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Word Vriend van C.V. St. Anneke
Voelt u zich betrokken bij onze vereniging en wilt u graag C.V. St.
Anneke met een extra jaarlijkse bijdrage steunen? Dat kan als “Vriend
van C.V. St. Anneke”.
Voor €66,-- per jaar bent u al een vriend van St. Anneke.
Met uw jaarlijkse gift kunnen wij ons hard blijven maken voor een
mooi carnaval voor jong en oud. Als dank voor uw steun geven wij de
“Vrienden van C.V. St. Anneke” een aantal privileges zoals:
vermelding als vriend op onze website;
vermelding als vriend in ons bulletin;
digitale ontvangst van ons bulletin;
een vrijkaart voor onze Rheinische pronkzitting;
jaarlijks een presentje van onze vereniging.
Als vriend bent u geen lid van onze vereniging en heeft u als zodanig
ook geen rechten en plichten.
Ondersteun ons en wordt vriend!
Aanmelden kan via secretaris@st-anneke.nl
of bij een van onze senatoren.

Lijst met Partners in Carnaval
en Adverteerders
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Colofon:

Dit bulletin is een uitgave van de Nijmeegse Carnavalsvereniging St. Anneke en verschijnt 4x per jaar. (1 x als
programma)

Medewerkers bulletincommissie:

Marjo Albers, Mark Buck, Jos van Gelder, Jan de Groot en Fred Penninx

Advertentie exploitatie:

Jos van Gelder
Mail: secretaris@st-anneke.nl
Tel. 024-3559393 / 06-12698465
Bank: NL97ABNA0537240977
Website: www.st-anneke.nl
Facebook: facebook.com/cvstanneke
Twitter: twitter.com/cvstanneke
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Vanuit het bestuur…
Beste vrienden en vriendinnen
van St. Anneke,
De vakantie is weer voorbij, de
kiekjes zijn opgeslagen en buiten is
het volop herfst. Wij zijn intussen
alweer volop bezig met de voorbereidingen voor een nieuw carnavalsseizoen. Tijdens het Prinsenweekend van zaterdag 9 en zondag
10 november a.s. zal de aftrap gegeven worden met de prinsenproclamatie van de Stadsprins en de
Jeugdprins van Knotsenburg.
Tijdens de ALV van 23 mei 2019
hebben wij afscheid genomen van
onze penningmeester Jeroen Molleman. Jeroen heeft de afgelopen
4 jaar de schatkist van St. Anneke
op voortreffelijke wijze beheerd.
Jeroen: ontzettend bedankt voor je
inzet en weer welkom in onze Senaat.
Tegelijkertijd werd onze aspirant Martijn Baams gekozen tot
senator en daarna tot onze nieuwe
penningmeester. Martijn hartelijk
welkom in de Senaat en in het bestuur. Wij wensen jou veel succes
in je nieuwe rol. Ondergetekende is
statutair afgetreden, maar op verzoek van de senaat en het bestuur
nog in functie als voorzitter ad interim. Björn Tieleman zal een commissie vormen die op zoek gaat
naar een geschikte opvolger. Ook
voor de functie van bestuurder PR
& Sponsoring zoeken wij nog een
kandidaat.
Hoe het verder moet met de
Knotsenburgse Stadsoptocht is nog
een grote vraag. SOCN is volop
met de gemeente in gesprek, maar
dit heeft er nog niet toe geleid dat

er een bouwlocatie beschikbaar
is. Dus op tijd een mooie wagen
bouwen en klaar hebben voor de
optocht wordt wederom een groot
probleem.
In het voorbije seizoen moesten
we onverwacht onze carnavalslocatie verruilen voor de Waagh. Dit
bleek een groot succes. Daarom
zullen we daar ook dit seizoen
weer, gezamenlijk met Het Geberste Kruukske en ’t Swerte Schaop,
onze 4 dolle dagen doorbrengen.
Ook de constructieve en prettige
samenwerking met Kiek ze Kieke
zal een vervolg krijgen.
Wij hopen dat Samenwerken
binnen het Knotsenburgse Carnaval binnenkort gerealiseerd gaat
worden, als het rapport van de
federatiecommissie positief opgepakt wordt. De bedoeling is dat
aan het einde van dit carnavalsseizoen de SOCN zal worden omgevormd naar een Federatie, waarin
alle carnavalspartijen in Knotsen-
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burg zullen participeren. Hierdoor
krijgen alle verenigingen en overige carnavalspartijen een zetel in
de federatieraad, die het beleid van
een door hen gekozen bestuur gaat
vormgeven. Alle partijen krijgen
op deze wijze direct invloed op en
meer zeggenschap over het beleid
en het bestuur heeft een breder
draagvlak. Dit moet leiden tot een
intensieve samenwerking en een
stabiele toekomst van het Knotsenburgse carnaval.
St. Anneke zal sowieso een bijdrage blijven leveren aan het openbaar carnaval en vertegenwoordigd zijn in diverse commissies.
Daarnaast staan wij altijd open
voor verdere samenwerking met
andere partijen.
Want carnaval vier je niet alleen,
maar met z’n allen!
Namens het bestuur van de Nijmeegse
Carnavalsvereniging St. Anneke,
Hans Albers, voorzitter a.i.

Vaarwel en Welkom
De huidige redactie van het St. Anneke Bulletin wil Peter Janssen
heel hartelijk bedanken voor zijn enorme inzet en betrokkenheid bij ons
bulletin gedurende zeer vele jaren. Hij wist vanuit meerdere invalshoeken, waaronder vormgever, columnist, aanjager, historisch schatbewaarder en hoofdredacteur het bulletin tot een goed gelezen verenigingsblad te maken. Hij heeft zich hiervoor met hart en ziel ingezet en
zat eenieder regelmatig achter de vodden, niet alleen om stukken op
tijd aangeleverd te krijgen, maar ook om het bulletin door de senatoren
op tijd bij u in de brievenbus te laten bezorgen.
Peter heeft aangegeven zich op andere activiteiten in het openbaar
carnaval te willen richten en daarin al zijn energie te willen stoppen.
Wij wensen Peter daarin veel succes en plezier. Peter bedankt!!

Wij zijn tegelijkertijd blij dat
wij Fred Penninx bereid gevonden hebben om het stokje van
Peter over te nemen. Wij verwachten dat het bulletin onder
auspiciën van Fred, die zeer veel
ervaring heeft als redacteur en
vormgever, een andere uitstraling zal krijgen.
Wij heten Fred, die zich onderstaand aan u zal voorstellen,
dan ook van harte welkom bij St.
Anneke en in onze commissie,
waarbij we ernaar uitzien om
met hem samen te werken.

Beste mensen van St. Anneke...
Ik zal mij even voorstellen; mijn
naam is Fred Penninx.
Naast mijn werkzaamheden als
hoofdredacteur en vormgever
van De Heistal, doe ik ook nog de
vormgeving van Wijkblad Brakkenstein en Wijkkrant Hatert.
Ook ben ik voorzitter van SLAK
(Stichting Lindenholtse Activiteiten voor Kinderen), waar wij een
viertal grote activiteiten organiseren door het jaar heen, te weten Koningsdag, Zomervakantieweek, Halloween en Sinterklaas.
Daarnaast ben ik ook secretaris en
zanger bij Wereldmuziekkoor El
Mundo en dirigent van een vrijwilligerskoor in het Waterkwartier. En
of dat nog niet genoeg is ben ik ook
nog vrijwilliger in een zorgvilla
voor dementerende ouderen in
Arnhem, waar ik diverse (muziek)
activiteiten organiseer.
En als slagroom op de overbekende
taart ben ik in de maanden november en december ook nog overal
in Nijmegen en Arnhem te vinden
als de twee personages die in die
maanden actief zijn in Nederland.
Verder heb ik twee dochters, drie
kleindochters, een kleinzoon en
een achterkleinzoon.
Zoals je op nevenstaande foto kunt
zien, ben ik ook nog liefhebber van
‘het gulle leven’.
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Lieve vrienden van St. Anneke
Waar blijft de tijd? 67 jaar jong is onze vereniging en dit seizoen mag ik
alweer voor het vijfde jaar uw president zijn. Een mini-jubileum waarbij ik extra blij ben onderdeel te mogen zijn van onze geel-groene familie. Want dat is iets wat ik de laatste tijd vaker hoor: het familiegevoel
komt weer terug bij St. Anneke. Een verdienste van bestuur en senaat
die zich hebben ingezet op verjonging en samenwerking met behoud
van onze tradities. Want -ik heb het al vaker gememoreerd- een club als
St. Anneke kan alleen maar richting de 70 jaar gaan door de inzet van
zovelen in verleden, heden en toekomst. En altijd: belangeloos!
Mijn voorwoord nu is dan ook
een groot eerbetoon aan alle mensen die zich gedurende de jaren
hebben ingezet voor onze vereniging. Dankzij hen kleurt Knotsenburg nog altijd voor een belangrijk
deel groen-geel met de carnaval,
staat de Waagh ouderwets en afgeladen vol tijdens de carnavalsdagen en organiseren we nog ieder
jaar een Pronkzitting om trots op
te mogen zijn. Dat mogen we nooit
voor lief nemen, en daar neem ik
mijn steek dan ook met een diepe
buiging voor af.
Tegelijkertijd kijk ik alweer met
plezier vooruit naar een nieuw
seizoen. Eind oktober de presentatie van onze nieuwe jaaronderscheiding, 2 november het Kiek ze
Kieke-Schlagerfestival (met ook dit
jaar weer St. Anneke-inbreng, kan
ik u uit betrouwbare bron vertellen) en op 9 november de prinsenproclamatie. Nadat ik vorig jaar
een totaal onschuldige opmerking
daarover gemaakt heb, kregen sommigen van u wel erg wilde gedachten over wie er prins zou worden.

Dat laat ik dus voor dit jaar maar
achterwege, maar als kersvers lid
van de Proclamatiecommissie, durf
ik wel te zeggen dat het een avond
wordt om van te genieten.
En datzelfde geldt natuurlijk
voor onze Rheinische Pronkzitting in de Jan Massinkhal op 18
januari 2020. Het programma is al
bijna compleet, onze Topper is in
extreem petit comité bekend en eigenlijk kan ik alweer niet wachten
tot het zover is. Dus waarom lang
wachten met kaarten bestellen?
Meldt u zich vandaag nog bij onze
secretaris!
Tot slot: niet alles in Knotsenburg gaat van een leien dakje. Komend seizoen nemen we afscheid
van De Vrolijke Heikneuters, een
vereniging met wie we jaren met
plezier hebben opgetrokken. Ook
rondom de optocht zijn er nog veel
onzekerheden, door een gemeente
die niet met plezier over de burg
wil komen. Is dat alles reden voor
pessimisme? Nee, zou ik willen
zeggen. Als we willen dat carnaval
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in Knotsenburg ook de komende
67 jaar toekomst heeft, zullen we
naast samenwerking ook overal
moeten laten zien wat een prachtig
feest carnaval is. Ik ben ervan overtuigd dat we, door het plezier dat
ons bindt uit te stralen, een feest
kunnen neerzetten dat geen gemeentelijke of andere overheid ooit
kan stoppen.
En dan is het maar goed om
dankbaar te zijn voor al die mensen
die bijdragen aan onze vereniging;
nogmaals: grote grote dank! Door
jullie gaan we een goud-geel-groene toekomst tegemoet, vandaag,
morgen en de lange tijd die komen
gaat.
Driewerf alaaf,
Mark Buck, President
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Welkom Ryan Janssen als aspirant-senator
Graag verwelkomen wij Ryan
Janssen, die in de afgelopen senaatvergadering gekozen is tot aspirant senator. Hij zal met zijn 25 jaar
en als één na jongste van de senatoren, de gemiddelde leeftijd van de
senaat beduidend verlagen.
Ryan woont en werkt in Nijmegen en is in het dagelijks leven als
ICT engineer werkzaam bij VDP
Automation. Ryan houdt vooral
van veel gezelligheid en waar vind
je dat meer dan tijdens het carnaval? Hij heeft meerdere hobby’s zoals darten, voetbal, gamen en ICT
techniek.
Ryan zal zich bij St. Anneke bezig gaan houden met ICT gerelateerde zaken zoals de website en
social media. Hij is als zodanig ook
lid van de commissie Drukwerk,
Bulletin en Social media.

Op zoek naar lekkere,
verantwoorde koﬃe op je werk?
Bij Coﬀee@Work hanteren wij
een all-in-one concept.
Kwaliteit koﬃe én kwaliteit
machines, gewoon bij jou op je werk.
Uiteraard bezorgd op locatie.
Kijk voor alle mogelijkheden op

Alsof je even thuis bent
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Geel-groene vrienden van St. Anneke
Dat er ooit nog een stukje van mij in het bulletin van St. Anneke zou verschijnen, had ik niet verwacht.
Maar dat is carnaval in Knotsenburg: de mooiste en bijzonderste dingen worden mogelijk, en ik
ben dan ook blij met de gelegenheid om jullie in jullie eigen blad te
mogen toespreken. Want carnaval
komt nu wel langzaam heel dichtbij. En dit jaar willen wij als kabinet
er een bijzonder feestje van maken,
zeker bij St. Anneke.
Komende weken zullen jullie
erachter komen wie wij zijn, maar
gelukkig weten wij al een hoop van
jullie. Een vereniging met een rijke
traditie, maar ook met oog voor de
toekomst! Ons kabinet heeft veel
respect voor de manier waarop jullie samen met twee andere mooie
verenigingen De Waagh hebben
laten stralen tijdens het afgelopen
carnavalsseizoen. In Knotsenburg
is het altijd bal, maar bij St. Anneke was het dat altijd al! Met jullie
Rheinische Pronkzitting, de drukbezochte carnavalsavonden en jullie bijdrage aan veel activiteiten in
het Knotsenburgse is St. Anneke
een van die verenigingen waar
Knotsenburg trots op mag zijn. En
daar willen wij als kabinet dan ook
graag veel aandacht aan besteden:
we willen carnaval vieren bij de

verenigingen, tussen de carnavalisten. Dit seizoen wordt voor ons
anders dan andere jaren, maar toch
willen we carnaval vieren zoals we
dat normaal ook zouden doen.
Quasi-nieuwsgierig zijn we
wel naar wie jullie Topper dit jaar
is. We weten dat het met de Topper van St. Anneke altijd goed zit,
maar toch… Is het weer iemand
met Nijmeegse roots? Wordt het na
een jaartje een man toch weer een
vrouw? Met andere woorden: mag
ons kabinet straks met Nimweegse
Annie op het podium? Of toch met
Annie Driesse uut de Biesse? Misschien is dat laatste wel een goede
opmaat naar nog meer vrouwelijke
activiteit in jullie vereniging…?
Hoe dan ook: we verheugen ons op
een knotsgezellig feest bij St. Anneke.
Samen gaan we er een prachtig
feest van maken, daar zijn wij als
kabinet van overtuigd. En als we
zo ontvangen worden zoals vorige
kabinetten bij jullie zijn ontvangen,
dan hebben wij niets te wensen
over. Alhoewel… Kan het emotionele afscheid door jullie president
bij De Waagh dit jaar misschien
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achterwege blijven? November
moet nog beginnen, maar van afscheid nemen willen we absoluut
niets weten. Laat ons maar in jullie midden samen vieren dat het in
Knotsenburg altijd bal is!
Tot snel!
Kabinet 2019/2020
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Beste leden van St. Anneke
topscherm aan Sint Anneke zit te
denken? Nou het antwoord is simpel: er is aan mij gevraagd om als
aankomend jeugdprins een stukje
te schrijven voor jullie bulletin. En
nu ik zo over het e.e.a. nadenk is
het best lastig om iets te schrijven
zonder al teveel prijs te geven.
Pascal onze Chef Protocol heeft
samen met zijn Inge tijdens een
heel gezellige avond ons, de pages,
adjudanten en mijzelf, aan elkaar
voorgesteld, erg spannend! Hoe dit
allemaal is gegaan houden we voor
onszelf net als de namen van mijn
superleuke pages. Ook mijn naam
ga ik natuurlijk nog niet verklappen, terwijl mijn adjudanten Frank
en Joost voor jullie allang geen onbekenden meer zijn.

Al een tijdje zit ik naar het witte beeldscherm van mijn laptop
te turen en langzaam zak ik weg
in gedachten, gedachten die gaan
naar jullie geweldig enthousiaste
vereniging. U zult zich nu wel afvragen waarom ik voor een lap-

Wat ik wel alvast wil, kan en
mag verklappen is dat wij allemaal
ontzettende carnavalisten zijn en
dat carnaval wat ons betreft het
mooiste en tofste feest is wat er
bestaat. Ook onze ouders vinden
carnaval erg leuk en waarschijnlijk
hebben zij ons met dat virus aangestoken. Dat is zeker niet vervelend.
Wat ook zeker geen geheim is, is
dat uw vereniging voor ons zeker

niet onbekend is. Wij waarderen
het dan ook zeer dat jullie ook erg
actief zijn voor de jeugd in Knotsenburg.
Aan enthousiasme ontbreekt het
ons zeker niet. De avonden waarop
we bij elkaar komen als kabinet ter
voorbereiding op wat ons te wachten staat zijn al een feest op zich,
dat belooft nog wat! Ik ben apetrots
op dit jeugdprinsenkabinet. Ik zou
er al heel veel over kunnen en willen vertellen, maar dan is het risico
dat ik iets verklap groot, denk ik.
Dat Sint Anneke tot een van
de oudste verenigingen van Knotsenburg behoort wordt vaak benoemd. Maar ik zou toch liever benadrukken dat jullie, ondanks de
leeftijd van 67 jaar, juist een ontzettend jeugdige uitstraling hebben.
Veel jongeren voelen zich met Sint
Anneke verbonden, dat zie je terug in jullie activiteiten en de wijze
waarop jullie de jeugd bij carnaval
betrekken. Daar dragen wij dit seizoen graag ons steentje aan bij!
We hebben een heel seizoen
waarin we elkaar beter kunnen leren kennen en wij gaan er samen
met jullie een mooi tof feest van
maken. Wij kijken uit naar de bezoeken aan uw vereniging!
3 maal een Knotsenburgs Alaaf!!!
Jeugdprins ????
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Limburgs zuurvlees

Snijd het vlees in blokjes. Bestrooi met peper en zout. Verhit de helft van de boter in een
braadpan tot het schuim begint weg te trekken.
Schep de helft van het vlees in de pan en bak
het al omscheppend tot het vlees lichtbruin
van kleur is. Voeg de rest van het vlees toe
en bak alles al omscheppend heel lichtbruin.
Schenk de azijn en het warme water langs de
wand van de pan bij het vlees. Voeg de laurierblaadjes, jeneverbessen en kruidnagels toe.
Breng aan de kook en doe de deksel op de pan.
Stoof het vlees 1 uur op laag vuur.
Snipper de ui. Verhit de rest van de boter in
een koekenpan en bak de ui in 5 min. al omscheppend goudbruin. Snijd de ontbijtkoek
in blokjes. Schep de uien met de appelstroop
en ontbijtkoek door het vlees en stoof nog 1
½ uur. Voeg eventueel nog een scheutje warm
water toe. Breng het zuurvlees op smaak met
suiker, peper en zout.

Eerder zoet dan zuur dit gerecht: het zuur
van de azijn wordt overstemd door de zoete
appelstroop en peperkoek.
Ingrediënten (4 personen)
• 600 g runderriblappen (op kamertemperatuur)
• 50 g ongezouten roomboter
• 100 ml witte wijnazijn
• 100 ml kraanwater (warm)
• 4 blaadjes gedroogde laurierblaadjes
(zakje)
• 4 jeneverbessen
• 3 blaadjes kruidnagels (potje)
• 4 uien
• 2 sneetjes ontbijtkoek
• 4 el appelstroop
• 1 el donkere basterdsuiker

Heerlijk met Belgische frieten
en een koud biertje!
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Dank aan onze Partners in Carnaval
en onze Adverteerders
C.V. St. Anneke bedankt al haar Partners in Carnaval en haar adverteerders voor hun steun gedurende
het seizoen 2018-2019.

Welkom aan onze nieuwe Partners:
Gelukkig zijn wij er ook in geslaagd om weer een aantal bedrijven aan ons te binden en hen heten wij
dan ook van harte welkom.

Helaas hebben wij, onder grote dank voor hun geweldige steun gedurende vele jaren, afscheid moeten nemen van enkele Partners te weten:
• Café Zaal Groenewoud
• SmartDomotica BV
• Hermens Meubelbedrijf & Interieurbouw
• Post Technical Supplies Nijmegen
• Sannij Bouwbedrijf
• Boutje van Woutje

Gouden Plus Partners:
• Coffee at Work uit Barneveld
• De Waagh Nijmegen
Zilveren Partners:
• Computron Automatisering uit Malden
• Konings & Meeuwissen Accountants uit Nijmegen
• Zuiderhuis verzekerings-, hypotheek- en bankzaken uit Nijmegen
• Rik’s Fietsenmakerij uit Nijmegen

Als adverteerders stopten:
• Arend Elings Montagebedrijf
• Bloemsalon Flora

Namens de sponsorcommissie,
Hans Albers, coördinator

Graag bevelen wij al onze sponsoren en adverteerders bij u aan.
Want…

Sponsoren zijn er voor ons – wij voor onze sponsoren – onze sponsoren voor onze sponsoren
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Even kennismaken met de
nieuwe Partners in Carnaval
van St. Anneke
uitmuntende service kun jij het beste uit jezelf halen.
Wil je weten hoe? Neem dan contact met Computron
op! Voor meer informatie: kijk op de website.
Website: www.computron.nl

Gouden Plus Partner: Coffee@Work Barneveld

Zilveren Partner: Konings & Meeuwissen Accountants Nijmegen
Als expert leveren zij betrouwbare professionele koffieapparatuur op basis van eerlijk advies op maat.
Daarnaast zorgen zij voor periodiek onderhoud en levering van koffie en bijproducten. Hun eigen team van
ervaren monteurs zorgt voor een perfecte installatie en
afstelling van de koffiemachine.
Website: www.coffeeatwork.nl

Gestart als ‘Dé accountant in de regio Nijmegen’ en
uitgegroeid tot een partner die de focus op ondernemen biedt. Ze zijn een breed financieel dienstverlener
met vestigingen in Nijmegen, Beuningen en Oss. Voor
u betekent dit één partner die ervoor zorgt dat u kunt
doen waar u goed in bent: ondernemen. Ze weten
wat ondernemen inhoudt, ze kennen de ondernemers
waarvoor ze werken, maar ook de problematiek en
vraagstukken waar u als ondernemer mee te maken
heeft of kunt krijgen. Vanuit dat oogpunt blijven zij
kijken waar zij u kunnen ondersteunen.
Website: www.konings-meeuwissen.nl

Gouden Plus Partner: De Waagh Nijmegen

De Waagh, het stadscentrum van Nijmegen
Ze overdrijven niet als ze zeggen dat de Waagh het
mooiste gebouw is van Nijmegen. Hier hoort natuurlijk een geweldige ervaring bij en dat is dan ook precies waar zij voor staan. Een lekker hapje eten, een
grandioos feest neerzetten of genieten van een heerlijk
drankje op hun zonovergoten terras; alles is mogelijk.
De Waagh stelt Nijmegen centraal. Ook tijdens carnaval 
Het stadscentrum van Nijmegen, een plek waar je
kunt eten, drinken, feesten en werken.
Website: www.dewaaghnijmegen.nl

Zilveren Partner: Rik’s Fietsenmakerij Nijmegen

Zij zijn een kleine fietsenmakerij aan de Hatertseweg
175 in Nijmegen en heten u graag welkom in de werkplaats en winkel. Hun doel is als buurtwinkel om snel
en vakkundig uw fiets te repareren of te onderhouden.
Uw fiets is daarom ook in goede handen bij hen; persoonlijke benadering is een van de sterke punten van
deze fietsenmaker . Aandacht die, aldus Rik, soms nog
weleens gemist wordt bij andere winkels U bent van
harte welkom om langs te komen, een praatje te maken of voor een kopje koffie.
Website: www.riks-fietsenmakerij.nl

Zilveren Partner: Computron Automatisering Malden

Computron is een team van innovatieve, gedreven,
ondernemende en een tikkie eigenwijze professionals.
Hun doel? Jouw partner zijn in de digitale transformatie. Met hun passie voor techniek, advieskracht en
19
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Belangrijkste items uit de
Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 23 mei 2019
Tijdens de ALV waren er naast
het bestuur 15 leden aanwezig.
De secretaris presenteerde het
jaarverslag van het carnavalsseizoen 2018-2019. Hierin vind je een
fraai overzicht van alle activiteiten
en festiviteiten in het afgelopen
seizoen. Het leden aantal bij St Anneke is gelijk gebleven en er waren
7 commissies actief, gevormd door
senatoren en een aantal meewerkende leden.

De boekhouding was weer uitstekend op orde en daarom ook
goedgekeurd door de kascontrolecommissie. Op basis van het goedgekeurde financiële jaarverslag
werd de penningmeester en het
bestuur decharge verleend door de
ALV.
Martijn Baams werd door de
aanwezigen unaniem gekozen tot
senator en tegelijkertijd tot nieuwe
penningmeester van St. Anneke als

opvolger van Jeroen Molleman.
Daarna
werd de begroting
voor het seizoen 2019-2020 gepresenteerd door de nieuwe penningmeester, waarna goedkeuring
volgde door de ALV.
Het volledige verslag van de
ALV kunt u vinden op de website
van St. Anneke

Samen staan we sterker!!
De laatste tijd zijn wij als senatoren actief bij diverse
hardloopactiviteiten die worden georganiseerd door
Stichting Zevenheuvelen.
Denk hierbij aan de 7-Heuvelenloop, Marikenloop
en de Stevensloop.
Door hieraan ons steentje bij te dragen, maken wij
het voor de penningmeester iets gemakkelijker om de
begroting rond te krijgen.
Nu is onze vraag: zijn er leden die ook een handje
willen uitsteken bij deze lopen.
Want hoe meer handjes, des te groter is de bijdrage
die wij tegemoet kunnen zien, vandaar de titel Samen
Staan Wij Sterker.

Daarnaast ontvang je als je meedoet een multifunctioneel loopshirt en leer je de aanwezige senatoren ook
via een andere kant kennen.
Na afloop is er het traditionele drankje, dat wij gezamenlijk ergens zullen pakken.
Dus schroom je niet en kom ons ondersteunen bij
een van de lopen.
Via onderstaande website ontvang je meer informatie en schrijf je je gemakkelijk in.
www.nnzevenheuvelenloop.nl/over-ons
Alvast dank namens ons allen,
Gertjan Baams, senaat St Anneke
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St. Anneke’s wijnactie 2019

“En ik dronk er een
wijntje, maar niet uut
een glas. Ik hield er
met beide handen een
hele emmer vast”.
Groadus fan Nimwegen, 1978

Ook dit jaar is er weer
de mogelijkheid om de wijn
voor je kerstdiner, nieuwjaarsborrel of aanvulling
voor je wijnkelder, door St.
Anneke te laten verzorgen.
Voor de, inmiddels traditionele, wijnactie zijn we dit jaar terecht gekomen in één
land:
La Bella Italia!
En niet voor niets. Italië is een van de grootste wijnproducenten ter wereld. In Europa reist de wisseltro-

fee voor grootste producent tussen
Frankrijk en Italië. Bovenal is Italië
een enorm divers wijnland. Elke
Italiaanse regio produceert wijn en
elk heeft haar eigen specialiteiten.
De Italianen drinken zelf dan
ook graag een glaasje wijn. Gemiddeld mag de Italiaan jaarlijks genieten van zo’n 42 liter
wijn per persoon. In Nederland is dat 24 liter per persoon. Wil je je helemaal roomser dan de Paus voelen:
In Vaticaanstad drinken ze 72 liter wijn per persoon en
daarmee zijn zij wereldrecordhouder!

Sicilia
We doen Sicilië enorm te kort door bij dit eiland alleen te denken aan Don
Corleone, door Marlon Brando gespeeld in Francis Ford Coppola’s meesterwerk ‘The Godfather’ uit 1972. Sicilië is namelijk al meer dan 4000 jaar de
meest productieve wijnregio van Italië. De vruchtbare, vulkanische grond op
het eiland van de vulkaan Etna, zorgt ervoor dat wijnbouw al eeuwenlang
het belangrijkste product van de Siciliaanse landbouw is. Sicilië kent meer
dan 30 wijnstreken en meer dan 20 verschillende keurmerken (DOC), die
herkomst en kwaliteit.

Grillo
Grillo is een specialiteit van Sicilië. Deze witte wijn is heerlijk
fris en heeft enorm veel smaak.
Fruitig van smaak, perzik, met
honing en amandel in de neus.

Merlot
Een fijne toegankelijke rode
wijn. Mooie smaken van roodfruit en aardbeien. Prima bij
een borrel met kaas, maar ook
prima bij gegrild vlees

An offer you can’t refuse!
Speciaal voor St. Anneke zijn deze vloeibare lekkernijen voorzien van een
uniek etiket! Het oog wil ook wat!
Deze limited edition is nu te bestellen via: secretaris@st-anneke.nl!
Voor slechts €7,50 per fles of per doos van 6* voor de waanzinnige prijs
van slechts € 42,-!
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Nieuw dit jaar is dat we dit jaar
ook een mousserende wijn hebben. ‘Bubbeltjes’. Mèt kurk,
dus ook geschikt voor 1 januari
of een Formule 1 overwinning.
Een mooie droge Italiaanse prosecco, met een stevige bubbel.
Heerlijk als aperitief, maar ook
lekker bij een dessert met fruit.
Of in een cocktail, om jezelf
echt te verwennen!
In het volgende bulletin vind je
diverse cocktailrecepten!

	
  

De	
  belangrijkste	
  punten	
  voor	
  u	
  op	
  een	
  rij:
• Uitgebreide	
  lunch-‐	
  en	
  à	
  la	
  carte	
  kaart	
  
• Driegangen	
  keuzemenu	
  vanaf	
  €	
  21,50	
  p.p.	
  	
  
• Drie	
  multifunctionele	
  zalen	
  geschikt	
  voor	
  lunches,	
  diners,	
  
bruiloften,	
  partijen,	
  vergaderingen	
  en	
  buffetten.	
  	
  
Complete	
  
vergader-‐	
  en	
  feestarrangementen	
  	
  
•
• Cadeaubonnen

	
  7	
  dagen	
  per	
  week	
  geopend!
T:	
  024-‐3556902	
  |	
  www.valdin.nl	
  |	
  info@valdin.nl	
  	
  
Van	
  Peltlaan	
  4	
  |	
  6533	
  ZM	
  |	
  Nijmegen
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Prinsenproclamatie
9 november 2019

Inschrijving kaarten 67ste
Rheinische Pronkzitting
van start gegaan

Op zaterdag 9 november 2019 wordt de nieuwe
stadsprins bekend gemaakt tijdens een feestelijke
avond in de Vereeniging. Wie wordt de opvolger
van prins Lars 1?

Vanaf heden kunnen er weer kaarten gereserveerd worden voor onze 67ste Rheinische Pronkzitting op zaterdag 18 januari 2020 om 19.30 uur in
de Jan Massinkhal.

Wilt u als lid hier ook bij aanwezig zijn, dan
kunt u kaarten bestellen bij onze secretaris:
secretaris@st-anneke.nl.

Wilt u kaarten bestellen, stuurt u dan een email
naar onze secretaris: secretaris@st-anneke.nl .

De kosten van de toegangskaarten bedragen
€ 20,=.

Ook uw vrienden en kennissen die nog geen lid
zijn, kunnen voor kaarten bij de secretaris terecht.

U krijgt een email als de kaarten binnen zijn en
na overmaking van de kosten ontvangt u de kaarten.

2019

Agenda

2020

Zaterdag 2 november 2019:

Zaterdag 18 januari 2020:

Kiek ze Kieke Schlagerfestival

67ste Rheinische Pronkzitting in de
Jan Massinkhal

Zaterdag 9 november 2019:

Zondag 19 januari 2020:

Prinsenproclamatie in de Vereeniging

Senaat-en Ledenontbijt in Roomsch
Leven

Zondag 10 november 2019:
Jeugdprinsenproclamatie en Prinsenreceptie in de Vereeniging
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Wie wordt

Boerenbruidspaar
seizoen 2019-2020?
Tijdens de Prinsenproclamatie op zaterdag 9 november a.s. in
Concertgebouw De Vereeniging
zal niet alleen de nieuwe Prins
van Knotsenburg bekend gemaakt
worden, maar eerder die avond zal
het 44ste Boerenbruidspaar zich
voorstellen op het podium.
Na het prachtige on-echtpaar
Brigitte en Geert van het vorig seizoen staan nu ook weer twee enthousiastelingen in de wacht om
te gaan genieten van een heerlijk
seizoen. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de S.O.C.N. op 4 januari 2020 zal het nieuwe koppel zich
verloven en kunnen de Knotsenburgers nog beter kennis maken
met het aanstaande bruidspaar. De

Boerenbruiloft staat uiteraard gepland op de dinsdag van de carnaval. 25 Februari 2020 zal dit 44ste
Boerenbruidspaar in de onecht
verbonden worden en zal aansluitend hieraan een grootst opgezette
receptie gehouden worden. Hierbij zijn alle Knotsenburgers, verenigingen, hoogwaardigheidsbekleders en alle boeren, burgers en
buitenlui van harte welkom. Is de
boer of boerin iemand van de Woaterjokers, KiekzeKieke, Blauwe
Schuit of??? Doe een gok en voorspel of misschien iemand van St
Anneke onderdeel is van het Boerenbruidspaar 2019- 2020.
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Mail de naam van degene die jij
denkt dat of de boer of de boerin is
naar: jan@socn.nl
In het bulletin van december laten we weten wie het goed geraden
heeft!
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Moenen en Mariken

blieve nuile!

Nog iets ofer onse Hubert; hoe flikt tie ut toch om
altied op het eigenste gewicht te blieve? Wij denke dat
ie een persoonlijke Nimweegse Sonja Bakker op ut gemeentehuus mot hebbe?
Nu we het toch ofer lekker smikkelen, bunkeren,
snacken of hoe je ut oek wil noeme, hebben; wij sien de
tied nog nie vergete van alle friettenten van Groenen,
of ien het midde van nacht een vette bek hoale bij Vette
Herman; lang leve het bruine fruit!
Nou sien wij op soek nuir de beste plekke wuir je tegesweurdig een goeie bodem kén legge veuraf of wuir
je nog kén smikkelen as het feestje veurbij is. Duir sien
veule plekke die top sien: frietjes bij Vuurens, een bie
tje shoarma bij Ugala (kiek eiges muir es of je Ugala
I, II of III kiest) of as letste bij de kiosk op ut Keizer
Karelplein.
Kenne jullie ons en dus oek je eige helpe oan goeie
bunkerplekke om te eten? Mail muir noar ons en dan
geve wij het wel wér deur oan alle Knotsenburgers.

Beste minse, Knotsenburgers, luitjes fan St. Anneke
Moenen en Mariken sien een bietje boos, een bie
tje verdrietig en toch oek wer een bietje vrolijk..
As een duuveltje uut een doosje kwam Moenen
bij Mariken om sien hert te luchte. Wa hattie te nuile? Luuster en huiver.
Wij hebben het prima stuk gelese fan de veurzitter
van de SOCN, Wilfred, ien De Gelderlander. Een prima stuk, muir wuir ut ofer ging is nie so prima. Onze
verenigingen motten toch een ruumte hebbe om oan
de woages te werke? Om mooie dinge ien mekuir te
zette veur de loopgroepe??
Wanneer kumt ut nou es goed ien de bullekes van
de gemeenteraad as ut git ofer kernaval? Ze motten
toch wete dat ut git um een volkscultuur; en die mot
je koestere!
Hoe trots we oek sien op onse burgervader; met
de kernaval hét ie altied mooie pekskes oan, muir hij
mot nou toch effekes ingrijpe… Sien jullie da met ons
eens??

En as loatste: as je iets wit wat ien ons volgende
stukske moet komme, doe muir naor:
moenenmariken@outlook.com
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St. Anneke’s partners in
Carnaval en adverteerders
Platina Partners:
• Adviesbureau Korsten
• De Gebittenmaker (32)
Gouden Plus Partners:

Zilveren Partners:

Bronzen Partners:

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Küchen und Wohnen Hans te
Wildt (2)
Weijers Riooltechniek (30)
Luxor Custom Printing Solutions (12)
De Mul Zegger Notarissen en
Advocaten (2)
Harting Oogmode - Oogzorg
(30)
Willem’s Kaas(28)
Coffee at Work (9)
De Waagh Nijmegen (32)

Gouden Partners:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bakkerij Holland (10)
De Variabele (14)
Sanadome Hotel & Spa Nijmegen (4)
Janssen Juweliers Nijmegen
(22)
Stouthamer Catering (10)
Busser hoogwerkerverhuur en
boomonderhoud (20)
Restaurant Valdin (24)
Wico Living & Colors (22)
Steenhuis Electrotechniek (16)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abelia Hoveniers (8)
Wijnhandel “In de Blauwe
Druif” (8)
Zegt U het maar! Kappers (8)
ABN AMRO Bank (16)
Van der Weerden Bandenservice (16)
Soundpoint.nl (26)
Uit koken (12)
Hampton Bay Home Interiors
(16)
Ruud de Vries juwelier-horloger (20)
VerheesPlus Reclame (24)
Toonen Reizen (14)
Mengedé Accountants (24)
Doorman Audio-Video-Huish.
app. (30)
Kubus Nijmegen Centrum (14)
Taxi Correct (20)
Computron Automatisering
(26)
Konings & Meeuwissen
Accountants (11)
Zuiderhuis verzekeringenhypotheken-bankzaken (20)
Rik’s Fietsenmakerij (26)

•
•
•

Adverteerders:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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P.A. Geluid (12)
Kuijpers Beveiligingssystemen
BV (26)
VOTEX Mannenmode (12)
Soeteman Makelaardij (26)
Ambachtelijk Schildersbedrijf
Gommers (14)

Café DAEN (12)
De Haas Verhuur (10)
Drukkerij Junior (10)
Geerling Optiek (24)
Loeffen Tuin & Interieur Decoraties (8)
Snackbar Piccadilly (22)
Schildersbedrijf Fred van Rossum (26)
Woonlink (8)
Ambiance Zonwering Nijmegen (28)
Kids & Cooking (24)
DA Drogisterij & Parfumerie
van Marwijk (13)
ALBO (14)
Godschalk Natuursteen en
Grafmonumenten (22)
Haefkens Tapijtshop (18)
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