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Wilma Ebben, Marco van Megen en Stephan Eggenhuizen

St. Anneke Agenda …..
Maandag 29.04.2019
Vanaf vandaag kan het 4e bulletin in de bus vallen.

Zondag 19.01.2020
Senaats- en ledenbrunch.
Uitgebreide informatie volgt t.z.t.
Zaterdag 22.02.2020 t/m
dinsdag 25.02.2020
Carnaval in Knotsenburg bij
St. Anneke, ‘t Geberste Kruukske
en ‘t Swerte Schaop in de Waagh.

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 …….
Beste Vrienden en Vriendinnen van St. Anneke,
We kunnen met z’n allen terugkijken op een mooi carnavalsseizoen 2018/2019,
dat voorbij is gevlogen. Een seizoen met een scala aan veranderingen en vele
mooie momenten.
Het bestuur heeft een druk jaar achter de rug, hetgeen vooral veroorzaakt werd
door het feit dat er voor een aantal activiteiten uitgeweken moest worden naar
nieuwe locaties. Zoals de bouwhal voor onze wagenbouwers aan de Nieuwe Dukenburgseweg, Roomsch
Leven Brakkenstein als locatie voor onze ledenbrunch en onze verhuizing naar de Waagh voor de 4 dolle
dagen.
De mooie momenten bestonden o.a. uit het behalen van de 3e plaats door onze Knotsenburgers tijdens
het Songfestival van Kiek ze Kieke, de deelname van onze leden Lonneke Willems als page en Antoin
Kuenen als adjudant aan het kabinet van Prins Lars 1, het behalen van de 2e prijs van onze gezamenlijke
wagen met Kiek ze Kieke tijdens de optocht en de 1e prijs bij de individuelen plus de mottoprijs door 2
leden van onze vereniging en 2 leden van Kiek ze Kieke. De gezamenlijke loopgroep viel helaas buiten de
prijzen. Wij willen alle hierbij betrokken leden (uiteraard ook onze vrienden van Kiek ze Kieke) hartelijk
bedanken voor hun enthousiasme en inzet. Dit geldt natuurlijk ook voor onze leden die hun steentje
hebben bijgedragen aan de organisatie van het Openbare Carnaval. (Proclamatie, Sleuteloverdracht en
Kindermiddagen)
Onze Rheinische Zitting in de Jan Massinkhal was weer zeer geslaagd met mooie optredens.
Wij gaan nu volop aan de slag voor de organisatie van volgend jaar, dus noteer alvast 18 januari 2020 in
uw agenda. Ook de leden- en sponsoren brunch was weer lekker en gezellig. De carnavalsavond voor
carnavalisten met een verstandelijke beperking bij GVO De Klup, georganiseerd door Kiek ze Kieke,
waarbij St. Anneke ondersteuning gaf, was eveneens een prima avond. We hebben dan ook de intentie
om het komend seizoen nog een extra gezamenlijke avond te organiseren.
De 4 Dolle dagen stonden in het teken van samenwerking met Het Geberste Kruukske , ’t Swerte Schaop
en De Waagh. Alle betrokken partijen hebben deze samenwerking als zeer succesvol ervaren en de
besturen hebben daarom besloten om op deze wijze verder te gaan. Natuurlijk zullen het volgend jaar de
uitkomsten van de evaluatie meegenomen worden.
Dit seizoen begonnen we met een tweetal nieuwe aspiranten: Martijn Baams en Eric Reijers.
Eric heeft helaas moeten afhaken. Martijn is niet alleen beschikbaar als senator, maar stelt zich ook
kandidaat als opvolger van onze penningmeester Jeroen Molleman. Jeroen gaat ons bestuur na 4 jaar
verlaten, maar blijft wel lid van onze senaat. Jeroen: hartelijk bedankt voor je geweldige inzet als
bestuurder, waarbij je de pecunia van onze vereniging goed hebt bewaakt. Tijdens onze ALV op 23 mei a.s
zullen u wij u verder informeren over de samenstelling van ons bestuur.
Samenwerken, de verbinding zoeken en gezamenlijk activiteiten ondernemen is het motto binnen onze
vereniging. We mogen er met zijn allen trots op zijn wat wij op dit gebied het afgelopen jaar bereikt
hebben.
Het bestuur bedankt iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage geleverd heeft aan een fantastisch
carnaval 2018/2019 ! Last but not least, willen wij graag al onze Partners in Carnaval en onze
adverteerders hartelijk bedanken voor hun geweldige ondersteuning. Zonder hen zouden wij onze
activiteiten op deze manier niet meer kunnen voortzetten.
Rest ons u allen een mooi voorjaar, een zonovergoten zomer en een fijne vakantie toe te wensen.
Wij vertrouwen erop u in het nieuwe carnavalsseizoen wederom te ontmoeten.
Namens het bestuur van de Nijmeegse Carnavalsvereniging St. Anneke (opger.1952)
Hans Albers, voorzitter
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President Mark Buck …..
Lieve St. Annekevrienden,
Waar draait carnaval om? De muziek? De verkleedpartijen? De tradities? De
verenigingen? De lange nachten? De vroege ochtenden? Iedere carnavalist zal
weer iets anders noemen, maar in ieder geval draait carnaval om ervaringen en
herinneringen. En ook aan het afgelopen carnavalsseizoen houden we heel veel
mooie herinneringen over.
Wat te denken van dat prachtige kabinet met een sterk geel-groen hèrt? Als
vereniging mogen we trots zijn op onze leden Antoin en Lonneke, die St. Anneke
en het Knotsenburgse carnaval het hele seizoen op een geweldige manier
gerepresenteerd hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor oud-senator Lars Hut,
die als Prins Lars d’n Eerste zijn droom heeft mogen laten uitkomen. Samen met
Raymond en Manon is het de SOCN weer gelukt een geweldig kabinet samen te
stellen dat met recht Knotsenburg sit ien ons hèrt als motto had.
We hebben dat duidelijk mogen zien tijdens onze 66e Rheinische Pronkzitting. Hoe geweldig is het om
zo’n mooie avond ieder jaar weer te mogen organiseren. Daarbij natuurlijk ook grote dank aan alle leden
die zo trouw onze Pronkzitting bezoeken. Zoals in ons twee jaar oude verenigingslied vol overtuiging
wordt gezongen: op naar de 100…!
Maar natuurlijk heeft ook onze nieuwe carnavalslocatie ook veel nieuwe herinneringen opgeleverd en
oude herinneringen doen ophalen. De Waagh is een warm kloppend hèrt in het Knotsenburgse carnaval,
en zowel dat carnaval als St. Anneke mochten thuiskomen afgelopen seizoen. Veel St. Annekeleden
hebben me aangesproken op de fijne carnavalssfeer “als vanouds”; zelf was het mijn eerste keer om met
St. Anneke carnaval in de Waagh te vieren, maar ik heb van veel mensen mogen begrijpen dat oude tijden
echt herleefden.
Daarvoor is grote dank op zijn plaats; in de eerste plaats aan bestuur en senaat die snel hebben gehandeld
toen we een nieuwe carnavalslocatie nodig hadden. In luttele maanden tijd is een geweldig feest op poten
gezet. Natuurlijk ook grote dank aan de vrienden van ‘t Swerte Schaop en Het Geberste Kruukske, met wie
we hebben samengewerkt alsof ook dat al jaren gebruikelijk was. Deze drie carnavalsverenigingen samen
op één locatie; dat was bepaald geen verstandshuwelijk. Nee, het hèrt gaat er sneller van kloppen!

En zo zal u allemaal uw eigen bijzonder herinneringen hebben overgehouden aan het afgelopen carnaval.
Dit bulletin bundelt een aantal mooie St. Annekeherinneringen, die misschien ook weer gedachten
ophalen aan wat toch het mooiste seizoen van het jaar is. Inmiddels is de lente weer aangebroken en al
snel wordt het weer zomer. Ik ben blij om te zien dat de senaat van onze vereniging ook in die periode bij
elkaar komt om de onderlinge contacten te verstevigen. Dat legt een mooie basis voor het nieuwe
carnavalsseizoen waarin we vieren dat het in Knotsenburg altijd bal is.
Aan St. Anneke zal het zeker niet liggen; we herinneren ons de prachtige carnavalsmomenten die achter
ons liggen en zorgen ervoor dat ook komend seizoen veel nieuwe herinneringen geboren zullen worden.
Een fijne zomer gewenst !
Mark Buck
President St. Anneke
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Rheinische Pronkzitting 2019, de 66e …..
Op 19 januari organiseerde St. Anneke de 66e Rheinische Pronkzitting in een wederom uitverkochte Jan
Massinkhal. De honderden bezoekers uit Knotsenburg en daarbuiten werden getrakteerd op een
ouderwets programma met ook dit jaar weer veel aandacht voor Knotsenburgse inbreng; want ook bij St.
Anneke zit Knotsenburg diep in ’t hèrt.
Na de intocht van de Raad van Elf en de verschillende kabinetten die
uit Nijmegen, Lent, Brakkenstein en Weurt waren toegestroomd was
het tijd om St. Annekes Topper 2018-2019 welkom te heten. Ook dit
jaar was het weer een Topper met Knotsenburgse roots; sterker nog:
zijn wieg stond heel dicht tegen St. Annekegrond aan, in Hatert.
Tegenwoordig is hij in het hele land bekend, onder andere door KRO’s
Brandpunt en Het Gevoel van de Vierdaagse. St. Anneke was erg blij
met Fons de Poel als Topper van dit jaar, en Fons de Poel heeft de
eretitel met veel waardigheid gedragen.
Maar de Topper was niet het enige verrassende element van deze Rheinische Pronkzitting. Zo eerde het
kabinet van Prins Lars d’n Eerste de oud-Assekruusers, omdat zij een heel belangrijke rol voor St. Anneke
en Knotsenburg hebben gespeeld. Samen met de aanwezige Assekruussers en de Uit Je Dak Kapel werden
Mariken en Zullen we Zwaaien gezongen, waarna er voor alle oud-leden van dit legendarische
dweilorkest ook nog een apart eerbetoon was. Dit eerbetoon is later in het seizoen door de Prins
voortgezet bij de leden die niet aanwezig konden zijn bij de Pronkzitting.
En ook St. Annekes president, Mark Buck, werd nog verrast. Ondanks de strakke regie van de avond,
wisten de Knotsenburgers hun president zo gek te krijgen hun complete oeuvre mee te zingen. Gelukkig
waren de teksten van deze mooie St. Annekezanggroep zorgvuldig ingestudeerd. Bij de dansact van Knots
Collectief werden gelukkig alleen de St. Annekeleden die goed kunnen dansen op het podium gevraagd.
Teksten die voor iedereen bekend waren, waren die van Arno Koolenbrander en het Feestteam die in een
daverend laatste uur de Pronkzitting afsloten. Maar ook nadat de bühne al lang leeg was, bleef het nog
gezellig bij de inmiddels traditionele afterparty. Kortom: we kijken terug op een mooie avond! Noteer
alvast 18 januari 2020 in uw agenda’s, want ook voor komend seizoen gaat St. Anneke er weer een
geweldig feest van maken.
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The day after …..
Zondag 20 januari was het weer zover: daags na een zeer geslaagde Rheinische Pronkzitting met een
after-party tot in de kleine uurtjes, stond onze jaarlijks terugkerende ledenbrunch op het programma.
Met de ogen nog in de slaapstand zijn we met frisse moed vanaf 9.00 uur weer aan de slag gegaan om voor
eenieder weer een heerlijke brunch neer te zetten. Op een geheel nieuwe locatie, Roomsch Leven in
Brakkenstein, werden we door de medewerkers met open armen ontvangen ,waarbij zij ons van alle
kanten terzijde stonden. De voorbereiding bestond uit het warmen van de soep , deze keer gemaakt en
gesponsord door Kids and Cooking (Elles van der Velden), de eieren koken, de lekkere worst van de ….
warm maken, beleg op schaal leggen, brood halen bij Bakkerij Holland en niet te vergeten koffie zetten
door de vrijwilligers van Roomsch Leven. Bovendien werd de zaal door de diverse commissieleden met
creativiteit aangekleed tot een waardige St-Anneke Brunchzaal. Rond de klok van 12.00 uur was de zaal
lekker gevuld met zo’n 100 gasten, die allemaal een mooi plekje hadden aan de lange dissen of de
statafels. Nadat de beide prinsenkabinetten welkom geheten waren was het aan hen de eer om het buffet
te openen. Tijdens de brunch werd onze Ere- President Ed Frinsel bedankt voor zijn inzet voor de
vereniging evenals senator Marc Brinkhoff. Zij kregen uit handen van ZDLH Prins Lars 1 een prinselijke
onderscheiding. Helaas was aspirant-senator Eric Reijers al naar huis, waardoor hij de
prinsenonderscheiding van jeugdprins Luc 1 misliep. Tijdens de brunch rond de klok van 13.00 uur
kwamen de eerste biertjes op tafel en voerden de verhalen over de zitting de boventoon. Om 18.00 uur,
nadat de laatste gasten en Tijke de vloer hadden aangeveegd, was de hele zaak weer opgeruimd en
konden we eindelijk bijkomen van een zeer geslaagd ,maar ook vermoeiend weekend, waarop we met
elkaar heel tevreden terug kunnen kijken.
Deze middag werd mede mogelijk gemaakt door:
• Roomsch Leven voor het beschikbaar stellen van de locatie, de keuken en hun vrijwilligers
• Kids and Cooking, Elles van der Velden voor de lekkere soep
• Hema Elst voor de heerlijke rookworsten
• Bakkerij Holland voor al het ovenverse brood en broodjes
• MCD supermarkt Eck & Wiel voor het beleg
• En natuurlijk ook door de hulp van onze aspirant-senatoren die letterlijk een kijkje in de keuken
hebben mogen nemen.
Iedereen heel hartelijk bedankt voor zijn/haar inzet om dit
weekend voor alle carnavalisten onvergetelijk te maken !
De brunchcommissie

Steenhuis Elektrotechniek ……

Partner in beeld.

Bijsterhuizen 21-04 A
6604 LG Wijchen
Telefoon 024 – 3772523
Mail: steenhuis.elektrotechniek@planet.nl

Zij zijn in staat om gevraagde elektrotechnische ontwerpen
van opdrachtgevers uit te werken.
Het bouwen van projecten zoals pompgemalen, stuwen en
andere waterbeheertechnische constructies gebeurt in
samenhang met deskundige en ervaren civieltechnische
partners. Op dit gebied kan Steenhuis Elektrotechniek
projecten met kennis en ervaring in moderne contractvormen
opleveren met een hoog kwaliteitsniveau.
Dit bedrijf heeft zich bij verschillende opdrachtgevers
onderscheiden door betrouwbare pompinstallaties af te
leveren. De pompinstallatie wordt geïnstalleerd met technisch
hoogwaardige pompen van erkende pompleveranciers.
Aangaande besturingstechniek zijn zij bekend en ervaren met
de besturingssystemen die gevraagd worden door en
gebouwd worden voor diverse opdrachtgevers in de
watersector en industrie. De gebouwde verdeelinrichtingen
voldoen aan de belangrijke en essentiële eisen die bestaan op
het gebied van veiligheid en duurzaamheid. De
besturingssystemen worden gebouwd al naar gelang de
wensen van de klant.
9

10

St. Anneke, jullie waren om te smullen !
Al weer ruim zes weken geleden mochten wij als kabinet
genieten van een zot carnaval in Knotsenburg. Aan alle
gerechten van het Knotsenburgse menu hebben wij mogen
proeven.
Het heeft ons wel doen smaken. Ook het groen gele gerecht
St. Anneke smaakte ons zoet. Een gerecht waarin alle
ingrediënten gebruikt zijn om voor een geweldig carnaval te
gaan. Onder andere oog voor verbinding, traditie, het
Knotsenburgse lied en gevoel voor historisch besef.
St. Anneke, één van de smaakmakers van het Knotsenburgse
carnaval, wat hebben wij als kabinet zijnde van jullie gesmuld.
Elk bezoek aan jullie vereniging proefde als een heerlijk hapje.
Zeker in de Waagh, samen met ‘t Swerte Schaop en ‘t Geberste
Kruukske proefde carnaval zoals carnaval bedoeld is, dank
daarvoor.
De Rheinische zitting in de Jan Massinkhal hebben wij als een
delicatesse ervaren met als toetje het zonnetje zetten van de
oud leden van ‘t Assekruus als “Toppers van Knotsenburg”
op de klanken van Zullen we zwaaien en Mariken gespeeld
door Feestorkest De Uit Je Dak Kapel.
Uiteraard was ons kabinet behoorlijk groen geel gekleurd en
voelde het ook als thuis komen bij jullie. Toch was het
uiteindelijk Lonneke die jullie vereniging officieel vertegenwoordigde.
Wat was ik content met haar deelname in ons kabinet. Fris en
Frivool dat stempel heb ik Lonneke bij menig kabinetsoptreden gegeven. Ik hoop dat Lonneke’s talent voor ons
Knotsenburg en St. Anneke behouden blijft en ons kan helpen
om de aantrekkingskracht naar de jongere generaties toe te
vergroten. Want dat hebben we nodig om dit mooie feest
in onze wonderschone stad in lengte van jaren te blijven
vieren.

St. Anneke nogmaals bedankt voor jullie enthousiasme en
support na het kabinet toe, wij hebben van jullie
genoten. Jullie sitten feur altied ien ons hèrt!
Veel liefs en pluk de dag,
Namens het Ex kabinet van Prins Lars d’n Eerste
Lars
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Kabinet Jeugdprins Luc 1 ….. bedankt !

Vanuit de sponsorcommissie …..
Het bestuur en de senaat willen hierbij al onze Partners in Carnaval hartelijk danken voor hun geweldige
steun aan onze vereniging gedurende het seizoen 2018-2019. Tevens maken wij van de gelegenheid
gebruik om u onze nieuwe Partners in Carnaval, die dit jaar zijn toegetreden, nader aan u voor te stellen:
Gouden Plus Partner in Carnaval:
Willem’s Kaas uit Malden
Gouden Partner in Carnaval:
Janssen Juweliers Nijmegen
Gouden Partner in Carnaval:
Steenhuis Electrotechniek B.V.
Zilveren Partner in Carnaval:
Kubus Centrum Nijmegen
Zilveren Partner in Carnaval :
Taxi Correct
12
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Moenen en Mariken kieke effekes mee !
Beste minse, Knotsenburgers, luitjes fan St. Anneke,
Allemaol de kernefal overleefd ? Wij oek.
Genote fan de optocht,fan de kernefalsmis, fan een bietje rege op zondag, de
kroegetocht op maondag ? Wij hebbe ut miste genote fan de “Return of the Waagh”!
Ut was wir ouwerwets ien ut prachtige gebouw op de Grote Mert: mooie minse van
Het Geberste Kruukske, vrolijke schaope van Het Swerte Schaop en natuurlijk de
gezelligste minse van ons eige St. Anneke. Effekes ofer de optocht!
Wurt ut nie es tied da we het motto van de optocht loslaote en de creativiteit aon de
minse eiges laote. Misschien kriege we dan wer een bietje maatschappij-kritische
loopgroepe en waoges ien de optocht. Het was toch altied leuk om een bietje te katte op de burgemeester,
de wethouders, op Nimweegse bobo’s of op de bestuurders van de S.O.C.N. ! Met kernefal mot da toch
kunne? Of nie?
Ut was overiges wel effekes gelede dat Moenen en Marike met Kernefal bezig wuire. Inmiddels sien we wel
wer met belangrijkere saoke des levens besig. Ut ken nie altied feest sien. Muir we begriepe dat het
plannen
organiseren
feur seizoen 19-20 alwer begonne is. Hulde aon al die vrijwilligers!
Prins
????envan
Knotsenburg
Ut blief toch altied un verassing hoe st. Anneke de Jan Massinkhal wit om te bouwe tot un feestpaleis en
hoe goed ut programma altijd ien mekuir sit. Hulde oek aon al die vrijwilligers. M & M mosten er wel aon
wenne dat er geen grote dansgroep uut die Heimat aanwezig was, dit kiekt namelijk altied so lekker weg
(seker gesien de gemiddelde leeftied van de dames in de zaol vergeleke met de gemiddelde leeftied van de
dames op het podium) ! Muir de 2 slotacts maokte feul goed, het feest ging toen ech los.
Wa oek een opluchting was , seker gesien de kurte aondachtsboog van Moene, was dat er weinig tied was
voor het juirlijks ophemele fan de heugwuirdigheidsbekleders. In één keer alle orders opspelden was een
schot in de aars (foei Moenen toch). Dit motte we dur ien houwe!
Dat seine durstluchtige hoogheid Prins Lars un bietje mer tied nam feur de ouwe jonges fan ’t Assekruus
was logies! Ut duurde effekes veurdat se allemaol op ut podium stonde.  Hulde aan Prins Lars I .
Oh ja, sien er al vrouwelijke kandidaten feur de rol fan feursitter fan St. Anneke?
We sien wel benieuwd hoe lang ut git duure veurdat de erste geruchte ofer de neie Prins ien de stad gaon
rondsinge. We souwe un tipkske van de sluier… kunne oplichte, muir da duun we nie!
En as loatste: as je iets wit wat ien ons volgende stukske moet komme, doe muir naor:
moenenmariken@outlook.com

Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit, maar in de
kleuren van je Knotsenburgse hert !
Dit was ons motto tijdens de stadsoptocht.
In januari hebben we als twee Kiek ze Kieke (Nienke en Lisette) en twee St. Anneke (Karin en Marjo)
vriendinnen het ludieke idee opgevat om samen mee te doen aan de optocht. Vanaf het begin zijn we
enthousiast gestart met het uitwerken van het thema: er werd genaaid, gefröbeld, een workshop foampruiken maken gevolgd, een spandoek ontworpen en allengs kreeg onze outfit steeds meer vorm. Door Jan
de Groot werd de tekst van Frank Boeijen op carnavaleske wijze aangepast en met de extra stemmen van
Ilse Hut en Margo de Groot werd bij Tom Meeuwese een band ingezongen (over samenwerken
gesproken….). Met veel plezier keken we dan ook uit naar de grote dag. En……. wat hebben we met elkaar
genoten !
Het was ontzettend leuk om al dansend en zingend door het
centrum te trekken en het publiek erbij te betrekken. Aan het
eind van de dag wachtte ons ook nog eens een grote verrassing:
we hadden de 1 ste prijs in de categorie individuelen gewonnen
en als klap op de vuurpijl ook nog eens de mottoprijs! Onze
carnaval kon niet meer stuk.
Volgend jaar zijn we vast en zeker weer van de partij!
Marjo Albers
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Nico bedankt …….
Op woensdag 3 april 2019 is onze
raadsheer en jarenlang trouw lid
Nico de Bruijn op 65 jarige leeftijd
overleden. Nico was al enige tijd
ziek.
Nico en Gerda horen bij St. Anneke
en waren altijd aanwezig bij
activiteiten van de club en van hun
Assekruus. Ze waren grote fans en het Assekruus was
gast op hun 25 jarige bruiloft. Nico was ook actief binnen
onze vereniging. Zo deed hij jarenlang mee met de
uitvoeringen van ons “amateurisme”. Nico speelde altijd
prachtige rollen en was een grote animator van het
geheel. Samen met Andre de Wolf heeft hij ervoor
gezorgd dat ons archief werd doorgespit ten behoeve van
de samenstelling van het 60 jarig jubileumboek. Deze
wiskundeleraar was een pietje precies en dat was nu net
wat we nodig hadden. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse
die hij 25x met succes heeft gelopen werd hij ook altijd
toegejuicht door zijn St. Anneke op de Via Gladiola.
Nico blijft in onze herinnering als een trouwe en enthousiaste carnavalist waar je prima een borrel mee kon
drinken. Gerda heel veel sterkte in de komende tijd en
Nico ……. bedankt voor al die mooie herinneringen !
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Even voorstellen: Harm van Oijen ……….
Harm van Oijen is de huidige uitbater van de Waagh. Deze geweldige locatie in hartje
stad op de Grote Markt is het decor geweest van onze carnavalsviering 2019. Samen
met ‘t Geberste Kruukske en het Swerte Schaop hebben we dit jaar een fantastische
carnaval gehad mede dank zij Harm en zijn team. Natuurlijk vergeten we ook niet om
DJ Mikes te noemen die “onze” muziek” op een geweldige manier ten gehore bracht.
(met dank aan Richard) Heerlijk om ook in ieder geval op de zaterdag en de zondag
uit “glas” te kunnen drinken. Volgend jaar op alle dagen ? We hebben Harm om een
korte reactie gevraagd over deze nieuwe samenwerking in het
Knotsenburgse carnavals-land. Hieronder zijn reactie.
Gewaardeerde leden van Sint Anneke,
Ondanks dat ik nu ruim 5 jaar de uitbater ben van de Waagh heb ik jullie
pas afgelopen carnavalsjaar goed leren kennen. En dat is me uitstekend
bevallen moet ik zeggen ! Volgens mij hebben we gezamenlijk afgelopen
jaar een mooie carnaval gevierd en is dit wat mij betreft in ieder geval een
mooie basis voor een verdere samenwerking. Ik heb het contact met jullie
als erg prettig ervaren en zoals ik zelf ook graag zaken doe, een man een
man en een woord een woord, gaat zeer uitstekend met jullie. Jullie zijn
absoluut een vereniging waar je trots op kan zijn. Ik ben dan ook zeker
trots op de samenwerking die we afgelopen jaar hebben opgestart en hoop op nog vele mooie (carnavals)jaren met jullie samen !
Ben je in de buurt, loop dan gezellig binnen voor een kop koffie of een
heerlijk biertje. We zien elkaar !
Hartelijke groet, Team de Waagh …
Harm van Oijen
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Bouwen zit in ons hert …..
Met een nieuw carnavalsseizoen voor de deur begon ook weer de
tijd voor het ontwerpen van een nieuwe wagen. Dit seizoen was
echter anders dan de laatste jaren. Er moest een nieuwe locatie
worden gevonden voor de bouw en wij gingen voor het eerst
samenwerken met Kiek ze Kieke. Om elkaar beter te leren kennen
waren er eerst een aantal ontmoetingen. Wij legden de Kiek ze
Kiekers uit hoe wij te werk gaan bij het bouwen van een wagen. Zij
vertelden ons waarom ze een wagen wilden bouwen.
Eind november was de nieuwe bouwloods gereed en konden wij
samen aan de slag gaan. Het grote verschil door onze samenwerking
was dat er nu een heleboel handen beschikbaar waren om het vele
werk te verrichten. Hierdoor verliep het proces zeer voortvarend.
Het hart dat werd gebruikt bij de prinsenproclamatie werd midden
op de wagen geplaatst en de letters voor Knotsenburg werden
uitgezaagd. De technische mensen gingen aan de slag met alle
bewegingen op de wagen. Het doel dit jaar was om alle letters
tegelijk met het hart te laten draaien. In de loop van de weken zag
je de wagen ontwikkelen tot een volwaardige carnavalswagen.
Ook de samenwerking verliep steeds beter, op sommige momenten
stond je zelfs niets te doen omdat er te veel mensen waren.
Zaterdag 23 februari was de wagen af. Precies op tijd voor de doop.
In een afgeladen bouwloods stonden alle wagens te pronken. Toen
de prins en jeugdprins met hun kabinetten binnen waren gekomen
en een dweilorkest voor de nodige sfeer zorgde, kon er overgegaan
worden tot de doop van de wagens. Om de doop van onze wagen te
bezegelen moesten beide kabinetten de letters van Knotsenbrug
op de juiste plek zetten.
Na maanden hard werken was op 3 maart dan eindelijk de dag
aangebroken om mee te doen aan de optocht. Helaas waren de
weergoden ons deze dag niet goedgezind, waardoor we al
doorweekt waren nog voordat de optocht moest beginnen. Dit
mocht de pret echter niet drukken, want toen de muziek op de
wagen aanging stond iedereen van de loopgroep al volop te
hossen. Halverwege de route begon het gelukkig op te drogen
en aangekomen op de grote markt begon de zon zelfs even te
schijnen. Mede hierdoor stond onze wagen prachtig in het licht en
hebben wij met trots de 2e plaats binnen gehaald.
Wij hebben er in ieder geval weer van genoten en hopen
dat jullie dat ook van onze wagen en mooi
uitgedoste loopgroep gedaan hebben.

Zaterdag 20 januari 2018

De bouw- en optocht commissie
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019
Op donderdag 23 mei 2019 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van St. Anneke
gehouden.

De locatie is Restaurant Valdin
van Peltlaan 4, 6533 ZM Nijmegen
Aanvang om 20.00 uur
De agenda zult u 2 weken voorafgaand aan het overleg per ledenmail ontvangen.
Mocht u het verslag van de ALV 2018 nog digitaal willen ontvangen, stuurt u dan s.v.p een email naar
secretaris@st-anneke.nl
Michel Janssen
Secretaris Nijmeegse Carnavalsvereniging St. Anneke

Prins Lars eert Assekruusers …..
Tijdens de Rheinische Pronkzitting van begin dit jaar eerde ons
Prinsenkabinet dweilorkest ‘t Assekruus als hun “Toppers”.
Alle aanwezige leden werden naar voren geroepen en zij ontvingen
uit handen van onze Prins een leuk aandenken. De leden die er niet
bij konden zijn werden later verrast met een bezoek aan huis.
Het Knotsenburgse kabinet kwam hen persoonlijk bedanken voor
vele mooie jaren dweilmuziek. Hieronder enkele mooie momenten.
Namens alle voormalige leden van dweilorkest ‘t Assekruus willen
we ons kabinet bedanken voor deze geweldige geste.

Vrienden
2017 - 2018

Linksboven Guus Sengers,
bekkenist en baszanger op
de hierboven afgebeelde CD.
Rechtsboven Hans Gerrits,
trompettist en nog steeds
herenkapper.
Linksonder Richard van
Munster, trombonist.
Rechtsonder Erik
Huiskamp, trombonist en
onlangs geëmigreerd naar
Frankrijk. Hij was op
zaterdag van de carnaval
even terug als DJ in de
Waagh en runt een B&B.
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Knotsenburgs Jeugdcarnaval …..
Voor het eerst was er dit jaar op 10 februari een Meet & Greet met het
jeugdkabinet georganiseerd bij bowlingcentrum Olround. Onder het genot van
iets lekkers, een drankje en een uurtje bowlen hebben de kinderen een
gezellige middag gehad en konden de kinderen op de foto met Knotsie en/of
het jeugdkabinet.
Op zaterdagmiddag 2 maart was de opening van het Jeugdcarnaval in de Waagh. De thuisbasis voor alle
jeugdactiviteiten dit jaar tijdens het groot Carnaval. De Knotsenburgse Jeugdraad, met daarin onze Mats en
Tess, ontving Jeugdprins Luc 1 en zijn kabinet. Daarnaast waren er verschillende optredens van onder
andere de waalsterretjes en ID-dance. Ook kwam de Knotsenburgse Raad van Elf nog even op bezoek op
deze middag.
Op zondag 3 maart was het tijd voor de 024-party voor jongeren van 11 t/m 16 jaar. De dj draaide de
muziek die de jongeren zelf aanvroegen en daarnaast was het mogelijk nummers (mee) te zingen. Onder het
genot van een frisdrankje werd er ook flink gerelaxt. Rond de klok van 23.00 uur kwamen ouders de
ongeveer 60 aanwezige jongeren weer ophalen en was ook deze geslaagde avond weer ten einde.
De laatste jeugdactiviteit was op dinsdagmiddag 5 maart. Tijdens de gezamenlijk georganiseerde
kindermiddag konden de kinderen verschillende spelletjes doen. Er kon o.a. vier-op-een-rij gespeeld
worden, er stond een tafelvoetbal en het was mogelijk om hartkoekjes te happen. Ook kon er geknutseld
worden bij de tafel van Lievepief en kon je je laten schminken. Uiteraard ontbrak een polonaise met
Jeugdprins Luc 1 en zijn pages Marit en Lisa niet. Aan het einde van de middag werd jeugdprins Luc d’n
Eerste en zijn kabinet ontluisterd. Ook deze middag was erg gezellig.
Al met al kan er terug gekeken worden op een geslaagd jeugdcarnavalsprogramma waar St. Anneke met
meerdere medewerkers ook haar steentje aan heeft bijgedragen.

Op 14 februari is het Valentijnsdag …..
Mensen die je op de een of andere manier wilt bedanken of je waardering aan wilt
kenbaar maken geef je vaak een bloemetje of kaartje op Valentijnsdag.
Prins Lars 1 en zijn kabinet dachten hier anders over. Het kabinet had besloten om
mensen die zich actief hebben ingezet voor de samenleving, in dit geval voor het
carnaval, eens in het zonnetje te zetten door hen een uitgebreide brunch aan te bieden .
Nadat Prins Lars I met zijn beide adjudanten bij Ger en Greet de Groot en bij Hans en Anneke Schiebergen
waren geweest, gingen ze op bezoek bij Richard Preijers. Zij zijn allen lid van St Anneke. Ik was gevraagd
om bij Richard aanwezig te zijn, om enkele foto`s te maken.
Richard Preijers kreeg het ontbijt aangeboden omdat hij in het verleden als politicus het nodige voor het
Nijmeegse carnaval heeft gedaan. Maar vooral ook voor zijn bemoeienissen met St Anneke . Hij was een van
de mensen, die de gespreksavonden begeleidde, waaruit het boek `Revisie met Visie` is voortgekomen .
Dat heeft uiteindelijk geleid tot het huidige moderne St. Anneke.
Wat mij echter totaal verraste was dat er ook voor mijzelf een
Valentijns brunch klaarstond. De vierde vanuit St Anneke. Deze
werd mij aangeboden als dank voor mijn werkzaamheden binnen
diverse verenigingen, maar vooral voor mijn activiteiten voor
St. Anneke. Samen met Richard heb ik genoten van deze voortreffelijke brunch. Ik wil Prins Lars 1 dan ook heel hartelijk
bedanken voor dit leuke initiatief !
Jos van Gelder
23
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Kennismaken met de nieuwe Partners in Carnaval van St. Anneke …..
Willem’s Kaas uit Malden

www.willemskaas.nl

Willem’s Kaas is een onafhankelijke groothandel van de familie Van Dreumel uit
Malden. Drie generaties kaaservaring komen samen in dit familiebedrijf. Al ruim
60 jaar zetten zij zich in voor kaas van uitzonderlijke kwaliteit.
Met eigen merken als Willems’ en Roletta dragen zij bij aan het bereiken van
doelstellingen met betrekking tot klimaat, dierenwelzijn, weidegang en biodiversiteit.
Laten bezorgen? Dat doen ze gratis met een eigen duurzaam koeltransport.
Geïnteresseerde bedrijven kunnen rechtstreeks contact opnemen met het kaaspakhuis
aan de Ambachtsweg te Malden. Geen particuliere verkoop vanaf de groothandel.
Ambachtsweg 8, 6581 AX Malden. Telefoon: 024–67564 05
Janssen Juweliers Nijmegen
Bij hen vindt u een uitgebreide collectie horloges, trouwringen, gouden en
zilveren sieraden. Tevens het adres voor al uw reparaties van sieraden,
horloges & klokken. Diverse merken waaronder: Bering, Prisma, Vendoux,
Obaku, Hugo Boss Black, Citizen. Janssen Juweliers, altijd goed voor een
brilliant idee !
Burchtstraat 59, 6511 RB Nijmegen. Telefoon: 024-8458123
Steenhuis Electrotechniek B.V.
Steenhuis Elektrotechniek houdt zich voornamelijk bezig met het ontwerpen
en het bouwen van besturings- en pompinstallaties voor de industrie
en de semi-overheid.
Bijsterhuizen 21-04A, 6604 LG Wijchen. Telefoon: 024-3772523
Email: steenhuis.elektrotechniek@planet.nl
Kubus Centrum Nijmegen

www.kubusnijmegencentrum.nl

Modern en innovatief. Uw administratie overal en altijd beschikbaar? Dat kan.
Zij zijn specialist op het gebied van administratieve automatisering.
Berg en Dalseweg 122, 6522 BW Nijmegen. Telefoon: 06-52372828
Email: nijmegencentrum@kubus.nl

Taxi Correct
Zij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar! Naast luxe personenauto’s
hebben zij ook een luxe bus ter beschikking om meer mensen tegelijk te vervoeren !
Bij Taxi Correct wordt altijd gereden voor het goedkoopste tarief.
De taxirit is zoals de meesten wel noemen “net even anders, net even beter !”
Taxi Correct Nijmegen. Telefoon: 06-30409681
Email: info@taxi-correct.nl
Ambachtelijk Schildersbedrijf Gommers

Het bedrijf wordt al vanaf 2000 geleid door Han Gommers en is vooral actief in
de regio Nijmegen. Voor behang-, glas- en schilderwerk bent u bij Ambachtelijk
Schildersbedrijf J.A.J. Gommers aan het juiste adres. Hun opdrachtgevers zijn
particulieren, bedrijven en (gemeentelijke) instellingen. U kunt bij hen terecht
voor nieuwbouw, verbouw, restauratie en (groot) onderhoud.
Ambachtelijk Schildersbedrijf Gommers. Telefoon: 024-3587688
Email: info@gommersmalden.nl
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Uit de “ Oude doos “

Frans Veugelers was de eerste Knotsenburgse
Prins vanuit St. Anneke. Begin 1976 maakte de
stichting een keuze voor deze jonge St. Anneke
senator. In die tijd was het nog belangrijk dat je niet
samen mocht wonen dus moest Frans eerst met zijn
Jannie trouwen. In het seizoen 1976-1977 ging
Prins Frans den 1e dus voor in het Knotsenburgse
carnaval. Frans kwam in seizoen 1970-1971 bij
onze vereniging en hij had toen een slijterij aan de
Willemsweg te Nijmegen. In 1973 kwam hij al in het
bestuur en hij bleef dit tot 1980 doen. Tijdens zijn
regeerperiode heeft hij o.a. het dweilorkest van de
Blauwe Schuit, “d e Blue Mops”, gedoopt en hen de naam
gegeven. In het seizoen 1986-1987 werd hij voorzitter en dit
bleef hij doen tot 1989. In deze tijd werd Frans ook depothouder van Bavaria uit Lieshout en hij kreeg het erg druk met
de klandizie van dit Brabantse familiebedrijf. In 1990 heeft hij
de vereniging verlaten en werd hij nog maar weinig in het
Knotsenburgse carnaval gezien.
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Advertentie Willie W.
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Het recept van
Bereidingswijze:

Voorjaarssalade met witlof en
tomaatjes
Maak het jezelf makkelijk en geniet van een lekkere
salade! Een heerlijk gerecht hoeft niet altijd moeilijk te
zijn. Deze eenvoudige salade zet je zo op tafel en zal
gewaardeerd worden door je gasten !

Leg de in vieren gesneden tomaten in een
kom. Snijd de witlof in schijven en snijd
het bittere eruit: voeg toe aan de kom.
Rooster de pijnboompitjes. Klop de
ingrediënten voor de dressing door elkaar
en schenk deze over de tomaten.
Breng op smaak met zout en peper. Laat
de salade 1 uur marineren.

Na een klein half uurtje aan voorbereiding en een uurtje
marineren zal iedereen hiervan genieten. Hoewel een
vegetarische salade, een beetje up-spicen kan natuurlijk
altijd met een onsje uitgebakken spekjes er doorheen.

Serveertip:

Wat heb je nodig voor 4 personen ?

Bier:
een heerlijk koud Trappistenbiertje

Wijn:
lekker koel glas rode of witte St. Anneke wijn

• 500 gram cocktailtomaten, in vieren
• 1 struik witlof
• 3 el geroosterde pijnboompitjes

Voor de dressing:
•
•
•
•
•

3 el walnotenolie
1 el balsamico azijn
sap van halve citroen
½ tl fijne tafelsuiker
zout en peper

29

Partners in Carnaval en adverteerders.
Platina Partners

Zilveren 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)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abelia Hoveniers (8)
ABNAMRO Bank N.V. (18)
Hampton Bay Home Interiors (18)
Hermens Meubelbedrijf Interieurbouw B.V. (24)
Kubus Nijmegen Centrum (16)
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)
Taxi Correc t (18)
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 (16)
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-hypothekenbankzaken (20)

Adverteerders

Patrick Molemans
Theo Willems
Freek Zegger

Vrienden van St. Anneke
seizoen

2018 – 2019
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)
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