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En daar zijn we erg blij mee. We kijken 

er enorm naar uit om weer een échte 

versie van Effe noar Geffe voor jullie te 

organiseren.  

Dit jaar zijn er op het parcours van Effe 

noar Geffe wat wijzigingen en nieuwe 

onderdelen te vinden. De fameuze 

bakfietsenrace bijvoorbeeld. Op 

het Aloysiusplein wordt 

voor het eerst gestreden 

om de eerste Geffens 

bakfietsenrace-winnaar 

te worden. 

Je vindt dit jaar ook veel 

nieuwe straattheateracts, 

oude maar ook nieuwe ambach-

ten, rolschaats demonstraties en een 

mooie selectie oude brandweerwagens

Kortom, genoeg om je de eerste zondag 

van september de hele dag te vermaken! 

HET MAG
WEER! HANDIG

OM TE WETEN

WANNEER?
Effe noar Geffe vindt traditioneel 
plaats op de eerste zondag van 
september. Dit jaar dus op zondag 4 
september, van 10.30 tot 18.00 uur.

ENTREE
De entreeprijs voor volwassenen 
is  €7,50. Kinderen tot en met 12 jaar 
hebben GRATIS entree. Parkeren is 
GRATIS, net als alle activiteiten op 
het parcours.

PARKEREN
Je kunt je auto het beste parkeren op 
het parkeerterrein bij Molen De Vlijt 
aan de Papendijk in Geffen. Volg 
hiervoor de borden en de aanwijzin-
gen van onze vrijwilligers.

MEER WETEN?
Kijk dan op www.effenoargeffe.nl



LET OP: er zijn dit jaar minder ingangen 

om het Effe noar Geffe parcours te 

betreden. Je vindt ze alle zeven 

op deze plattegrond (A t/m G).



KOM EFFE...genieten

Voor ieder wat wils!



De Bourgondiërs onder ons komen volledig aan hun trekken op 

Effe noar Geffe. Veel ondernemers uit Geffen en omstreken pre-

senteren hun producten op de markt. Plof lekker neer op het spe-

ciaalbier terras, eet wat vers gebakken brood uit de houtgestookte 

broodoven, geniet van een  drankje  en  breng  ondertussen een 

bod uit op de meest gekke collector items en snuisterijen. Proef het 

enige echte Geffense Torenbier en steun daarmee de renovatie van 

de kerktoren, of scheur een rondje in de bakfiets tijdens Geffens 

eerste bakfietsenrace. 

Maar naast  lekkere  bieren,  broodjes, borrels en  bakfietsen heeft 

Effe noar Geffe nog veel meer te bieden. Wat  is  er  mooier  dan  

samen  met  je  familie  en  vrienden een drankje te drinken en 

tegelijkertijd te luisteren naar je favoriete muziek. Al is dit country, 

pop, volksmuziek of rock: Effe noar Geffe heeft voor ieder wat wils.

BOURGONDISCH GENIETEN
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Op de rolschaatsbaan van het jaren 60-dorpsplein mag je skaten naar 

hartenlust dus breng gerust je eigen rolschaatsen mee. Of bekijk de skate 

kunsten van de échte professionals tijdens de diverse demonstraties. Ook 

de motor- en autoliefhebbers op het Dorpsplein aan hun trekken komen, 

waar de mooie oldtimers staan uitgestald. Of dans de Hucklebuck op de 

muziek van Crazy Cadillac. 

JAREN ‘60 DORPSPLEIN:
OUDERWETSE GEZELLIGHEID

ROLLERSKATEN, OLDTIMERS,
BROMMERS KIEK’N EN... MEER!

Leesmeer!

https://www.effenoargeffe.nl/?utm_source=Social&utm_medium=Magazine&utm_campaign=eng2022


KOM EFFE...
swingen



KOM EFFE...
dansen

Voor ieder 

wat wils!

Pro�t!

Sfeervolleterrassen



MUZIEK programma

MEUK & 
SCHURKENBIEFSTUK

EFFE SERIEUS SHOW 
RAYMOND HERMANS 

DANNY CANTERS 
ZANGER RENS

STICKY PICKY & THE PLEKBAND

THE COASTERS 

Dorpsplein (jaren ‘60):

CRAZY CADILLAC
Speciaalbier terras (Thijmstraat):

DE PLATENBUS
Bij de Dorpspomp (Kloosterstraat):

‘T GOEI SMOESJE & DE DERDE HELFT
Bakfietsenrae terras (Aloyisusplein)

THE BLIND SLIDE BAND
W.I.K. Festivalterrein (Koppellinck, Kloosterstraat)

POMPZWENGELS & SLAGWERKGROEP

THE MARROWS 

OVERIGE 
PODIA
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FESTIVALTERREIN W.I.K.

Voor alle Boeren, Burgers en Buitenlui! Het perfecte festival bevat de vol-

gende ingrediënten: goede muziek, fantastisch entertainment, dansen in 

de buitenlucht, veel eten en drinken en het samenzijn met je vrienden. 

Dat vind je allemaal op het nieuwe Boerenfestival! 

Het terrein voor de Koppellinck wordt tijdens Effe noar Geffe door mu-

ziekvereniging W.I.K. helemaal omgetoverd tot festivalgebied. Onder de 

bomen naast de pastorie verschijnt een mainstage waar je de hele dag 

kunt genieten van verschillende optredens. Je kunt meeblèren met de 

enige echte Geffense cantus; het woord van de senior is gebod voor ieder-

een! Je kunt een potje bingo spelen in het Kienpaleis. De veilingmeesters 

van het Erfhuis zorgen voor de nodige spanning bij de veiling van de al-

lermooiste spullen. De klanken van de trommels van de slagwerkgroep 

komen je al van ver tegemoet. Ook de Pompzwengels en majorettes ma-

ken er weer een feestje van. 

Het festivalterrein bevat verschillende area’s. Aan de inwendige mens wordt uiteraard 

gedacht. Er is een foodtruck én een speciale wijnbar. Bij deze wijnbar kan je de hele mid-

dag wijnproeverijen doen. Natuurlijk hebben ook de kleine boertjes een speciale plek op 

het Boerenfestival. Op de Kinderspeulploats kunnen de kids lekker rondrauzen en hun 

gang gaan. 



KOM EFFE...
rondneuzen



KOM EFFE...
knuffelen



Laat je verrassen door loslopende varkens, aai de warme vacht van 

de schapen en bewonder het goede landleven op de eerste zondag 

van september. Kinderen  kunnen  samen  met  hun  papa’s  en  ma-

ma’s  een  bezoekje  brengen aan de kinderboerderij op Effe noar 

Geffe. 

Er lopen allerhande soorten dieren rond. Dus kom lekker spelen 

met de kleine geitjes en voel hoe zacht de wol van een schaap is. Of 

aanschouw de ganzen, konijnen, kippen en duiven.
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Leesmeer!

DUIZEND DIEREN
IN DE KOM VAN HET DORP

https://www.effenoargeffe.nl/?utm_source=Social&utm_medium=Magazine&utm_campaign=eng2022
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Midden in het dorp, op het Aloysiusplein zal de eerste bakfietsenrace in 

Geffen van start gaan. De deelnemers vertrekken op klompen in een ‘Le 

Mans’ start richting de bakfietsen en gaan twee keer het parcours rond. 

Waarbij er halverwege wordt er gewisseld van bestuurder. Daarnaast 

kent het parcours verschillende uitdagende hindernissen, maar die ge-

ven we nog niet prijs. Er zijn twee race categorieën waar voor de winst 

zal worden gestreden: kids & volwassenen

Voor bakfietsen wordt gezorgd en het snelste koppel krijgt een enorme 

wisselbeker en de eer om Geffens eerste bakfietsenrace winnaar te zijn. 

En voor het meest creatief uitgedoste race-duo is er natuurlijk ook een 

prijs. Het belooft een waar spektakel te worden! Het Aloysiusplein wordt 

omgetoverd in één groot terras met muziek, een hapje en een drankje en 

zelfs een kinderspeelplaats. Zo kunnen jouw fans genieten van de bak-

fietsenrace & jullie tevens aanmoedigen. Bereid je voor op een hevige 

strijd tijdens Effe noar Geffe en geef je samen met jouw race-maatje op. 

En wie weet worden jullie wel het winnende duo! 

NIEUW: BAKFIETSENRACE IN GEFFEN

Aanmelden kan via de website van het Rottenrijk:

www.rottenrijk.nl/bakfietsenrace/ 

Meld
je aan!

https://rottenrijk.nl/bakfietsenrace/


KOM EFFE...
crossen

Nieuw!



KOM EFFE...
snuffelen

Ervaren en

meemaken



Effe noar Geffe is niet alleen rondkijken, maar 

ook ervaren en meemaken. Zo vind je talloze 

hobbyisten die met alle liefde en plezier hun 

hobby en ambacht, oud of nieuw, aan jou 

tentoonstellen. Verspreid over het gehele par-

cours vind je maar liefst 80 verschillende am-

bachten. Maar ook talloze demonstraties en 

workshops. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe 

er gedorst wordt. Dorsen is het proces waarbij 

de graankorrel uit zijn jasje geslagen wordt. 

Ook worden er dit jaar weer koeien en vaar-

zen gekeurd door de keurmeester. Veehou-

ders uit de omgeving komen hun koeien hier 

tentoonstellen en leggen je graag alles uit over 

hun trots. Kom zien wie de titel ‘Mooiste Koe/

Vaars‘ van de veekeuring op Effe noar Geffe 

mee naar huis mag nemen.
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Leesmeer!

https://www.effenoargeffe.nl/?utm_source=Social&utm_medium=Magazine&utm_campaign=eng2022
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RONDNEUZEN IN ONZE POP-UP STORE

Kom effe rondneuzen in onze pop-up store, in de Kloosterstraat. Naast de 

boerenpet, de handgemaakte klompen & de roggespeldjes, hebben we dit 

jaar ook veel nieuwe producten.

De pop-up store is het weekend vóór Effe noar Geffe 

al geopend op 25, 26 & 27 augustus en op 1, 2 & 3 sep-

tember, van 15.00 tot 19.00 uur. Maar ook op zondag 4 

september zijn we op de markt te vinden, dan fietsen 

we rond met onze mobiele bakfiets-winkel. Benieuwd? 

Kom zeker effe kijken!



KOM EFFE...
schumen



Meer informatie en het 
volledige programma?

KOM EFFE...
OP ZONDAG 4 SEPTEMBER 2022

Klik
hier!

https://www.effenoargeffe.nl/?utm_source=Social&utm_medium=Magazine&utm_campaign=eng2022

