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Colofon: 
 

Dit bulletin is een uitgave van de Nijmeegse 
Carnavalsvereniging  St. Anneke en 
verschijnt 4x per jaar.  
 
Medewerkers bulletincommissie:  
Marjo Albers, Mark Buck, Jos van Gelder, Jan 
de Groot en Peter Janssen  
Advertentie exploitatie: 
Jos van Gelder  
Mail: secretaris@st-anneke.nl 
Tel. 024-3559393 / 06-12698465 
 
Bank: NL97ABNA0537240977 (ABNAMRO) 
Website: www.st-anneke.nl 
Facebook: facebook.com/cvstanneke 
Twitter: twitter.com/cvstanneke 

 
De Agenda ….. 
 
Zaterdag 10.11.2018 
Prinsenproclamatie in Concert- 
gebouw de Vereeniging,. Info 
over opgave e.d. in dit bulletin. 
Aanwezig 19.30 uur. 
 
Zondag 11.11.2018 
Jeugdprinsenproclamatie en 
Prinsenreceptie in Concert- 
gebouw de Vereeniging. Aanwezig 
14.11 uur.. Toegang gratis.  
 
Maandag 10.12.2018 
Vanaf vandaag kan het 2e bulle- 
tin in de bus vallen. 

Zaterdag 19.01.2019 
De 66e Rheinische Pronkzitting 
van C.V. St. Anneke in de Jan 
Massinkhal, informatie over 
opgave e.d. in dit bulletin. 
Aanwezig 19.30 uur.  
 
Zondag 20.01.2019 
Senaats- en ledenontbijt. 
Tijd en plaats maken wij t.z.t. 
bekend.  
 
Ontvangt u geen- of 
onregelmatig St. Anneke 
bulletins, mail dan even met 
secretaris Michel Janssen: 
secretaris@st-anneke.nl 

• Henk van Well  
• Anita Friebel 
• Koen Biesheuvel 
• Jannet Oldengarm 
• Freek Zegger 
• Nicole Albers 
• Ferry Albers 
• Hugo van Andel 
• Pascal Peeters 
 

“ Vrienden van St. Anneke “ …… 
een nieuwe mogelijkheid om St. Anneke te ondersteunen. 

  
In het seizoen 2022-2023 viert St. Anneke haar 70- jarig jubileum.  

Wij willen dit jubileum graag van een extra feestelijk tintje voorzien.   
Zoals u zich kunt voorstellen zijn hiervoor extra middelen nodig.    

  
Voor EUR 65,-- per jaar is er de mogelijkheid om “ Vriend van St. Anneke ”  

te worden. Hiermee proberen wij de betrokkenheid van nieuwe- en 
bestaande geïnteresseerden, sponsoren en adverteerders te vergroten en 

daarmee toe te werken naar ons jubileum. St. Anneke biedt aan  
“ Vrienden van St. Anneke “  de volgende faciliteiten: 

  
• vrijkaarten voor onze Rheinische Pronkzitting 
• digitale ontvangst van het St. Anneke Bulletin 

• vermelding als Vriend van St. Anneke in het bulletin 
• vermelding als Vriend van St. Anneke op de website 
• jaarlijks een erkenning als Vriend van St. Anneke  

     (vorm en uitvoering per jaar vast te stellen) 
  

Een “ Vriend van St. Anneke ” is geen lid van de vereniging en heeft als 
zodanig geen rechten en plichten. 

    

         Meldt u aan via …. SECRETARIS@ST-ANNEKE.NL      
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Vanuit het bestuur…… 
 
Beste vrienden en vriendinnen van St. Anneke, 
  
Een warme zomer ligt weer achter ons, de vakantie herinneringen zijn opge- 
slagen en zo staan we weer aan de vooravond van een geweldig carnavalsseizoen.  
Tijdens het Prinsenweekend van 10 en 11 november vindt de aftrap plaats, waarbij  
er op de 11e van de 11e een leuke happening plaats zal vinden op de Grote Markt.  
Hoe het er precies gaat uitzien is op dit moment nog niet bekend, dus houd onze  
website en die van Knotsenburg in de gaten. 
  
Tijdens onze ALV op 24 mei 2018 hebben wij afscheid genomen van onze secretaris,  
Björn Tieleman. Wij zijn Björn zeer erkentelijk voor zijn jaren als bestuurder van onze vereniging. Björn 
nogmaals onze hartelijke dank. Tegelijkertijd werd met algemene stemmen Michel Janssen gekozen tot zijn 
opvolger. Wij wensen Michel veel plezier en succes in zijn nieuwe rol als secretaris. 
Ook namen wij afscheid van Nancy Willems die de laatste jaren onze ledenadministratie op orde heeft 
gehouden en van onze oud-senator en raadsheer André Wolf.  Nancy en André ook jullie nogmaals bedankt 
voor jullie inzet voor onze club. Een en ander betekent echter, dat er nog steeds een vacature in ons bestuur 
bestaat voor de functie PR & Sponsoring. Heb je interesse en heb je altijd al iets met PR willen doen, neem dan 
contact op met onze secretaris. 
  
Ook werden onze aspiranten, Michel  Janssen, Hans van Megen, Gertjan Baams en Jeroen van den Bosch door 
de ledenvergadering verkozen tot senator. Mannen van harte proficiat met deze benoeming en natuurlijk een 
bijzonder welkom in de senaat! Wij hopen dat jullie veel plezier gaan beleven binnen onze vereniging. 
  
Daarnaast kwamen de uitkomsten van de leden enquête uitgebreid aan de orde. Een verslag hiervan tref je in 
dit Bulletin aan. Intussen konden wij de vergadering ook mededelen, dat wij met de Gemeente Nijmegen tot 
overeenstemming zijn gekomen over de voortzetting van de huur van de Jan Massinkhal. De komende jaren 
zullen wij daar weer onze Rheinische Pronkzitting houden. 
Noteer 19 januari 2019 alvast in uw agenda. Het belooft weer een geweldig evenement te worden.   
  
Tegelijkertijd bereikte in die periode ons het bericht dat Rolf Meuleman gestopt is met Stadscafé TouT, onze 
carnavalsresidentie. Momenteel zijn wij in gesprek met de nieuwe uitbater die van het café een tapasbar heeft 
gemaakt onder de naam Tio Pepe. Het nieuwe seizoen zal  Tio Pepe dan ook ons thuishonk worden op het 
vertrouwde adres in de Grotestraat. 
  
Onlangs werd door de beleidsgroep van S.O.C.N.  het rapport “ Pak m’n ’n hand ’s vast ” gepresenteerd, een 
advies over de toekomst van het carnaval in Knotsenburg. Op grond hiervan zullen de nodige veranderingen 
tot stand gaan komen, want samenwerken en nog eens samenwerken zal het uitgangspunt moeten zijn wil het 
carnaval in Nijmegen een goede toekomst tegemoet zien.  
  
St. Anneke is al langer samenwerkingsgericht. Dit heeft er mede toe geleid dat C.V Kiek ze Kieke en C.V. St. 
Anneke het voortouw hebben genomen om het komende seizoen gezamenlijk te gaan bouwen aan een 
carnavalswagen voor de optocht. Ook hebben we de handen ineen geslagen voor de organisatie van een avond 
voor carnavalisten met een licht verstandelijke beperking. Wij wensen beide commissies veel succes. 
Zoals ook in voorgaande jaren blijven wij betrokken bij het voorzittersoverleg  
van de G5 en maken wij deel uit van de Adviesraad. Wij houden u de komende  
tijd van alle ontwikkelingen op de hoogte. 
  
C.V. St. Anneke blijft een bijdrage leveren aan het openbare carnaval (met  
o.a. de optocht en de gezamenlijke kindermiddagen) en blijft de samen- 
werking met andere verenigingen zoeken.  
  
Want carnaval vier je met z’n allen ! 
  
Namens het bestuur van de Nijmeegse carnavalsvereniging St. Anneke, 
Hans Albers, voorzitter 
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Onze President Mark Buck aan het woord …… 
 
 
Beste narren en narrinnen van St. Anneke, 
  
’t Is weer voorbij die mooie zomer; ik permitteer me  
eenmalig het gebruik van een tekst van Gerard Cox want  
warm was het afgelopen zomer toch zeker. Echt weer  
om eens even goed te genieten van het warme binnen- of  
buitenland en eens even helemaal niet aan carnaval te  
denken. Hoewel… In de zomer kwamen senaat, bestuur en  
partners op uitnodiging van onze nieuwe senatoren Hans,  
Michel en Gert-Jan bij elkaar voor een barbecue en werden  
toch alweer de eerste carnavalsplannen gesmeed. 
  
En dat mag ook wel, want we hebben een naam hoog te houden.                                      Vorig jaar was natuurlijk 
een groot feest met ons 65-jarig jubileum. Ik kijk terug op een mooi                        seizoen met niet alleen een 
goed bezochte pronkzitting en drukke avonden aan de Grotestraat, maar waarin ook de samenwerking met 
andere Nijmeegse carnavalsverenigingen is opgezocht. En dat is nodig, want samen kunnen we nu eenmaal 
meer betekenen voor het Knotsenburgse carnaval. Dat besef dringt langzaam steeds meer door in 
Knotsenburg, en dat is alleen maar goed.  
  
Nog even terugkomend op het jubileum: in het diepe Zuiden, waar ik zelf vandaan kom, is het goed gebruik dat 
carnavalsverenigingen hun jubileum vieren bij een meervoud van 11. Met andere woorden: komend seizoen 
zou (met ons 6 x 11-jarig bestaan) dan het échte feestjaar zijn. Natuurlijk past ook deze president zich aan aan 
de Knotsenburgse gewoontes, maar staat u er niet gek van te kijken dat één iemand dit seizoen nog een beetje 
extra plezier beleeft aan het carnaval bij St. Anneke. Hopelijk zij mij dat vergeven. 
  
Want er is ook genoeg te vieren: het programma van de Rheinische Pronkzitting is alweer nagenoeg helemaal 
gevuld, de carnavalsdagen worden voorbereid en ook de sociale component van het carnaval gaan we bij St. 
Anneke komend jaar nieuw leven inblazen. Het is mooi dat we dat als vereniging kunnen doen en het is nog 
mooier dat we dat kunnen doen met een versterkte senaat (zowel met vaste als aspirant-senatoren).  
  
En dat raakt de kern: carnaval in Knotsenburg vieren we niet alleen, maar ook St. Anneke kan niet bestaan met 
slechts een klein clubje enthousiastelingen. Of het nu gaat over onze bijdrage aan de optocht, onze 
carnavalsactiviteiten of het maken van dit bulletin: het valt en staat bij een club vrijwilligers die zich 
belangeloos inzet om onze 66-jarige geschiedenis nog met minstens 66 jaar voort te zetten. Daarbij kunnen we 
iedereen gebruiken, dus ik hoop dat we ook komend seizoen weer wat weten te groeien in actieve leden. Uit 
ervaring kan ik zeggen: het is de leukste hobby om te hebben. 
  
We gaan er weer een prachtig seizoen van maken, te beginnen met een of twee volle groen-gele tafels bij de 
Prinsenproclamatie op 10 november ! Hopelijk tot dan ! 
  
Carnavaleske St. Anneke-groet, 
  
Mark Buck 
President 
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Gaat u ook mee naar de Prinsenproclamatie 2018 ?  
 
Ook dit jaar zal St. Anneke weer met een grote groep de Knotsenburgse  
Prinsenproclamatie bezoeken. 
Traditioneel zitten we weer bij elkaar  in de zaal in vol ornaat.  
De zaalkaarten kosten dit jaar Euro 20,00 en de nieuwe KNOTS is te  
verkrijgen voor de prijs van Euro 2,60.  
Zorg dat u op tijd bent want het programma begint op tijd met een  
prachtige opening.  

Kaarten kunt u bestellen via:  secretaris@st-anneke.nl 
U krijgt de kaarten t.z.t. in de bus na betaling.  

Prins ???, een eerste kennismaking ….. 
 
Hallo Knotsenburgers, alaaf Nijmeegse Carnavalsvereniging  
St. Anneke,  
  
Wat een eer om als incognito prins iets te schrijven in jullie 
nieuwsbulletin. Wij als kabinet hebben er ontzettend veel zin in om het 
komende seizoen het visitekaartje van Knotsenburg te zijn en 
verheugen ons ook zeer op de bezoeken aan jullie prachtige vereniging. 
Zeker jullie Rheinische Pronkzitting, uitgegroeid tot één van de 
hoogtepunten van het Knotsenburgse carnaval. Een uitverkochte Jan 
Massinkhal spant de kroon voor een dorstlustige prins en zijn kabinet.  
 
St. Anneke heeft z’n sporen verdiend binnen Knotsenburg en is nog 
steeds een grote steunpilaar! Wat heb ik toch genoten van al die 
activiteiten die ik bij St. Anneke heb meegemaakt door de jaren heen.  

De geweldige jubileumzittingen in De Vereeniging zal ik niet snel vergeten, die veel energie en motivatie 
vergden van jullie senaat. Roergangers zoals o.a. Peter Janssen, Ed Frinsel en Gerard Verhoeven speelden hier 
een belangrijke rol in. Ook jullie huidige voorzitter Hans Albers is belangrijk gebleken voor jullie vereniging, 
maar ook voor Knotsenbrug. Op het juiste moment binnen jullie vereniging aan het roer gekomen. Deze man 
gaat Knotsenburg zeer aan het hart en is er niet vies van om mee te sparren over de toekomst van dit feestje 
dat we nog tot in lengte van dagen in onze Waalstad willen vieren. De laatste jaren is het natuurlijk ook een 
genot om dat “uit bronsgroen gesneden eikenhouten Limburgse jungske” Mark Buck als president aan te 
horen met zijn geweldige spraakwaterval. Wat heerlijk voor Knotsenburg dat dit jonge multitalent zijn hart 
verpand heeft aan onze stad en met carnaval niet de trein pakt naar zijn geboorteplaats Kirchraoj (Kerkrade).  
  
Carnaval vieren in café Marktzicht, De Eland, De Waagh en de Spiegeltent was een genot. Zeker als “ ’t 
Slavenkoor ” van ’t Assekruus werd ingezet om dan heerlijk mee te deinen door die zee van groengele sjaals. 
Dat gaf altijd een intens kippenvel-moment. Deze beleving voelde je ook in Stadscafé TouT en wat doet het me 
goed dat jullie in de Grotestraat blijven. Samen met De Deurdrievers hebben jullie deze straat omgetoverd in 
een heerlijk Knotsenburgs Walhalla, een genot voor de echte carnavalist.  
  
St. Anneke, ik kan alleen maar zeggen:  ga zo door met de weg die jullie zijn ingeslagen binnen Knotsenburg. 
Jullie zijn kortom een vereniging met een rijke geschiedenis, potentie, talent, oog voor traditie en een jonge 
geest. Wij wensen jullie een fantastisch carnavalsseizoen 2018-2019 toe en zien jullie graag op jullie 
activiteiten en met carnaval uiteraard!  
  
Carnavalistische groet,  
  
Z.D.H. Prins ………… d’n ……………. en zijn kabinet. 
  

Knotsenburg sit ien ut hèrt van St. Anneke, St. Anneke ien ut hèrt van Knotsenburg! 

Prins ??? van Knotsenburg 
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Carnavalskleding loopgroep te koop ….. 
 
Afgelopen jaren zag onze loopgroep er tijdens de verschillende optochten fantastisch uit. Helaas wordt deze 
kleding niet meer gedragen en gebruikt. Binnenkort zal deze kleding via internet te koop aangeboden worden, 
maar is nu al voor leden te koop ! Denk hierbij aan een compleet Thunderbirdspak,  koksbroek,  accessoires 
van onze steampunk outfit, trollentuinbroek met sjaal of de elfenjurk inclusief haarband en sjaal.  
Heb je interesse neem dan contact op met Anouk Albers, via loopgroep@hotmail.com.  
Zij kan je meer vertellen over de mogelijkheden, maten en prijzen. 

Leden enquête St. Anneke. 
  
Afgelopen jaar heeft St. Anneke een enquête verstuurd per email naar alle leden waarvan  het email adres 
bekend is bij onze administratie. Ieder lid kon online de enquête invullen en het resultaat was dat 35% van de 
leden dit daadwerkelijk heeft gedaan. Onderstaand volgt een korte samenvatting van de resultaten van de 
enquête. Uit de enquête valt af te leiden dat het ledenbestand vooral bestaat uit de leeftijdscategorie van 40+.  
Het merendeel van de leden is aanwezig bij activiteiten, vooral onze eigen Rheinische Pronkzitting scoort 
hiermee goed. De leden beoordelen de kwaliteit van de activiteiten als goed. 
 
Aanwezig activiteiten St. Anneke (45 respondenten):   
Pronkzitting  JA  42 NEE     3 
Carnavalsdagen  JA  38 NEE     7 
Optocht  JA  31 NEE  14 
Brunch  JA  30 NEE  15 
Alg. ledenvergadering JA  14 NEE  31 
 
Ons bulletin wordt ruimschoots gelezen, 96% van de leden leest ons bulletin. De kwaliteit van ons bulletin is 
voldoende tot goed te noemen. 
   Nooit gelezen     Goed     Ruim voldoende     Voldoende     Matig     Onvoldoende     Slecht 
Lay-out              2                      21                     12                         7                     2                    0                       1 
Inhoud                                2                      20                     15                         6                     2                    0                       0 
Lay-out carnaval             1                      21                     14                         9                     0                    0                       0 
Bezorging                          1                      22                     10                         7                     1                    2                       2 
 
De leden ervaren het als positief dat St. Anneke met andere verenigingen activiteiten gaat organiseren zoals 
een seniorenmiddag, kindermiddag etc. Op de vraag of u als lid een bijdrage zou willen leveren aan St. Anneke 
was er misschien  weinig animo onder de leden, al heeft het wel twee nieuwe aspirant senatoren opgeleverd. 
 
Zou u een bijdrage willen leveren aan St. Anneke: 

         Bezorgen  Samenstellen  Bouwen  Meelopen  Opbouwen  Opbouwen       Helpen   Bijdrage             Onderhoud  Techn. 

         bulletin      bulletin             wagen      optocht    Carnaval      Pronkzitting    Brunch   Sponsorcomm. Website        Comm. 

JA            11                5                     11              8                12                   21                  7                  2                      1                  3                 
NEE        34             40                     34           37                33                   24                38              43                    44                42 
 
St. Anneke wordt regelmatig bezocht op de website www.st-anneke.nl en op de facebook pagina. 
Het resultaat van de vraag “hoe u als St. Anneke lid onze vereniging een rapportcijfer zou willen geven”  was,  
dat St. Anneke als gemiddeld rapportcijfer een 8.07 heeft gekregen. 
Uiteraard vinden wij dit een mooi cijfer, maar we gaan natuurlijk altijd voor het hoogst haalbare,, een 10 ! 
Al met al zijn we blij met de uitslag van deze leden enquête en wij zullen de uitslag als leidraad gebruiken voor 
de toekomst van onze mooie vereniging. 
 
Namens bestuur St. Anneke …… Michel Janssen, secretaris. 
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Prins ???? van Knotsenburg 

Martijn Baams ….. 
 
Hoi carnavalisten, 
 
Ik ben Martijn Baams en ik ben vanaf dit carnavalsseizoen aspirant senator bij onze 
mooie carnavalsvereniging. Ik ben 19 jaar geleden geboren in Nijmegen en nooit meer 
weg gegaan uit de stad. Ik studeer momenteel bedrijfseconomie aan de HAN in 
Nijmegen. Ik zit in het 3e jaar en daardoor loop ik het komende half jaar stage bij NEC 
Nijmegen op de financiële afdeling. Naast het vieren van carnaval, wielren ik en heb ik 
natuurlijk een seizoenkaart van NEC. Sinds jongs af aan vier ik al carnaval. Op 
zondagochtend naar de hal van Quick en de optochten waren altijd een groot feest. Ik 
ben mij er steeds verder in gaan verdiepen en zo ben ik afgelopen jaar ook gaan helpen 
bij de bouw van de wagen. Ik vind het leuk om mijn steentje bij te dragen aan Sint 
Anneke, maar ook aan het carnaval in het algemeen.  
Met een carnavalistische groet,  
 
Martijn 

St. Annekes nieuwe aspirant senatoren. 

Eric Reijers ….. 
 
Vrienden van St. Anneke, 
 
20 januari jongsleden was ik wederom getuige van de Rheinische Pronkzitting in de Jan 
Massinkhal. Een fantastisch, door St. Anneke georganiseerd feest. Toen mij dan ook 
gevraagd werd of ik binnen de vereniging een rol van betekenis zou kunnen spelen, heb 
ik daar geen seconde over nagedacht. Natuurlijk; beginnen bij het begin en daarom is 
een rol van aspirant senator een mooie eerste stap binnen onze Carnavalsvereniging 
om zo een beetje kennis te maken met alles en iedereen. 
 
Tijd om even een klein voorstelrondje te doen; 
Naam : Eric Reijers, hobby’s: voetbal, verzamelen bankbiljetten, reizen  en vrienden. 
Sinds 1988 woonachtig in onze fraaie Keizerstad en geboren in Utrecht. 
Burgerlijke staat; vader van Quincy (25), Dewy (23) en Dani (20) die allen niet meer 
thuis wonen . 
Dit jaar ben ik met Pasen na 40 jaar mijn jeugdliefde Jacqueline weer tegengekomen en 
wij hebben dus een fraaie LAT relatie zoals dat zo mooi heet. 
In het dagelijks leven ben ik Hypotheek Specialist bij de VolksBank en werk ik voor de 
labels BLG Wonen, SNS Bank, RegioBank en ASN. 
Na vele jaren actief te zijn geweest binnen het amateurvoetbal is dit voor mij een leuke 
nieuwe uitdaging om nu binnen de Carnavalsvereniging St. Anneke wat te ondernemen. 
Ik heb er verschrikkelijk veel zin in en hoop dan ook dat we er met zijn allen een 
fantastisch mooi carnavalsseizoen van gaan maken. 
 
Eric 

Stem voor de Gelderse Top 100 van Omroep Gelderland. 
 
Stemmen op jouw favoriete Gelderse nummers is weer mogelijk vanaf 1 oktober tot en met 22 oktober om  
15.40 uur. Steun St. Anneke door te stemmen op het Assekruus met hun Slavenkoor. Het nummer staat op 

pagina 12 !! Stemmen kan via de website www.geldersetop100.nl 
Uitzending van de Gelderse Top 100 is op zaterdag 3 november tussen 7.00 en 16.00 uur op Radio Gelderland. 
Doet u mee ??   
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Zaterdag 20 januari 2018 Partner in beeld. 

Hampton Bay ….. 
Welkom ……. !  
 
Bij Hampton Bay vindt u werkelijk alles om uw woning of terras 
een stijlvol én kunstzinnig karakter te geven. In hun winkel en 
webshop vindt u een uitgebreid assortiment van bijzonder 
hedendaags homedesign en decoraties: banken, kasten, fauteuils, 
tafels, stoelen, vazen, kandelaars, schalen, spiegels, glasobjecten, 
klokken, lampen. Maar ook raamdecoraties en karpetten. Voor elke 
woonstijl hebben zij kwaliteitsmeubilair en werken ze samen met 
topdesigners. 

Zoals de Engelse dichter John Keats al zei:  
“ A thing of beauty is a joy forever “. 

 
Hun motto is daarom: omring u met schoonheid en het leven zal 
aangenamer zijn. Of u nu op zoek bent naar luxury living, trendy lifestyle of 
exclusieve outdoor objecten, ze zijn van een stijl en klasse dat u ervan blijft 
genieten. Ze brengen vreugde en behouden hun waarde. Naast topmerken 
hebben zij ook een prachtige collectie scherp geprijsde, maar kwalitatief 
hoogwaardige producten. In de winkel in de Molenpoort in Nijmegen kunt u 
dat ervaren. Een overdekt en makkelijk bereikbaar winkelcentrum.  
 
Loop gerust eens binnen, Passage Molenpoort 28 in Nijmegen. 
Of maak een afspraak:  024-6750857 of via mail: info@hamptonbay.nl 
Bezoek ook onze website: www.hamptonbay.nl 

Moenen en Mariken kieke mee !    
     
En dan wur je ien eens gevroagd om een stukske te schrieve ien ut buukske van St. Anneke. Nou minse, da liek 
mien wel wat. Wie schrieft die blieft ! 
 
Man, man wa was ut weer gokke wie de Prins zou wurre veurig joar. Heul Knotsenburg wis ut wel…  Ut is Paul, 
neu ut is Roy, ut wurt die en die en die. Muir gelukkig was er gin mins die Peter II wis te noeme. En so heurt ut 
oek minse; ut mot een verrassing blieve. 
Nou efkes over St. Anneke en de optoch… Doar hebbe vast wer een hoop tied en duite gesete ien ut bouwe van 
de woage, muir winne ? Ho moar.. Nou hek geheurd dat se nog nie begonne sien met het bouwe van een neie 
woage. Kommunicasiesteurnis bij de bouwkommissie ? As die woage er nie kumt, dan muir een mooi 
leupgruupske. Maor ja, of je hier minse veur kriegt … ik wit ut nie. Dur sien er nog steeds die de burg van de 
veurige keer nie hebben gekrege. Is toch twee joete per pekske.. 
En nou nog us iets. Wuirum het deze  mooie vereniging nog gin neie veursitter ? Die van Albers het ut erg goed 
gedoan en netjes achter geloate. Dus kom op mennekes en vrouwkes (of git da nie bij St. Anneke ?) meld je 
aon as kandidaot en dan staon we dur goed op ! Nu ik tog so lekker besig bin; wuirum is er al heul lang gin 
Stadprins van St. Anneke te sien ? Da was wel mooi gewist bij een jubileum; of nie minse ? Ken de Stichting da 
effe uutlegge ? 
  Effe stoppe met seure nou; ik gif toch een driewerf alaof veur page Imke ! As 
  je as enige overblieft van K3 (met Matty en Vera) dan flik je da toch muir 
  mooi as steun en toeverlaat van onse eigenste Mark. Hulde veur da wiefke ! 
  So luitjes, nou moge jullie nog efkes gokke wie dese onzin ien dit buukske 
  geschreve het. Loat ut muir wete ien un mailtje. Die ken je sture nuir: 
  moenenmariken@outlook.com 
  As je tips het of je wil wa vroage oan mien; mail ut muir oan het eigenste 
  adres. 
  En as loatste: as je iets wit wat ien mien volgende stukske moet komme; doe 
  oek muir naor: moenenmariken@outlook.com 

15 
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Vrienden  
2017 - 2018 

Uit de “ Oude doos  “ 
Vanaf het eerste uur is orkest “de Knollenplukkers” van Frans 
van Dijk betrokken geweest bij de dansavonden en zittingen 
van St. Anneke. Het orkest werd opgericht in  1951 en kwam 
voort uit de fanfare St. Anna. Zowel St. Anneke als de 
fanfare hadden hun roots in de St. Anna wijk rondom het café 
van Piet Huisman. In de beginperiode organiseerde St. 
Anneke ieder jaar 2 Pronkzittingen, een Oude Wievenbal en 
een Bal Masqué die allemaal werden begeleid door dit 
geweldige dansorkest. Tijdens het eerste optreden bij  
St. Anneke was ook de Blauwe Schuit aanwezig en ook zij 
vroegen het orkest om te spelen op hun avonden. Al snel 
werden de Knollenplukkers bekend als de “stadscarnavals-
kapel” en waren ze te gast bij vele zittingen en feesten. Ze 
hebben op 2 CD’s gestaan, 20 Telstar Troeven vol. 3 uit 
1966 met Trompeten Echo en  
op de CD 28 Telstar  Troeven   
uit 1967 met Tiroler Holzhacker  
Bub’n. Daarnaast werd nog een  
single opgenomen. (zie hieronder)  
Op de foto hiernaast dirigeert 
President Antoon van Megen in  
1958 het orkest. Na 50 jaar  
werd het orkest helaas in 2001 
 opgeheven.    
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Het recept van 

ALBONDIGAS (Spaanse tapas) 
 

Tijdens de vakantie hebben we met ons 
gezin in Sevilla genoten van de vele tapas! 
Deze albondigas wil ik jullie niet onthouden; 
makkelijk, lekker en niet alleen voor in de 
zomer! 
 

Bereidingstijd: 20-30 minuten 
 

Wat heb je nodig voor 6 personen ? 

 
- 500 gram half om half gehakt 
- 2 teentjes knoflook 
- 1 rode peper 
- versgemalen peper 
- 1 eetlepel olijfolie 
- 2 sneetjes witbrood 
- 3 eetlepels droge witte wijn 
- 1 sjalotje 
- 1 ei 
- Zout 
- mespunt nootmuskaat 
- 2 eetlepels peterselie 
- 1,5 dl gezeefde tomaten. 

 

Voorbereiding:  
 

Van brood korstjes afsnijden, brood op 
bord leggen en wijn er overheen 
sprenkelen; sjalotje pellen en fijn 
snipperen; brood, ei, sjalot, zout, 
nootmuskaat en 1 eetlepel peterselie 
door gehakt mengen. Knoflook pellen en 
boven gehakt uitpersen. Peper wassen 
en halveren, zaadjes verwijderen, peper 
in reepjes snijden en door gehakt 
mengen. Gehakt op smaak brengen met 
peper. Van gehakt ± 30 kleine balletjes 
vormen. 
 

Bereidingswijze: 
 

In pan olie verhitten. Gehakt in ca. 5 
minuten rondom bruin bakken. Gezeefde 
tomaat bij gehaktballetjes in pan 
schenken en gerecht afgedekt op laag 
vuur ca. 15 minuten verwarmen. 
 
 Serveertip: 

 

Wijn: lekker koel glas 
witte St. Annekewijn.  
 

Bier: San Miquel 
(tegenwoordig ook in 
Nederland verkrijgbaar.  
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Partner in beeld. 

Mengedé Accountants ….. 
 
Eén ding wist ondernemer Ronald Mengedé destijds zeker: zijn 
nieuwe kantoor moest zich in de stad bevinden. De keuze viel op 
Bedrijvencentrum Groenestraat.  
 
Hij vertelt: “ Ik kom uit Nijmegen en ben in de regio opgegroeid, het is 
echt mijn stad. Als ondernemer ben ik al jaren veel in de stad te 
vinden, onder andere als penningmeester van een aantal stichtingen. 
Ook ben ik actief in diverse businessclubs. Ik ben graag lokaal 
betrokken. Daarom vind ik het belangrijk om daar middenin te zitten”  
 
“ Ik ben een echte MKB-accountant, van de startende zzp’er tot 
gevestigde (familie-) bedrijven met personeel. Ik vind het leuk om 
naast de ondernemer te staan en mee te kijken. Ik denk mee in de 
ontwikkeling van bedrijven en help bij het oplossen van problemen 
waar ze eventueel tegenaan lopen. Bij Mengedé Accountants kun je 
voor alle onderdelen van de accountancy terecht “. 
Mengedé Accountants richt zich hoofdzakelijk op ondernemers, maar 
verzorgt ook particuliere aangiften. 
 
Groenestraat 294 | 6531 JC  Nijmegen | 06 – 46 12 29 83 
ronald@mengede-accountants.nl 

Ronald Mengedé 

Jeugdprins ???  
van Knotsenburg 

Jeugdprins ??? kijkt vooruit op zijn seizoen ….. 
 
Beste carnavalsleden van St. Anneke,  
 
Als Jeugdprins werd mij gevraagd een stukje te schrijven in het bulletin van  
St. Anneke. Een van mijn eerste echte taken als Jeugdprins van Knotsenburg,  
spannend! 
 Het is toch alweer een paar maanden geleden dat wij als Jeugdkabinet zijn  
gevraagd voor deze mooie functie. Ik zal ons eerst even voorstellen……oh nee,  
dat mag niet! Hoe graag we dat nu al van de daken zouden willen schreeuwen.  
Natuurlijk zijn jullie nieuwsgierig wie wij zijn, maar dat mogen we dus nog niet  
verklappen. Dus nog even geduld.  
 
Maar wat vertel ik nu over mijzelf en mijn kabinet zonder al te veel bekend te maken? Ik wil jullie alvast een 
tipje van de sluier geven. Wij zijn allemaal pubers, behalve onze adjudanten, die zijn al op leeftijd. Ons kabinet is 
heel sportief. We beoefenen allemaal een andere sport. Aan een grote dosis enthousiasme ontbreekt het ook 
niet, want wat hebben we al een voorpret bij het wekelijks oefenen. En als laatste het belangrijkste: wij zijn 
allemaal lid van een Knotsenburgse carnavalsvereniging. Het Knotsenburgse carnaval zit in onze genen EN ien 
ons hert! Kortom, ik ben supertrots op dit geweldige kabinet en met z'n allen hebben wij er héél veel zin in.  
St. Anneke staat bij ons bekend als een van de oudste carnavalsverenigingen van Knotsenburg. Een gezellige en 
creatieve carnavalsvereniging met een rijke historie. Vorig jarig hebben jullie je 65ste jubileum gevierd. Wat een 
mooie mijlpaal. En natuurlijk jullie Rheinische Pronkzitting mogen we niet vergeten, waar wij nu al naar 
uitkijken om deze te mogen bezoeken. In jullie residentie Tio Pepe gaan wij jullie regelmatig zien tijdens het 
grote carnaval. Maar nu gaan we eerst aftellen naar ons eigen feestje, onze Proclamatie. Dit jaar op een wel heel 
bijzondere datum. De 11e van de 11e! 
Een mooiere datum kunnen we ons niet wensen als kabinet. Wij hebben er super veel zin in  
en hopen dat St. Anneke in grote getalen aanwezig zal zijn tijdens onze Proclamatie in de  
Vereeniging, om er samen de start van het Knotsenburgse carnavalsseizoen te vieren. En er  
een onvergetelijke dag van te maken. 3x alaaf,  
 
Uw Jeugdprins en zijn kabinet. 
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Bestel speciale wijn van CV St. Anneke 2018 
 
Na de succesvolle wijnactie van afgelopen jaren met Wijnhandel ”In de Blauw Druif” geven wij u ook dit jaar weer 
de mogelijkheid om gebruik te maken van onze unieke St. Anneke wijn ” editie 2018 ”. 
Dit jaar kunnen wij u de volgende 2 prachtige wijnen aanbieden: 
 
Paul Mas Chardonnay (wit) Een wijn die heerlijk smaakt als aperitief, maar ook bij salades en gerechten met kip en 
garnalen. Ook heerlijk bij paella, pizza en tapas. 
Stemmari Merlot (rood) Deze prachtige Stemmari Merlot is gemaakt van 100% Merlot druiven. Malolactische 
fermentatie vindt plaats met geselecteerde bacteriën, gevolgd door een rijpingsperiode van 10 maanden in Franse 
vaten die minstens 2-3 jaar oud zijn. Een toegankelijke, lichtrode wijn met een frisse en fruitige smaak met tonen 
van zacht, rijp rood fruit, die een streling voor de tong zijn. Gemaakt van de Merlot druif met een geur van 
aardbeien, frambozen en zwarte bessen. 
Een wijn die heerlijk smaakt als aperitief, maar ook bij salades en gerechten met kip en garnalen. Ook heerlijk bij 
paella, pizza en tapas. 
  
Beide wijnen kosten € 7,50 per fles en een doos ( 6 flessen) kost slechts € 42,00. 
  

Bestellen ……. ? Stuur een mail naar secretaris@st-anneke.nl 
U krijgt bericht zodra de wijn er is. De actie loopt tot  10  december 2018. 
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De Knotsenburgers hebben Knotsenburg  
ien ut hert ! 

 
Nog een paar weken te gaan en het is zover: De Knotsenburgers gaan 
weer het podium op! Ditmaal voor hun tweede deelname aan het 
songfestival van Kiek ze Kieke op 3 november a.s. 
Een enquête op Facebook heeft de keuze opgeleverd voor een 
verrassende melodie. Dank hiervoor aan alle fans die de enquête 
ingevuld hebben. 
Er is weer volop geoefend, gedronken, gegeten maar vooral geoefend 
op….  En dat mogen we nog niet zeggen ! Komt dat zien, komt dat zien. 
Jan de Groot heeft de tekst geschreven en die is voorzien van een 
prachtig arrangement door Tom Meuwese.  
Gerard Verhoeven, Ed Frinsel en Margo de Groot hebben er zin in en 
hopen op een feestje in de zaal. Er zijn nog kaarten voor het 
songfestival beschikbaar via Kiek ze Kieke; bestel snel want vol = vol. 

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

DANK AAN AL ONZE PARTNERS EN ADVERTEERDERS……. 
 
C.V. St. Anneke bedankt al haar partners in carnaval en haar adverteerders voor hun steun in het 
jubileumseizoen 2017-2018. De afgelopen maanden heeft de sponsorcommissie al onze partners en 
adverteerders benaderd en/of bezocht  met de vraag of wij ook het komend seizoen weer een beroep op hen 
mogen doen. Helaas nemen wij, onder grote dank voor hun geweldige steun gedurende vele jaren, afscheid 
van: Fysiotherapie Homburg, Feestexpert , BGH Accountants, van der Wielen Personenvervoer en stadscafé 
TouT. 
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Jos en Marianne van der Heijden van Van der Heijden Meubelen, die 
gedurende meer dan 10 jaar een van onze hoofdsponsors is geweest. Jos en Marianne zijn beide met pensioen 
gegaan en wij wensen hen samen nog vele mooie jaren . Geniet van jullie vrije tijd. 
  
Als adverteerder stopten: Broodje Horeca, Schildersbedrijf  Jan Bos, Evers Janssen Tweewielers, Stomerij 
Swagemakers en de Poetscentrale. Ook hen zijn wij onze dank verschuldigd. 
  
WELKOM AAN ONZE NIEUWE PARTNERS…….   
 
Gelukkig zijn wij er als sponsorcommissie in geslaagd om wederom met een aantal bedrijven een contract aan 
te gaan als Partner in Carnaval.  Wij heten hen dan ook van harte welkom : 
 
Paul Janssen met Janssen Juweliers  Nijmegen in de Burchtstraat  
als Gouden Partner; 
Sjoerd Tonissen met Tapasbar Tio Pepe in de Grotestraat   
(onze nieuwe carnavalsresidentie) als Platina Partner; 
 
Kuijpers Beveiligingssystemen Den Bosch als Bronzen Partner; 
Willem van Dreumel Jr. met Willem’s Kaas te Malden als Gouden  
Plus Partner. 
  
Als nieuwe adverteerders begroeten wij: Schildersbedrijf Fred van Rossum, Kids & Cooking, DA Drogist & 
Parfumerie van Marwijk en Ambiance Zonwering Nijmegen. 
  

sponsoren zijn er voor ons – wij voor onze sponsoren  - onze 
sponsoren voor onze sponsoren 

  
Namens de sponsorcommissie 
Hans Albers, coördinator 
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Advertentie Willie W.  

Op naar de 100 ! – Aanmelden Rheinische Pronkzitting ….. 
  
Na onze succesvolle 65e verjaardag is ook het programma van de Rheinische Pronkzitting voor komend 
seizoen alweer zo goed als rond. We gaan verder op de vertrouwde formule van Rheinische invloeden, 
Knotsenburgs talent en verder een variëteit aan zang, dans en gesproken (buute)woord. Daarnaast zal aan het 
begin van de avond weer een Topper in het zonnetje worden gezet. Al met al een feestje dat u als St. Anneke-
lid natuurlijk ook dit jaar weer niet mag missen.  
  

Datum:      19 januari 2019 
Tijdstip:    19.50 uur 
Locatie:      Jan Massinkhal 
 
We hopen u net als in de afgelopen jaren in grote getalen te mogen verwelkomen.  

Aanmelden kan door te mailen met secretaris@st-anneke.nl  
Reserveer nu alvast uw kaarten ! Graag tot 19 januari ! 

Zaterdag 19 januari 2019 
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Namens bestuur en senaat een heel gezond en gelukkig 2018 

Prachtig moment in de Waagh ….. 
 
Tijdens de afgelopen carnaval was er weer zo’n prachtig 
moment om niet te vergeten. De dweilmaandag was weer 
zeer gezellig. Tijdens een optreden van Al Mo we Krupe in 
de Waagh waren enkele oud Assekruus-leden aanwezig 
waaronder ook onze Jos Hulsen. Zoals u misschien weet is 
Jos getroffen door een progressieve ziekte maar kon hij 
nog steeds zijn deuntje meeblazen. Er werden enkele 
instrumenten overgeheveld en gezamenlijk werd met 
tranen in de ogen het nummer Zeeman gespeeld ten 
overstaan van een grote groep Knotsenburgers.  
Het was zo’n moment om nooit meer te vergeten !! 

St. Anneke doet mee aan de Zevenheuvelenloop 2018 ….. 
  
Op zaterdag 16 en zondag 17 november van dit jaar vindt de  
NN Zevenheuvelenloop plaats in Nijmegen. De Zevenheuvelenloop  
heeft in de afgelopen 34 jaar heel wat ontwikkelingen doorgemaakt.  
Van een ‘loopje’ met 500 man uitgegroeid tot een evenement waar- 
voor bijna 40.000 mensen zich inschrijven. Hiermee is het de grootste  
15 km. wedstrijd ter wereld en met het wereldrecord voor mannen  
ook de snelste ter wereld. 
 
Ter gelegenheid van het eerste lustrum van studentenatletiekvereniging ’t Haasje werd in 1984 de eerste 
Zevenheuvelenloop georganiseerd. Het evenement slaat meteen aan met 500 deelnemers. Start en finish 
liggen tot 1992 in de buurt van de campus. Nederlandse toppers als Klaas Lok, Tonnie Dirks (Keizer van de 
Zevenheuvelen), Carla Beurskens, Gerard Nijboer en Marti ten Kate bereiden de weg voor internationale 
toppers die vanaf 1993 hun opwachting zouden maken. 
Het jaar 1993 is misschien wel het belangrijkste jaar: de eerste proef met de ChampionChip. Het was ook het 
jaar dat Olympisch kampioen op de 10.000 meter Khalid Skah in de sneeuw aan de start stond. Vanaf dat jaar 
zorgde Global Sports Communication van Jos Hermens ervoor dat er ieder jaar absolute wereldtoppers aan de 
start stonden. 
  
De NN Zevenheuvelenloop is niet mogelijk zonder de medewerking van een groot aantal vrijwilligers. Zowel in 
de voorbereiding als in het weekend zelf zijn zo’n 800 vrijwilligers nodig om diverse taken te vervullen. 
Er zijn veel verschillende taken: in de voorbereiding zorgen vrijwilligers voor de verzending van de 
deelnemerspakketten en de opbouw van het start- en finishgebied, de inrichting van omkleedlocaties, het 
uitzetten van het parcours e.d. Op de dag van de loop zelf zorgen vrijwilligers voor de inname van kleding, het 
uitdelen van drankjes en medailles, de toegang tot de startvakken, het verkeersvrij houden van het parcours, 
het uitdelen van T-shirts en nog vele andere zaken. 
Als vrijwilliger krijg je een kijkje in de keuken van de organisatie en beleef je, net als de lopers, een 
onvergetelijke dag. 
 
Een groot deel van de senatoren van St. Anneke zal deelnemen aan deze vrijwilligersgroep en hiermee kunnen 
we onze kas ook nog eens aanvullen t.b.v. onze activiteiten. De senaat laat haar gezicht ook buiten de carnaval 
zien en het is prima voor de teamspirit. Nu maar hopen op mooi weer en dan komt het helemaal goed.  
  
Een sportieve groet vanuit de senaat ……  
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Partners in Carnaval en adverteerders. 

 

Platina Partners 
 

• Adviesbureau Korsten                       
• De Gebittenmaker   (32)     

• Tapasbar Tio Pepe                              

 
Gouden Plus Partners 
  
• Café Zaal Groenewoud   (32)                               
• De Mul Zegger Advocaten en Notarissen   (2) 

• Harting Oogmode & Oogzorg   (31) 

• Küchen und Wohnen Hans te Wildt   (2) 

• Luxor Custom Printing Solutions   (10) 

• Weijers Riooltechniek   (31) 

• Willem’s Kaas Malden  
 

Gouden Partners 
  
• Bakkerij Holland   (8) 

• Busser hoogwerkerverhuur en 
boomonderhoud   (16) 

• De Variabele (12) 

• Janssen Juweliers Nijmegen  (18) 

• Restaurant VALDIN   (20) 

• Sanadome Hotel & Spa Nijmegen   (5) 

• Stouthamer Catering   (8) 

• Wico Living & Colors   (18) 

 
Zilveren Partners 
 
• Abelia Hoveniers   (6) 

• ABNAMRO Bank N.V.   (14) 

• Hampton Bay Home Interiors   (14) 

• Hermens Meubelbedrijf  Interieurbouw B.V.   (20) 

• Mengedé Accountants (20) 

• Post Technical Supplies Nijmegen   (22) 

• Reisbureau- en Touringcarbedrijf 
      Toonen Reizen B.V. (12) 

• Ruud de Vries juwelier-horloger   (14) 

• SmartDomotica B.V.   (12) 

• Soeteman Makelaardij   (14) 

• Uit Koken   (10) 

• Van der Weerden Autobandenservice / 
      Soundpoint.nl licht-en geluidverhuur   (14 - 22) 

• VerheesPlus Reclame   (22) 

• Wijnhandel “In de Blauwe Druif”   (6) 

• Zegt U het maar! Kappers   (6) 

 
Bronzen Partners 
 
• ALBO Milsbeek   (12) 

• Boutje van Woutje   (16) 

• Godschalk natuursteen en grafmonumenten   (18) 

• Kuijpers Technische Dienstverlening   (24) 

• P.A. Geluid   (16) 

• Sannij bouwbedrijf   (12) 

• VOTEX Mannenmode   (10) 

• Zuiderhuis verzekeringen-hypotheken- 
       bankzaken   (16) 

 
Adverteerders 
 
• Ambiance Zonwering  (24) 

• Arend Elings Montagebedrijf   (16) 

• Bloemsalon “Flora”   (20) 

• Café DAEN   (10) 

• DA Drogisterij en Parfumerie van Marwijk  (24) 

• De Haas Verhuur Milsbeek   (8) 

• Drukkerij Junior   (8) 

• Geerling Optiek   (16) 

• Kids & Cooking Nijmegen  (16) 

• Loeffen Tuin & Interieur Decoraties   (6) 

• Schildersbedrijf Fred van Rossum  (20) 

• Snackbar Piccadilly   (18) 

• Woonlink  (6) 

Patrick Molemans 
Theo Willems 
Freek Zegger 

Vrienden van St. Anneke 

2018 – 2019 
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