 
extra dag vrïj mót hébbe. Mar 
Raymond is énne trouwe spon-
sor van ’t Bombakkes, dus da zal 
wel losloope.

Mâk d’r saame mit heel Génnep 
enne jeugdige, sprankelende en 
muzikaole Vastelaovend van en 
laot ‘t ‘r, nét as ów höör, mar fli.
nk krölle! 

Vorst Maarten

Vörwoord Burgemèèster de Koning
Beste minse,

Ut afgeloope jaor was wer un 
onmundig moj. Toppers waare 
de 400ste verjurdag van ut 
Stadhuus en de Vierdaagse die 
wer dur oons geminte liep.

Ut Bombakkes het gröts uut-
gepakt mit ut 2-daagse MaNie-
Fest vur jong en a.ld Mit  unne 
onvergèètelike feestaovend en 
natuurlik ut Internationaale 
Prinsentreffe. Ok de Mertzit-
ting en Optocht waare wer on-
mundig moj en druk bezocht, 
ze hinge mit de been buute.

Tradisiegetrouw hebbe we ut 
niïje jaor wer iengeluid mit 
de Niersjaorsduik vanaf oons 
njje vloonder. Wej noeme dit 
de Nierspromenade.

Twee daag latter stoond de 
promenade oonder waoter. 
Zoj ut één wa mit ut a.nder 
van doe.n hebbe???

Vrïjdag 9 fibrewari worre de 
sleutels van oo.ns mojje gemeen-
te wer ovvergedraage an de 5 
Vastelaovendprinse ien Gennep. 
Zo ok an de fonkelnejje Prins 
Stef d’n Örste van ‘t Bombak-
kes. Volges de tradisies wer 
vanuut oons mojje alde stad-
huus. Mit zunne prins weet ik 
zeeker da de sleutels ien goeje 
ha.nd zien en dat ‘r wer un moj 
feestje gebouwd zal worre

Ut zal d’r ok dit jaor zeeker 
wer onmundig gaon krölle. 
Ik wins de Hoogheid van ‘t 
Bombakkes Prins Stef I en alle 
Bombakkiers én natuurlik alle 

Gennepenaren  unne mojje 
Vastelaovend toe.

’t Krölt ‘r, moel moel!!!
Burgemèèster

Peter de Koning

GROTE OPTOCHT 2018!     

Op 11 fibberewoari öm 13.30 
start onze grote optocht bïj het 
stadhuus en trekt dan via de 
Zandstraot en Spoorstraot rich-
ting rotonde waor wij linksaf 
buuge naor de Brabantweg, dan 
öm ca. 14.30 linksaf de Rogge-
straot ien, dan wèr via de Steen-
dalerstraot en de Prinses Mar-
grietstraot naor de Picardïj. Ien 
Pica Mare sluute wij af mit ’t gro-
te optochtbal waor ôk de prie-
suutreiking plèts viend.

Optochtloterij
Ôk dit jaor worre d’r wèr op-
tochtloten verkocht. Mit deez 
loote könde èèn van de tien 
prachtige prie.s winnen. De lo-
ten worre vörafgônd an de gro-
te optocht dör de raodsleeje ân-
geboode vör vieftig cent per stuk. 
De opbrengst van de optocht-
looterij gèt naor de priezenpot 
van de optocht. Op dizze ma-

nier kunnen wïj optochtdeelna-
me gratis ha.lde en mit prieze 
deelnemers stimuleren ènne hele 
moij creatie te verzinne.

Zjuurering optocht
Zjurering van de optochtdeelne-
mers viend altied plèts dör en 
tiental vrïjwiligers onder leiding 
van de zjuryvörzitter. Zïj zjure-
ren de deelnemers en wagens 
op 4 criteria: originalteit, carna-
valistisch, afwerking en optocht-
prizzentatie. De juryleeje zien  te 
herkennen ân hun badge. As de 
lètste wagen gepasseerd is kumt 
de zjuurie bïjèn en gèt dan de 
honderden ciefers heel snel in 
ènne compjuter stoppen. As dan 
de uutslag bekend is, is ’t natuur-
lijk ôk belangriek dat de goeije 
groep de juuste envelop kriegt. 
Daorna gôn zij as en speer naor 
de zaol öm de prie.s uut te rei-
ken.

Extra andacht drankgebruuk
Ôk dit jaor wurd d’r ien den 
optocht extra op drankmisbruuk 
gelet. Deelnummers mögge be.st 
wel wa drinke as zïj a.ld genoeg 
zien (18), ’t mot ien ieder geval 
wel netjes blieve. ’t Moijs zoij 
zien as den drank nie zichtbaar 
ânwezig is. Maake groepen d’r 
wel èn pötje van dan kunnen 
zïj op strafpunten of uitsluuting 
rèèkenen. Bíj ienschrieving krie-
ge de deelnemers dan ôk èn re-
gelement vör geschoteld mit wa 
regels. De ordecommissarissen 
hebbe de taak öm toezicht te 
ha.lde. Zien ze bepaalde zake 
die nie dör de beugel kunnen 
dan zulle ze de pliesie ienseinen. 
Gelukkig is dit haost nooit no-
dig en héélt iedereen ’t gezellig.

De optochtcommissie
van ‘t Bombakkes

D’n vörzitter sprèkt

Als we terugkieke naor ’t afge-
lope jaor dan kunnen we d’r 
gröts op zien dat we zo’n moïj 
aktiviteite néérgezet hebbe. 
Mit ’t prinsenbal hadde we 
wèr live muziek terug op de 
aovond. We hebbe daor veul 
positieve reaksies op gehad 
en gaf direct un hoop sjoeng 
an d’n aovond. Iets wat we 
gèr wille blieve ha.lde.
Ja, en dan de zittingsaovond. We 
zien begonnen mit un nïje opzet, 
waarbij veul meer doorloop is. 
De ex hoogheden hebben un pro-
minente rol gehad ien de tussen-

stukke öm d’n aovond an me-
kaor te koppelen. Ôk hier kwa-
me veul positieve reaksies op. Dit 
jaor hebbe we dit sterk uutge-
breid. Nog meer show, dans, mu-
ziek ien un kortere tied en dat 
verdééld ovver un aovond en un 
middag. De mi.nse die normaal 
‘savond gér op tied naor bed 
gaon kunne now op de zondag-
middag komme.
Ja, en dan hadde we natuur-
lijk een prachtig Maniefest-
weekend, wa zien we daor 
toch gröts op, wat un evene-
ment is dat geworre zeg.
Wij ware zo’n 3 jaor geleeje 
begonnen mit un kemissie be-
staonde uut leeje en niet leeje 
van ’t  Bombakkes. Daor heb-
be we de ideeën vanuut de 
bijéénkomst uutgewerkt en 
same met veul, héél veul vrij-
willigers zien we ân de slag ge-
gaon.
Alleen ien de te.nt liepe d’r dat 
weekend al zo’n 100 vrijwilli-
gers ro.nd die er vör gezörgd 
hebbe dat alles ien en rondom 
t maniefest vlekkeloos verliep. 
We moge d’r ontzettend gröts 
op zien dat we mit zoveul 
vrijwilligers, bezig zien gewést 
om zo’n moïj weekend te or-

ganizére. Vastelaovond is ‘n 
féést van verbroedering. Dör 
alle ienzet van iedereen heb-
be we de vastelaovondsge-
dachte ien  ère kunne ha.lde 
Allemaol méér dan bedankt 
vör öllie ienzet. ’t Was un ge-
wèldig feest.

Onlangs hebben we wèr un ge-
wèldig prinsenbal gehad, mit 
ut uutkomme. van Prins Stef en 
prinses Dyantha.  Wa hebben 
we toch un gewèldigprinsen-
paar. Ut entoezjasme straolt d’r 
hillemaol vanaf. Ut dak ging 
d’r ôk haost af, toen prins Stef 
onder ut doek uutkwam, de 
joekskapelle en ien ’t bizonder 
néve d’n diepvries ginge hillie-
maol los.  Wat un gewèldige 
en entoesjaste reaksies hebben 
we ontvange van ut publiek. 
Zéér bizonder, ik zie d’r dan ôk 
van ovvertuugd dat we dit jaor 
wèr un gewèldige vastelaovond 
zullen kriege.

Dat het d’r mit de vastelao-
vond ien Gennep ummundig 
zal gaon krölle.

Marco Seelen
Vörzitter ‘t Bombakkes

De Vorst stékt

Normaal gespraoke hiet dit 
stukske “De Vorst sprékt”, mar 
dit jaor is ’t dus “De Vorst stékt”. 
Ik wil ’t naamelek ’s hébbe ovver 
stééke, stèèke, en stékke. 
’t Minst versta.nd héb ik van 
stékke. Da duude mit fuchsias 
of geraniums of zo; dan stékte 
en stékske ien de gro.nd en 
haopte dat d’r uuteindelek, mit 
wat liefde en ândacht,  wat 
mójjers uut de gro.nd stékt dan 
wat ge d’r ien gestaoke hét. 
Van stééke, daor weet ik alles 
van. Die zétte wïj op d’n 11e 
van d’n 11e op o.nze köp en 
da’s a.ltied efkes wénne. Dûk 

stèèke ze ien ’t begin nog ef-
kes, smeis kriede d’r enne stè-
èkende kóppien van mar ovver 
’t algemeen kunne wïj nie 
wa.chte öm ze wer op te mug-
ge zétte. Sommige stèèke d’r 
zelfs nog wat vèère ien. Stééke 
zien d’r ien alle maote en bïj 
de Prinse van Bombakkes héb-
be twee Hansen de records ien 
hun bezit. Ex-Prins Hans d’n 3e 
haj de klènste maot ooit en Ex-
Prins Hans d’n 4e de grötste. 
Den stak mit zien stéék ieder-
een naor de kroon.
Ovver stèèke gespraoke: Wïj 
stèèke mit o.ns stééke de nék 
uut öm vör Génnep en ântal 
mójje eveneme.nte ien mekaor 
te stèèke. Daor stèèke wïj heel 
veul enerzjie, wérk en  tied ien 
en kriege d’r gén steek vör be-
taold, mar we duun ’t gè.r en 
daor gét ‘t öm. Helaas wördt 
o.ns dat evvel nie a.ltied èève 
mékkelek gemâkt. Op ’t gemè-
èntekantoor lieke ze smeis wél 
en stéékje los te hébbe, of op 
zien minst af en toe en stéékje 
te laote valle. Wïj mótte, vör 
aktiviteite die nauweleks vera.

ndere, jaor nao jaor ân steeds 
meer regeltjes en vörschrifte 
voldoe.n. Die ko.ste o.ns heel 
veul extra moeite, tied en ge.ld. 
As ’t zo dör gét, kunne wïj 
straks gén Mé.rtzitting of Op-
tocht mér organiseere. 

Beste gemeentebestuurders, dit 
is nie as en stéék onder wao-
ter bedoeld. Mar stékt ówwe 
nék nów ôk ’s uut ien pléts van 
de kóp ien ’t za.nd te stèèke 
en ów te verschuile a.chter al-
lerlei landeleke vörschrifte. Duut 
’s wat en al die regeltjes die 
gén stéék ha.lde en laot o.ns 
doen waor we goed ien zien: 
de ha.nd uut de mouwe stèè-
ke en d’r wat mójs van maake. 
As gillie o.ns gôt ondersteune 
ien pléts van tèègewe.rke, dan 
kos dat nog wél ’s en stékske 
zien waor nog jaore de mójste 
bloeme ân blööje.
En dan belaof ik volgend jaor 
op dees pléts óllie enne flinke 
bos vèère ien de ko.nt op de 
stéék te stèèke.

D’n Vrïjjer

Pastoor Kessels aan het woord
Wat maakt Carnaval mensen toch blij,

met de optocht staan we lachend in de rij.
Eventjes leeg maken dat dikke hoofd,

zodat het vol raakt met plezier
en de stress wordt gedoofd.

Wij vragen de zegen voor Gennep aan onze Lieve Heer,
en als het even kan, met de optocht mooi weer.
De beste kant wordt door jong en oud getoond,

iedereen geniet van het talent dat in dit stadje woont.

Wij gaan het Carnavalsfeest weer beginnen,
samen, hand in hand, de tweedracht overwinnen.

De straten van Gennep worden weer gekleurd
met rood, geel en groen,

Dat deze Carnavalstijd veel vreugde schenkt
en ons allen mag goeddoen!

Pastoor G. Kessels

Schôllebezuuk 2018
’t schôllebezuuk van Bombak-
kes en de Coloradokevers stèt, 
zoals altied, geplènt op vríj-
dag vör de vastelaovend. Dit 
jaor vèèlt ’t op vríjdag 9 fib-
berewaori 2018. 

De plènning is as volgend:
09:00 - 09:30 De Ratel
09:45 -  10:30 Elckerlyc
 10:40 -  11:10 Maria Goretti
 11:15  -  11:45 Piramide

Natuurluk is dit mar un plèn-
ning en ’t zal hier en daor wel 
‘n minuut of vijf of tie.n uut-

lope. Pin o.ns d’r asteblief nie op va.st want wïj duun ons best om aoveral op tied te komme 
en öm op elke schôl ekkes en feestje te bouwen.
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Op de wépsajt stét; De organizaasie van ’t MaNieFest kiekt mit 
heel veul plezier en voldoening trug op dit prachtige eveneme.
nt. Ik di.nk dat heel veul minse dat duun. ’t Was zeeker zoo as 
d’r ok stét: een eeveneme.nt mit vör iedereen wel wat en mit 
veule mójje högtepu.nte.
Ien ’t bomvolle feestpaviljoen op ’t Europaplein ging ’t ’s aoves 
helemaol los. Daor krö.lde ’t zeas ’t nog nie duk gekrö.ld hét! 
Op de kl.anke van Kènneh, Pater Moeskroen en René Schuur-
mans wier en fantasties feest gebouwd. En dat de Hommersum-
se Carnevals Verein HCV tot hun èège groote verrassing tot 
“Club van ’t Jaor” wier uutgeroepe droe.g alleen nog mar ex-
tra bïj en de feeststemming. Dat was een verdiende keus en ik 
weet zeeker dat iedereen de HCV dat van harte gunt. Mit 
’t Prinsetreffe op zondag ginge de festiviteite gewoon wie.r. Veu-
le carnavalisten vanuut de regio én daorbuute hân de weg naor 
Gennep gevo.nde en kwaame bïjen vör en groot verbroede-
ringsfeest. Ondertusse wiere zïj vermâkt dör verschillende da.ns- 
en muziek optreejes. En toen ro.nd 17:30 uur Vorst Maarten ie-
deren beda.nkte vör ’t gewéldige weekend was nog lang nie 
iedereen van plan meteen naor huus te gaon…Jaommer dat ’t 
alwér vörbïj is. En dat is écht waor. We hebbe d’r lang naor uut-
gekeeke ’t was völs te vlug vörbej.

van de wépsajt geplökt...
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‘Wij tellen af’
Artiest: ‘Jong Nederland Gennep’

Tekst: Linda Brouwers, Frank en Remco van Ginkel

Couplet 1:
’t is vastelaovend den tied is wèr begonne,

Wïj zien d’r bïj en gôn d’r tèège ân,
Op d’n 11de begón ’t met lampionne,

En iedereen genoot d’r toen toen al van.

Couplet 2:
Vör ’t Prinsebal zien wïj al wèr gespanne,
Wie kömt d’r now ó.nder ’t ding vandân,
’t Bombakkes hèt vast al wèr wat planne,

Zou d’r straks soms èn JN’er staon?

Refrein:
Wïj tèlle af 3, 2, 1

En dan gèt ‘t ding valle,
Wie zal d’r heerse aover o.nze stad,

We tellen af 3, 2, 1
Zal ie o.ns bevalle,

Zönne goeje hèbbe wïj nog noojt gehad

Couplet 3
Op de zaoterdag zal de Mé.rt wèr vólloope

De mi.nse zinge mit én hèbbe lol
Op de knïjje wèrd d’r dan nor huus gekroope

Want iedereen die ging wèr uut zien bol

Couplet 4
Ien d’n Optocht ziede iedereen moj straole

De straote lopen vol d’r klinkt muziek
Wie zal d’n örste pries dit keer behaole
Die kreejaasies die zien ieder jaor uuniek

Refrein:

Bridge
De vastelaovend  is vör Jan en vör alleman

Vör iedereen die ’t maar viere wil
Vör femielie vör de vriende en d’n buurman

Wïj gôn ‘t viere en ‘t is nog lang nie stil

Refrein:

Couplet 5
Op d’n dinsdag zit ‘t èènd dr ân te koome(kómme)

De póp die bra.ndt en iedereen die brölt
Wïj hebbe ’t d’r wèr fli.nk van genoome

Mar hèt d’r dan wèr mundig goe.d gekrölt

Refrein:  (3x)

Winnaar Lallebal: 
Jong Nederland

Wat een feest! We dachten, lachen, laten we ons eens opgeven 
voor het lallebal. We schreven binnen een paar uur ons lied en 
daar gingen we dan. Voor een eerste keer dachten we, we gaan 
naar huis met de troostprijs. Dat ging toch even anders. Daar ston-
den we dan, op het podium. Geen 3e prijs... geen 2e prijs... On-
gelooflijk, eerste prijs!! Wat een avond, geweldige ervaring! Heel 
gaaf om als Jong Nederland met de hoofdprijs naar huis te gaan!

OF JE
WORST
LUST!?

Zandstraat 71, Gennep rober@slagerijgennep.nl www.slagerijgennep.nl0485 - 511862
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De dansgardes van ‘t Bombakkes

Mini’s: 
Bovenste rij v.l.n.r.: Nelani Geurts, Ailani Verwaaijen, Nina Wessels, Nine Bongers, Lieve de Jong en 
Noor Heijnen. Onderste rij v.l.n.r.: Janske Cremers, Pippe de Jong, Aukje Janssen

Middelste groep:
Bovenste rij v.l.n.r.: Jolijn Thijssen, Pam Voss, Hanne Cremers. Onderste rij v.l.n.r.: Nyale 
Jansma, Trix Knops, Ella Kersten, Lieke Janssen. Niet op de foto: Suze Noij

Dansgarde:
Bovenste rij v.l.n.r.: Lisa Opsteegh, Noa Klabbers, Demi Lucassen, Bapke Salden, Sara Basten, Isa Rut-
ten en Lotte Snellen. Onderste rij v.l.n.r.: Jessie Smeets, Isa Wessels, Marloes Peters en Lita Weijers

BIERTAP/FUST
DRANKEN
TENTEN
TAFELS/STOELEN
CATERING / ETEN
GLAS/SERVIES
VERWARMING
KOELKASTEN
KOFFIEZETAPP.
VERLICHTING
GELUID/ DISCO
KAPSTOK/BBQ
TOILETWAGENS

John van de Kamp

Spoorstraat 147 • Tel. 0485 - 511 638 • www.feestjecompleet.nl

Trainsters
Al dees dames worre getraind dör Tamara Poppelier en Isa Basten.
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Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

janlinders.nl

Jan Linders Gennep 
’t Straatje 1
 (0485) 54 04 76

Like ons op Facebook
facebook.com/ 
janlindersgennep

Elke dag open! 
Maandag t/m zaterdag  8.00 - 21.00 uur
Zondag  9.00 - 20.00 uur

Als dé supermarkt van het zuiden weten wij natuurlijk hoe leuk carnaval is! Daarom hebben 
we unieke Plekkers voor héél véél dorpen in onze streek! Plekkers zijn textielemblemen om op je 

carnavalsoutfit te plakken! Er zijn, naast de Plekkers met naambordjes, ook nog 5 algemene Plekkers. 

Bekijk alle Plekkers op janlinders.nl/plekkers

Ieder plekje z’n eigen  

Riek der Waldkrekels

Ootersóm

Wortelpinnenriek

Diepenkikkerriek

Génnep

Gratis  
vanaf 20 euro 
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Toon en Marian 33 jaor ien de Kroon
Wïj zitten al 33 jaor ien de 
Kroon en hebben al heel wat 
vastelaovendfeesten mitge-
makt. Prinseballe, boereballe, 
receptie en noem ze allemôl 
mar op. Altied mit plezier, en 
wat get de tied snel as ge leu-
ke dinger doet. Mar wïj kieke 
er nou wel ’n bitje naor toe 
um zelf ien de polonaise mit 
te lope. En zoas ik ien de kerk 
al zei:
“Lieve Heer, wïj da.nke alle 
minse die jaorelang bïj ons 

gekomme zien en we danken 
Ôw dat we  dit jaorelang ien 
goede gezondheid hebbe 
meuge en kunne doen. Mar 
doe ons dit a.u.b. nie nog ens 
33 jaor an. Laot ons bidde.
Allen: Heer onze God, wij 
bidde Ôw verheur ons.”
Wïj gaon dit groots vieren, 
samen mit Joekskapel Bom-
barie 22 jaor, op vastelao-
vendmôndagmiddag!
Iedereen is uutgenodigd (wel 
op eige koste!)               TdK

Geslaagde Jubileumresepsie HCV

22 jaor Carnaval Wie Nie. Zo 
wier ´t jubileum van HCV al 
’n poosje angekondigd. De 
vriende van HCV wiere lang 
veurdat de resepsie pléts ging 
viende al ondervraogd dör 
krante uut de verre umgèè-
ving. Mar ze hadde zelf gén 
idee wat d’r zow kunne gaon 
gebeure. Mar, zoas ze al altied 
gezègd hadde: ´t mos groot 
feest worre, nie te veul geou-
wehoer. 

Heel verrassend was de op-
stelling ien de zaol. Nie op ´t 
grote toneel, mar midde tusse 
´t volluk, op ’n klèèn plateau. 
Daor stonde ze te straole Wie 
Nie. Nejje jurke vör de vrol-
lie, moj gestoomde pakke vör 

de ké.ls. Én toen kwam ’t vol-
luk binne. Nie zomar efkes 
wat. Nee, alle vereniging uut 
de wiejje umtrek waare mit 
auto’s en busse naor Génnep 
gekomme um de klup die al-
tied én aoveral énwezig is, mit 
’n bezuuk te vereere.

Tusse de fillisitaasies dör mos 
d’r, zoas de bedoeling was, ok 
feest gemakt worre. Én hoe 
kunde dat bèèter doen as op 
de zuute klanke van ACDC’s 
Thunderstruck? De halve zoal 
stond op de luchtgitaare te 
speule, de andere helft op op-
blaosgitaare. Daornao nog ’n 
antal Duitse schlagers, kombi-
naasies die ge normaal nie 
gauw zowt bedinke.

’t Feest is tot ien de laote uure 
dörgegaon. Die luuj van HCV 
zien nl. nie kapot te kriege. ’t 
Was énne resepsie Wie Nie.
Heel lang hebbe de Hommer-
sums/Heïjjese leeje van HCV 
kunne naogeniete van dit bie-
zonder unieke jubileum. Ze 
hébbe wat nérgezét.

As klap op de vuurpiel wier 
HCV tijdens ’t grote gezame-
like openingsbal uutgeroepe 
tot Klup van ’t Jaor. ’n Bèète-
re bekroning van zo’n jaor 
kunde nie hébbe. D’r was ôk 
helemaol gén discussie aover 
verdiend of nie. Nee, dizze ti-
tel as Klup van ’t Jaor is DIK 
verdiend. 

Wööles

SJIENGELEBOEMMAONDAG 2018
ALDERWETS NÏJE STIJL

Dit jaor een wat a.ndere opzet 
van de maondag. ’T Was ok 
wel nodig want we zaten al be-
heurluk va.stgeroest. Al jaore 
din we ’t èggeste protocol op 
de mért an as ge nie oppa.st 
wördt ’t een sleur.

Daoröm beginne we de maon-
dag bij café de Dragonder óm 
11.11 uur mit een gratis ontbijt 

angeboje dör ’t Stadscomité. 
Daornao vertrekke we ien unne 
bonte stoet Gennep ien en ma.
ke we lol en plezier onderweg. 
Rondöm de mèrt eindigen we 
en doar is pléts vör optrejes en 
ander fratse. 

Uutgangspu.nte: lol en plezier, 
iedereen is welkom, mitdoe.n 

is mojer dan langs de ka.nt sta-
on, alderwetse gezelligheid  en 
veul op de kist hówwe.

Duut hin en wies maondag 
12 fibberewaori.

Stadscomitee
Gennep

Wij wensen
iedereen gezellige
carnavalsdagen!

Tweede Dwarsweg 81 - 6591 XP Gennep
Postbus 4 - 6591 AA Gennep

Telefoon +031 (0)485 490433
info@janssenpers.nl • 
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Wïj en Bombarie 22 jaor! As toete kosse praote!
Al 22 jaor zien wïj bïj Bomba-
rie! De instrumente van Bom-
barie! En wïj wille o.ns ôk ens 
van o.nze kant laote heure! 
“Ik”, begint dikke Bertha, “bin 
de grote trom van Chris. Ik mot 
ollie wat bekennen. Chris en ik 
zien uut de ka.st gekomme. Wïj 
zien beide gek van SM. Ik viend 
’t lekker as Chris mien slèt. Ien 
’t begin deuj hij ’t nog kalm an. 
Mar dör de jaore hin ging hij 
steeds wilder te keer. En hoe 
harder en sneller, hoe opgewon-
dener Chris wèrt! En op ’t eind 
van ’t nummertje dan geft Chris 
nog ’s enne ekstra flinke klap 
op miene buuk en dan kiek ik 
’s naor bove, en as ik Chris mit 
de ooge zie dreeje dan weet ik 
dat ’t klaor is! Smeis duut ’t wel 
pien mar Chris zèt dan: Niks 
mit te make, hadde mar gen 
trom motte worre! Na afloop 
dinkt hij dat wer goed te ma-
ken mit enne stikker die hij dan 
op de blauwe plekken plekt. 
Daorum zit ik dan ok zo volge-
plekt.  Chris kiekt mij dan gen 
wèèk mer an en die tied heb ik 
hard nodig um bij te komme.”
“Ach, luuster, d’r is overal wel 
wat”, zèt de bariton van Piet. 
“Mien vriendinnen knooje wel 
dat ze te veul of te wennig be-
speult worre mar iedereen het 
zien foute, ôk den baos van 
mien. Ik gaoj ze nie allemaol 
opnoeme, mar één ding duut 
mij toch wel pien. As ik urges 
kom dan zien mien vriendin-
nen allang daor. Die hebbe dan 
al schik en tetteren onder el-
kaor. Net as hun baozen, die 
dan mestal al ’n pilske uut heb-
be en dan komt  Piet pas an-
kakke. En as ik zie en huur hoe 
mien vriendinnen bespeult wor-
re, dan wor ik toch wel wat ja-

loers. Altied volgens ’t buukske 
en dat duut den van mien nooit. 
Den ment dattie ’t wel uut de 
kop kan! Mien vriendinnen kie-
ken mien dan medelijdend an: 
Erm dèn, waor hedde gij dat 
an verdient!”
“Jao, wat mot ik zegge”, zèt de 
bariton van Nol. “Klage wil ik 
nie,  al wor ik nie al te duk be-
speult. Laatst heb ik ‘m wèèke 
lang nie gezien, Wèèkelang zon-
der daglicht heb ik ien ’n don-
kere koffer ligge te janke. Ik heb 
nog ’n twellingzuske. Die is mo-
jer en hèt ’t veul better. Smeis 
hèt Marietje mitleejet en ruupt 
ze: Nim die alde trööt  mar ’s 
mit naor Bombarie! Ik bin na-
tuurlijk zö stief as ’n a.lt wief. 
Nol hilt mien dan uutmekaor, 
likt an alle kante an mien ven-
tielekes en dan doe ik wer mien 
best! Ik kan van geluk de trao-
nen dan nie ophalde en dan val-
le de traonen dör ’t zeiver-klep-
ke zomar op de grond. Ik  schaam 
mien dan wel en beetje, wat 
motte de mi.nse wel nie din.ke?” 
“Ach”, zucht de trompet van 
Rob. “An Rob heb ik enne goeie 
baos. Van um hoef ik nie mèr 
zö hoog nie mer zo laag en nie 
mer zö hard. Hij verzörgt mien 
ok altied goed. Af en toe deut 
hij wel stiekum roke, dat viendt 
ik nie zö fijn. Al die rook dör 
mien piepe viend ik verschrik-
kelijk. Ik krieg dan traonen ien 
mien donder mar ik heb ok zun 
klepke an de onderkant waor 
de traonen uut kunne.  Ik heb 
veul schik mit Rob gehad, en ik 
hoop dat hij mij nie zomar van 
den ene op den andere dag ien 
enne hoek gooit en zet: zo, nou 
heb ik ow nie er nodig. Dan 
heb ik wel en heel groot klep-
ke nodig.”

“Dan motte mien heure”, klaagt 
de sax van Sraar. “Die andere 
zien kei-jaloers op mien, umdat 
ik zö knap bin en dat ik veul 
moije knopkes heb. Ik bin zo 
gezegt de “madame”. Mar ik 
bin just jaloers op die andere 
want die meuge veul dukker 
d’r uut as ik. Ik lig hier mar d’n 
dukste tied druug ien de kist te 
kieke en wil ok wel ’s goed ver-
wend worre!  Toch is Sraar wel 
gek op mien knopkes en mien 
rietje. Mien rietje mot goed nat 
zien. Hij schroeft dan miene 
tong uut miene mond en dan 
ien ziene mond en mummelt 
net zolang tot hij denkt dat ik 
klaor bin. Mar af en toe froe-
melt hij mar wat an mit mien. 
Sraar zit dan an de verkeerde 
knöpkes en dan weet ik nie mer 
wat ik mot doen. Dan schaam 

ik mien smeis een beetje dat hij 
mien knap lichaam nog mar 
half kent.”

Dan de deksels van Ceub. “Wij 
verkeren ien ’n heel biezonde-
re positie. Wij zien ’n heel bij-
zonder stel, wij zien namelijk 
’n eeneiigetwelling. Wij lieken 
op precies op elkaor. Ceub viendt 
’t geweldig um mit ons allebei 
tegeliek te speulen. Triootje 
noemt hij dat.. Wij vienden dat 
wel gezellig.  Verder hebbe wij 
niks te klagen. As hij klaor is mit 
ons, duut hij ons knus bijèn ien 
’n lèère zak, nimt ie ons mit 
naor huus, zet hij ons ien de 
gang onder de kapstok en vör-
dat ie naor bed gaot, kiekt hij 
nog enne keer en zèt: welterus-
te dames, ’t was wer enne mo-
jie aovend!”

 “Gillie wel”, zèt de trom van 
Sjang, “mar ik heb genne zon-
dag. Mar alhoewel ik heur hoe 
duk mien grote zuster bij Chris 
smèèr kriegt dan kom ik d’r nog 
goe.d vanaf. Ik krieg wel met 
twee stök op mien sodemieter 
mar die zien nie groot en d’r zit-
te twee zachte pluumkes op. 
Wat wel erg is dat hij kan mij 
nooit kan viende! As wij same 
gezellig uut zien gewest duurt ut 
smeis wèèke vördat hij wet waor 
hij mien achter gelaote hèt.”
“Jao”, zet de trom van Theo, 
“gij het nog geluk. Ik krieg ok 
mit twee harde stök op mien 
lazer, en nie te lui. Theo het ’t 
geleerd ien ’t leger. Daor wete 
ze wat afpeigere is!

Dan mengt zich de trombone 
van Toon ien ’t gesprek. “Ik 
heb echt mitleeje mit al mien 
vriendinnen. Ik viend ’t zô erg 
dat ze ‘t nie zö goed hebbe as 
ik. Miene baos is zunne goeie 
kel!  Hij schuuft mien altied zö 
lekker op en neer. Vlug, lang-
zaam, kort, lang. Af en toe duut 
hij mien zelfs ien bad mit bad-
schuum van Marian! Hij is de 
leider van o.ns. Enne bettere 
kunde nie hebbe. De mariniers-
kapel is d’r jaloers op... Wilde 
nog meer heure? “Wat gij!”,  
roept Marian.  Enne goeie baos! 
Jao, vör ôw wel, mar vör mien? 
Altied is ‘t: Ik mot optreeje of 
naor de rippetisie! Nooit gen-
ne tied um mit mien gezellig 
op de bank naor GTST te kie-
ke  of wat dan ok. Mit carna-
val mot hij wer mit-toete, ôk 
al is ’t h.s druk. Of nog erger: 
Ik speul nog een nummerke 
mit, gaot mar vast naor huus! 
Ik bin ’t zat! Merge gôdde den 
a.lt-iezer-bak ien! 

“Ik dan” zet de bas van Peter, 
“Ovver miene baos heb ik wen-
nig te klage. As hij mij bespeult 
draai ik mien altied lekker um 
‘m hin en zit hij lief an mien 
knopkes. Wij zien schier onaf-
scheidelijk. Zelfs als hij dör de 
klèènste deur mot of de taxi ien 
mot dan blieve we mekaor um-
strengele. Altied stoot ik dan 
wel mien kop tege de deurpost, 
mar die pien get over. Minder 
is dat ik ’t duk ka.lt heb. Ande-
re kriege altied enne dikke jas 
an of gaon ien ’n werme kof-
fer, mar ik mot altied, zommer 
of winter naks op de fiets dör 
Gennep, en dan mot ik ‘m goed 
um de nek vasthalde want trug 
noar huus slingert hïje mei on-
mundig. 

Dan zucht de trompet van Gil-
bert: “Gillie wete tenminste waor 
ge an toe bint! Ik bin den hoek 
ien gedonderd vör ’n bariton en 
letst kwam hij mit enne bas tuus! 
Hij het ok altied druk, druk, druk 
mit werk en verhuuze! Hïj laot 
ons alle drie links ligge! Wïj zien 
’t zo nie mer zitte.!

As leste mag de trombone van 
Louis ôk nog wat te zeggen. 
Den stuntelt ”Miene baos is al-
tied lief . Hïj bromt wel heel erg 
mar dat viend ik nie erg. Vör-
dat hij mien ien de kist duut, 
zèttie op z’n Rotterdams: “Be-
dankt en ga maar lekker slapen, 
mijn duifje!”. “En hij stinkt nooit 
naor bier!”.

“Al mit al, hebbe wïj mit de jon-
gens veul schik gehad en hope 
nog heel veul schik te hebbe en 
wïj wense Bombarie een hele 
fijne receptie op mondag bïj de 
Kroon!”
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’t Bombakkes feliciteert
Joop den Boer

Linnen en Lingerie

Heb je het over Joop den Boer 
Linnen en Lingerie, dan heb je 
het over kwaliteit. En wat is er 
mooier dan kwaliteit die al ja-
ren, nee zelfs een hele eeuw, 
stand weet te houden? Dit me-
morabele feit was aanleiding 
om op de valreep van 2017 de 
kwalificatie Koninklijk Hofleve-
rancier toegekend te krijgen.
Bombakkes feliciteert de voor-
aanstaande ondernemer in Gen-
nep met het honderdjarig- 
bestaan en de welverdiende on-
derscheidende titel. Een beetje 
trots is de carnavalsclub wel 
want Joop den Boer is een van 
de sponsoren waar ’t Bombak-
kes vaak op kan rekenen. Zo 
zorgden ze er bijvoorbeeld voor 
dat de dansmarietjes van kwa-
litatieve onderkleding werden 
voorzien. Tijdens een feestelijke 
bijeenkomst hebben Liesbeth en 
Joop den Boer de officiële do-
cumenten uit handen van Theo 
Bovens ontvangen. Als commis-
saris van de Koning (Willem-Al-
exander, niet te verwarren met 

onze burgemeester De Koning) 
kwam de Limburgse Gouver-
neur eind december hier speci-
aal voor naar Gennep. Bij de 
onderscheiding horen verschei-
dene versierselen. Deze onder-
scheiding is natuurlijk van een 
hele andere orde maar we we-
ten dat Theo Bovens affiniteit 
heeft met het onderscheiden. 
Hij toont zich namelijk ook heel 
actief voor het fenomeen car-
naval. 
De lingeriezaak is de tweede 
zaak in Gennep die de onder-
scheiding toegekend heeft ge-
kregen. Slagerij Aarnoutse ging 
hen voor, nog zo’n ondernemer 
met een carnavalshart. We wil-
len niet de boodschap uitstra-
len dat wanneer je begaan bent 
met de carnaval de kans groter 
is dat het lukt om het onderne-
merschap honderd jaar vol te 
houden en ook nog een voor-
aanstaande plaats in de omge-
ving te bekleden, maar we gaan 
ook niet beweren dat dit niet 
zo is… 

Verbroedering Bessembienders en
‘t Bombakkes dör Neve d’n Diepvries

Oplettende meen.se waare 
beej de Niersjaarsduik getuuge 
van en beejzoondere gebeur-
tenis. Tís altied gebruukeluk 
dat de Prins van ’t Bombakkes 
as örste ien de Nierst springt. 
Zo ok geschiedde dit jaor. Prins 
Peter d’n Örste sprong as ör-
ste ien ’t kaalde waoter. Mar 
d’n twedde den d’r ien sprong 
was Prins Pascal den Urste van 

de Bessembienders. Hoe kwaom 
’t dat de Siebengewaaldse Prins 
van de Bessembienders ien ’t 
Bombakkesriek ien de Nierst 
sprong.

Dat zulle we ollie efkes uut de 
doeke doen. Zoas iedereen 
wèt is Prins Peter enne gebao-
re Bessembiender. Toen Prins 
Peter uut kwaom op ’t Prin-

sebal waore de Bessembien-
ders binne èn uur anwezig. 
Prins Peter was ok lid gewèst 
van de raod van ellef van de 
Bessembienders, dus de Bien-
ders wolle getuuge zien van 
’t groote feest ien Gennep. Ok 
op de resepsie van Prins Peter 
kwaome de Bessembienders 
wèr naor Génnep um Prins 
Peter te felisieteere. Dus toen 
Prins Pascal ien Siebegewaald 
resepsie haj, ging ’t Bombak-
kes ok met en groote dille-
gaasie nor de Bessembienders. 
Ok Joekskapel Neve d’n Diep-
vries was van de parteej.

Joekskapel Neve d’n Diepvries 
het tradiesioneel altied ’t ei-
geste kadoo beej zich vör de 
Prinse van ’t Bombakkes. Na-
melijk het eenige echte Tee 
Sjört van Neve d’n Diepvries. 
Dor wörd mar één eksemplaar 
per jaor van uutgegeive, en ’t 
is de bedoeling dat de Prins 
ien dit Tee Sjört ien de Nierst 
springt. Dit jaor hebbe we ech-
ter èn uutzoondering gemakt. 
We hadde ok ’n Tee Sjört vör 
Prins Pascal mit nor de resep-
tie van de Bessembienders ge-
noome. Dit Tee Sjört is an Pa-
scal angeboo.je onder de vör-
waarde dat heej op één jan-
newaari ok ien de Nierst zou 

springe. We hebbe um ’t vör-
stel gedaon um um 13.00 uur 
ien Goch ien de Nierst te sprin-
ge en  zich dan stroomafwerts 
nor Gennep te loate drieve en 
dan kozze weej em um 14.00 
uur ien Gennep uut de Nierst 
visse. Dat had ie nou net nie 
gedaon, mar heej was wel um 
twee uur op de steiger um 
saame mit Prins Peter ien de 
Nierst te springe. En geweldig 
sportief gebaar van Prins Pas-
cal en èn teiken van broeder-
schap tussen de Bessembien-
ders en ’t Bombakkes.

Zo ziede mar wèr. Op die Bes-
sembienders kunde van op an. 
Geweldig dat deze twee vastla-
ovesgezelschappe ’t afgeloope 
jaor zo moj saame gewerkt heb-
be. Weej hebbe d’r nog wa me-
ziek overhin gedaon en zo ston 
weej wèr klaor vör ’t neije seizoen 
én natuurlijk vör ó.nze Stadsprins 
Stef d’n Örste en ó.ns Prinsés 
Dyantha van ’t Bombakkes! 
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Séverine Poppelier

Tja….daar zit je dan….krijg je 
een berichtje van John. Wil je 
een stukje schrijven voor in de 
Bombakkes krant. Ik heb na-
tuurlijk al heel vaak de Bom-
bakkes krant gelezen. Maar zelf 
een stukje schrijven, dat heb ik 
echt nog nooit gedaan. Dus 
daar gaan we dan….ik ben 
Séverine Poppelier, dochter van 
de peppel. En al 18 jaar samen 
met mijn eigen Roel. We zijn 
samen al heel wat jaren lid van 
Bombakkes. Samen hebben we 
ook 3 kids, Sam , Isa en Nina. 
Net als wij zijn alle 3 de kin-
deren besmet met ’t vastelao-
vendvirus. Sam is druk bij jeugd-
Joeks kapel d’r an.  Hij speelt 
daar de dikke trom!! En hij zit 
ook in de raad bij de colora-
dokevers. Isa danst bij de dans-

garde en zit dit jaar voor ’t eerst 
in de gardegroep. Nina zit ook 
bij de dansgarde.  Zelf help ik 
mee bij de kledingcommissie 
van de dansgarde. Samen met 
de trainsters bedenken wat ze 
willen voor de meiden. Super 
leuk!! Als gezin genieten we dus 
enorm van de carnaval!! Er zijn 
bij ons in huis al heel wat schmink-
kwastje en glitters over de ge-
zichten gegaan. 
Ons gezin is ook echt een jong 
Nederland gezin. Roel al 25 
jaar lid van de club, ik draai er 
nu al zo’n 18 jaar groep. Alle 
3 de kinderen zijn lid van de 
club. Daar is de liefde ontstaan 
tussen Roel en mij. Iedere week 
kun je mij rondom de Blokhut 
vinden. Ik draai er groep met 
Frank en Ellis, samen bij de nin-

ja’s, een prachtig mooie jon-
gens groep . Ze zijn met 11 jon-
gens in de leeftijd van 11/12 
jaar. Iedere week komen de 
jongens weer met nieuwe ver-
halen. Ze zijn allemaal zo ver-
schillend, maar samen een 
prachtig stel. Iedere week weer 
genieten, prachtig gewoon.

Sinds een aantal jaar vorm ik 
met Birgit en Monique DKMPV, 
‘Daor Kriede Mar Praot Van!’ 
We maken op bestaande me-
lodieën eigen teksten. We heb-
ben met zijn drieën al een aan-
tal keer mee gedaan aan de 
zitting. Het is iedere keer weer 
bijzonder om op te mogen tre-
den. Of het nu in het bejaar-
dentehuis is of op een tafel in 
een kroeg in Ottersum: het is 
voor mij iedere keer weer 
enorm genieten. Van te voren 
hebben we al heel veel schik, 
met het bedenken van kleding, 

make-up en niet te vergeten 
onze choreografie!!;)

Dit jaar is er iets nieuws op ons 
pad gekomen. We gaan mee 
doen aan de zitting, maar met 
een nieuw project. Er is erg 
goed gemixt. Tijdens de repe-
tities wordt er keihard gezon-
gen en heel mooi. Soms tot 
kippenvel momenten aan toe. 
Maar er wordt ook enorm veel 
gelachen!!! Dit is echt weer zo 
leuk. Wil je hiervan ook mee 
genieten, ik zou zeggen kom 
naar de zitting!  Het wordt een 
leuke avond. Lieve mensen, ik 
wens jullie allemaal een heel 
fijne, mooie vastelaovend toe. 
Met hopelijk voor iedereen 
weer bijzondere momenten 
erin. Geniet ervan, laat de boel 
de boel en ga even lekker los!!!  

Vele lieve groetjes
Séverine

De Nïje Miksers!

Op dizize plets un korte in-
treduksie van o.nze vriende- 
en vastelaovendklup de Nïje 
Miksers. Dör VIA Gennep tig-
geworrig ok wel beke.nd as 
(INVULLEN). 
Afgeloope dizzember hebbe 
we un nïj hogtepu.nt bereikt 
dör de allerurste stadskwis 
Genneps Gewiekste te win-
ne! Mit deez glorieuze oa-
verwinning hebben we ein-
delijk unnen keer de Alde 
Garde en al die a.ndere ver-
eniginge achter o.ns gelaote. 
We motte ut schienbar nie 
hebbe van o.ns kreativiteit, 
mar meer van o.ns versta.nd.
De kommende vastelaovend 
zullen wej nog duk stil staon 
bej deez geweldige titel.
Ieder jaor benoeme we bin-
nen o.nze klup unnen Mikser-
Fikser. Dit jaor is da (INVUL-
LEN).
Angezie.n de kienderschaor 

blieft groeie wert ut langs-
aam an ok tied vör unnen 
MiniMikserFikser.
Wej winse ollie allemaol un-
nen mundig goeje en feeste-
lijke vastelaovend en hopelik 
let de sjury van d’n optocht 
ok op gewiekstheid.
We daage iedereen ien Gen-
nep uut om ut bej de volgen-
de edisie van de Stadskwis 
op te neem tège dit gewiek-
ste team.

Duut hin, en da wej ge-
wiekst zien da wette.

De Nïje Miksers

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? U bent van 
harte welkom op de Spoorstraat 121 in Gennep. 

T: 0485 - 361623

"VELDSINK • vd VEN 
ADVIESGROEP 

gennep@veldsink.nl www.veldsink.nl 

Regioê.��.�
f±l Hypotheken 

� Verzekeringen 

� Pensioenen 
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Jeugdjoekskapel “D’r An” 
now al nie mér weg te dinke

Dizze carnaval is ’t twèdde 
jaor dat Jeugdjoekskapel 
“D’r An” van zich lét heure. 
Op ’t moment telt Jeugdjoeks-
kapel “D’r An” zö’n 10 jeugd-
leeje. Die worre begeleid dör 
’n antal ietsjes minder jeugdi-
ge leeje.

As Jeugdjoekskapel “D’r An” 
wille wïj de Génnepse jeugd 
gér de kans gèève um saame 
muziek te maake op ’n laag-
drempelige mar uutdagende 
manier. Ieder lid spu.lt op zien 
èège niveau en toch saame as 
geheel. De jeugd is de toe-
komst en daorum wille wïj 
juust hun laote zien hoe ge nie 
alleen bïj kunt draage an de 
Génnepse vastelaovend, mar 
dat ge daorbïj zelf ok nog es 
veul plezier kunt belèève. 
Want plezier belèève, dat duun 
wïj! Mit o.nze rippetiesies, ’t 
saame muziek maake en saame 
örgend naor toe werreke. Veul 
Génnepenaren drage dit ’n 

wé.rm hart toe en ondersteu-
ne ons hierbij as vriend of as 
sponsor. Um onze vriende en 
sponsore te bedanke hebbe 
wij hun ien december uutge-
nodigd vör ’t Joeksontbijt. Tij-
dens ons Joeksontbijt hebbe 
wïj natuurlik onze a.lde, mar 
ok (smeis wel efkes spannen-
de) nïjje nummers laote heu-
re en ok nog saame ontbeete. 
De vriende en sponsore kree-
ge de kans um ok vor ’t nïjje 
jaor de Jeugdjoekskapel Gén-
nep te ondersteunen, en die 
kans wier volop gegreepe. 
Dank daorvör! 
Die vriende en sponsore kun-
de dit jaor herkénne an de 
mojje, felrooje sambaballe die 
ze dizze vastelaovend um de 
nék hebbe hange. 
Wilde gij ok zönne sambabal?   
Of wilde gïj ok bïj ’t volgen-
de Joeksontbijt zien of ons ge-

woon ondersteune? Kiek dan 
mar es efkes op onze website 
of op Feesboek. 
De kommende vastelaovend 
zulde ons wer op verschillen-
de plékke tèègekomme. Wij 
gaon regelmatig mit de Co-
loradokevers mit op stap. Mar 
we zien ok op ’t Waggelaars-
bal, bïj resepsies van de Gén-
nepse hoogheden en de Kien-
dermis te zien en veural: te 
heure! 
Binde gij as jongere now he-
lemol entoesjast geworre en 
liekt ’t ow wel leuk um mit te 
speule bij de jeugdjoeks? Nim 
dan efkes contact mit ons op 
of sprék ons an. 

Wij wense iedereen énne joek-
sige vastelaovend, duut hin.

Jeugdjoekskapel “D’r An”
Génnep

De neïjje kleer van de Ordecommissarisse

Kiek ze d’r toch es patent op 
staon, onze nie te aovertreffe 
ordecommissarisse. Prachtige 
neïjje pakke hébbe ze vort ân. 
D’r wier al ’n tiedje geklaagd 
dat de ké.ls te onzichtbaar waare 
ien hun gruune kiele. Die had-
de ze overiges ôk al wér zo’n 11 
of 12 jaor. 
Ien de jaorlikse Senaatsvergade-
ring, donderdag nao de 11e van 
de 11e, kwam ’t idee op öm ’n 

gedeelte van de contribuusie te 
gebruuke vor de neïjje pakke. 
Én zoas dat dan gét: d’r wördt 
’n idee geopperd ‘en meteen 
nao de vergadering worre d’r 
spiekers mit kö.p geslaage.

Mit bïjdraages van inkele nie 
nader genoemde ridders (mar 
ge ku.nt ze viende ien ’t bereik 
van voegbedrijven en zand,- 
grind en grondstofverwerking) 

en onder leiding van Comman-
deur Theo Roosenboom wier 
d’r naor Tetru gegaon. Nao veul 
passe en mèète én tillefoontjes 
zien de pakke uuteindelik toch 
op tied ien Génnep gekomme. 
Ien de optocht konde al zien 
hoe ze d’r op staon. Ze lie.pe 
rond, zö trots as énne pauw. 
Veurlopig kunne ze d’r wér jao-
re tèège.
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KLEUTERPRINS RIK I 
Ik Prins Rik den Urste ben de 
kleuterprins van de coloradoke-
vers. Ik ben 5 jaar oud en ben 
de zoon van Hans en Nicole pe-
ters, ik heb nog een grote broer 
Tom en woon samen met onze 
hond Jan aan de Picardie.
Ik zit in groep 2 van de Maria-Go-
retti school, bij juf Ellen en Juf 
Femke. Het liefste speel ik bui-
ten, maar ik doe ook erg graag 
knutselen en tekenen. Mijn lie-
velingskleuren zijn rood, geel en 
groen. Ik heb er ontzettend veel 
zin in om kleuterprins 2018 te 
zijn en we gaan er dan ook met 
z’n allen een geweldige carnaval 
van maken.

Kleuterprins Rik den Urste

Proclamatie:
Ik Prins Rik d’n Urste, Prins van de Gennepse kleuters, ik go.j  d’r mit  
Prinses Sterre d’n urste unne geweldige carnaval van maak.e.
Mien leus vör deez daag is:

Rood, Gèèl en Gruun zien de kleuren woar ik van hou, 
en we vieren carnaval mit veul plezier

en gèn gemouw!
 ‘t krölt er… moel moel, ‘t krölt er… moel moel, En ‘t zal er 

blieve krulle… moel moel!!! 

JEUGDPRINSES STERRE I
Ik ben Sterre Schoenmakers 
dochter van Paul schoenma-
kers en Angela voss en het 
zusje van Reke schoenmakers. 
Ik ben in het jaar 2018 geko-
zen als jeugdprinses van de 
coloradokevers. Met mij als 
Prinses wordt de carnaval 
één groot feest. Ik ben in box-
meer geboren en opgegroeid 
in het mooie Gennep. In mijn 
vrije tijd ben ik graag met fa-
milie ,vrienden en vriendin-
nen. Al jaren beoefen ik met 
veel plezier de sport Judo, 
waar ik ook al de nodige me-
dailles heb gewonnen.
Ik zit in het tweede leerjaar 
van Metameer in Boxmeer en heb het daar erg naar mijn zin. 
Dit jaar komt voor mij een werkelijke droom uit. Ik ben prin-
ses Sterre d’n urste van Gennep!! Mien leus vór deez daag is:

Lééf, Lach en Geniet.
en zurregt da gillie er allemaol bij zie.d.

“t Krölt ‘r... Moel Moel
Jeugdprinses Sterre 1

HET GRUUPKE

Wïj zien 22 jaor geleeje begon-
ne as vriendegroep nao de wa-
otersnoodramp van 1995. Toen 
kreege we de smaak te pakke as 
zandzakke. 
De urste pakke wiere gemakt 
van pieperzakke, zo hadde we 
bïj Take One de mèèste ruumte 
te pakke, dur de ontzettende 
staank van de pakke. 

De samenstelling van de groep 
is in de loop van de  jaore iets 
veraanderd. U.rst kienderloos, 
mar nao ‘n antal jaore lie.pe wïj  
nie mer rustig mar met “n (kien-
der) vloot.
De vrollie hadde de ideej en 
waare van de uiuvoering. De kè-
.ls waare van de teep en tajraps.

De vrollie  waare  d’n tied ver 
vuruut. D’r  wier veul tied an de 
pakke besteed alles wier èèges 

gemakt mar ‘t viel bïj de jury nie 
altied ien de smaak. Wïj mar 
haope en deenke dit jaor zien 
we zö moj en valle we zeeker 
ien de prie.s, mar voldeeje we 
wèr nie an de zjuurie’s eise.
De vórbereidinge  mugge d’r  
zeeker zien, veul nääje, hapjes, 
gezelligheid en een glèè.ske wien.

Mit zien alle,  jong en a.lt,  de kar 
trekke. Tijdens feest en carnaval 
ien Gennep sluute wïj  de hekke.

Tot in de laote uurkes gôn  we 
dur. En zinge we allemôl ien koor 
‘niet naor huus toe gaon’.

Over 25 jaoir trekke we geen kar 
mèr dan dowwe we enne rolla-
tor, mar d’n  volgende dag blieft 
‘tzelfde: enne dikke kaoter!

Het Gruupke

Prins Stef I
kömt op bezuuk

Prins Stef d’n Örste, zien Prinses Dyantha en Adjudanten Roel 
en Juul zien op donderdag 8 fibberewaori op pad öm be-
zuukskes af te legge bij iedereen die de vastelaovend een 
wérm hart toe draagt maar nie ien staot is öm ’t mit te ma.
ke ien verba.nd mit ziekte of wat dan ok. Ien verband mit 
de praifiesie regels kunnen we nie onángekondigd mér án-
kloppe bij de zie.kehuus en de verzörgingshuus. As ge het op 
pries ste.lt dat de Prins mit zien gevolg ekkes op bezuu.k 
kömt, thuus of waor dan ok, mail dan ekkes naor Jos Rik-
ken, jos@bombakkes.nl. Of bel: 0651285473

Ovenberg 12a, 6596 DP Milsbeek
Telefoon 0485 - 516 519

Website www.kuijpers-tenten.nl
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openingtijden: Dinsdag t/m donderdag 10:00-18:00 uur
vrijdag 10:00- 20:00 uur Zaterdag 10:00- 17:00 uur

VOORHEEN OP EUROPAPLEIN NU ZIJN 
WIJ VERHUISD NAAR SPOORSTRAAT 96

iedere zondag geopend 
van 12-17 uur!!

Vele rood/geel/groen
artikelen in voorraad
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De Hermenie hèt ’t Jubileejumprinsenpaor

Zoas veule vastelaovesvierders 
al weete bestèt de Gennepse 
Hermenie Unitas et Fidelitas dit 
jaor 200 jaor. Twee eeuwe me-
ziek maake ien Gennep. Dat 
zal nie ongemèrkt vörbeej gaon. 
En as klap op de vuurpiel het 
“t Bombakkes Prins Stef d’n 
Örste uutverkooze as Prins van 
’t jaor 2018. Doarmit stelt Bom-
bakkes de Hermenie ok ekstra 
ien de belangstelling. Heel veul 
daank hiervur.
Prins Stef den Örste is al 12,5 jaor 
lid van de Hermenie en heej 
speult de trompet. Ok Prinses 

Dyantha is lid van de Hermenie 
en zeej speult de tenorsaxofoon. 
De Hermenie duut ok altied mit 
an d’n optocht. Tradisioneel löpt 
de Hermenie vuerop, en dat 
duun ze dit jaor vör d’n 69e keer. 
Umdat dit jaor oons jublileejum-
jaor is, wil de Hermenie ekstra 
moj vör den dag komme. D’r 
zien neije pakke angeschaft en 
de huuj hebbe ze zelf gemakt. 
Weej zien beneijd hoe moj as 
dat d’r uut gèt zien.
Mar de Hermenie duut dit jaor 
nog meer as alleen mit den 
optacht mitloope. We hebbe 

ok èn groot jubileumweekend 
op 8, 9 en 10 juni 2018. Dör 
kumt èn groote te.nt op sport-
park De Groes. Op vreejdag 8 
juni kumt dan de Luchtmacht-
kapel. Op zaoterdag hilt onze 
eige Hermenie de bekende First 
Night of the Proms. Mit dor ach-
teran en groote afterpartie mit 
de “Vriende van de Top 2000 
bend”. Op zondag is d’r örst en 
hellige Mis mit ansluutend Re-
septie en ‘smiddags is d’r èn 
groot internasionaal jeugdfesti-
val mit as afsluuter zangeres 
Maan. (Winnares van The Voi-

ce of Holland 2016). Kortum, 
èn feest vör ieder wat wils, en 
ge mugt ’t gewoon nie misse.
Mar örst duun we Vastenao-
vend viere mit oonze eige prins 
Stef den örste Veurop. Of bei-
ter gezèt. De Hermenie veurop 
ien den optocht en Prins Stef 
den Örste mit prinses Dyantha 
as letste baoven op de groote 
Prinsewaage.

Veul plezier allemol.

Hermenie Unitas et Fidelitas 
200 jaor.

Logterheuvel 16  6591HE  Gennep 
tel. (0485) 514521  fax. (0485)-517849 
www.argakeukens.nl Email: info@argakeukens.nl 

Inbouw- en losstaande 
apparatuur 

Openingstijden: Maandag gesloten 
                               Dinsdag t/m vrijdag   10.00-12.30u en 13.30-17.30 
                               Zaterdag                       10.00-16.00u 

‘t Team van Stadsprins Stef I & Prinsés Dyantha
‘t Team van Stadsprins Stef d’n 
Örste en zien Prinses Dyantha 
bestèt uut: Roel Wessels alias 
’t Drödje (1e Adjudant) en zien 
Séverine Poppelier, Juul Leus-
huis alias d’n Dörlichter (2e 
Adjudant) en zien Anke Smits 
en  Jos Rikken alias d’n Ingels-
man (Schorriemorriemèèster) 
en ‘t Kèltje alias ‘t Kèltje (‘t 
Kèltje). Saame mit óns prach-
tige Dansmarietjes Marlie, 
Nieky en Eefke, de Raod van 
11 en ‘t bestuur van ‘t Bom-
bakkes, makt dit team d’r on-
getwiefeld unne fantastische 
Vastelaovend van.
‘t krö.lt d’r... Moel, Moel!
‘t krö.lt d’r... Moel, Moel!
...en ‘t zal d’r ien 2018
mundig gaon krö.lle... 
Moel, Moel!!!

Staond v.l.n.r.: ‘t Kèltje, Jos, Anke, Juul, Prinsés Dyanthe, Stadsprins Stef I, Roel, Séverine.
Zittend v.l.n.r.: Marlie, Eefke en Nieky
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As ge bïj Pica Mare naor binne gingt, viele de ooge hôst uut de kop. Wat was de zaol moj én-

geklé.jd. d’r hing ’n par enorme stèèke an ’t plafond. De balonnengigant Erwin Leenders had 

enorm zien best gedaon um dezaol d’r heel biezonder uut te laote zien. Én dan ’t volluk: sjon-

ge jonge, wat zag iedereen d’r toch wel op zien carnavalsbest uut. De mojste pékskes en cre-

aasies konde zien. Dat is toch wel ’t mojje van o.ns prinsebal: daor ziedde heel moj uutgedos-

te minse. Ien die sfeer mot prins Stef ôk binne gekomme zien. ’n Geheim mitdraagend dat 

bïjnao niemand kent. Hïj zal toch wel de vlinders ien de buuk hebbe gehad. Vanaf ’n uur of 

10 wördt d’r gekeeke: wie is d’r wég? Ja, Stef was ok wég. Zôw ’t toch zover zien? Én ja, hïj 

wam inderdaad onder ’t Ding uut. De zaol plofte zowat uut mekaor. Prinses Dyantha stond 

snel nèève hum en daor stonde ze te straole. Ze hadde de wens dat nie iedereen meteen kwam 

filisiteere. Heel goed, want daor is de resepsie vör. Nee, feeste, zo snel meugelik. Dus de grote 

tôffel stond al snel klaor en daor ging ’t hin, tot ien de laote uurtjes. De Haringhoppers uut 

Enkhuizen, waor wïj ’n par jaor geleeje op ’t prinsebal waare, keek hun ooge uut. Mar ze had-

de hun èège kapél mit gebrocht, de Blaaskaken. Now, blaoze kosse die. Extra sfeerverhogend 

en opzwepend, ’n extra dimensie an dit prinsebal. De zjuurie mot ’t heel moeilik hebbe gehad. 

Ik dink dat ze iedereen wel énne pries hadde kunne gèève, kiek de foto’s mar hier ien de kra.

nt of op de websait. Was d’r dan helemôl gén kritiek te leevere op dizze aovend? Jawel. De 

muziekjongens deeje misschien goed hun best, mar op sommige momente snapte ze toch nie 

dat ge hier nie mit die platte Huilandse carnavalsnummers an mot komme.  Laote we d’r mar 

nie aover zannike, we kieke trug op ’n heel gezellig en zeker vör Prins Stef en pirnses Dyantha 

biezonder prinsebal.

Wööles
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tôffel stond al snel klaor en daor ging ’t hin, tot ien de laote uurtjes. De Haringhoppers uut 

Enkhuizen, waor wïj ’n par jaor geleeje op ’t prinsebal waare, keek hun ooge uut. Mar ze had-

de hun èège kapél mit gebrocht, de Blaaskaken. Now, blaoze kosse die. Extra sfeerverhogend 

en opzwepend, ’n extra dimensie an dit prinsebal. De zjuurie mot ’t heel moeilik hebbe gehad. 

Ik dink dat ze iedereen wel énne pries hadde kunne gèève, kiek de foto’s mar hier ien de kra.

nt of op de websait. Was d’r dan helemôl gén kritiek te leevere op dizze aovend? Jawel. De 

muziekjongens deeje misschien goed hun best, mar op sommige momente snapte ze toch nie 

dat ge hier nie mit die platte Huilandse carnavalsnummers an mot komme.  Laote we d’r mar 

nie aover zannike, we kieke trug op ’n heel gezellig en zeker vör Prins Stef en pirnses Dyantha 

biezonder prinsebal.

Wööles

Tradisies die goe.d zien worre beha.lde bij ’t Bombakkes. ’t O.pehuus is daor een moj vör-
beeld van. Ekkes gezellig naopraote bij de Prins tuus vör diegene die op ’t Prinsebal zien ge-
wèst. En vör a.ndere mi.nse een moje gelegenheid öm kennis te ma.ke mit de nije Prins en 
Prinses.  De vörzitter verte.ld zoals altied ’t verhaal van de Prins en Prinses ien wording. Moje 
anekdotes en smeuïge details, mar wat dr van waor is wette nooit. Nog enne keer wördt er 
gezonge ”zunne goeje hebbe wèj nog nie gehad” en öm hallef vijf precies kunne de meubels 
en ander grej wèr ’t huus ien.

Prins Tonny, lang of nie lang
(ovver d’n lange Toon, é.cht waor)

De Gennepse carnaval  hèt al-
tied veul betèèkend.  Ien de jao-
re sè.stig wier d’r veul ân geda-
on. Veul buurtvereeneginge wie-
re opgericht. Harrie de Koj, dèn 
bïj o.ns ien de Loodsstraot wôn-
de had daor wel èn bitje op ân 
gestuurd. D’r wier wa gè.ld bïjèn 
gesmeete, um ènne carnavals-
waage te bouwe. Ik zie Thèj 
Gôsses nog vör mien. De plao-
te van ut vörrig jaor kwaame 
dan vör d’n dag, die wiere wit 
gemakt, dan kon d’r wèr wa 

nïjs op worre gezèt. Ènne keer 
hebbe we minister Josef Luns 
uutgebeeld, hïj da.nste mit d’n 
Bundeskanzler van de Pruus. 
Twee poppe op èn drääjschie.f. 
Ut bewoog, en dâ zaogde ien 
dèn tied nog nie dûk. Ien 1966 
wier de langen Toon Wilbers 
tot Prins Tonny d’n Twédde ge-
kooze. Da gebeurde allemaol 
ien ut geheim, da kunde wel be-
griepe. D’r zien altied mar èn 
par mi.nse die ut weete. Harrie 
de Koj, umdat hïj Vorst was, ik 
meen ôk Eet Felling, en ik ge-
leuf  dat  Kappelaon Terlingen  
d’r zich ôk nog mit beezig  hèt 
gehâlde. Vaader Nöl mos naame-
luk èn bitje ovver de brug kom-
me. Toon ziene spaorpot was 
nog nie zö goed gevuld. Toon 
zal ut mundig druk hèbbe ge-
had. ’s Aoves ien ut prinsepak 
en ’s mé.ns wèr ien d’n ovveral 
ien de wérkplets. Ut wé.rk mos 
wel dörgaon. Veul reepaar-
aasiewé.rk. Ge wèt nog wel hoe 
ge ien de wérkplets most kom-

me, of nie?  Nèvve  de wi.nkel 
hâdde èn smaol gè.ngske, èn-
nen aa.chterum. Ge ko.nt ôk 
dör de wi.nkel, mar da doede 
nie mit ènne kepotte fiets. Op 
ènnen dag, nie lang vör de car-
naval is Toon ie.verig ân ut wè-
.rk... stèt me daor ienè.ns  de 
Prins van de d’n Offerse Peijas 
nèvven um. Toon ien zienen 
ovveral, en d’n Offerse Prins ien 
zien Prinsepak. En wa kwaam 
dèn doe.n.  Ien Offere hadde 
ze gehöö.rd, dat Toon de lang-
ste Prins van de heele umgèè-
ving was. D’n Offerse Prins was 
ôk genne klèène. Nee ut was 
ènnen bèèr van ènne kèl. En 
dèn woj weete of dâ waor was. 
Now, daor sto.nde ze, op de 
zök, rugge tègge mekaor, en ver-
gelieke. Ik bin kwiet wie d’r toen 
ân ut kortste èè.nd hèt  getrok-
ke. Dat mot ik Toon nog mar 
us vraoge. 

Houdoe wa en duut hin.

Ger Holtermans uut Boksmè.r
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Vrienden van
‘t Bombakkes

Wilt u ook vriend worden van ’t Bombakkes? Steun de 
Gennepse Vastelaovendclup met een donatie van € 60.- 
Hiervoor krijgt u voor 2 personen gratis toegang tot al 
onze activiteiten, in het bijzonder voor onze zitting en 
het prinsenbal. Tevens ontvangt u voor 2 personen het 
jaarspeldje, de compaenenmedaille en wordt uw (be-
drijfs)naam op het vrienden van Bombakkes bord in de 
feestzaal geplaatst. Daarnaast krijgt u een eervolle ver-
melding in deze krant. 
Onderstaande vrienden gingen u al voor. ’t Bombakkes 
is hen veel dank verschuldigd, mede dankzij jullie steun 
is ’t Bombakkes in staat om de diverse carnavalsactivi-
teiten voor de Gennepse gemeenschap te organiseren. 
Hartelijk Dank! Interesse? Mail naar penningmeester@
bombakkes.nl

VRIENDEN 2018
1 Theo & Karin Roosenboom 
2 Bertus van As 
3 Miriam & Isa Basten 
4 Foto Video Bosten 
5 Briljant Optiek 
6 De Passand Beugen 
7 Chris & Elise van Duuren 
8 Gérard van Duuren 
9 Rein & Ineke Eltink 
10 Kapsalon van den Ende 
11 Tijs Kerkhoff 
12 R. Franken Transport 
13 Cornel & Katja Gartsen 
14 Theo & Gonny Gartsen 
15 DJ Hans & Hans 
16 Frank & Remco van Ginkel 
17 Peter & Annelies van Ginkel 
18 Hotel de Kroon 
19 Paul Janssen 
20 Janssen Pers Rotatiedruk 
21 Peter & Ans Jetten 
22 Lieve & Pippe 
23 Albert Heijn Gennep 
24 Mevr. Linders-Ponjee 
25 Gilbert & Marijon van der Mooren 
26 Jan Mooren 
27 Jan & Riek Mooren-Huitink 
28 Lei & Joes 
29 Printmarkt.eu VOF 
30 Michiel & Ria Ponjee 
31 Ralf & Manon 
32 Bloemisterij van Riet 
33 Hans & Wil Rikken 
34 MingMen 
35 Marco & Monique Seelen 
36 Piet & Dot Sluiters 
37 Smedema Makelaars en Taxateurs 
38 Jacob van Tankeren 
39 Hans & Tiny Teunesen 
40 Dhr. & Mevr. Teunesen-Kuh 
41 Daan & Kim van der Venne 
42 Jochem & Kelly 
43 Paul & Ans Wessels 
44 Jacob-Jan van Westervoort 
45 Kemna mobiele pedicure 
46 John & Ini Hofmans 
47 Louis & Silvia Poppelier 
48 Marlies de Loo 
49 Martijn & Dennis uut Wolluk 
50 Rijschool FLX 
51 ‘t Vliegend Hert 
52 Pieter & Lina 
53 Café De Typhoon 
54 Jos & Bas 
55 INTOS 
56 Nico Bottenberg 
57 Mark & Iska 
58 Duo Uniek 
59 Juwelier van Arensbergen 
60 Schoenmakers Bouwservice 
111 CC nog un Rundje 

ambulant kapster en visagiste
TAMARA

Tamara Pouwels

06-13507206

TAMARA
ambulant kapster en visagiste

Wij wensen jul
lie allemaal 

een fantastisch
e carnaval!

Oude Panovenseweg 8, Ottersum | 06 516 024 66 | www.jansen-kwekerij.nl
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Telnr. 0485 512762
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Afscheid Ton Peters
Afgeloope zómmer, mit o.nze 
jaorvergadering hét Ton Peters, 
alias “De Kruuperd afscheid ge-
noome van de Raod van Ellef. 
Nao hôs 10 jaor o.ns clup mit 
uutzonderleke ienzet te hébbe 
gediend wilde hïj zich gaon 
fookusse op a.ndere hobbies.

Vanaf zien entreeje ien de Raod 
van Ellef was de Kruuperd aktief 
ien veule kemissies: PR, Liedjesa-
ovend, Optocht, Niersjaorsduik 
en Mè.rtzitting: hïj hét hôs aover-
al ziene ienbréng gehad.
Binne de PR was hïj d’n örste 
den en website vör de clup ien 
de lócht brócht en, net ze be-
langriek, akteweel hie.ld mit fo-
to’s en fillemkes die hïj duk ôk 
nog èèges mie.k. Ôk de (spon-
sor-)prizzentaasies en fillemkes 
mit o.ns aktiviteite waare a.ltied 
van zien ha.nd. ’t Ental uure det 
ien ’t filleme en monteere is gaon 
zitte, is onbetaolbaar.

Al vanaf ’t begin van zien lid-
maatschap hét Ton zitting ien de 
organizaasie van de Mé.rtzitting. 
Hïj was en is nog steeds verant-
woordelek vör de ienrichting 
van de Mé.rt en alle veiligheidsas-
pékte die daorbïj kómme kie.ke. 
Dikke drääjbuu.k en plattegro.
nde maake, ovverlég mit de vei-
ligheidsregio; Ton zörgde dat al-
les tot ien de pu.ntjes verzörgd 
was. De Mé.rtzitting schient ’t 
wat dat betréft nog bèèter vör 
mekaor te hébbe dan die van de 
Zoepkoel ien Venlo. 
Ôk ien de kemissie Optocht was 
Ton heel aktief. Onder a.ndere 
dör zien ienzet en visie is o.nzen 

optocht gegrööjd tot één van 
de grötste ien de regio. En groot 
deel van de administraasie rondöm 
de optocht (publisiteit, ânschrie.
ve groepe, verwe.rke ânme.ldin-
ge, uutreike nummers, ânstuure 
Jure en pu.ntetelling) wiere jao-
re achterén dör hum gedaon.
’t Gevolg van zien ienzet op de 
vastelaoveszaoterdag en –zon-
dag was dat Ton zienen èège vas-
telaovend èègelek a.ltied pas op 
zondagaovend begos. Dan pas 
kós hïj zich mit en voldaon ge-
vuul ien ’t feestgedruus storte. 
En da deej hïj dan ôk!

Saame in John Hofmans was hïj 
ôk de drie.vende kracht (vrém-
de uutdrukking ien dit verba.
nd) a.chter de jaorlekse Niers-
jaorsduik. Ôk daor was zien or-
ganizaasietalent zeer wélkom. 
En waor o.nze Prins ieder jaor 
as örste de Niers ien mög, sloot 
Ton èèges a.ltied de rïj van alle 
springers.

Ton zal vör ’t Bombakkes zee-
ker nie verlaore zien. As Com-
paen blieft hïj betrokke en bin-
ne de organizaasie van de 
Mé.rtzitting zal hïj zich blieve 
ienzétte vör ’t Bombakkes en 
de Génnepse Vastelaovend. 
Ton is, saame mit Monique, 
a.ltied en zéér betrókke lid van 
’t Bombakkes gewést. Vrïjwel 
a.ltied waare ze saame op alle 
aktiviteite ânweezig. As ’t Bom-
bakkes zien wïj hun veul da.
nk verschuldigd vur alle ienzet 
vör de Génnepse Vastelaovend 
en ’t Bombakkes.

Da vo.nde ze ôk bïj de Same-
wirkende Limburgse Vastela-
ovesvereiniginge en daoröm 
hébbe ze Ton, mit o.ns MaNie-
Fest, naames de 17 Limburgse 
stadsvastelaovesvereniginge, 
de hoge “Orde van Verdeen-
ste” uutgereik. Dik verdiend 
en enne dikke profiesjat!

In Memoriam
deken Huisman

Enne mi.ns mit en groot vastelaoveshart is nie mer. Verdrie.tig 
mar ôk dankbaar vör wat hïj vör Gennep en ’t Bombakkes 
hét betèèkend, hebbe wïj kennis genoome van ’t hingaon van 
o.nze Ere-dèèke, Ere-kanunnik en Ridder Everard Huisman. 
Hij was 93 jaor. As pastoor-dèèke was híj meer dan 3×11 jaor 
enne gè.r geziene ga.st bïj o.ns aktiviteite. Vanaf ’t begin dat 
hïj Dèèke was ien Gennep, hét hïj ân o.nzen optocht mit ge-
daon. Ôk bïj de a.ndere aktiviteite was hïj duk enweezig en 
de jaorlekse resépsie van de Prins sloeg hïj nooit aover. Hïj 
had naames o.ns ôk a.ltied en directe lijn mit St. Clara, bïj wie 
hïj, vör en par wo.rste, mój wèèr vör o.ns aktiviteite kos ree-
gele. Mit Dèèke Huisman is enne mi.ns mit en groot vastela-
oveshart hingegegaon. Wïj zulle zien wiesheid en spitsvondi-
ge humor gaon misse.

Meneer d’n Dèèke, rust za.cht.

Dees foto van Dèèke Huisman, mit Ridder-schuitje is op 
d’n 11e van d’n 11e 2017 nog gemakt.

* Gendt, 10 mei 1924        † Nimwège, 16 november 2017

Bombakkeskra.nt 2018
Jaorgang 70

Kra.nte kemmissie
Geert Spikmans
John Hofmans 
Frank Smits

Advertensieverko.pers
Bertus van As 
Frank Smits 
Ivo Reintjes 
Jacob van Tankeren 
John Hofmans 
Louis Poppelier 
Marco Seelen 
Michiel Ponjee 
Sjang Noy 

Sponsorcommissie
Marco Thijssen
Marco Seelen
Tijs Kerkhof
Mat Rutten
Theo Roosenboom

Redaksieleeje
Karin Roosenboom
Bertus van As
Toon von der Haar
Jacob van Tankeren
Tine Bogers
John Hofmans
Geert Spikmans

Drukwé.rk en
techniese reaaliesaasie
Printmarkt.eu

Ie.meeladréssen:
redactie@bombakkes.nl
advertenties@bombakkes.nl 

Wébsait
www.bombakkes.nl

Uutgééver
Gennepse vastelaovendclup
‘t Bombakkes

Kollefönneke
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Blaren, piepende oren 
en uren aan medailles 

uit de knoop halen
Samen met kleuterprinses Pip-
pe I, Stadsprins Peter I en Prins 
Hans I van De Waggelaars was 
het een fantastische carnaval. 
De tijd vloog voorbij. 

De sleuteloverdracht, waarbij 
we onder begeleiding van Joeks 
kapel “Nève d’n Diepvries”  in 
de polonaise door de huiska-
mer liepen; onze receptie bij 
de Mouter met alle familie en 
vrienden; De kabouterdans 
met Peter en Willie; Met de 
raad naar verschillende prin-
senballen waar het ook altijd 
heel gezellig was; het scholen bezoek waarbij we met de kar de 
scholen in Gennep bezochten; De zeer geslaagde optochten met 
veel lol op de kar; Het Sjoenkel fest waar we met alle hooghe-
den nog aardig wat kratjes tegen de muur hebben weten te 
drukken; De afsluiting op dinsdag in de kroon waar we nog met 
de zowat hele jeugdraad Prins Peter, Prins Hans en HCV  op het 
biljard gedanst hebben; Na 12 uur het verbranden van de pop 
op de markt voor het stadhuis en toen was het dan zover... de 
steken moesten af en het Carnavalsseizoen was voorbij; De ope-
ning van het seizoen op 11-11 toen de steken weer op mochten; 
prinsentreffen in Gennep; De Niersjaarsduik op 1 januari 2018 
en natuurlijk het aftreden wat er ook bij hoort. 

Dit heb ik allemaal mogen meemaken dankzij de Coloradoke-
vers en zal ik dan ook nooit meer vergeten.
Natuurlijk ook veel blaren, piepende oren en uren aan medail-
les uit de knoop halen, maar dat was het allemaal zeker wel 
waard want wat ik er voor terug heb gekregen is een geweldig 
Jaar en een heleboel mooie herinneringen.

Ik wens onze opvolgers net zo’n geweldig jaar als ik heb gehad. 
En geniet er vooral veel van want het is zo weer voorbij.
en voor de aller laatste keer ’t krult er, ’t het er altiet al gekrult 
en ‘t zal d’r blieve krulle,

Ex-prinses Danaé I

Iedereen super bedankt
Ik vond het superleuk dat ik 
Kleuterprinses van de Colora-
dokevers mocht zijn. Papa en 
mama hadden het mij verteld 
vlak voordat ik de foto ging 
laten maken. Dat was best 
spannend, dus ik was een bé-
tje zenuwachtig maar ik vond 
het maken van de foto’s heel 
leuk. Dit was ook de eerste 
keer dat ik zag wie de Jeugd-
prinses was, ik vond het met-
een heel leuk en gezellig met 
Danaé. Vanaf dat moment 
had ik natuurlijk een groot 
geheim waar ik met niemand 

over mocht praten, dat heb ik heel goed gedaan, zelfs mijn 
zus Lieve wist het niet. Dus papa en mama waren heel trots 
op mij dat ik niets had verteld.

Op het Prinsenbal moesten we eerst met de Ratel optreden 
voor het Schlagerbal. Toen we van het podium af gingen moest 
ik een beetje achteraan lopen, zodat ik stiekem naar de kleed-
kamer kon. Daar mocht ik weer mijn mooie Prinsessenpak aan 
en daar waren ook papa en mama. Toen gingen Danaé en ik 
onder het doek naar het podium, ook dat was best spannend! 
Na het aftellen viel het doek en toen konden we gaan hossen 
en feestvieren samen met Prins Peter en Prins Hans. Mijn leus 
was “Niks kan eraan tippe, vier carnaval met Prinses Pippe”. 
Na het Prinsenbal hebben we heel veel mooie feesten gehad, 
ik vond de sleuteloverdracht, onze receptie in de Mouter en 
de grote optocht het allergaafste. 

Het is helaas weer voorbij, maar ik vond het super. Colorado-
kevers bedankt voor het mooie jaar!  

Het krölt er, moel moel!
kleuterprinses Pippe
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Afschejd van
Hofleverancier

Verhasselt Mannenmode

Sinds mi.se heugenis wördt de 
Prins van ’t Bombakkes  ánge-
klejd dör de fierma Verhasselt. 
Bóks, jas, hèmd, vestje, striekske 
noem mar op alles wier gespon-
sord dör de hofleverancier. Ek-
kes passe, afspelde, wèr ekkes 
passe. Öm laote nääje wèr pas-
se... niks was te veul en ’t most 
perfect zien. De Prinsen van de 
afgelopen jaore stonden d’r dan 
ok geweldig strak op waorvör 
heul veul dank.

Ien ’t verleje wiere de maote 
van de nïje Prins dör gegeven 
bij Verhasselt zödat ze alvast een 
pak konde bestelle vör ’t Prin-
sebal. Ien 1999 hebbe ze ok de 
maote dörgegeve en toen wis-
se ze meteen wie d’r Prins wier. 
D’r is mar één iemand ien Gen-
nep mit zön breeje rug en zön 

smalle taille. Vanaf toen duun 
we dèt a.nders want unne Prins 
blieft geheim totdat ie uut is. 
Wie dét was? Kiek mar eens op 
www.bombakkes.nl de A.ld Prin-
segalerij.

Jammer genoeg is dees örsteklas 
kledingwinkel d’r mit gestopt en 
dus ok de levering van Prinse-
pakken en smokings vör de raod 
van elf. Op de afschejdsresepsie 
van 30 dissember j.l. hebben 
we Pierre ons ándi.nkenbord 
cadeau gedaon. Als bliek van 
waardering van ’t Bombakkes 
naor de fierma Verhasselt. 

Heel veul dank allemaol vör ol-
lie fantastische bijdrage en zör-
ge. Names ’t Bombakkes.

De Spiek

Afscheid
Waggelaarsprins

We waren er al een beetje 
mee bekend… getipt worden 
als nieuwe Prins van de Wag-
gelaars… en telkens weer op-
nieuw maar weer stellig ont-
kennen! Nou was dat ook al 
die jaren niet moeilijk te doen 
want het was dus ook zo…

Tot begin september 2016 er 
als begin een telefoontje kwam: 
we hebben binnen onze Prin-
senkeuzecommissie besloten 
om jou te vragen als Prins Car-
naval. Wat vind je ervan?
Nou, de keuze was snel ge-
maakt. Natuurlijk moet je dan 
officieel het een en ander wel 
thuis nog bespreken maar in 
ons geval was dat een forma-
liteit. Al gauw hebben we la-
ten weten dat we meer dan 
graag wilden voldoen aan het 
verzoek.

Er gaat een drukke tijd aanko-
men… stiekume ontmoetin-
gen waarbij we overenthou-
siast al naar binnen sjokten 
voordat de commissie uber-
haupt had kunnen controle-
ren of er bekenden binnenza-
ten! Er moet dan ook ontzet-
tend veel geregeld worden, 
veel meer dan dat je in de ga-
ten hebt als je het zelf niet on-
dervindt…

De tijd vliegt en dan staat het 
Prinsenbal voor de deur! De 
zenuwen slaan toch wel toe. 
Eerst krijgen we het afscheid  
van onze onvergetelijke Prins 
Michiel I en als dan een uurtje 
later de baldakijn Prins Hans I 

onthult en fantastisch wordt 
ontvangen door het publiek 
is de feestvreugde compleet.

Het begin van een fantastisch 
seizoen en we kunnen het niet 
genoeg zeggen: het was zo-
veel mooier dan dat we ons 
hadden kunnen bedenken!

Ons nieuwe Prinsenbal staat 
alweer voor de deur ! We zul-
len moeten wennen aan het 
feit om geen Prins en Prinses 
meer zijn. Het zal rust bren-
gen maar wat zullen we het 
gaan missen!

We wensen onze nieuwe Prins 
en Prinses een fantastisch sei-
zoen toe! 

En we besluiten met: 
DANKJEWEL IEDEREEN!
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Wïj Prins Nico d’n Urste, Prins 
Karnaval 2018, bïj de grasie 
van alle Waggelaars, Wagge-
larinnen en Fieftig-plussers.
Opvolger van d’n onvergèè-
telukke Prins Hans d’n Urste. 

Gebaore ien de Loodstraot en 
getooge ien de stad Génnep 
en de maos. Zoon van Wim 
en Maartje Bottenberg en al 
36 jaor getrówt mit mien 
Wilma die ik bïjna 4x11 jaor 
geleeje ien Groesbèk heb leere 
kenne. Vaoder van twee ge-
weldige zoons, mit twee mo-
jje schöndochters en trotse opa 
van mar liefst zes klèènkien-
der; Alicha, Luuk, Mitch, Tess, 
Meis en Joëlla.

Al vèrtig jaor werkzaam as voeger, waorvan vierentwintig jaor 
as zellufstandige. Jaorelang aktief gewést vör Vitesse as leider 
bïj de jeugd en de senioren. Ien die tied heb ik ôk de nodige 
pötjes mögge flui.te as scheidsrechter. Al zes jaor aktief lid van 
de Waggelaars ien diverse commissies en twee keer tot adjudant 
benoemd. Mede initiatiefnemer en organisator van ‘t Sjoenkel-
fest op de karnavalsdinsdag.  Medeorganisator van het nèje se-
niore karnavalsbal same mit KBO, GON en Zonnebloem. Bïj ‘t 
Bombakkes lang ’t prinseroaje geregeld same mit Ex-Prins Wil-
lie en opzetter van ’t prinseroaje bïj de Waggelaars, waorvan 
de opbrengst naor de rolstoelbus van Norbertus gèt.

PRINS NICO D’N URSTE 

BOEREBAL 2018
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‘t Bombakkes
feliciteert de Prinse
uut de gemeente!

Prins Friso I

Prins Emile I

Prins Peter-Paul I

    De Groote Heeze 26, Heijen
    0485 - 513 332
    info@autobedrijfwillierutten.nl
    www.autobedrijfwillierutten.nl

Fijne Carnaval!
Alaaf!
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GENNEP

06 53 37 21 40
www.rijschoolflx.nl

Automaat & handgeschakeld

Buttons
Pinnekes

Openers

06 - 38 63 28 07  |        pamidadi@home.nl  |       pamidadi
Pamidadi  |  Willem Boyeweg 113  |  6591 ZX  Gennep

CV Moj Bïjèn

Wôr kumt de naam Moj Bïjèn  
vandan? Now da is umdat wïj 
‘n moj stelleke bïjèn zien.
CV Moj Bïjèn is ‘n saamestel-
ling van meense uut drie buurt-
vereeniginge, te weete: d’n  
Balkan, LogteGroes en Zuid-
Ooster en nog wat “losse meen-
se” die  ok ger  bïj  oons aan-
sluute. 
Al ’n par  jaor hadde de drie 
buurtvereeniginge te maake mit 
de trugloop van t antal deel-
neemers an d’n optocht. Zuid-
Ooster had nog ‘n probleem  
d’r bïj, namelik gèn bouwplè-
ts. Vurrig jaor hebbe d’r al ‘n 
antal buurtleeje van ZuidOos-
ter op uutneudiging van Log-
teGroes mit hun mitgeloope. 

Da is zö goe.d  bevalle, dat dit 
jaor de drie buurtvereenigin-
ge de ha.nd  ienèn hebbe ge-
slaage en samenwerreke an 
enne mojje waage en mit ‘n 
fleenke groep deelnemers an 
d’n  optocht mit gôn doe.n. 
Uuteraard is d’r vur ‘n aktueel  
onderwèrrep gekooze, wôr 
we al fleenk mit an de gèng  
zien gegaon. Mit de pakke zien 
we al ‘n heel èènd. An de 
waage wèrd  fleenk gewerkt 
dur oons bouwtie.m, die ie-
dere wèèk wèr, mit hart en 
ziel, d’r heel wat uure ienstè-
èke  um tot ‘n fantasties resul-
taot te komme.
Dus: Ha.ld  oons ien de gaate, 
urste pries, wïj  komme  d’r an! 

www.bombakkes.nl
Het kan zo maar gebeuren, dat u een of ander artikel 
mist in deze Bombakkeskrant. Er zijn dit jaar (weer) zo 
veel teksten en foto’s aangeleverd dat we helaas niet al-
les hebben kunnen plaatsen. Ofschoon we ons uiterste 
best hebben gedaan alles te plaatsen. Maar niet getreurd. 
Onze website is hiervoor een welkom alternatief. 

Mist u iets of bent u gewoon nieuwsgierig naar alles 
wat er zo al in het Gennepse carnaval te doen is, kijk op 
www.bombakkes.nl 

Veel succes er mee!
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De Ex-Prinsésse
van ‘t Bombakkes

De titel ex-prinsés drage wïj 
allemôl mit veul trots en ver-
ve! Wïj zien onderdeel van 
‘n klupke vrollie, dat toch ze-
ker wel drie generasies van 
ex-prinsesse umvat. Ik schat 
dat de a.ldste de tachtig al 
gepasseerd is en dat de jong-
ste nog gèn dertig is. Da mâkt 
ó.ns klupke ôk ze biezonder. 
Tijdens o.ns aktiviteite  wördt 
ôk a.ltiedig rèèkening geha.
lde  mit de diverse lèèftiede, 
zödet iedereen op eur eige 
manier mit  kan doe.n. 

Ó.ns klupke is wars van pro-
tokolle! Daorum onstaon de 
mèèste aksies ôk spontaan en 
is iedereen vrïj um daor wel 
of nie ân mit te doe.n. ‘n 
Jaorleks terugkerende aktivi-
teit is ‘t uutstapje. Dit wördt 

ieder jaor georganiseerd dör 
’n a.nder gruupke en hèt ó.ns 
al op biezondere lokaasies 
gebraocht. Dûk mugge wïj 
ó.ns dan ôk kreatief uutlèè-
ve en ân lekker èète en dri.
nke ontbrèkt het ó.ns natuur-
lek ôk nie. Verder zien wïj 
natuurlek beruumd en be-
rucht vanwèège ó.ns deelna-
me en het lallebal. Wïj stèè-
ke dan gèr d’n draak mit van-
alles en hébbe al menige pries 
ien de wa.cht weete te slè.
jpe. Het oefene is smeis zö 
hilarisch da we nie mèr kun-
ne zinge, vöral as wïj onze 
choreo gaon bedi.nke. Mar 
da kumt al.tied wel wèr goe.d! 
Ongevèèr twee keer per jaor 
planne wïj ‘n koffieuurke ien 
Hotel de Kroon, mit lekker 
gebak. We kunne dan moïj 
bïjkletse en vanèèges wördt 
het dan uuteindelek en gezè-
llig  borreluurke. Ôk kunne 
d’r afspraake gemâkt worre 
ovver o.nze aktiviteite en 
wördt d’r stil gestaon bïj bie-
zondere gebeurtenisse mit 
betrekking tot het lie.f en leed 
van ó.ns klupke. Hiervör heb-

be wïj trouwes ôk ‘n groeps-
app en gillie begriept wel dat 
het daor nie a.ltied serieus an 
toe gèt...wat enne kwats 
wördt hier smeis verkocht!
Afgeloope boerebal hebbe 
wïj ó.ns wèr van ó.nze be.
ste ka.nt laote zie.n, dör ex-
prinsés Ester mit oope e.rme 
te ontvange. Same mit eur 
vörmde wïj enne swingende 
polonaise van ex-prinsésse  
rondöm ‘t biljart. Da we dit 
zö goe.d kunne ku.mt natuur-
lik nie vanèèges! Wïj zien dé 
ervaringsdeskundige bïj uutstèk, 
da hebbe wïj wel geleerd ien 
o.ns èège prinséssejaor! Da 
dit enne biezondere ba.nd 
géft is eigelek heel logisch, 
ondanks de verschille ien lè-
èftied en de manier waorop 
we ien het lèève staon. 

’n Génneps sprookje

Hèèèl lang gelèje kwam er in ’t pittoreske stèdje Gennep, 
unne Prins. Hij wier umringt dur un Sneeuwwitje en un stuk 
of 11 dwergen. ’t Wier een groot feest vur de gehele bevol-
king mit zang, dans en kruukskes bier.

Ieder joar kwam er vanaf diejen tied unne neije Prins mit un 
Sneeuwitje, Assepoester of Doornroosje. In de loop der jao-
re vurmde al die Prinsen een neij clubke, de Ex-Prinsen club.
Mar al die Sneeuwwitjes, Assepoesters en Doornroosjes wil-
de op un gegeve moment ok un clubke. Uuteindelijk is dè 
clubke d’r ok gekomme en bestét nou uut al die Sneeuwwit-
jes, Assepoesters en Doornroosjes. D’r kumt er ieder joar wér 
een bij, mar helaas vé.lt er soms eentje af.

Dit clubke het dus één ding gemeen! Ze hebben allemaol een 
jaor durgebrocht mit unne echte Prins. De Prins op ’t witte pè-
.rd?? Da wassie van tevurre natuurlijk ok al! Mar soms valt de 
Prins van ’t witte pè.rd of prikt Assepoester zich an ’t spinne-
wiel. Mar wat er ok gebeurt, ge blieft altied un Sneeuwwitje. 
Assepoester of Doornroosje, al kumt er EX vur te staon.

Een keer per jaor gét dit clubke op hun stalen rosjes, of mit de 
koets, terug nar ’t Sprookjesbos um te dansen, ête, drinken en 
hun creativiteit wèr te ontplooien, mit spinnewielen, appels , 
kwasten en verf, enz. Ut is dan un vrolijke bedoeling, en al 
dat geklepper en gegiechel heurde tot wiet in ’t bos.
Zo meuge ze ok twee keer per jaor terug naor Kasteel de 
Kroon um herinneringen op te halen over d’n moie tied!! 
Verhalen over de Prinsen, de 15 dwergen, ’t spinnewiel en 
soms over de boze wolf!

De letste jaore zien ze d’r ok 
bij op die ene muzikale ao-
vond mit al die troubadours, 
minstrelen, muzikanten um 
er samen moie liederen te 
zingen. Hier blinke ze natuur-
lijk gruwelijk in uut!!

Al bij al is ’t een heel werm 
clubke en is ’t vurrecht om 
hier bij te heure!!! Tja vrollie 
uut Gennep, misschien is 
owwe Prins ok wel onder-
weg, mar dan op unne schild-
pad! Dan duurt ’t gewoon 
wa langer!!

Un EX sneeuwwitje
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Maondag is vör Sjiengeleboem
Sjiengeleboem

Nïjsgierig ginge wïj naor de mé.rt
Wat ging d’r toch gebeure

Van wied af al mójje meziek
We kosse ut al zie.n en heure

Drie kèèls ien blauwe pékskes
Die sto.nde te flaneere

Ze hadde pluikes op d’n buuk 
Um dén en bitje te kamoefleere

Mar ze hân ôk wat te me.lde
Kom mi.nse opgelét

Zeker is dat hier iets biezonders 
en heel mójs te gebeure stet

Zomar van èèges treide naor veure
Muziekante, artieste en ôk en koor
En iedereen vo.nd ien ut publiek

Meer dan en gewillig oor

En ut zunneke scheen daor baove 
En koesterde dit mit zien licht

Ut e.chte sjiengeleboem gevuul
Daorum maak ik dit gedicht

En volgend jaor dan mot ut gek gaon
Maondags smèèns naor sjiengeleboem

Want ge kunt hier haole, en dat is zeeker
Op de mé.rt de eeuwige roem

Op vasteloavend maondag op de Mért kunde gedichte as dees komme beluustere, vörgedraage dör de auteur, ien dit geval Leny Da-
niëls. Op dizze maondag viendt naamelek Sjiengeleboem plets. Vör de minse die d’r nog noojt zien gewést, ’t is een oope poodiejum 
gevuld mit zang, dans, gedichte en vörrig jaor ok mit ’t wk knöppele. Dit alles wördt ien goeje baane geleid dör het Stadskommietee. 
Wat ge ok kunt komme beluustere zien buuts. ‘t Volgende stukske is een deel uut een buut uutgevoerd dör Zara Basten.

Fijn dat gullie allemaol hier ziet. Ja minse, ik maak veul mit... Wij waare al op tied weg thuus. Ik bin hier mit o.ns pap naor toe gekom-
me. Ons mam ligt thuus ien bed... en nie alleen... mar mit de griep. Ons mam was al langer ziek. Ze ging létst naor de dokter en die 
vond 21 theelépels ien heure maag. Hoe kan da nów zét d’n dokter. O.ns mam die werd kwaoj... Da hedde gij ééges gezét vörrige 
wéék. Drie maal daags één theelépel...
 
Een lang verhaal kort: kom allemaol nor Sjiengeleboem op maondag. Halt hiervör feesboek goe.d ien de gaate want de opzet wördt 
vernejt dit jaor. 

Uuleke

Nïj Raodslid 
Juul Leushuis

Mien naam is Juul Leushuis, ali-
as D’n Dörlichter, én ik bin mit 
mien 27 jaor ut jongste raods-
lid. Ik bin un zoon van Theo en 
Mia Leushuis en bin opgegroeid 
ien de Emmastraot. Ik wérrek 
ien ut Maosziekehuus op de af-
deling radiologie, vandaor ok 
mien alias D’n Dörlichter. Nèè-
ve ut wérrek bin ik aktief bej 
verschillende verenigingen ien 
de gemi.nte. Zo bin ik al jaore 
bej de leiding van Jong Neder-
land (JN), waormit ik dit sei-
zoen ut Lallebal heb gewonne. 
Binne dizze vereniging bin ik, 
zoas iederèèn van de leiding, 
naost groepsleider lid van di-

verse kommissies. Ok bin ik lid van de Slagwerkgroep EMM (SWG) 
uut Hèjje. In Hèjje musisiere wej op hoog (amateur)nivo, zo hèb-
be wej twee keer go.ld gehâld op ut WMC (Wereld Muziek Con-
cours) én speule wej sinds dizzember wèr op ut högste nivo ien un 
a.ndere discipline. Vanuut de SWG zit ik ien ut JOB-bestuur (Jeugd, 
Onderwies en Beleid) van de fanfare EMM.
As Vastelaovendvierder zowde mien oojt gezien kunne hèbbe as 
lid van CV de Nïje Miksers, of zoas VIA Gennep o.ns noemt ‘(IN-
VULLEN)’. Bej dizze groep bin ik ien ut jaor 2011 Mikserfikser ge-
wèst. Tijdens de Gewiekste hèb ik mitgedaon mit Team Bombak-
kes. Met dit team zien wej 4de geworre, mien nïje bejnaam bij de 
Miksers is now dus ok ‘4de‘. 
Ien 2003 bin ik boerebruidegom gewèst en zit nog steeds mit mien 
bruid Kim ien de vriendengroep ‘Mann An Der Scheid’. Dit is wel 
un open huweluk, ik bin nameluk al hôst 8 jaor saame mit ex-da.
nsmarietje Anke Smits. Anke is un dochter van Ex-Prinsenpaor Frank 
en Yvonne en de zus van huidige da.nsmarietje Eefke. Anke is leer-
kracht en orthopedagoge. Daornaost is ze rekreant bej Flamingo’s, 
hoofdleiding van ut volleybalkamp en vörzitster van ut jeudtoer-
nooi van de volleybalfeesten.

Ik bin tijdens de vastelaovend van JN gevraogd um bej ut Bom-
bakkes te kómme. Ut afgeloope jaor hèb ik de raod al un bietje 
leere kènne én ut liekt mien erreg leuk um mit dizze fantastisch mo-
jje groep de vastelaovend ien Génnep te organisiere en te viere. 

Juul Leushuis, Alias D’n Dörlichter
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Afscheid van
Ex-Prinses Elly van Riet

In 1959 was zij de charmante Prinses van Prins Wim 1 van ‘t 
Bombakkes.

Samen hebben ze grootste tijden beleefd in het jongste bestaan 
van de club. Elly was geliefd bij veel mensen, eenvoud en ge-
woon doen was haar motto. Later bij de Ex Hoogheden regel-
de zij mede, voor de Ex Prinsessen de uitstapjes en oa. optredens 
tijdens de zittings avonden en zingen bij het schlagerfestival. Ze-
ker present was ze bij de jaarlijkse fietstocht van de Dames. 
Helaas hebben we op 7 maart 2017 afscheid van haar moe-
ten nemen, Elly bedankt voor je fijne vriendschap, we hielden 
van je, wij hadden je graag in ons midden.

Namens bestuur en leden van de
Ex Hooghedenclub ‘70
van ‘t Bombakkes.

Ter nagedachtenis aan
Ex-Prinses Joke van de Kamp

In de Paastijd jl. op 10 april, hebben wij afscheid moeten ne-
men van Joke, zij was de Carnavals Prinses van Ex-Prins Rob I, 
in 1956. Dat was de 7e Prins uit het bestaan van ‘t Bombak-
kes, dus van de allereerste Raad van elf. Zij waren even oud 
bij haar overlijden en wel 88 jaar. Met de dames van de 
Ex-hooghedenclub was ze er graag bij met festiviteiten en in 
de carnavalsoptocht.  

Zorgzaam zoals steeds, was ze altijd actief bij het regelen als 
Rob moest gaan spelen met Bombarie. Reden ook waarom 
het voor haar moeilijk was omdat het op latere leeftijd wat 
langzamer moest gaan. Altijd goed gemutst en vriendelijk, dat 
was haar stijl.  Wij zullen haar ook zo blijven gedenken, Joke 
bedankt voor je fijne vriendschap.

Namens bestuur en leden van
de Ex Hooghedenclub ‘70.

Wil je ooit het Lallebal winnen,
dan eerst bij het Vocaal beginnen!

Contactadres:
Tjeu Breuring
T. (0485) 51 74 84
tjeu.breuring@home.nl 
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Jaarsponsoren
‘t Bombakkes 2018

Met grote trots presenteren wij u onze jaarsponsoren voor 2018. 
De sponsorcommissie van 
‘t Bombakkes is er dit jaar wederom in geslaagd om een (steeds 
groter wordende) groep van sponsoren uit Gennep en omge-
ving bereid te vinden om ons financieel te ondersteunen. 
Deze sponsoren verdienen een grote pluim, het zijn bedrijven 
met een echt vastelaoveshart.
Zonder deze fantastische bedrijven was het voor ’t Bombakkes 
niet mogelijk geweest om al onze prachtige activiteiten voor de 
Gennepse gemeenschap te organiseren. In onze feestzaal kunt 
u de logo’s van deze bedrijven op de schermen en op de be-
amer aanschouwen. Ook op op onze website worden de logo’s 
van onze sponsoren gepresenteerd. 

Heeft u zelf, of werkt u bij een carnavalsgek bedrijf en wilt u 
volgend jaar ook in dit illustere rijtje met sponsoren staan? 
Of heeft u ideen voor het sponsoren van onze (grote) activitei-
ten? Meldt u zich dan via penningmeester@bombakkes.nl

Namens heel ’t Bombakkes en vastelaovend minnend Gennep 
danken wij al onze sponsoren voor hun steun aan een nu al 
schitterend vasteloavesseizoen.

SPORTCENTRUM 
PICA MARE

•  Zwembad met wedstrijdbad, recreatiebad, peuter-
bad, whirlpool en zonnebank

• Sauna (binnen en buiten) 
• Sporthal en 6 gymzalen 
• Sportcafé met zicht op zwembad en sporthal 
• Mooie vergaderzaal  
 
SPORTCENTRUM PICA MARE, EEN OPTISPORT TOPLOCATIE!

Pica Mare

Picardie 34
6591 JE Gennep
T 0485-514848
I www.optisport.nl/picamare
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I www.optisport.nl/picamare
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Bombakkeskra.nt
vèèlt ien de prie.se

Op ’t prinsebal van Stadsprins 
Stef I en Prinses Dyantha ware 
er wèr veule moje kreasies te 
anschówwe. De mojste vo.n-
de wèj van de redaksie van de 
Bombakkeskra.nt die van clup 
Carnavalesk. Pakken gemakt 

van Bombakkeskra.nte. Heel 
erg moj gedaon. Jommer van 
de kra.nte da wel. ’T Ware ge-
lukkig a.lde kra.nte zèn ze. Ja 
moj is da, misbruuk van cultu-
reel erfgoed zölde bedoele. 
Desalnietemin ware we as kra.

nte redaksie toch wel gröts op 
clup Carnavalesk. Zo viele wèj 
ok nog een bietje ien de prie.
se. Helaas gèn örste pries, mar 
de schik was d’r nie minder öm 
en daor drääjt ’t öm.

De Spiek

Kienderoptocht 2018

Dinsdag 13 februari 2018 als de 
klokken van het Stadhuis 12.00 
luiden, is het tijd voor de tradi-
tionele Kienderoptocht op de 
carnavalsdinsdag. Wederom ge-
organiseerd door Jong Neder-
land, Coloradokevers, ‘t Bom-
bakkes en Waggelaars.

Zien wij u dit jaar ook bij dit 
fantastische evenement? De 12e 
editie van de Kienderoptocht 
wordt hopelijk gesierd door 
een stralende zon en strak blau-
we lucht. Ieder jaar is het weer 
verbazingwekkend hoeveel kin-
deren zich aanmelden om deel 
te nemen: het worden er per 
editie alleen maar meer, en daar 
zijn we erg blij mee! 

De jeugd heeft de toekomst 
wordt altijd geroepen, maar 

dat is ook zeker te zien aan de 
inzet en creativiteit van de deel-
nemers. De toekomst kunnen 
we met een lach en trots tege-
moet gaan, want de creaties 
zijn altijd weer uniek. 

Het is geweldig om de prachtig 
versierde wagens en mooie cre-
aties door de straten van Gen-
nep te zien trekken. Een beeld 
wat je niet mag missen! 

De optocht start om 12.00 van-
af het stadhuis op de markt, 
waarna hij vervolgt door de 
Zandstraat en dan linksaf slaat, 
de Middelweg/Steendalerstraat 
in. Dan gaan we aan het einde 
weer linksaf de Pr. Marijkestraat 
op en tot slot linksaf de Picar-
die in. De optocht eindigt op 
het plein bij Pica Mare.

Meedoen??? 
Ga dan naar de website van 
Jong Nederland Gennep:  
WWW.JNGENNEP.NL 
Op deze website is meer infor-
matie te vinden en ook de mo-
gelijkheid jezelf in te schrijven.
Is meedoen niets voor jou? Kom 
dan zeker kijken! 

Aansluitend vindt dit jaar we-
derom het Sjoenkelfest plaats, 
een hele gezellige middag met 
spellen voor jong en oud! Tij-
dens het Sjoenkelfest zal de prijs-
uitreiking van Kienderoptocht 
plaatsvinden, nadat de jury een 
besluit heeft genomen!

Tot carnavalsdinsdag!

Saluut.
Jong Nederland Gennep.
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