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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 

 
St. Anneke Agenda ….. 
 
Maandag 17.12.2018 
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 in zaal 
Roomsch Leven in Brakkenstein. 
Aanvang 12.00 uur. 
 

Zaterdag 02.03.2019 t/m 
dinsdag 05.03.2019  
Carnaval in Knotsenburg. Onze 
nieuwe locatie zullen we tijdig 
aan u laten weten.  
 
Woensdag 06.03.2019 
Haringhappen, tijd en locatie 
krijgt u nog te horen.  
 
 
 
 
Ontvangt u onregelmatig  
St. Anneke bulletins, mail dan 
met secretaris Michel Janssen:  

secretaris@st-anneke.nl 

“ 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 ……. 
 
Vrienden en Vriendinnen van St. Anneke, 
 
Op de elfde van de elfde is het carnavalsseizoen 2018 – 2019 officieel  weer  
van start gegaan. 
Op zaterdag 10 november werd het kabinet van onze stadsprins Lars 1e van 
Knotsenburg geproclameerd in het volle concertgebouw de Vereeniging. En  
tot ieders verassing stonden daar ook onze leden Lonneke Willems (page) en 
Antoin Kuenen (adjudant) op het podium.  Antoin is ook lid van het jubilerend 
feestorkest  “Uit je dak kapel”.  Een zeer enthousiast en carnavalesk gezelschap, 
dat wij nog vaak bij de diverse carnavalsactiviteiten hopen te ontmoeten. 
Zondagmiddag was het vervolgens de beurt aan onze Jeugdprins Luc 1e en zijn 
kabinet.  Een geweldig stel enthousiaste jongeren. 

Vooraf, op zondag 28 oktober, werd onze jaaronderscheiding gepresenteerd en uitgereikt aan de senaat. 
Onze onderscheiding staat met een mooie hartenvrouw natuurlijk weer helemaal  in het teken van het 
thema van Knotsenburg: “Knotsenburg sit ien ons hert” en ziet er weer geweldig uit.  
 
Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de nodige ontwikkelingen te melden over de bouwlocatie en onze 
carnavalsresidentie. 
Wat betreft de bouwlocatie kunnen we u laten weten  dat er sinds 2 weken een ruimte gevonden is aan de 
Nieuwe Dukenburgseweg achter het Heinz gebouw. Door grote inspanning van met name Franc Korsten 
van het bestuur van de S.O.C.N. is het eindelijk gelukt om de wethouder zo ver te krijgen dat deze ruimte 
beschikbaar werd gesteld. Of onze bouwgroep nog voldoende tijd heeft om haar project tot uitdrukking te 
brengen is echter nog maar de vraag. Als alternatief zal er zeker een grote loopgroep meedoen in 
samenwerking met C.V. Kiek ze Kieke.  
 
Zoals u allen in de krant hebt kunnen lezen is onze carnavalsresidentie op last van onze burgemeester 
Bruls per direct gesloten. De eigenaresse heeft hiertegen beroep aangetekend, maar het resultaat hiervan 
kan nog wel even op zich laten wachten. Het blijft dus nog een vraagteken of wij met de carnavalsdagen op 
de Grotestraat aanwezig kunnen zijn. Natuurlijk is het bestuur bezig met een plan B, waarbij wij zeker de  
samenwerking met andere partijen zullen zoeken. Hierover zullen wij u op termijn nader informeren. 
 
Onze jaarlijkse Rheinische Pronkzitting staat weer voor 19 januari op de agenda in de Jan Massinkhal. 
De leden en sponsorenbrunch zal dit jaar aansluitend gehouden worden op zondag 20 januari 2019 in zaal 
Roomsch Leven aan de Heijendaalseweg in Brakkenstein.   Daarnaast staat onze gezamenlijke zitting met 
C.V. Kiek ze Kieke voor carnavalisten met een verstandelijke beperking  gepland voor februari . Ook 
hierover zullen wij u nader informeren. 
 
Ook aan de reorganisatie van het bestuurlijk orgaan van het Openbaar Carnaval gaat dit jaar verder 
invulling  gegeven worden  door  een commissie, die voor de overgang naar een Federatie de inhoud en 
vorm moet gaan voorbereiden.  Ook St. Anneke zal hierin participeren.  
 
Tegelijkertijd  zijn al onze commissies weer voortvarend  aan de slag gegaan  om alle geplande activiteiten 
in een mooi jasje te gieten en op tijd geregeld te krijgen. Wij wensen hen hierbij heel veel succes. 
 
   
   
   
  U allen wensen wij een warme decembermaand met een sfeervol   
  kerstfeest en een sprankelende jaarwisseling, maar vooral ook een heel 
  gezond, gelukkig en carnavalesk 2019 toe. 
 
  Namens het bestuur van de Nijmeegse Carnavalsvereniging St. Anneke 
 
  Hans Albers, voorzitter 
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Een groen geel getint kabinet met een groot Knotsenburgs Hèrt ….. !  
 
Jullie president, Mark Buck, had via onze chef protocol Wilfred Jansen het verzoek of de Zijne Dorstlustige 
nog iets voor het komende St. Anneke bulletin wil schrijven. Natuurlijk wil deze Prins daar gehoor aan 
geven want een gevoel van trots zal overheersen binnen jullie gelederen, want St. Anneke heeft een page 
in het kabinet. Page Lonneke Willems, dochter van trotse senator Willie en zijn vrouw Nancy, 
vertegenwoordigt jullie vereniging vol charme. Wat ben ik blij met haar. Daarbij is adjudant Antoin 
Kuenen al een geruime tijd lid van jullie vereniging en ondergetekende is 12 jaar senator en lid geweest 
van St. Anneke. Page Manon Reichgelt (Al Mo We Krupe) en adjudant Raymond Megens  
(De Deurdrievers) maken dit Knotsenburgse kabinet compleet.  
  
Zaterdag 10 november kwamen we op de Prinsenproclamatie rond de klok van 23.11 uur tevoorschijn uit 
een kloppend hèrt in een overvolle Vereeniging. Vele Knotsenburgers waren blij verrast gezien de 
samenstelling van dit kabinet, ook de reacties vanuit de kant van St. Anneke waren warm en enthousiast.  
  
Een mooie droom is voor ons vijven uitgekomen en zeker in het bijzonder voor mij als prins. Ik had dit 
eerlijkheidshalve niet aan zien komen en was zeer eufoor toen ik gevraagd werd. Deze droom heeft zich 
ook gevormd binnen St. Anneke, waar ik ontzettend veel geleerd heb van mensen zoals onder andere Ed 
Frinsel, Peter Janssen, Gerard Verhoeven en Ger de Groot. Ook al luisterde ik niet altijd naar hun 
welgemeende adviezen of had ik een andere mening ergens over. Respect naar elkaar toe is altijd 
gebleven, ook toen ik geen St. Anneke meer was maar een Sint Stevenskruper.  
                                   
Vorige week vroeg RN7 discjockey Gerry van Campen wat ik zou willen veranderen binnen Knotsenburg. 
Toen zei ik dat men dat altijd verwacht van een dorstlustige. Wij willen ons vooral sterk maken voor nog 
meer samenwerking binnen Knotsenburg, want het bundelen van krachten moet nog meer kwaliteit te 
weeg brengen. Kwaliteit uitstralen brengt belangstelling en meer carnavalisten naar de stad lijkt mij. We 
hebben de ingrediënten in huis om er in Knotsenburg iets moois van te maken aan ons de taak dat 
iedereen ervan gaat smaken. Ook het Knotsenburgse lied willen we nog meer in de spotlights brengen 
door het uitbrengen van een Spotify Knotsenburgse Top 44. Jullie kunnen zelf daar invloed op uitoefenen 
om te stemmen op je favoriete Knotsenburgse lied. Als we weer vanaf tweede kerstdag worden 
opgevrolijkt op radio 2 met de TOP2000 zullen wij het startschot geven om te stemmen voor de 
Knotsenburgse Top 44.  
  
We hebben nog veel meer in petto om er een prachtig feest van te maken, maar daar hebben we jullie 
allemaal voor nodig. Ik hoop jullie ook buiten de Rheinische zittingsavond zo veel mogelijk tegen te 
komen in Knotsenburg.  
  
Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en alvast een fantastisch 2019 toe !  
  
Carnavalistische groet,  
Z.D.H. Prins Lars d’n Eerste en zijn kabinet  
 
Knotsenburg sit ien ut hèrt van St. Anneke,  
St. Anneke ien ut hèrt van Knotsenburg! 
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     Onze President Mark Buck aan het woord …… 
 
       Beste narren en narrinnen van St. Anneke, 
 
       Wat hebben we een geweldig prinsenweekend achter de rug ! Ik  refereerde er in mijn  
             vorige bijdrage al aan: die data 10 en 11 november 2018 zijn er twee om niet snel te 
       vergeten. Allereerst gaat het presidentenhèrt er sneller van kloppen, wanneer ik zie dat 
       St. Anneke zo goed vertegenwoordigd is bij de prinsenproclamatie. Ongeveer twee 
       totaal geel-groen gevulde tafels voor het podium, het laat zien dat onze carnavals- 
       vereniging midden in het Knotsenburgse carnaval staat. 
 
En dat beeld werd om 23.11 uur bevestigd bij de proclamatie van het kabinet van prins Lars I. In onze prins 
vinden we niet alleen een man met een duidelijke groen-gele St. Anneke-hartkamer, maar ook zijn adjudant 
Antoin en page Lonneke zijn al jaren trouw St. Annekelid. En met adjudant Raymond (die we toch vooral ook 
kennen als “overbuurman”) en ras carnavaliste Manon als page aan de andere hand, staat er een kabinet 
waar niet alleen St. Anneke, maar ook het hele Knotsenburgse carnaval trots op mag zijn. Knotsenburg sit 
ien hun hèrt, en dat geldt vanzelfsprekend ook voor het geweldige kabinet van Jeugdprins Luc I met 
bekende adjudanten Frank en Joost en pages Lisa en Marit.  
 
Knotsenburg leeft en St. Anneke mag daar gelukkig een mooie bijdrage aan leveren. Zo sleepten “onze” 
Knotsenburgers (in wie het geoefende oog Ed Frinsel, Gerard Verhoeven en Margo de Groot herkent) in het 
weekend voor de Prinsenproclamatie de bronzen plak in de wacht met hun nieuwe meezinger (op tekst van 
St. Annekelid en mederedacteur Jan de Groot). En St. Anneke doet het niet alleen; samen met de vrienden 
van Kiek ze Kieke wordt op dit moment gekeken naar een gezamenlijke sociaal evenement tijdens de 
carnaval. En na maanden onzekerheid kan er eindelijk ook werk worden gemaakt van de carnavalswagen. Ik 
heb ongelofelijk veel respect voor onze optochtgroep die –ondanks de moeilijke Knotsenburgse 
omstandigheden- gewoon vol enthousiasme en kracht is doorgegaan met het maken van mooie plannen, die 
nu gelukkig ook op een nieuwe plek gerealiseerd kunnen worden. 
 
En hoewel velen van u ongetwijfeld al druk bezig zijn met de voorbereidingen van het kerstdiner (het zij 
met hulp van de Allerhande, het zij met hulp van chef Jan, het zij afgehaald), worden in enkele St. 
Annekekamers de laatste punten op de i gezet voor onze 66e Rheinische Pronkzitting. Enkele bevriende 
verenigingen hebben zich alweer met grote groepen aangemeld, maar we hopen natuurlijk ook dat alle St. 
Annekeleden zich op 19 januari weer massaal in de Jan Massinkhal laten zien. De zittingscommissie heeft de 
afgelopen maanden veel werk verzet om ook dit jaar weer een enerverend Rheinisch feestje te bouwen. En 
stiekem zijn we al bezig met editie 67… 
 
Met andere woorden: reden genoeg om de 19e  
te komen en met elkaar het glas te heffen op  
Knotsenburg dat ien ons hèrt zit, op St. Anneke,  
onze hartenvrouw en op de samenwerking in het  
Knotsenburgse carnaval! En mocht de 19e dan echt  
niet lukken, graag verwelkomen we u op 2, 3, 4 en 5  
maart. Ik weet nog niet precies waar, maar ik weet  
dat het er geel-groen zal zijn en dat het bier er weer  
heerlijk zal smaken! Veel meer heeft een echt  
Knotsenburgs hèrt niet nodig.  
 
Carnavaleske St. Anneke-groet, 
 
Mark Buck 
President 
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Jeugdprins Luc 1 aan het woord ….. 
 
Beste Narren en Narrinnen van St. Anneke, 
  
Hier weer een stukje van jullie Knotsenburgse Jeugdprins  
en zijn kabinet.  
  
Allereerst willen wij jullie feliciteren met jullie page Lonneke  
in Kabinet Lars I. Wat geweldig voor haar en jullie. Wij wensen  
Lonneke dan ook een hertstikke gezellige- en onvergetelijke  
carnaval toe, maar we komen ze natuurlijk nog vaak tegen. 
  
Hoe mooi is het als je droom uitkomt. Zo was de hele maand november voor ons. Een grote droom. Wow, 
wat een belevenissen allemaal, waarvan ons Knotsenburgse hert zeker sneller is gaan kloppen. 
  
Ik wil nog eventjes terugblikken op die mooie maand. Het begon natuurlijk op die magische datum van 
11e van de 11e voor ons. Wat een spannende maar ook een geweldige dag was dat. Wij hebben 200% 
genoten van de proclamatie maar ook van alle felicitaties tijdens de receptie. De mooie woorden van jullie 
eigen President Mark Buck zullen we niet snel vergeten en natuurlijk jullie snoeppotten. Deze zijn bijna 
leeg, dus we verheugen ons nu al op een bezoek aan jullie om ze te mogen bijvullen ☺. Vanaf 11 
november hebben we ook al een aantal officiële bezoeken mogen afleggen en daar hebben we enorm van 
genoten. 
  
Dan wil ik toch nog even kort mijn kabinet aan jullie voorstellen. Allereerst mijn mooie pages. Marit is 14 
jaar en zit in de 3e klas van het Montessori College. Zij is een fanatieke turnster bij Oranje Blauw en viert 
carnaval bij de St. Stevenskrupers. En dan Lisa, ook 14 jaar en zit in de 3e klas van het Mondial College en 
danst bij de Waalsterretjes. Zij viert carnaval bij de Vrolijke Heikneuters. Onze rots in de branding, mijn 
adjudanten. Joost is 48 jaar jong en houdt van een potje darten en voetbal maar danst ook bij Knots 
Kollektief. Hij viert carnaval bij de Feestplekkers. En dan Frank, 49 jaar jong, is veel op de tennisbaan te 
vinden en loopt regelmatig een rondje hard. Hij viert carnaval bij Kiek ze Kieke. 
  
De man die alles regelt, onze eigen Chef Protocol: Pascal. Hij zorgt samen met Inge heel goed voor ons 
zodat wij natuurlijk helemaal klaargestoomd werden voor alles wat er is geweest maar zeker wat er ook 
komen gaat. Hij viert carnaval bij Kieke ze Kieke en is ook lid van de jubilerende Gùrdelfamilie. En 
natuurlijk vergeten we onze eigen chauffeuse niet, onze Knotsenburgse ‘oma’ Ellen. Zij zorgt elkaar keer 
dat we op tijd zijn bij onze bezoeken maar zeker ook dat we veilig weer thuiskomen.  
  
Dan zal ik mezelf ook nog voorstellen. Mijn naam is Luc, 15 jaar en zit in mijn eindexamenjaar van het 
SSGN. In mijn vrije tijd ben ik veel te vinden op het voetbalveld bij Blauw Wit, waar ik van jongs af aan het 
doel verdedig als keeper. En ik vier ook carnaval bij de Feestplekkers. Ik kan jullie zeggen dat ik zo 
ontzettend trots ben op mijn kabinet. Samen met mijn grote broer Lars I en zijn kabinet gaan we er een 
knallend carnavalsseizoen van maken. Wij hebben er héél veel zin in. 
  
Dan rest ons jullie allemaal een prachtige  
decembermaand te wensen en we gaan elkaar  
zeker weer zien op 4 januari 2019 tijdens de  
Knotsenburgse Nieuwsjaarsreceptie. We sluiten  
af met ons motto: “Een Carnavalshert hebben wij  
met z’n allen, wij zullen Knotsenburg laten knallen” 
  
3x alaaf, 
  
Jeugdprins Luc d’n Eerste 



10 



11 

Prins ??? van Knotsenburg 

Het recept van 

Bereidingswijze: 
 

Pel en snipper de uien en de knoflook.  
Schil de winterpenen en de aardappelen 
en snij ze in kleine blokjes. 
Snij de gepelde tomaten in stukjes, 
verwijder eventuele velletjes en kroontjes 
(vocht niet weggooien !). 
Laat de geroosterde paprika`s uitlekken. 
Verwijder de pitjes en zwarte stukjes. Snij 
de paprika`s in stukjes of reepjes. Verhit 
de olie en bak hierin het vlees op hoog 
vuur rondom bruin. Voeg de ui- en 
knoflooksnippers toe en bak even mee.  
Voeg aardappelen, winterpeen en 
tomatenpuree toe en roer goed door. 
Voeg de gepelde tomaten, het 
tomatenvocht en de geroosterde paprika`s 
toe.  Doe er plm. ¾ liter water en de 
bouillontabletten bij. Roer alles goed door 
en breng aan de kook. Laat de soep plm. 1 
½ - 2 uur zachtjes koken tot het vlees gaar 
is. Breng de soep op smaak met zout, 
peper, paprikapoeder en cayennepeper. 
 
Serveertip: 
 
Wijn: lekker koel glas rode of witte  
            St. Anneke wijn      
Bier:  een heerlijk koud Trappistenbiertje! 
 

Pikante goulashsoep, maaltijdsoep   
Om lekker warm te worden in de koude donkere 
decemberdagen ! 
 
 

Bereidingstijd: 150 minuten 
 

Wat heb je nodig voor 4 personen ? 
 
• 2 flinke uien 
• 3 teentjes knolook 
• 500 gram aardappelen 
• 3 winterpenen 
• 500 gram rundvlees voor goulash 
• 2 eetlepels zonnebloemolie 
• 2 eetlepels tomatenpuree 
• 1 blikje gepelde tomaten 
• 1 pot geroosterde paprika`s (720 gr) 
• 4 runderbouillon-tabletten 
• zout, peper 
• paprikapoeder naar smaak 
• cayennepeper naar smaak   
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Partner in beeld. 

De Mul Zegger ….. 
 
Advocaten en notarissen met heel uiteenlopende specialisaties, 
werkend vanuit vier vestigingen, ondersteund door 
enthousiaste medewerkers. De Mul Zegger is een kantoor met 
een grote diversiteit zowel in mensen als in specialisaties. Zij 
zijn groot genoeg om elk juridisch vraagstuk te kunnen 
oppakken, klein genoeg om nog één geheel te zijn. Hun cliënten 
voelen zich thuis in de verscheidenheid in deskundigheid en 
persoonlijkheid die zij hen bieden en ze leggen vol vertrouwen 
hun zaak of zaken in de handen van De Mul Zegger. Sommigen 
al generaties lang. 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn werken zij, waar nodig,  als een team in samenspraak met 
collega’s, maar vooral ook in samenspraak met u. Want alleen u kunt hen een volledig beeld geven van de 
situatie waarin u zich bevindt. Zij, op hun beurt, vertalen dit beeld naar een plan van aanpak waarin ze u 
duidelijk informeren over welke stappen er ondernomen dienen te worden en wat daarvan de 
consequenties zijn. Open, transparant en met oog voor de best mogelijke (lange termijn) oplossing. Maar 
ook scherp, analytisch en daadkrachtig. 

  Advocaten – Nijmegen Notarissen - Nijmegen 
              Oranjesingel 63 Johannes Vijghstraat 2 

  6511 NR Nijmegen 6524 BR Nijmegen 
  Tel. 024-322 53 70 Tel. 024-322 02 82 

  advocatennijmegen@dmz.nl info@dmznotarissen.nl 

Moenen en Mariken kieke effekes mee !        
 
Beste minse, Knotsenburgers, luitjes fan St. Anneke 
Oek wij sien geschrokke fan de veule reacties op ons erste stukske ien dit  
boekske fan St. Anneke. Heul veul mailtjes ien onse mailboks. Ut git ons ech nie  
lukke um die allemoal te behandele ien een kollumpie; duir komme we ech wel  
op terug. Veul nuilers natuurlijk, muir oek veul minse die moste lache, un bietje  
janke of ons un veer ien de … precies!   Moch je nog gin reactie op je mail hebbe  
gehad; die kumt seker nog. En dan nu de effekes over het neie seizoen tweedusend- 
achtien  / tweedusendnegentien. Die drie Knotsenburgers hebbe het geinig gedoan,  
toch? Een derde plek op ut songfestival. Veurig joar zesde, dus de git lekker. Wij  
gin dur van uut da se volgend joar erste wurde. 
Tis muir goed da Kees van ut Adjedantekurps dur mee stupt; dan ken St. Anneke oek un keer winne…     
Effekes over het Prinsenweekend 10 en 11 november. Hebbe jullie ut neie bestuur fan de Stichting gesien? 
Bij de een is sien buuk te groot en bij de ander de smoking te klein…  
Met een verrekt mooie proklamasie-act krege we un verrassende kernefalsprins Lars I. Met Lars I en 
Lonneke uirdig wa St.Anneke-linkjes. Luuster: as die gekose burgemeester er deur kumt, motte wij eens 
goan kieke nuir een gekose Prins! Die alleenheerserij van de veurzitter fan de Stichting bij de keuse van 
een Stadsprins is ech nier meer fan dese tied. Wa oek nie meer fan dese tied is, is het beroerde geluid ien 
De Vereeniging. We konde die buutreedner nie eens verstoan.. Muir da was misschien muir goed oek ! 
De neie Jeugdprins is oek een echte Kernefalsprins: Luc I . Wij denke dat ie de erste Jeugdprins ien 
Knotsenburg is die oek Stadsprins git wurde.  
En dan nog effekes jullie lezersvroage en opmerkinge. 
Motte we St. Annke niet een bietje oppimpe richting 2019, 2020 en verder? We bliefe un bietje te veul ien 
ut verlede hange; so krieg je nooit mer jongelui ien de klup!  
Gif die vrouwen  bij St. Anneke meer ruumte. Ien ut bestuur, als veurzitter of President of loate we de erste 
vereniging sijn die un Prinses oan de Stichting levert..  
Sien dur oek al stickers van Moenen en Marike? Nee, duir is de chef-de-protocol nog mee oan de gang.  
Wuirum kriege Moenen en Marike nie twee pagina’s? Ut lees so lekker weg enne se hebbe altied geliek! 
  
En as loatste: as je iets wit wat ien ons  volgende stukske moet komme, doe muir naor: 
moenenmariken@outlook.com 
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Prins ???? van Knotsenburg 

Knotsenburgers halen 3e prijs op Songfestival KiekZeKieke ….. 
  
In een sterk bezet deelnemersveld is het De Knotsenburgers gelukt om de 3e  
prijs in de wacht te slepen. Het door Jan de Groot geschreven lied "Knotsenburg  
sit ien je hert" behaalde 441 punten. Ze kwamen hiermee achter de verrassende 2e prijs-winnaar: de 
groep Gek Gebekt met het nummer Nimwege. Een heerlijk nummer gebaseerd  
op de muziek van de Duitse groep Die Höhner. 
Winnaar van de avond was het Adjudantencorps met het nummer "Mojjeheure“. 
Een terechte winnaar uit de altijd weer Nimweegse koker van Kees Kuipers,  
die dit jaar voor het laatst mee deed; zegt ie ... 😊 
De Knotsenburgers waren voorzien van prachtige pekskes, genaaid en ontwor- 
pen door Karin Lubbers. Een Nimweegse outfit die veel complimenten mocht  
ontvangen van publiek en deelnemers. 
De avond was een echte KiekZeKieke-avond ! De opening door de kinderen van  
KZK en daarna de liedjes door de deelnemers en diverse acts van KZK-dames en 
KZK-heren, gebracht met een typische KZK-mentaliteit; vol overgave en  
enthousiasme. Gelukkig was er meer publiek dan vorig jaar mede dankzij de  
vele St. Anneke-supporters ! Namens De Knotsenburgers dank daarvoor. 
Ook waren er meer deelnemers dan vorig jaar en een prachtig lied door  
De Gurdelfamilie (op een bestaande melodie) dat de 1e prijs binnen haalde in  
de categorie "Lekker Bekend". Ik zeg: boeken voor de zitting van St. Anneke ! 
Gezien de stijgende lijn in resultaat; vorig jaar 6e, dit jaar 3e mogen we  
verwachten dat Margo de Groot, Gerard Verhoeven en Ed Frinsel ook volgend  
jaar Knotsenburg ien hun hert hebben sitten en weer meedoen aan het  
songfestival. Waarom ? Omdat we Knotsenburgers zijn ! 
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Eric Straatman, een stille genieter heeft ons 
verlaten.  
 
Op 25 oktober j.l. is onze oud senator en oud Assekruus muzikant Eric 
Straatman plotseling overleden op 59-jarige leeftijd. Eric was vanaf de 
oprichting in 1982 lid van dweilorkest ’t Assekruus waar hij in het begin de 
bariton speelde en later overstapte naar de trompet. Toen de vereniging 
“Vrienden van ’t Assekruus” werd opgericht was hij jarenlang de secretaris van 
het bestuur. Hij had het naar zijn zin bij St. Anneke en werd in 1985 aspirant 
senator van onze vereniging. Eric leerde Stephanie kennen tijdens de 
carnavalsdagen in de Waagh. Zijn toekomstige schoonouders, Pieter en  Angèle 
Steijger, waren toen al zeer betrokken. Pieter was eresenator en jarenlang 
bestuurslid en Angèle zat bij ons amateurisme en was voortrekker bij de 
jaarlijkse financiële activiteit. Eric trouwde in 1988 voor de kerk met Stephanie  
en samen kregen ze een dochter Marieke en een zoon Gijs. In het seizoen 1995-
1996 nam hij afscheid van de senaat maar bleef wel enthousiast muzikant bij 
ons dweilorkest. De laatste jaren was hij meestal samen met Stephanie en 
Angèle onze gast op de zondagavond van de carnaval. Eric was altijd een rustige 
en stabiele factor en stond niet graag op de voorgrond. Hij blijft in onze 
herinnering als een stille genieter. We zullen hem missen en wensen Stephanie, 
kinderen en familie heel veel sterkte met de verwerking van dit plotselinge 
verlies. Bedankt makker voor de mooie jaren !!  

Kindercarnaval met de Knotsenburgse Carnavalsverenigingen ….. 
 

Zaterdagmiddag 2 maart 2019 in de Waagh, een heel gezellige middag samen met het kabinet van Jeugdprins Luc 1 en 
de Knotsenburgse Jeugdraad. Natuurlijk met optredens, dansen, hossen en schminken. 
 

Dinsdagmiddag 5 maart 2019 in de Waagh, spelletjesparcours met kabinet van Jeugdprins Luc 1. Lievepief is er ook 
met een echt “carnavalsknutsel” workshop. Uiteraard is er ook een glaasje limonade. Aansluitend aan deze middag zal het 
kabinet van Jeugdprins Luc 1 worden ontluisterd.  
 
Zou je graag ook een keer in de Nijmeegse Jeugdraad willen ? Laat de ouders je dan even aanmelden bij Anouk Albers 
via secretariaat@st-anneke.nl. Wellicht komen er dit jaar weer enkele plekjes vrij.  
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Lieve leden van Nijmeegse Carnavalsvereniging St. Anneke,  
  
Mij is gevraagd om een stukje te schrijven voor het Bulletin en ik kan het natuurlijk niet over mijn St. 
Anneke-hèrt krijgen om dit niet te doen. In het dagelijks leven ben ik rechtenstudent aan de Radboud 
Universiteit. Ik ben bezig met mijn master Burgerlijk Recht. Daarnaast zet ik mij in voor Rechtswinkel 
Boxmeer waar ik gratis juridisch advies geef. Ook ben ik daar bestuurslid en vervul ik de rol van 
penningmeester. Verder speel ik in mijn vrije tijd bedrijfshockey in het team  
van Sannij. Ik ben een echt gezelligheidsmens en in het weekend doe ik graag  
leuke dingen met vrienden en familie. Dit jaar heb ik de eer om page te zijn in  
het kabinet van Prins Lars d’n Eerste. Gelukkig heb ik voorheen al ervaring op  
kunnen doen met deze rol. In 2011 ben ik namelijk page geweest bij Jeugdprins  
Ward d’n Eerste. Tijdens deze beleving ben ik voor het eerst met carnavals- 
vereniging St. Anneke in aanraking gekomen. Mijn mede jeugdpage, Yvon de  
Groot, kwam vanuit jullie vereniging. Hierdoor heb ik St. Anneke tijdens dat jaar  
goed leren kennen. St. Anneke was voor mij een vereniging waar ik mij vanaf dat  
moment thuis heb gevoeld. In dit jaar hebben jullie ook mijn ouders aangestoken  
om lid te worden van onze mooie carnavalsvereniging. Door mijn ouders is mijn  
groen gele hèrt alleen maar groter geworden en ben ik zelf ook lid geworden.  
Ik kom altijd met groot plezier bij St. Anneke en het hoogtepunt van mijn  
carnavalsseizoen is dan ook jullie Rheinische Pronkzitting. Deze pronkzitting is  
in mijn ogen altijd van hoge kwaliteit en heeft een geweldig gezelligheidsgehalte.  
Aan het eind van de avond heb ik altijd pijn aan mijn voeten van het dansen ! 
Ik hoop dat we ook dit jaar met z’n allen een hele mooie carnaval tegemoet gaan  
en ik wens jullie allemaal dan ook veel plezier. St. Anneke heb ik in mien hèrt  
gesloten. Heel veel liefs,  
  
Lonneke Willems 
Page in het kabinet van Prins Lars d’n Eerste 
 
Beste vrienden van St. Anneke, 
  
Vol trots wil ik me als kersverse Adjudant van het prachtige kabinet van Prins Lars I graag aan jullie 
voorstellen. Mijn naam is Antoin Kuenen, 51 jaar jong en zoals Prins Lars me voorstelde tijdens de 
Proclamatie, de nestor van dit kabinet. Ik ben getrouwd met Mieke en samen hebben wij twee leuke 
kinderen, Femke (15) en Hidde (12). In het dagelijks leven reis ik de wereld rond als Sales Manager bij 
Croonwolter&dros.  
Lid van St. Anneke ben ik al sinds de hoogtijdagen van het Amateurisme  
waarbij ZDH Prins Lars I zijn artistieke kunsten al met veel verve vertolkte !   
Als zevenjarige ben ik begonnen op trompet bij het schoolkorps van de  
Petrus Canisius School samen met mijn grote broer Han op kleine trom  
(ooit lid bij het Assekruus). Na een muzikale pauze van een paar jaar,  
de trompet weer uit het stof gehaald om weer lekker te gaan toeteren bij  
dweilorkest ‘t Kos Koyer.  Later de overstap gemaakt en inmiddels al weer  
diverse jaren trompettist bij Drumfanfare Michael en jubilerend (25jr)  
Feestorkest de Uit Je Dak-Kapel, waarmee we het genoegen hadden op te  
mogen treden op een aantal Rheinische Pronkzittingen. Hoogtepunt was  
het optreden bij het 50 jarige jubileum in 2002 in de Vereeniging waarbij  
Gordon nog in “ons voorprogramma” optrad.  
Het is een hele eer om Adjudant te mogen zijn in dit mooie kabinet van Prins  
Lars I, samen met Lonneke, Manon en Raymond. We zijn een gezellig en hecht  
team en na een spetterende Proclamatie met luid gejuich van de vrienden van  
St. Anneke bij de onthulling, kijken we met veel plezier en energie uit naar het  
Carnaval in Knotsenburg.  
 
Knotsenburg sit ien ons Hert ! 
  
Antoin Kuenen 
Adjudant in het kabinet van Prins Lars d’n Eerste 
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Zaterdag 20 januari 2018 

19 

Uit de “ Oude doos  “ 
In het seizoen  1976-1977 bestond St. Anneke  24 jaar en 
wordt er weer een Gala Pronkzitting gehouden.  Naast de 
Dreugkleuten, de Six Man, de A-muzikalen en de dansgardes 
is er ook een nieuw programmapunt. Voor het eerst wordt er 
St. Annekes Topper geïntroduceerd. De eerste Topper van 
Toen is de bekende Amsterdamse (Jordaanse) volkszanger 
Johnny Jordaan. Samen met Tante Leen  ( de keizerin van de 
Jordaan) is hij zeer bekend geworden o.a. door zijn bekende 
nummers “bij ons in de Jordaan” (1955),  “geef mij maar 
Amsterdam” (1956), “een pikketanussie” (1968) en “wie heeft 
er zeepsop in de pruimenpap gedaan” (1970). Johnny Jordaan 
werd op 7 februari 1924 geboren  in Amsterdam  en was een 
neef van Willy Alberti, de vader van Willeke. Vanaf hun 8e 
zongen de twee neven op straat en in de cafe’s van Amsterdam. 
In 1972 nam hij afscheid van het publiek omdat zijn gezondheid 
slechter werd. Reden om hem in het jaar 1976 naar  
Knotsenburg te halen. Tijdens een zeer druk  
bezochte zitting kreeg hij de versierselen  
uitgereikt uit handen van onze president  
Joop Fackeldey. Op 8 januari 1989 overleed  
hij in zijn geliefde Amsterdam. Op het Johnny  
Jordaanplein werd in 1991 een beeld van  
                 beeldhouwer Cees Verkade onthuld  
                 ter nagedachtenis aan deze “heel 
                 gewone” Amsterdamse jongen.  
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Vrienden  
2017 - 2018 

Uitreiking van onze nieuwe jaaronderscheiding …… 
 
Onze jaarlijkse traditie om tijdens een gezellig samenzijn  
van alle (aspirant) senatoren en partners de jaaronderscheiding  
van St Anneke uit te reiken vond dit jaar plaats op 28 oktober in  
café Daen. 
Het was voor ons weer een goede start van het nieuwe carnavals- 
seizoen en een mooi weerzien met elkaar na een prachtige zomer.  
Het is en blijft een leuke formule om  in een ongedwongen sfeer   
met iedereen bij te kunnen praten en nader kennis te maken met   
de nieuwe aanwas. 
Zoals van St. Anneke te verwachten was er weer een prachtige  
jaaronderscheiding ontworpen, passend in het Knotsenburgse  
carnavalsthema: Knotsenburg sit ien ons hert. 
Ditmaal is ervoor gekozen om onze 66-jarige Anneke  te transfor- 
meren naar een Hartenvrouw op een speelkaart ,waarbij naast  
alle harten, de logo’s van Nijmegen en Knotsenburg natuurlijk  
niet ontbreken. 
Volgens protocol werd eerst bij de president en vervolgens bij   
de voorzitter en page de nieuwe jaaronderscheiding omgehangen.  
Daarna ontvingen de andere senatoren deze uit handen van de  
president op basis van de tussentijdse resultaten van de door  
Mark Buck en Imke van den Bosch ontworpen en gepresenteerde  
ludieke Nimweegse carnavals pubquiz. Vol enthousiasme en heel  
fanatiek werd er door alle groepen gestreden om  als beste uit de  
bus te komen. 
Meerdere  items passeerden hierbij de revue, maar vooral het  
“Nimweegs dictee” zorgde voor veel hilariteit en hoofdbrekens,  
maar resulteerde helaas in weinig punten.  
Een hint: wie volgend jaar “bamboesjeur” goed weet te spellen en  
ook de betekenis hiervan  achterhaalt  maakt vast en zeker kans  
om de pubquiz te winnen.  
Dus….. goed oefenen met het Nimweegs dialect. 
 
Steekje af voor de organisatoren !! 
 
Marjo Albers 

En het was bij Daen nog lang ……………… gezellig ! 
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Geef u zo spoedig mogelijk op bij onze secretaris via: 
secretaris@st-anneke.nl 

 

Kaarten voor uw vrienden of kennissen die nog geen lid zijn van onze vereniging kunt u 
ook bij onze secretaris bestellen. Hij zal u van de voorwaarden op de hoogte brengen.  

Zo was het 
vorig jaar .…. 

weet u het 
nog ?? 
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Wie wordt onze Topper 2018 - 2019 ……… ?? 
 
Zoals jullie allemaal weten zet St. Anneke elk jaar tijdens haar Rheinische pronkzitting een “Topper van 
Toen” in het zonnetje. Dit zijn allemaal personen die zich elk op hun eigen wijze  verdienstelijk hebben 
gemaakt of nog steeds actief zijn op o.a. politiek, sportief, journalistiek of cultureel gebied. 
Een aantal jaren geleden is het “van Toen” uit de titel verdwenen en hebben we dus te maken met “de 
Topper”.  De afgelopen jaren hebben we het podium geboden aan  toppers met een Nijmeegse 
achtergrond zoals  Ad Lansink, Peter van Uhm, Bert van der Lans en Thomas Verbogt.   
Olga Commandeur wist ons in 2018 op sportief gebied te inspireren. 
Om een tipje van de sluier op te lichten over de Topper 2018 - 2019 hierbij de eerste hint: 
 

“ Onze Topper houdt met hert en siel van vier dolle dagen. “ 

De senaat actief bij de 7 Heuvelenloop ….. 
 
In het vorige bulletin heb je kunnen lezen dat de senaat het idee heeft opgepakt om als vrijwilliger hun 
steentje bij te dragen aan de 7 Heuvelenloop . 
Zo gezegd, zo gedaan: op zaterdag hebben we met 8 verkeersregelaars de veiligheid van de lopers weten 
te waarborgen. Tevoren moest je een online cursus doen, waarvan je zeker niet dommer werd. 
Om 16.00 uur waren we paraat bij ons meldpunt, waar de koffie/thee, broodjes en taart voor ons klaar 
stonden. Vervolgens kregen we om 16.45 uur de nodige instructies en vertrokken we naar onze plaatsen 
op ‘t parcours. 
Ikzelf werd geposteerd vlak bij onze sponsor, café Groenewoud, waar ik heerlijk verzorgd werd (Franc & 
Karin: nog hartelijk dank hiervoor). 
Vanaf 18.15 uur sloten we het parcours af, waarna het spel begon met de verkeersdeelnemers die niet 
wilden/konden begrijpen dat veiligheid een must is bij deze hardloopwedstrijd. Hierbij wordt wel van je 
verwacht dat je netjes gedraagt, want je bent het visitekaartje van de organisatie. Na de start om 19.00 
uur kwamen er een kleine 7500 sportievelingen aan je voorbij. Nadat we om 20.30 uur een deel van het 
parcours weer vrij mochten geven en teruggekeerd waren naar het meldpunt, besloten we om deze mooie 
avond met elkaar af te sluiten met een welverdiend pilsje in de stad. Het was al met al een puike avond. 
Op de zondag stonden er weer 11 mensen klaar van onze groep. Zij moesten zich rond 11.00 uur melden 
bij hun meldpunt. En wat een mooie belevenis: 3 van onze senatoren waren geplaatst bij de trechter en 
stonden oog in oog met de wereldtop! 
De rest was ingedeeld bij de uitgifte van medailles en drank, een pittige klus als je bedenkt dat hier een 
kleine 25.000 mensen aan je voorbij komen. 
Om 12.50 uur werden de Nederlandse deelnemers en de wereldtoppers aan het publiek voorgesteld. De 
eerste lopers startten om 13.00 uur, terwijl de laatste deelnemers pas om 14.15 uur konden vertrekken. 
Inmiddels finishte Joshua Cheptegei al om 13.41.08 in een nieuw wereldrecord van 41.05 minuten op de 
15 kilometer. Fantastisch hoor!!! 
Het uitdelen van de medailles en drank duurde nog tot 16.30 uur, waarna ook deze dag werd afgesloten 
met een heerlijk biertje. 
Wij kunnen allemaal terugkijken op een Topweekend: niet alleen voor ons, maar ook een beetje voor de 
penningmeester. Want al onze inzet en arbeid levert St. Anneke ook nog wat € op! 
Ben je na het lezen van het bovenstaande ook enthousiast geworden? Sluit je dan bij ons aan  via 
secretaris@st-anneke.nl en ondersteun ons als vrijwilliger bij de Stevensloop op 16 & 17maart 2019. 
 
Namens de Senaat, 
Gert Jan Baams   
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Partner in beeld. 

Godschalk - Natuursteen & Grafmonumenten 
 
Sinds 1922 is Steenhouwerij Godschalk een familiebedrijf en 
uitgegroeid tot een natuursteen bewerkingsbedrijf dat werkt met 
natuursteen van de beste leveranten van Europa. Zij maken alles op 
maat. Vakmanschap staat bij hen hoog in het vaandel. 
Zij hebben een kleine showroom waar u de mogelijkheid  hebt 
verschillende producten of materialen te bekijken zoals grafstenen, 
maar ook bijvoorbeeld hoogglans marmer, Belgisch hardsteen en 
nog veel meer. Maatwerk gezocht? Godschalk levert maatwerk voor 
al uw wensen: 
wastafelbladen -  aanrechtbladen – tafelbladen – dorpels –
vensterbanken – schouwen - vloeren van natuursteen –
grafmonumenten – gevelbekleding 
 
   

Ambachtsweg 21  
6541 DA  Nijmegen  
Tel. 024-3775876  
Mail : godschalk@betuwe.net  
Website: www.godschalk-natuursteen.nl   

De laatste update van de optochtcommissie ….. 
 
Eind april krijgen we eindelijk de zekerheid: de stekker van onze bouwhal aan de Lijnbaanstraat gaat 
eruit, het gebouw gaat plat, hetgeen inhoudt dat we al onze spullen op de wagen moeten leggen en de 
wagen moeten inpakken voor vervoer. Half mei brengen we vervolgens onze wagen naar de tijdelijke 
stalling aan de Energieweg. Dan blijft het voor ons afwachten waar we uiteindelijk terecht zullen komen 
en ik kan u wel vertellen dat  ons geduld aardig op de proef is gesteld. 
Begin november kwam de aap uit de mouw: met zeer veel inzet van Franc Korsten van de  SOCN, hebben 
we uiteindelijk een nieuwe locatie aan de Nieuwe Dukenburgseweg van de gemeente toegewezen 
gekregen. Nadat we er samen met de Waoterjokers, een tussenwand hebben geplaats, mogen we onze 
wagen daar naar toe verhuizen . 
In de tussentijd hebben we niet stilgezeten. In het nieuwe thema “Knotsenburg gaat samen” zijn we de 
samenwerking voor de optocht met de vereniging Kiek Ze Kieke aangegaan. 
We hebben er nu samen drie vergaderingen opzitten en de samenwerking is leuk en verhelderend.  
Zo hebben we inmiddels plannen gesmeed voor de optocht en de loopgroep en staan we op het punt de 
knoop door te hakken voor de wagen. 
Nu we relatief laat aan de bouw beginnen, hebben we samen besloten om ons dit jaar vooral te richten op 
het de speerpunt van de samenwerking en samen te bekijken hoe we hieruit komen. Maar van onze kant 
zien wij al mooie positieve punten in deze samenwerking. 
Ook is leuk te vermelden, dat zich naar aanleiding van onze leden- 
enquête vier nieuwe leden bij ons aangesloten hebben voor de bouw/  
optocht. Mocht u het ook leuk vinden om als lid iets voor onze  
vereniging te doen, wees welkom en  neem contact op met onze  
secretaris, die u er meer van kan vertellen. 
Tot slot willen wij  u graag uitnodigen voor de Knotsenburgse  
optocht op zondag 4 maart 2019, zodat u met eigen ogen het  
resultaat van onze samenwerking en van onze groep kunt zien  
en beoordelen. 
  
3 maal Alaaf ….. 
 
Namens de bouw- en optochtgroep, 
Gert Jan Baams 
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Advertentie Willie W.  
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Namens bestuur en senaat een heel gezond en gelukkig 2018 

Partner in beeld. 

Luxor drukken en printen ….. 
 
Al bijna 50 jaar is Drukkerij Luxor een begrip in Nijmegen en 
omstreken. Deze jarenlange ervaring maakt hen tot een van de 
meest veelzijdige drukkerijen en printcenters in de regio. Door 
gebruik te maken van de modernste technieken zijn ook kleine 
oplages, snelle levertijden en een goede prijs-kwaliteitverhouding 
mogelijk. 
Om te beginnen denken zij graag met je mee; over kleuren, 
papiersoorten, printen of drukken en zelfs over hoe je het 
resultaat straks gaat verspreiden. Zo komt het product ook echt 
over op de doelgroep zoals jij het graag wilt. En zo onderscheid jij 
je perfect met je bedrijf. Je denkt: ‘Daar ga ik de volgende keer 
weer heen’. Continuïteit door tevredenheid: daar gaan ze voor. 
Het Luxor team staat voor u klaar! 
Hun medewerkers kunnen, met hun jarenlange ervaring in het 
vak, helpen door u te voorzien van passend advies. Bel of mail en 
maak een afspraak met hun drukwerkadviseur om de 
mogelijkheden te bespreken, samples en voorbeelden te bekijken 
of te overleggen over het ontwerp.  
 
Gewoon even binnenlopen in de drukkerij aan de Sint Annastraat 
235-242 te Nijmegen kan natuurlijk ook ! Gratis parkeren aan de 
achterzijde. T: 024 – 355 60 68   E: info@drukkerijluxor.nl 

Ledenbrunch, 20 januari 2019 …… 
 
Het is al jarenlang onze traditie om de dag na de Rheinische pronkzitting met elkaar nog na te praten en 
na te genieten van de avond daarvoor, onder het genot van  een heerlijke brunch. 
Alle leden zijn hiervoor natuurlijk van harte uitgenodigd. Laat het, als je komt, wel even weten aan onze 

secretaris via het mailadres secretaris@st-anneke.nl 
 

De aanvang van deze brunch is om 12.00 uur en deze zal plaatsvinden in het gebouw 
Roomsch  Leven, Heyendaalseweg 239 te Nijmegen. 

 
We hopen op een goede opkomst en velen van jullie te zien tijdens onze brunch . 
Tot dan, 
 
Commissie Senaatsactiviteiten 
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Partners in Carnaval en adverteerders. 

 

Platina Partners 
 

• Adviesbureau Korsten                       
• De Gebittenmaker   (32)                                  

 
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   (13) 

• Weijers Riooltechniek   (31) 

• Willem’s Kaas Malden  (28) 
 

Gouden Partners 
  
• Bakkerij Holland   (10) 

• Busser hoogwerkerverhuur en 
boomonderhoud   (20) 

• De Variabele (14) 

• Janssen Juweliers Nijmegen  (22) 

• Restaurant VALDIN   (24) 

• Sanadome Hotel & Spa Nijmegen   (5) 

• Steenhuis Elektrotechniek  B.V.   (16) 

• Stouthamer Catering   (10) 

• Wico Living & Colors   (22) 

 
Zilveren Partners 
 
• Abelia Hoveniers   (8) 

• ABNAMRO Bank N.V.   (18) 

• Hampton Bay Home Interiors   (18) 

• Hermens Meubelbedrijf  Interieurbouw B.V.   (24) 

• Mengedé Accountants (24) 

• Post Technical Supplies Nijmegen   (26) 

• Reisbureau- en Touringcarbedrijf 
      Toonen Reizen B.V. (14) 

• Ruud de Vries juwelier-horloger   (18) 

• SmartDomotica B.V.   (14) 

• Soeteman Makelaardij   (26) 

• Uit Koken   (13) 

• Van der Weerden Autobandenservice / 
      Soundpoint.nl licht-en geluidverhuur   (18 - 26) 

• VerheesPlus Reclame   (26) 

• Wijnhandel “In de Blauwe Druif”   (8) 

• Zegt U het maar! Kappers   (8) 

 
Bronzen Partners 
 
• ALBO Milsbeek   (14) 

• Ambachtelijk Schildersbedrijf Gommers   (18) 

• Boutje van Woutje   (20) 

• Godschalk natuursteen en grafmonumenten   (22) 

• Kuijpers Technische Dienstverlening   (26) 

• P.A. Geluid   (20) 

• Sannij bouwbedrijf   (14) 

• VOTEX Mannenmode   (13) 

• Zuiderhuis verzekeringen-hypotheken- 
       bankzaken   (20) 

 
Adverteerders 
 
• Ambiance Zonwering  (28) 

• Arend Elings Montagebedrijf   (20) 

• Bloemsalon “Flora”   (24) 

• Café DAEN   (13) 

• DA Drogisterij en Parfumerie van Marwijk  (26) 

• De Haas Verhuur Milsbeek   (10) 

• Drukkerij Junior   (10) 

• Geerling Optiek   (20) 

• Kids & Cooking Nijmegen  (20) 

• Loeffen Tuin & Interieur Decoraties   (8) 

• Schildersbedrijf Fred van Rossum  (24) 

• Snackbar Piccadilly   (22) 

• Woonlink  (8) 

Patrick Molemans 
Theo Willems 
Freek Zegger 

Vrienden van St. Anneke 

2018 – 2019 
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