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ZONDAG
3 SEPTEMBER

van 10.30 tot 
18.00 uur

Entree €6,00 
voor volwassenen, 

kinderen t/m 
12 jaar GRATIS

Attracties 
en parkeren

GRATIS

5 Het leven is goed in  
het Brabantse land

7 Voorwoord

8 Dierentuin voor 
 één dag

11 Kinderboerderij

23 Een rondje om de 
Dorpspomp

25 Straattheater

27 De kermis, 
 net als toen!

12 Plattegrond

15 Workshops

17 Vroeger... hoe was 
dat eigenlijk?

20 De wisselklomp 
voor beste kraam 

21 Zie ginds komt de 
stoomtrein!

Brabants
dagje

uit

28 Muziek

31 Kinderspeulploats

33 Vakwerk van 
vroeger én nu

35 Heavy Hoempa, 
stropoppen, 
fijnproevers, 
een molen en 
supertrucks!

37 Verenigingen

39 Jouw mening  
is belangrijk

39 Colofon
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Al ruim 40 jaar is Effe noar Geffe 
het meest grootse en gezelligste 

evenement van de provincie 
Noord-Brabant. Het kent een 

geschiedenis die ons terugbrengt 
naar het jaar 1976. Ooit begon 

het als een molenfeest. Nu is het 
uitgegroeid tot een evenement 

dat bezoekers uit alle regio’s van 
Nederland trekt.

Jaarlijks verwelkomen de Geffenaren 
maar liefst 25.000 bezoekers in hun knusse 

dorpskern. Iedere eerste zondag van september 
stellen veel hobbyisten, ambachtslieden, 
dierenliefhebbers, winkeliers, stichtingen 

en verenigingen hun producten en 
diensten tentoon. Alles wat van vroeger 

is of wat met vroeger te maken heeft 
vind je terug op Effe noar Geffe.

Wat moet je je daarbij 
voorstellen? Denk aan 

gezelligheid, gastvrijheid en de 
bourgondische inslag die Noord-

Brabant zo kenmerkt. Vermaak 
voor jong en oud en een meer 

dan dagvullend programma. 

Nog niet overtuigd? Kom dan op 
de eerste zondag van september 

naar Geffen.  Want Effe noar 
Geffe; dat moet je 

zelf beleven!

Jaarlijks verwelkomen 
de Geffenaren 

maar liefst 

25.000 
bezoekers
in hun knusse 

dorpskern

in het
goed

     Brabantse land

Het leven is
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Na een feestelijke en onvergetelijke 40ste editie van Effe noar Geffe vorig jaar, staat 
nu alweer de 41ste voor de deur. En ook dit jaar belooft het weer een editie te 
worden om niet snel te vergeten! 

Steevast op de eerste zondag van september staat de dorpskern van het pittoreske dorp Geffen in 
het hart van Brabant op z’n kop, en wel om Effe noar Geffe. Een evenement waarbij gezelligheid en het 
bourgondische karakter centraal staan! En het mooiste van dit alles: Effe noar Geffe is een feest door 
Geffenaren, voor iedereen.

Jaarlijks spannen vrijwilligers, winkeliers, horecaondernemers, verenigingen en stichtingen zich tomeloos in 
om het voor de bezoekers weer één groot feest te maken. Zonder hen zou Effe noar Geffe nooit het grote 
feest geworden zijn wat het nu is. Mijn dank gaat dan ook in het bijzonder uit naar hen. Maar ook de 
adverteerders, sponsoren en inwoners van Geffen zet ik bij dezen graag in het zonnetje.

Kom gezellig langs met je familie, vrienden, vriendinnen, buren en kennissen. Want 
voor iedereen is er wat te doen op Effe noar Geffe. Van een kinderboerderij tot een 
speciaalbierterras tot aan supertrucks en straattheater. Er is voor iedereen wat te doen.

Effe noar Geffe: dat moet je zelf beleven. Wij zien je graag op zondag 3 september!

Bert van Laarhoven
Voorzitter Effe noar Geffe

PS.: 
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg ons dan op 
Facebook en Twitter. Meer info vind je op pagina 39.

”EFFE NOAR GEFFE:
      DAAR MOET JE ZIJN GEWEEST!”

Dankzij hen bloeit het 41-jarige Effe noar 
Geffe. Bruist het van activiteiten.. en brengt 
het vernieuwende elementen. 
 
Dankzij wie..? Dankzij vele Geffenaren, die 
betrokkenheid tonen en vooral initiatief 
nemen. Het is verdrietig als we van zulke 
dorpsgenoten afscheid moeten nemen. 
Op 7 april 2017 overleed Piet Bosch. 
Piet is ruim 20 jaar secretaris van ons 
evenement geweest en heeft vanaf 1981 
een onuitwisbare, zeer positieve, stempel 
gedrukt op het huidige Effe noar Geffe. 
Juist de nostalgische elementen en de alles 
bepalende sfeer en gezelligheid waren zaken 
die Piet koesterde. 

DANKZIJ HEN..
Ook het bewaken van de formule en het ‘lokaal’ 
houden van de commercie, die daarmee niet de 
overhand kreeg, waren sterke drijfveren. Ik ben 
er persoonlijk trots op met Piet te hebben mogen 
samenwerken en ik weet dat Effe noar Geffe 
zonder Piet een veel minder evenement zou zijn 
geweest en wij zullen hem dankbaar blijven voor 
zijn inzet en grote betrokkenheid.

Dankzij hen.. leeft Effe noar Geffe voort, in de 
‘geest’drift van betrokkenen van nu en uit het 
verleden. Nabestaanden kunnen trots zijn met 
een traan.

Bestuur Effe noar Geffe,
Bert van Laarhoven
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Zachte konijntjes, mooie sierduiven en grote 
Brabantse trekpaarden. Check snel in het 
overzicht of je jouw lievelingsdier kunt komen 
bewonderen.Van knuffelen met konijntjes op de 
kinderboerderij, tot grootse paardenshows tot 
het hoeden van ganzen: ook dit jaar is er weer 
van alles te zien op Effe noar Geffe. 

In totaal zijn er over het gehele parcours maar 
liefst 1.000 dieren te vinden! Denk hierbij aan 
sierkippen, buitenlandse vogelsoorten, koeien, 
schapen, geiten. Van pluizige babydieren tot 
stoere, grote paarden. Je kunt het zo gek niet 
bedenken, of je kunt het zien op Effe noar Geffe.

voor één dag..

Belgisch 
   witblauw

Diersoorten
op het parcours

Trekpaarden
Koeien

Friese paarden
WATERVOGELS

Kippen

Konijnen
Varkens 

Alpaca’s
Fretten

Kingduiven
BELGISCHE WITBLAUW KOEIEN

Roofvogels
SCHAPEN Geiten

Bijen

Ganzen
Duiven

FRIEZEN
Een sierlijk ogend uiterlijk en een trotse houding. Dat typeert het Friese paard. Lange, 
golvende manen in combinatie met voorgenoemde eigenschappen maken dit een extra 
bijzonder paard. Te zien bij bij Sporthal De Geer.

In totaal maar liefst 
1.000 dieren 
over het gehele 

parcours!

KING
DUIVEN
Bekend en 
bemind door hun 
parmantigheid en 
hun hoge aaibaarheid: de Kingduif. Al 
een aantal jaar te zien op Effe noar Geffe. 
Meer dan een bezoekje waard!

SPORTFOKKERS: VASTE PRIK!
Al meer dan twintig jaar vaste prik op Effe noar Geffe: de kip-
pen, cavia’s, duiven en konijnen van De Sportfokkers Nuland. 
Jonge bezoekers kunnen de kuikentjes aanraken en bekijken, 
oudere bezoekers kunnen meer leren over de keuringen van 
de verschillende kippen en konijnen. Van Vlaamse Reuzen tot 
Kleurdwergjes en van Sierduiven tot Barnevelder kippen: het is 
allemaal weer te bewonderen. Aan de leertafel leer je meer over 
de verschillende konijnenrassen en kippensoorten en word je 
haarfijn uitgelegd hoe je deze dieren kunt houden. Een interes-
sante en belangrijke hobby, dat sportfokken! Je vindt De Sport-
fokkers in de Thijmstraat bij de Veemarkt.
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Knuffelen
aaien

             op de 
  kinderboerderij

en Tijdens Effe noar Geffe verrijst midden 
in het dorp een heuse kinderboerderij. 

Compleet met onder andere geitjes, 
een pony en een hangbuikzwijntje. 

Je kunt de beestjes van dichtbij 
bekijken, aaien en knuffelen met ze. 
Ze zijn hieraan gewend. Voor de kids 
een onvergetelijk moment en voor de 
ouders een mooie kans om een aantal 

mooie plaatjes te schieten.

De kinderboerderij wordt mede 
mogelijk gemaakt door:

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

B. de Kinderen
D’n Ham 1 Geffen

073 532 55 51
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Verpleeg- en 

verzorgingstehuis

De Heegt 

(BrabantZorg)

Fietsenstalling
op eigen risico

Fietsenstalling
op eigen risico

Fietsenstalling
op eigen risico

Voormalig
gemeentehuis

Plattegrond
NOSTALGIE

- 80 ambachten
- Modelboerderij
- Broodoven
>> Zie ook pagina 33

DIEREN
- Kinderboerderij
- Landgeiten
- Koeien
- Kleinvee
- Roofvogels
- Watervogels
>> Zie ook pagina 8

NOSTALGISCHE
KERMIS

- Draaimolen
- Swingmill
- Zweefmolen
>> Zie ook pagina 27

KINDER
SPEELPLOATS

- Kinderschuitjes
- Schminken
- Kinderkraampjes
- Diverse attracties
>> Zie ook pagina 31

PAARDEN
- Friezen
- ‘t Brabants Span

STOOM EN
LANDBOUW

- Diverse stoommachines
- Miniatuurmodellen
- Stoomtreintje
>> Zie ook pagina 19

WORKSHOPS
1: Broodbak-speurtocht
2: Van wol tot trui
3: Knutselen met fleurige bloemen
4: Kinder dansles: linedancen
>> Zie ook pagina 15 Kassa’s en ingangent/m
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Effe noar Geffe: dat moet je zelf beleven. Tijd 
om de daad bij het woord te voegen en zelf 
te ontdekken hoe ambachtslieden hun vak 
uitvoeren. Voor de jongste bezoekers is er 
een mooi programma samengesteld waarin 
een inkijkje geboden wordt in een aantal 
verschillende ambachten  die verspreid over het 
parcours te vinden zijn. Speel, leer en beleef!

Het broodbakproces
Het gehele broodbakproces is te vinden op Effe noar 
Geffe. Speciaal voor onze jonge bezoekers is er een 
speurtocht uitgestippeld die het broodbakproces laat zien. 
De speurtocht begint bij het dorsen op de Veemarkt. Daar 
krijg je meer uitleg en een klein cadeautje…

Van wol tot trui
Tegenwoordig is het een peulenschil om een trui te 
maken, maar vroeger ging dat er toch heel anders aan 
toe. Het schaap moest geschoren worden, de wol moest 
gesponnen worden en vervolgens werd hiervan een trui 
gebreid. Op Effe noar Geffe kun je zien hoe dit alles er aan 
toegaat, en wel op de Veemarkt.

Bloeiende bloemen en fijne frutsels 
Bij Sanne Bloem- en Interieurstyling kunnen de kids (tegen 
een kleine bijdrage) volledig hun ei kwijt. Meisjes gaan hier 
aan de slag voor een mooie bloemenkrans en jongens 
maken er een stoere indianenband. Maar: Sanne heeft 
nog een verrassing in petto. Nieuwsgierig naar wat dat 
is? Loop dan vooral eens langs. Je vindt Sanne (en haar 
knutselwerkplaats voor een dag) aan de Dorpstraat.

Hak, tik, sluit!
Een linedancegroep geeft al jaren shows weg op Effe 
noar Geffe. Tijd om de bezoekers kennis te laten maken 
met linedancen! Om 12.00 uur, 14.00 uur en 16.00 
uur is er voor de jongste bezoekers een dansles in de 
Raadhuisstraat. Yihaa!

SPEEL,

LEER &
BELEEF!
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Op ’t Veld wordt ieder jaar een authentieke 
boerderij nagebouwd. Compleet ingericht, 
met bedstedes en een keuken zoals je deze 
vroeger tegenkwam. 

Buiten bij het boerderijtje staat een 
traditionele oven waar echt brood gebakken 
wordt. Leuk en leerzaam voor de kinderen! 
Meer informatie over dit broodbakproces 
vind je op pagina 15.

Voor het boerderijtje staan lange gezellig 
gedekte tafels opgesteld voor de traditionele 
Brabantse koffietafels. Schuif gezellig aan 
voor een bak koffie. Uiteraard met een snee 
krentenbrood.

hoe was dat eigenlijk?
Vroeger..

Schuif gezellig aan voor een bak koffie. 
Uiteraard met een snee krentenbrood!
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CAFÉ BOETJE
Dorpstraat 40

5386 AN Geff en

CAFÉ ZAAL 
‘T HAASJE
Dorpstraat 28

5386 AM Geff en

CAFÉ GOVERS
Kerkstraat 5

5386 AC Geff en

www.boetje.nl www.cafezaalhethaasje.nl

MUZIEK 
PROGRAMMA

DORPSPLEIN:

Back on Track

CAFÉ BOETJE:

DJ Menno
Marcus & Taylor Band

ZATERDAG 2 SEPTEMBER

ZONDAG 3 SEPTEMBER

CAFÉ ZAAL ‘T HAASJE:

The Rocking Coasters

CAFÉ BOETJE:

Lambert van Vliet
DJ Smiley / DJ Crew On Tour

Outline

CAFÉ GOVERS:

100% Katoen
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W
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Wisselklomp? Wat is dat? Nou, dat is de prijs die de Geffense winkelier 
met de mooiste kraam wint. En dat is een grote eer. Ook dit jaar dingt 
weer een groot aantal ondernemers mee naar deze begeerde prijs. Dit 
resulteert in de mooiste, grootste, meest prachtig aangeklede kramen, 
verspreid over het gehele parcours. Naast deze mooiste kramen hebben 
de vele verschillende winkeliers ook de mooiste aanbiedingen in petto. 

En de wisselklomp voor 
beste kraam gaat naar…

De lijst met deelnemende middenstand is weer lang. Hier volgt een overzicht van Geffense 
ondernemers die dit jaar deelnemen aan Effe noar Geffe:

‘t Akkertje 2.0
Zin in Geffen
Cafe Zaal ‘t Haasje
Wilma’s Kadoshop & Slijterij
Café Boetje
Odelin Damesmode
Rijwielhandel Tonny Jansen
Keurslager Jeroen Keizer
Margriet Meubelen B.V.
Spierings Schoenen- en Sportmode

DFM Bloemen
Café Govers
Jumbo Van der Sangen Geffen
Gera’s Bloemdesign
Wielerhuis van de Meulenreek
Poelierderij Jo van Druenen
Van der Heijden Meubelen B.V.
Bakkerij Brands
Govers Friture
Cafetaria ‘t Dorpsplein

Nonstop Motoren
RPL Licht Geluid en Attractieverhuur
Sanne Bloem- en Interieurstyling
Rianne Mode
D-Reizen
Hanex Tankstations en Carwashes
Ons Salonneke
Nicky Craane Autoschade
Bobby Bluez Fashion
Jacobs Speelplezier

Vroeger werd zowat alles 
aangedreven door stoom. Treinen, 
boten, en ga zo maar verder. Waar 
het tegenwoordig vanzelfsprekend 
is dat alles op elektriciteit gebeurt, 
was dit vroeger niet zo.

Speciaal op Effe noar Geffe 
wordt de Stoomstraat ingericht. 
Hobbyisten vanuit het hele land 
vertellen je met liefde en plezier 
alles over hun stoommachine. Er 
is bijvoorbeeld een door stoom 
aangedreven klompenmaakmachine 
aanwezig, of miniaturen op stoom. 

Daarnaast is er een 
stroomvrachtauto en is er een door 
stoom aangedreven zaag. Kortom: 
stoom genoeg dus!

Zie ginds komt de

stoomtrein..

Aan de kinderen is 
ook gedacht:

zij maken een 
gratis ritje op het 

stoomtreintje 
op rails!
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Dorp
spomp

Tijdens Effe noar Geffe is rondom de dorpspomp van Geffen constant bedrijvigheid en 
gezelligheid. Van blaaskapellen tot optredens van regionale bands, er is genoeg te doen. 
Maar, het echte mooie van de dorpspomp is dat dit de oudste kern van het dorp is. 

Hier vind je de oudste huizen van het dorp, alsmede de kerk. Loop eens langs de opticien, 
waar vroeger de bakkerij van het dorp gehuisvest was. 

Bezoek de kerk eens voor een mooie tour naar de oude toren, breng een 
bezoek aan de plaatselijke bierbrouwerij of loop eens langs bij 
Rijwielhandel Tonny Janssen. Tonny bespaart ieder jaar 
kosten noch moeite met het decoreren van zijn 
winkel en de ruimte rondom zijn winkel. Zijn 
winkel is gevestigd in één van de oudste 
panden van Geffen.

Volop bedrijvigheid én gezelligheid!
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S

theater

Een clown in combinatie met een 
handpop.  Dat levert een originele, 
humoristische en scherpzinnige 
voorstelling op. Het ‘twee-in-een’-
personage loopt, gebaart, praat en 
improviseert. Tussen de mensen, 
naar zichzelf, naast elkaar en met het 
publiek. Toon Maas loopt rond 
over het parcours.

TOON
MAAS

Doble

CLOWNS KADO

Een clownsvoorstelling met 
internationale allure, dat is Clowns Kado. 
Het verhaal begint met een groot cadeau 

op het podium. Wat daarop volgt? In 
ieder geval veel gelach. Clowns Kado is te 

vinden bij Van der Heijden Meubelen.

(foto: Vincent van den Hoogen)

De Nautilus one-man-band is 
spectaculair vermaak voor jong en 

oud. Met vrolijke muziek van over de 
hele wereld rijdt Arthur van Poppel 

met deze machine over het parcours. 
Ingenieus, functioneel en glashelder 

tegelijkertijd. Komt dat zien, 
komt dat zien!

Het straattheater op 
Effe noar Geffe: 

dat brengt geheid 
plezier en spektakel. 

Gedurende de dag trekken er 
verschillende theatergroepen 

over het parcours. 
Wat je zoal kunt verwachten? 
Hieronder een opsomming.

TRA TA

Benieuwd naar de laatste 
avonturen van Jan en Katrijn? 

Dan is een bezoek aan 
poppentheater Ronzebons - op de 
hoek van de Harrie Schoutenstraat 
en de Lambertusstraat - meer dan 

de moeite waard. 
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Terwijl de kinderen zich vermaken 
op de gratis kermis, kunnen de 
ouders genieten van een lekker 

drankje op het nabij gelegen terras.

De kermisattracties op Effe noar 
Geffe stammen allemaal van voor 

de eeuwwisseling, sommigen al van 
ver daarvoor. Wie weet hebben opa 
en oma hier al een ritje in gemaakt! 

Er is een Calypso (bouwjaar: 1968), Swing Mill 
(bouwjaar: 1937), een authentieke zweefmolen 
(bouwjaar: 1903) en een draaimolen (bouwjaar: 
1902). Al deze attracties zijn gratis en uitermate 
geschikt voor kinderen! Maar ook de papa’s en 

mama’s zijn vrij om een ritje te maken…

DE KERMIS

Wie weet hebben 
opa en opa al een ritje 

in deze attracties gemaakt!

net als toen!
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Café Govers 100% Katoen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zin in Geffen Gezellige terrasmuziek

‘t Akkertje 2.0 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Café Zaal ‘t Haasje The Rocking Coasters

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Café Boetje Lambert van Vliet (ochtend)

 DJ Smiley & DJ Crew on Tour 

 en Outline (middag)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aloysiusplein Diversen koren, waaronder  

 Waarderburger Visserskoor en 

 Sjef en carli   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Koppellinck W.I.K 

 Pompzwengels 

 Petossieman

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veemarkt Lambert van Vliet (ochtend)

 Ovation (middag)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dorpspomp Dweilorkest Poddomme

 Heavy Hoempa (middag)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

‘t Boerderijtje Hanenfestijn met C-Manskoor,

 Noud Bongers en Qualawaai  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwerfpodia Volksdansgroep Skots Vedam geeft diverse 

 optredens in het dorp evenals

 Theadora (d’n Rooie Bal) en divers straattheater

MUZIKAAL
PROGRAMMA
(onder voorbehoud van wijzigingen)

VAN POP,
TOT ROCK,
    TOT COUNTRY..

Het zonnetje schijnt, een drankje in de hand en gezellige muziek op de achtergrond. 
Wie weet waag je nog een dansje op één van de vele horecapleinen die Geffen rijk is tijdens 

Effe noar Geffe. Verspreid over het gehele parcours zijn er verschillende podia te vinden. 

Van gezang van koren uit de regio, tot smartlappen, inhakers en tranentrekkers tot 
de beste coverbands uit de regio. Effe noar Geffe biedt voor ieder wat wils.
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DE KINDERSPEULPLOATS
WORDT MEDE MOGELIJK

GEMAAKT DOOR:

KinderSPEULEN

kraampjes 
  bekijken

puzzelen
knutselen

speurneuzen

SPELEN
tekenen

schminken
smikkelen en smullen

speulploats
OP DE

De boerenzomer beleven doe je dit jaar op de Kinderspeulploats. Er is weer een hoop te doen en te 
beleven op dit plein speciaal ingericht voor onze jongste bezoekers. En de ouders vermaken zich op het 

nabij gelegen terras. Twee vliegen in één klap!
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VAKWERK
VAN VROEGER en nu!

Even helemaal terug naar vroeger. Dat kan met alle 
ambachten die op Effe noar Geffe te vinden zijn. 

Waan je even terug in de tijd met alle gepassioneerde 
hobbyisten die er alles aan doen om de oude 

ambachten in ere te houden.

80
AMBACHTEN

MEER DAN
Ambachtelijke boekdrukkunst

De oude bakkerij
Besteksieraden
Beursenbreien
Bezembinden

Boerenschilderkunst
Boerengereedschap schilderen

Breien met kralen
Ciseleur
Edelsmid

Geitenkaas maken
Glas blazen

Glas smelten
Handgemaakte keramiek

Handschoen breien
Hoeden maken

Houtdraaiwerk
Houtkerven

Houtsnij- en beeldhouwwerk
Kaarten maken

Kartonnage en keramiek
Keramiek beschilderen

Klokken maken
Klompen maken met de hand

Klompen schilderen
Kralenbreien/haken

Leder bewerken
Manden vlechten

Melkmuseum
Mineralen

Mosterd maken
Mutsen maken

Nettenbreier
Oude gereedschappen

Papiermaecker
Papierscheppen
Potten bakken
Scharensliep

Spinster
Standwerker van vroeger

Tin gieten
Torenuurwerk

Touwslager
Vlaszadenolie en weven

Wagenwiel maken
Wolkaarden
Zadelmaker
Zeilmaker

Zij vertellen je met liefde en passie alles over het 
ambacht waar zij voor staan. Maar ook nieuwe 

ambachten en hobby’s krijgen een podium op Effe 
noar Geffe. In totaal zijn er maar liefst 80 ambachten 

te vinden, verspreid over het gehele parcours!

Gepassioneerde hobbyisten vertellen 
met liefde alles over het ambacht waar 

zij voor staan.

Voor de jongste bezoekers 
zijn er diverse leuke workshop. 

Kijk voor meer informatie op pagina 15.

Nieuw dit jaar op Effe noar Geffe is de deelname van ROC de Leijgraaf uit Oss. Een aantal van hun opleidingen staat met 
een aantal moderne ambachten op het parcours. Denk bijvoorbeeld aan het zelf bouwen van raketten of het snijden van 
je eigen lamp met een laser. Of maak kennis met Ruud van der Heijden, Nederlands kampioen interieurbouwen. Doe een 

dansje met een robot of bouw je eigen lampje. Als laatste hebben de leerlingen een eigen Foodtruck gemaakt. Meer weten 
over Roc de Leijgraaf? Op de stand is iemand aanwezig die je meer kan vertellen over de school en haar opleidingen.

AMBACHTEN 

ANNO 
2017
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Bezoek molen Zeldenrust!
Altijd al benieuwd geweest hoe 

zo’n grote imposante molen er van 
binnen uit ziet? Spring dan op de 

huifkar die je naar één van de twee 
Geffense molens brengt. Luister naar 

een echte molenaar die vol passie 
vertelt over het malen van het tarwe. 

Vergeet niet mee te doen aan de 
workshop broodbakken. 

Meer informatie hierover? 
Blader dan snel naar pagina 15.

4.500
KILO
STRO

Wat in 2006 begon als een bescheiden 
familie stropoppen is 11 jaar later 

inmiddels uitgegroeid tot een niet weg te 
denken fenomeen horend bij Effe noar 
Geffe: het enige echte ‘Effe noar Geffe-

stropoppendorp’!

Man, macht, creativiteit en een hoop 
materiaal komen er aan te pas om ieder jaar 
het stropoppendorp te realiseren. In totaal 
wordt er dit jaar meer dan 4.500 kilo stro 

verwerkt tot weer een mooi familietafereel. 
Nieuwsgierig geworden? Vergeet dan in de 
week voorafgaand aan Effe noar Geffe niet 

langs de A59 ter hoogte van Geffen te rijden!

Je kent ze vast wel, de Amerikaanse 
supertrucks. Dit jaar bewonder je 
een opgeknapte Peterbilt truck op 
Effe noar Geffe. Neem gerust eens 

een kijkje in dit beest op wielen 
dat maar liefst meer dan 

10.000 kilo weegt. 

Vrachtwagenfanaat Jos Hermans 
knapte de truck uit 1990 uit Kansas 
(Amerika) op en rijdt er menig show 

en evenement mee af.

Maar liefst meer dan 5 miljoen views op YouTube voor de 
vertolking van een hit van een hardrockband en talloze optredens 
op onder andere evenementen als de Zwarte Cross en Paaspop. 

Als je nog niet van Heavy Hoempa hebt gehoord, dan heb je dat 
zeker na Effe noar Geffe, want ze zijn simpelweg niet te missen. 

HEAVYhoempa!

 

OPGELET!

    fijn
proevers

Want dit jaar staat Café Boetje met 
een heus speciaalbierenfestijn 

op de Veemarkt. Met onder 
andere prijswinnende bieren van 

La Trappe (Berkel-Enschot) en 
Brouwerij de Molen (Bodegraven) 
wordt het een waar festijn voor je 
smaakpapillen. Onder muzikale 

begeleiding van Ovation Live Music 
en met op de achtergrond de 

Veemarkt belooft dit een gezellige 
hotspot op Effe noar Geffe te 
worden. Bij zijn is meemaken!
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Voetbalvereniging Nooit Gedacht won vorig jaar volledig terecht de hoofdprijs voor 
hun inzet tijdens Effe noar Geffe. Dit werd beloond met een wisselbokaal en uiteraard 
jarenlange eer. En uiteraard ruikt dat naar meer. Maar, wat ze dit jaar gaan doen, dat blijft 
nog even een verrassing. Dat het met voetbal te maken heeft, dat staat buiten kijf. Gek op 
voetbal (of misschien ook niet zo) en nieuwsgierig naar wat Nooit Gedacht dit jaar in petto 
heeft?  Bezoek ze gerust eens. Je vindt ze in de Dorpstraat, tegenover Van der Heijden 
Meubelen.

Altijd raak bij Nooit Gedacht

Ieder jaar steken de vele stichtingen en verenigingen van Geffen hun nek uit tijdens 
Effe noar Geffe. Zo ook dit jaar. Graag zetten wij twee verenigingen van Geffen in het 
zonnetje: Stichting Rottenrijk en Voetbalvereniging Nooit Gedacht.

Stichting Rottenrijk pakt flink uit dit jaar. Net als voorgaande jaren bestieren zij het terras 
op ’t Veld. Maar dit jaar zijn er extra festiviteiten, want onze eigen carnavalsstichting viert 
dit jaar hun 44-jarig bestaan! Compleet met muzikale invulling van een zeemanskoor, 
Brabantse troubadour Noud Bongers en folkband Qualawaai belooft het een feestelijke 
middag te worden. Stichting Rottenrijk heeft een gevarieerd programma voor een groot 
publiek! Maar, dit is uiteraard niet alles: er komt een Hanenfestijn, net als vroeger. Neem 
lekker plaats op het terras, koop een lekker pilske en wie weet win je een mooie prijs 
met je gratis lot. Gratis? Ja, deelname aan het Hanenfestijn is volledig kosteloos en voor 
iedereen toegankelijk. Dit prijzenfestijn vindt de hele dag door plaats.

Haantje de voorste

Jaarlijks wordt er traditiegetrouw een aantal weken voor Effe 
noar Geffe rogge gemaaid. Een gezellig samenzijn met de 
dorsers en genodigden waar volgens traditie na het harde 
werken roggebrood met zult en spek gegeten wordt.

Ruim 30 jaar lang heeft dezelfde dorsploeg trouwe dienst 
gedaan tijdens dit roggemaaien en op Effe noar Geffe. Tijd 
om hen met een diepe buiging te bedanken en een warm 
welkom te geven aan de nieuwe dorsploeg. Een ploeg die 
vol enthousiasme en met twee handen deze uitdaging 
aangenomen heeft. Heel veel succes en plezier gewenst!

Onze speciale dank gaat uit naar de, helaas op 11 
november 2016 overleden, Grada van der Biezen 
uit Nuland, die jarenlang haar handen uit de 
mouwen heeft gestoken tijdens het roggemaaien 
en hierbij een zeer graag geziene gast was.

Een diepe buiging!

Un mooi fisje um te 4
4
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Jouw mening isbelangrijk
Wij horen graag hoe jij denkt over Effe noar Geffe. 

Wat vind je leuk en wat zou je vooral als tip mee willen geven aan de 
organisatie? Laat dan vooral je recensie achter op de Facebook-pagina 

van Effe noar Geffe of stuur een e-mail naar 
pr@effenoargeffe.nl. We waarderen jouw mening enorm!

www.facebook.com/EffenoarGeffe

www.twitter.com/EffenoarGeffe 8,3
Bezoekers waarderen 

Effe noar Geffe 
gemiddeld met een 
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