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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.

Bestel de St. Anneke pin!
Zo laat je zien dat je onze vereniging een warm hèrt 
toedraagt, door haar op je hèrt te dragen.
Je kunt de pin bestellen door te mailen naar:
secretaris@st-anneke.nl

De Pin is ook verkrijgbaar voorafgaand aan de 
Rheinische Pronkzitting en tijdens het Internatio-
nale Prinsentreffen. 
Kosten Pin: € 2,60, 1 Knots of 1 Jan Massinkhalmunt
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Vanuit het bestuur...
Vrienden en Vriendinnen
van St. Anneke,

Met de Prinsenproclamatie is de 
aftrap voor het seizoen 2019-2020 
weer gegeven. En hoe!
Onze president Mark Buck is 
uitgeroepen tot de nieuwe Stads-
prins Mark 1 van Knotsenburg. 
Wat een eer. Wij zijn natuurlijk 
hartstikke trots op hem en felici-
teren hem van harte. Samen met 
zijn kabinet, de pages Danique 
Wolf en Quinty van den Berg en 
de adjudanten Kevin Koppers en 
Sjoerd van den Broek zal hij ons 
vol enthousiasme in het carnaval 
voorgaan. Tijdens deze avond 
werden  wij ook nog blij verrast 
dat onze senator Jeroen van de 
Bosch en zijn Marieke werden 
voorgesteld als het toekomstige 
boerenbruiloftspaar. Geweldig! 
In de stadsraad werden wij bo-
vendien ook nog vertegenwoor-
digd door onze senator Melvin 
van der Wielen. Al met al was er 
veel geel/groen op het podium: 
fantastisch toch?!

Op bestuurlijk terrein is er ook 
van alles te melden. S.O.C.N. heeft 
een financieel moeilijk jaar gehad 
en ook voor de boeg. De subsi-
die van de Gemeente Nijmegen 
is zwaar onvoldoende. Van de                
€ 7.500,-- subsidie gaat 2/3 deel 
weer retour aan leges voor vergun-
ningen en precariorechten.

Ons gemeentebestuur, bestaan-
de uit vele import-Nijmegenaren, 
heeft het carnaval afgeschreven en 
ziet het ook niet als een cultuurui-
ting. Dit heeft er in geresulteerd 
dat het voorstel van de oppositie 
om de subsidie te verhogen naar 
€ 25.000,-- het in de gemeenteraad 

niet heeft gehaald. De gevolgen 
hiervan zullen wij zeker gaan mer-
ken. Bovendien is een bouwlocatie 
voor de carnavalsoptocht voorlo-
pig ook nog niet in beeld.

Dit betekent dat wij met de op-
tocht geen wagen hebben. Hier-
door zal het een uitgeklede optocht 
worden hetgeen een aanfluiting 
voor onze stad zal zijn. 

Daarnaast zal er op korte termijn 
een besluit vallen om de S.O.C.N. 
om te zetten in een federatie.

Hierdoor zullen alle partijen in 
het carnaval hun verantwoording 
gaan dragen en samen gaan wer-
ken, hetgeen in  de komende tijd 
een must zal zijn om het carnaval 
in  Knotsenburg te kunnen laten 
overleven. 

St. Anneke heeft de samenwer-
king al jaren gezocht. Voorbeelden 
hiervan zijn de samenwerking met 
C.V. Kiek ze Kieke (optocht en soci-
ale zittingen) alsmede de vier dolle 
dagen in de Waagh met C.V. 

Het Geberste Kruukske en C.V. 
’t Swerte Schaop. Daarnaast par-
ticiperen wij in diverse commis-
sies van S.O.C.N. Voorlopig gaan 
wij door op de ingeslagen weg en 
staan we open voor nog verder-
gaande samenwerking.

Volgende maand houden wij 
wederom onze Rheinische Pronk-
zitting. Het belooft weer een mooie 
avond te worden, zeker met de 
komst van het kabinet van Prins 
Mark 1. Ook het jeugdkabinet van 
Jeugdprins Sem 1 zal deze avond 
acte de préséance geven. 

Na het succes van het afgelopen 
seizoen brengen we ook dit jaar de 
carnavalsdagen weer door in De 
Waagh. Ook hiervoor zijn de voor-

bereidingen in volle gang. Dinsdag 
25 februari 2020 vieren wij daar  de 
after party aansluitend aan de re-
ceptie van ons boerenbruiloftspaar 
Jeroen en Marieke. In februari ont-
vangt u het carnavalsprogramma 
voor de 4 dolle dagen, maar na-
tuurlijk kunt u op onze website alle 
informatie volgen met betrekking 
tot onze activiteiten. 

Voor nu wens ik u allen sfeer-
volle en gezellige kerstdagen toe 
en natuurlijk een spetterende jaar-
wisseling. En bovenal… voor 2020 
een gezond, gelukkig en carnava-
lesk top jaar!

Namens het bestuur van de
Nijmeegse Carnavalsvereniging
St. Anneke (opgericht 1952)
Hans Albers, voorzitter a.i.
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Beste carnavalisten van Sint-
Anneke,

Op 1 mei ben ik gekozen door 
de leden van St-Anneke tot nieuwe 
penningmeester. Dit stokje heb ik 
overgenomen van Jeroen Molle-
man. Nu is mij gevraagd om wat 
over mijzelf te vertellen. Ik ben 
Martijn Baams, 20 jaar oud en sinds 
5 jaar lid van St-Anneke. Sinds het 
seizoen 2018-2019 zit ik in de se-
naat en vanaf dit seizoen dus in het 
bestuur als penningmeester. Naast 
de carnaval ben ik bezig met mijn 
studie finance & control aan de Ho-
geschool van Arnhem en Nijme-
gen, ik zit in het vierde jaar en op 
moment van schrijven ben ik bezig 
met de minor bedrijfsovername.

Toen Jeroen in februari bekend 
maakte te stoppen als penning-

meester leek dit mij een mooie ge-
legenheid om de taken van Jeroen 
over te nemen. St-Anneke is een 
grote vereniging met veel spon-
soren en leden, wat ook een grote 
verantwoordelijkheid met zich 
meebrengt. Ik vond het vanaf het 
begin een mooie uitdaging om mijn 
theoretische kennis toe te passen in 
de praktijk en die verantwoorde-
lijkheid aan te gaan. Jeroen heeft 
de boekhouding en het overzicht 
van de financiën  heel goed voor 
mij achtergelaten,  wat het voor mij 
een stuk makkelijker maakt. 

Naast de uren die ik steek in 
school en St-Anneke sport ik ook 
veel. 3 maal per week ben ik te vin-
den in de sportschool en 2 á 3 maal 
per week zit ik op de mountainbike 
of wielrenfiets om een rondje te 

maken in de omgeving van Nijme-
gen of Limburg.

Al met al verveel ik mij nooit.

Namens de penningmeester

Beste carnavalisten 
van St. Anneke

Op zaterdagmiddag 22 februari 
en dinsdagmiddag 25 februari or-
ganiseren de Knotsenburgse carna-
valsverenigingen twee gezamen-
lijke kindermiddagen. Jeugdprins 
Sem, zijn pages Amber en Meadow 
en adjudanten Joost en Frank zul-
len op beide middagen aanwezig 
zijn. Tijdens de gezellige middagen 
kunnen kinderen heerlijk hossen 
en dansen op muziek, geschminkt 
worden en er zullen verschillende 
andere activiteiten zijn. Op 25 fe-
bruari zal aansluitend aan de kin-
dermiddag jeugdprins Sem d’n 
eerste en zijn Kabinet ontluisterd 
worden.

Daarnaast wordt op zondag-
avond 23 februari de 024-party ge-
organiseerd voor 11 t/m 16-jarige 
Knotsenburgers. Meer informatie 
zal op een later tijdstip volgen.

We hopen jullie allemaal te zien 
met het kindercarnaval!

Met carnavaleske groet,
De kindercommissie van Knotsenburg

Ledenbrunch 19 januari 2020
Het is al jarenlang onze traditie om de dag na de Rheinische pronkzit-

ting 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 natuur-
lijk van harte uitgenodigd.

Laat het, als je komt, wel even weten aan onze secretaris via het mail-
adres secretaris@st-anneke.nl De aanvang van deze brunch is om 12.00 
uur. De brunch zal plaatsvinden in het gebouw Roomsch Leven, Heyen-
daalseweg 239 te Nijmegen.

We hopen op een goede opkomst en velen van jullie te zien tijdens 
onze brunch . 

Tot dan, 
Commissie Senaatsactiviteiten

Nieuwe leden in november 2019
Rik van Megen

Mathieu Verharen
Thomas Baams

Alfred Kouwenberg
Paul Tjallinks
Lisette Wevers
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De nieuwe Vrienden van St. Anneke
Theo Willems

Patrick Molemans
Linden BMF Beheer B.V.

Café Daen
Jos van der Heijden

Stralend.nu

Uw President voor dit seizoen 
heet Björn Tieleman, woont in 
Weurt, heeft een geregistreerd part-
nerschap met Cindy en een prach-
tige dochter Robin. Sinds 2004 ken 
ik St-Anneke en was toen met name 
tijdens de carnavalsdagen bij deze 
mooie vereniging te vinden. Vanaf 
het moment dat we naar Stadscafé 
TouT verhuisden ben ik actief ge-
worden in de senaat. Ik ben 2 jaar 
secretaris geweest en nu voor het 
tweede jaar Vice-President. 

Degenen die bij de Prinsenpro-
clamatie aanwezig waren, zagen 
mijn reactie. Enerzijds ontzettend 
gaaf dat Mark de Prins van Knot-
senburg is. Aan de andere kant start 
voor mij een drukke en spannende 
periode. Al op de receptie merkte 
ik dat ik niet alleen voor deze taak 
sta. Alle aanwezige senatoren ston-
den (letterlijk) achter me en hebben 
mij meermaals verteld dat ze er alle 
vertrouwen in hebben. Ook het ad-
vies van Ed Frinsel en Peter Jansen 
kan ik enorm waarderen. Heren, 
dank daarvoor. En tot slot natuur-
lijk het vertrouwen van onze page 
Imke van den Bosch. Dank! Onze 
eerste gezamenlijke actie was het 

vinden van een tweede page. En 
dat is gelukt! Tijdens onze Rheini-
sche Pronkzitting mag ik als twee-
de page Anouk Albers naast mij 
hebben zitten.

Het bekendmaken van de Prins 
was niet de eerste verrassing van 
deze avond. Jeroen en Marieke van 
den Bosch zijn dit jaar het Boeren-
bruiloftspaar. Ingeleid door een 
mooie dans van het Knots Kollec-
tief verraste Jeroen iedereen dat 
hij de boer is en dat zijn boerin 
‘natuurlijk’ zijn eigen Marieke is. 
Jeroen en Marieke ontzettend veel 
plezier!

Op 18 januari 2020 is het weer 
zover, de 67ste Rheinische Pronk-
zitting van St-Anneke. Inmiddels 
heb ik het programma al mogen 
zien en het belooft weer een fantas-
tisch feest te worden. Mocht u nog 
geen reservering hebben gedaan, 
doe dat spoedig! Bij deze wil ik ook 
mijn waardering uitspreken voor 
de organiserende commissie. Ieder 
jaar slagen zij er weer in om een in-
drukwekkend programma neer te 
zetten. Complimenten hiervoor!!

Verder zijn wij met ’t Swerte 
Schaop en Het Geberste Kruukske 
de programmering in de Waagh en 
de versiering van de Waagh aan 
het organiseren. De onderlinge 
afstemming en de sfeer tijdens de 
eerste vergadering was erg goed. 
De eerste plannen staan op papier 
en ook dat ziet er veelbelovend uit. 
We gaan er samen weer vier ou-
derwets gezellige carnavalsdagen 
van maken. Ik hoop dat ik jullie al-
lemaal mag begroeten tijdens deze 
vier doldwaze dagen.

Driewerf alaaf,

Björn Tieleman

Narren en narrinnen
Op 9 november is onze President Mark Buck geproclameerd tot Zijne 
Dorstlustige Hoogheid Prins Mark I. Samen met zijn kabinet dat be-
staat uit Sjoerd, Danique, Quinty en Kevin gaan zij een fantastische 
periode tegemoet. Voor onze vereniging is het een hele eer dat wij, na 
Prins Ed I en Prins Peter I, weer een Prins mogen leveren. Voor mij per-
soonlijk was het ook een bijzondere avond; de dag waarvan je wist dat 
die zou komen. Dit seizoen mag ik uw President zijn.
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Interview met Prins Mark den Eerste van Knotsenburg
1. Wij zijn natuurlijk hartstik-

ke trots op jou, maar zijn ook erg 
benieuwd hoe het voor jou voelt 
om Prins Mark den Eerste van 
Knotsenburg te zijn?

Na een maand is langzaamaan het 
besef wel ingedaald, maar de eerste 
week weet je gewoon niet wat je mee-
maakt. Ik vier al 28 jaar carnaval en 
ik dacht ook wel iets van het carnaval 
te weten en een inschatting te kunnen 
maken wat het is om prins carnaval te 
zijn, maar het is gewoon heel onwerke-
lijk… Mensen zijn ongelofelijk blij om 
je te zien en het is voor veel mensen 
toch ook iets bijzonders, dat merk ik. 
Aan de andere kant ben ik ook heel erg 
trots en blij dat ik dit mag doen. Ik heb 
er in volle overtuiging ja tegen gezegd 
en ook niet over hoeven nadenken. Het 
is ook vooral genieten. Maar dat heeft 
ook te maken met het hele team waarin 
ik dit mag doen: de pages Quinty en 
Danique, de adjudanten Kevin en 
Sjoerd en natuurlijk Lars als Chef Pro-
tocol, waarmee we al maanden aan het 
team builden zijn geweest.

2. Hoe zijn je eerste indrukken 
tot nu toe? 

Overweldigend en heel verrast wat 
er allemaal speelt, hoeveel hartelijk-
heid er ook is. Zo’n elfde van de elfde 
had ik nog niet eerder op die manier 
meegemaakt. Het viel me ook positief 
mee hoe druk het daar was. Maar ook 
hoeveel kleine persoonlijke bezoekjes 
je doet. Tegelijkertijd is het bijzonder 
om te ervaren dat het mensen raakt als 
jij als prins aandacht en tijd voor hen 
hebt. Het maakt blijkbaar uit of ik dat 
gewoon als Mark of als prins doe. Dat 
heb ik me tevoren niet zo gerealiseerd. 
Het is ook een sociale functie. Je staat 
als prins echt tussen de mensen.

3. Wat zou je gedaan hebben als 
je op 1 april voor de keuze gestaan 
had om hetzij Prins van Kerkrade 
of Prins van Knotsenburg te wor-
den?

Als je het over dit jaar hebt: Ik had 
heel duidelijk voor Knotsenburg geko-

zen. Omdat, en dat is niet slijmerig 
bedoeld, dit ook de enige goede reden 
is om op dit moment St Anneke voor 
één jaar in de steek te laten. St. Anneke 
is waar ik nu carnaval vier en ik heb 
daar ook bewust voor gekozen een aan-
tal jaar geleden. Ik heb ook vertrouwen 
in de mensen die er zitten en die dat 
allemaal aankunnen, dus kon ik uitein-
delijk ook vrij snel ja zeggen.

4. Je opa heeft voorspeld dat 
jij ooit prins zou worden. Heb jij 
deze ambitie van huis uit meege-
kregen?

Nou nee, dat helemaal niet. Mijn 
vader is ooit gevraagd om prins van 
Kerkrade te worden maar die heeft nee 
gezegd. Ik heb zelf in de Jeugd-Raad 
van Elf, een soort van jeugd kabinet 
in Kerkrade gezeten, en mijn opa heeft 
toen gezegd het zou toch leuk zijn als 
Mark ooit prins zou worden. Maar het 
is eigenlijk pas gegroeid toen ik presi-
dent was en je naam zo af en toe ge-
noemd wordt. Dan ga je denken; wat 
als ze mij zouden vragen, wat zou ik 
dan zeggen en zou ik dat wel willen?  
Maar niet dat ik van kinds af aan ge-
dacht heb dat ik daar op die grote wa-
gen of weet ik wat zou staan. Maar het 
is wel een soort natuur van mij om 
voorop te lopen in een groep en dat doe 
ik ook graag. Ik zie het echt als een eer 
om prins te zijn. Niet als een vanzelf-
sprekendheid en ik kan me nog steeds 
verbazen dat ze bij mij uitgekomen 
zijn.

5. Waarom denk je dat de men-
sen je prinswaardig vinden: 

Ik denk op de eerste plaats omdat 
ik goed uit mijn woorden kan komen, 
maar meer ook om een soort verbin-
dend karakter. Het maakt mij niet uit 
wat je doet in het dagelijks leven, of 
waar je woont of waar je vandaan komt 
en dat is ook wel de geest van carna-
val en dat probeer ik ook uit te stralen. 
We hebben de proclamatie ook net iets 
anders gedaan, we hebben die toast op 
de trappen van de Vereeniging gedaan 
en dat was een bewuste keuze omdat 

ik het voor ons niet passend vond om 
vanaf boven vanaf het podium te zeg-
gen “nou proficiat!”. Bij ons gaat car-
naval om ervaringen..

 
6. Ga jij je als een van de jong-

ste prinsen je extra inzetten om 
meer jeugd te enthousiasmeren 
voor het Knotsenburgse carnaval?

Ja, dat is ook een van onze procla-
matiepunten, maar dat geldt voor zo-
wel jong als oud.  Het goede contact 
met de jeugdprins vind ik hierin ook 
heel belangrijk en ik ben heel blij met 
dit jeugdkabinet. Ik wil dit dan ook 
heel graag als een eenheid in het car-
naval laten zien. Dat we samen voor 
die opgave staan. Ik juich dus alle ini-
tiatieven toe en stimuleer verenigin-
gen hierin. Wij willen heel graag ons 
steentje eraan bijdragen. Dat geldt 
zowel voor de jongere jeugd, basis- en  
middelbare schoolleerlingen, maar ook 
is het van belang dat jongeren tussen 
de 16 en 25 meer betrokken raken. Het 
feit dat ik zelf nog een jonge prins ben, 
laat mogelijk jongeren zien dat het 
carnaval ook een feestje is voor jonge-
ren en dat zijzelf daarin actief kunnen 
worden. Ik was natuurlijk ook relatief 
jong president bij St Anneke, waarbij 
je ziet dat die vereniging langzaam 
door de hele linie verjongt. Ik vind dat 
erg positief. 

7. Wat verwacht je van de Car-
navalsdagen?

Ik ben heel benieuwd naar dat hele 
rondreizende circus en Ik laat me ge-
woon verrassen. De mooie momenten, 
waar ik heel erg naar uit zie zijn de 
carnavalsmis in mijn Molenstraats-
kerk en op zaterdag, de dag van de her-
denking van het bombardement, waar 
we ook iets bijzonders mee willen doen. 
Maar ik heb ook heel veel zin om ge-
woon de Waagh in te lopen en thuis te 
komen bij mijn vereniging.

8. Hoe voelt het om als CDA-
Fractievoorzitter en vicevoorzitter 
van de Nijmeegse Raad in de kou 
gezet te worden door het gemeen-
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tebestuur door hun weigering om 
de subsidie voor het Openbaar 
carnaval te verhogen?

Ik heb dit als heel pijnlijk ervaren; 
zelfs dubbel pijnlijk omdat ik het als 
prins zijnde niet gepast vond om hier-
over het woord te voeren. Normaal 
zou ik dat altijd doen, maar nu moet je 
waken voor het idee van belangenver-
strengeling en mijn stem maakte in die 
zin dit keer het verschil niet. Politiek 
gezien kan ik het allemaal wel uitleg-
gen, waarom de dingen zo lopen als 
ze lopen, omdat de coalitie flink moet 
bezuinigen. Maar als inwoner van de 
stad, overigens ook als politicus, vind 
ik het niet uit te leggen dat je rücksicht-

sloos aan een overigens heel belangrijk 
museum zo tussen de 8 en 14 miljoen 
uitgeeft en subsidie, het gaat echt om 
een paar duizend Euro, waarvan je als 
gemeente bij wijze van spreken niet 
eens merkt dat je het uitgeeft, voor het 
openbaar carnaval weigert. 

Tegelijkertijd geeft dat des te meer 
de opdracht aan die het carnaval ook 
heeft om met hun maatschappelijke 
partners, zoals o.a. sponsors veel meer 
lawaai te maken, veel meer samen op 
te trekken en samen een statement te 
maken richting het gemeentebestuur. 
Carnaval is van de carnavalisten, het 
maatschappelijk middenveld en de po-
litiek samen. 

9. Wie is je grote voorbeeld in 
je leven? En in de carnavalswe-
reld? 

Als het gaat om mijn leven zoek ik 
het letterlijk heel dicht bij huis: mijn 
ouders en grootouders hebben de be-
langrijkste rol gespeeld. Mijn beide 
opa’s waren 2 totaal verschillende 
mannen. De een was eigenaar van een 
fabriek . Door hem ben ik vertrouwd 
geraakt met wat je nu maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen noemt 
en dat je je niet voor moet laten staan 
op waar je toevallig staat in de maat-
schappelijke wereld. Daar heb u ik veel 
respect voor gehad. Van mijn andere 
opa die mijnwerker was, heb ik geleerd 
tevreden te zijn met de kleine dingen 
en te genieten van de dingen zoals ze 
komen, niet te zeuren en hard te wer-
ken. Dat zijn 2 mooie invloeden die mij 
mijn hele leven gevormd hebben. En 
daarom is het ook alleen maar mooi dat 
mijn ouders bij de proclamatie aanwe-
zig waren.   

Wat de carnavalswereld betreft:  
mijn prinsenonderscheiding toont vrij 
bewust de prinsenonderscheidingen 
van Ed en Peter omdat die wel vor-
mend zijn geweest voor mijn tweede 
carnavalswereld na het Kerkraadse. 
Via Peter ben ik bij St. Anneke te-
recht gekomen. Ed heeft mij wegwijs 
gemaakt in de carnavalswereld. Hij is 
mijn klankbord, hij is mijn steun en 
toeverlaat en met hem heb ik ook sa-
men met de Knotsenburgers muziek 
gemaakt. Ik noem hen mijn carnavals-
vaders.

10. Hoe heb je de afgelopen 
jaren als President bij St Anneke 
ervaren? 

Ontzettend leuk. Ik zie een ontwik-
keling in de vereniging die mij heel erg 
aanstaat. Wij hebben met elkaar een 
aantal pronkzittingen op rij neergezet 
waar we heel trots op mogen zijn en 
die ook steeds drukker bezocht worden. 
Ook met de carnavalsdagen laten we 
zien waar we voor staan, waar we voor 
zijn. Dus ik ben trots op die vereniging 
en dat ik daarvan een van de gezichten 
mag zijn, vind ik alleen maar heel erg 
leuk. Toen ik op de 11de van de 11de op 

vervolg op pagina 11 >>

Fotograaf: Chrisje Staal
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de Senaatsvergadering langsging, heb 
ik ook meteen gevraagd of ik het vol-
gend jaar weer terug mag komen. Hun 
antwoord was op z’n St Annekes:  daar 
moeten we nog even over vergaderen. 
Dat vond ik een heel goed antwoord. Ik 
heb er echt heel veel plezier in. 

11. Hoe zie jij de toekomst van 
het carnaval in Nijmegen en jouw 
rol hierin?

Ik zie nog echt wel een mooie toe-
komst voor het carnaval in Nijmegen, 
als ik zie dat ook de jonge mensen zich 
melden en iets doen. Ik denk wel dat we 
met zijn allen er aan moeten wennen 
dat het een andere realiteit wordt, maar 
het maakt de kwaliteit van het carnaval  
niet minder maar wel anders. Anders 
was ik nu ook geen prins geworden 

Het wordt anders maar niet minder 
gezellig, daar gaat dit hele Prinsen-
schap ook over: carnaval is een erva-
ring, het is een bal , het is iets wat je al-
leen maar kunt voelen als je er midden 
in staat en ook blijft mee doen. Dat zal 
ook mijn rol zijn:  ik wil gewoon mee 
blijven doen, ik blijf het vieren en daar 
waar nodig mijn steentje eraan bijdra-
gen. En als mensen mij zoeken weten 
zij mij te vinden , maar hopelijk is mijn 
rol toch de komende jaren president bij 
St Anneke.

12. Wat vind je van de oprich-
ting van een Federatie i.p.v. de 
huidige Stichting  SOCN

Ik denk dat het heel goed is dat ook 
iedereen weet:  we hebben samen de 
verantwoordelijkheid om het carnaval 
door te geven. Bij mijn proclamatie heb 
ik ook gezegd:  “Weet elkaar te vinden 
in wat je bindt en kijk vervolgens sa-
men hoe je dit in kunt zetten  om het 
carnaval ook toekomstbestendig te ma-
ken” Wat dat betreft is nog meer be-
trokkenheid van de verenigingen alleen 
maar goed, maar tegelijkertijd betekent 
dat dus wel, dat ook  iedereen moet 
meedoen. Dat is ook nog wel een pitti-
ge opgave, maar ik heb ook vertrouwen 
in de mensen die dat gaan doen.

13. Wat kunnen wij hierbij van 
Limburg leren?

Ik denk dat wat je ook in Limburg 
ziet dat het feest steeds in ontwikkeling 
is. We kunnen van Limburg leren dat 
je zonder verlies van kwaliteit ook be-
paalde tradities kunt veranderen.  Wat 
ik persoonlijk ook het mooie vind aan 
Limburg: het gaat niet om het indi-
vidu, het gaat niet om ego’s, maar het 
gaat om de gemeenschap die samen dat 
carnaval maakt. Maar hier hangt het 
soms toch nog best op personen en dat 
is heel kwetsbaar. Ik denk dat gemeen-
schappelijke denken dat zie je in Lim-
burg wel meer. Het carnaval gaat om 
gemeenschapszin.

14. Wat waardeer je het meest 
in jezelf en wat is je slechtste ei-
genschap?

Wat ik wel erg in mezelf waardeer 
en daar past het prins zijn niet hele-
maal bij, dat het in mijn leven steeds 
minder om mezelf draait. Vandaar dat 
ik  ook graag een sterk kabinet om me 
heen heb,  we staan daar echt met zijn 
zessen. De prins staat echt tussen de 
mensen  het prins zijn is ook maar van 
voorbijgaande aard. 

Mijn slechte  eigenschap is dat ik 
ook wel heel ongeduldig kan zijn. Ik 
kan niet goed tegen lange vergaderin-
gen, überhaupt tegen alles wat lang 
duurt. Ik ben iets meer van actie. Wij 
moeten in een zitting ook aandacht be-
steden aan het protocol, maar ik vind 
niet dat dat een half uur moet duren. 
Ik heb ook in het kabinet  gezegd: ik ga 
nergens een half uur op een podium 

staan. Je moet je rol wel goed kennen 
en daar heb ik het geduld ook niet voor.

15. Wat vinden je vrienden je 
beste eigenschap?

Twee dingen krijg ik steeds terug: 
dat ik een goed luisteraar ben, dat ik 
graag open sta als ze ergens mee zitten 
en dat ik humor heb. Dat  merk ik ook 
in het kabinet. 

16. Wat wil je aan St Anneke 
nog meegeven?

Voor dit seizoen: het belangrijk-
ste is om te kijken waar je je steentje 
kunt bijdragen, al is het maar iets heel 
kleins, maar iedereen die iets doet voor 
de vereniging dat helpt gewoon. Heb 
niet allemaal de ambitie om senator te 
worden, maar  wees actief op jouw ma-
nier en blijf je realiseren dat carnaval 
de eerste plaats een heel groot feest is 
waar je enorm van mag genieten. Wees 
dan ook dankbaar voor de mensen die 
die weg hebben geplaveid, dus wat 
er allemaal in het verleden bereikt is, 
maar kijk ook voorwaarts. Geniet voor-
al met volle teugen, want het is ook een 
feest dat steeds zo voorbij is.

En verder…..Ik hoop veel  geelgroe-
ne vrienden tegen te komen met de car-
naval en daaromheen.  Dat ze me we-
ten te bereiken als ik als prins iets voor 
hen kan betekenen. Dat ik trots ben om 
namens St Anneke dit jaar deze rol te 
mogen vervullen, maar dat ik volgend 
jaar weer met veel plezier terugkom. 

27 november 2019,
Marjo Albers
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Jeugdprins Sem den eerste
Als kersverse jeugdprins van 

Knotsenburg vind ik het een eer 
om iets voor uw ledenbulletin te 
mogen schrijven. Bovendien is dit 
gelijk een mooie gelegenheid om 
uw vereniging te feliciteren met de 
benoeming van uw president Mark 
Buck als Prins Mark 1 van Knot-
senburg. Helaas mochten wij bij de 
proclamatie van het “grote” kabi-
net  niet aanwezig zijn, daarvoor 
zijn we nog te jong, maar het was 
wel heel bijzonder dat Prins Mark 1 
en zijn kabinet ons vlak voor onze 
proclamatie succes kwamen wen-
sen. Dat vonden wij erg fijn!

In mijn vorige stukje voor jullie 
ledenbulletin moest ik mijzelf en 
de rest van het kabinet nog geheim 
houden. Maar nu zijn we een paar 
weken verder en inmiddels gepro-
clameerd als het kabinet van jeugd-
prins Sem den eerste. Het was een 
geweldige happening op het grote 
podium van concertgebouw de 
Vereeniging. Vol spanning stonden 
wij achter een muur van allemaal 
ballonnen en die werden één voor 
één lek geprikt, net zolang totdat 
iedereen ons kon zien. Het was een 
mooi moment om daar dan al die 
kinderen te zien staan, maar ook 
heel spannend. 

Vanaf het moment dat ik ben ge-
vraagd door de voorzitter van de 
SOCN Wilfred Jansen, zijn wij in 
het geheim bezig geweest met de 
voorbereiding. Om het al die tijd 
geheim te moeten houden voor ie-
dereen, zelfs voor familie en vrien-
den, dat viel niet mee! Wat fijn om 
nu eindelijk tegen iedereen te kun-
nen zeggen dat ik Jeugdprins ben 
van Knotsenburg, en dat natuurlijk 
met mijn fantastische kabinet! 

Ik ben dan ook erg trots op mijn 
kabinet, dat kan natuurlijk ook 
niet anders met twee van zulke 
superleuke pages. Meadow Fel-
linga is van de Deurdrievers en 
danst al jaren bij de Waalsterretjes 
en Amber Schipperheijn viert al 
haar hele leven carnaval in Knot-
senburg. Natuurlijk heb ik ook nog 
twee geweldige adjudanten Frank 
van Beckhoven en Joost van den 
Broek. Zij hebben nu al ruim 2 jaar 
ervaring. Zij geven mij goede raad, 
daar maak ik dankbaar gebruik 
van. Wat is een kabinet zonder 
iemand die alles in goede banen 
leidt? Onze Chef Protocol is Pascal 
Rutten. Pascal zorgt echt voor al-
les en heeft dit leuke stel bij elkaar 
gebracht. Ellen, onze chauffeuse 

zorgt ervoor dat we overal op tijd 
aankomen en brengt ons allemaal 
ook weer veilig naar huis. 

Natuurlijk wil ik ook mijzelf 
voorstellen. Ik ben Sem Skinner en 
ik vier al heel mijn leven carnaval 
bij de Sint Stevenskrupers. Ik kom 
uit een echte carnavalsfamilie. Al 
vanaf mijn geboorte ga ik met mijn 
ouders mee naar allerlei leuke car-
navalsactiviteiten. Ik ben dan ook 
erg trots dat ik dit jaar jeugdprins 
van Knotsenburg mag zijn .

Wij hebben er ontzettend veel 
zin in om er samen met St. Anneke 
een keileuk carnaval van te maken. 
Wij kijken er naar uit om u allemaal 
tegen te komen bij alle activiteiten 
in Knotsenburg. Wij gaan er samen 
met jullie een mooi bal van maken, 
daar hebben wij ontzettend veel 
zin in!

Wij sluiten af met ons motto: 
Rio de Janiero of Venetiaans Bal

het mooist blijft toch
het Knotsenburgs carnaval!

Drie maal een Knotsenburgs alaaf, 
Jeugdprins Sem den Eerste
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XinXim de Garinha
Ingrediënten 3 personen:

• 3 kipfilets, in kleine stukjes gesneden
• zonnebloemolie
• 200 gr garnalen
• 2 grote uien, 1 grote tomaat
• verse koriander naar smaak
• saus van 2 uitgeperste limoenen
• 1 a 2 teentjes knoflook
• zwarte peper (vers gemalen)
• zout naar smaak
• een beetje water

Voorbereiding:
1.  Maak een marinade van de saus van 

de uitgeperste limoenen en de geperste 
knoflook en de vers gemalen zwarte 
peper. Marineer de stukjes kip. Laat de 
gemarineerde kip 1 uur rusten zodat de 
marinade goed in het vlees kan trekken...

2.  Mix, 1 ui, 100 gram garnalen (helft van 
het totaal) 1 ontvelde tomaat, de korian-
der, en het water in een blender.

Bereidingswijze:
3.  Verhit de olie in een koekenpan. Wanneer 

de olie heet is verhit je de overige ui gedu-
rende 2 minuten (fruiten), Nu voeg je de 
gemarineerde kip toe. Laat dit ongeveer 
5 minuten bakken en voeg daarna de rest 
van de garnalen toe. Voeg nu ook hetgeen 
je daarnet in de blender hebt gemixt toe.

4.  Laat het geheel op een laag pitje even prut-
telen. Wanneer het vlees goed gaar is, is het 
gerecht klaar.

Aanbevolen drankje:
Caipirinha – een Braziliaanse cocktail

Per cocktail:
Snij een limoen in 4 partjes – voeg daarbij 2 

scheppen rietsuiker en crush deze samen tot een 
mix – voeg gecrusht ijs erbij en anderhalf borrel-
glaasje Braziliaanse rum. Dit heerlijke mengsel 
goed roeren en drinken met een rietje.  Proost! 

Jan de Groot
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Effe buurten met een Partner in Carnaval
Zilveren Partner Theo Knoops:

een vakman met een hart van goud.

Net zoals bij carnavalisten, 
wordt bij kappers ook niet direct 
gedacht aan hun bijdrage aan de 
samenleving. Na de discussies in 
De Gelderlander en de gemeente-
raad afgelopen zomer, is Nijme-
gen hopelijk weer wat meer op de 
hoogte van de bijdrages van alle 
Knotsenburgse vrijwilligers. 

Als ik aan de kapper denk, 
dacht ik voorheen ook niet meteen 
aan de maatschappelijke functie 
van kapper. Überhaupt denk ik te 
weinig aan de kapper. Pas als het 
echt enorm tijd is gun ik me weer 
eens een bezoekje aan een kapsa-
lon. De Story lezen, praatje over 
het weer en het weekend en na een 
half uur loop je tevreden de deur 
uit, om het voornemen ‘volgende 
keer wacht ik niet zo lang’ te snel 
weer te vergeten. 

Herkenbaar? Dan heb ook jij nog 
niet kennis gemaakt met onze Part-
ner in Carnaval Theo Knoops van 
kapperszaak ‘Zegt u het Maar!’.

 Wie de site www.zegtuhetmaar.
info bezoekt ziet meteen dat deze 
kapperszaak anders is dan andere 
kappers. Op de voorpagina staat 
te lezen dat Theo, samen met col-
lega’s, een paar keer per jaar be-
langeloos knipt voor goede doelen. 
Wie daardoor benieuwd is gewor-
den en Googlet, vindt een zee aan 

artikelen over de prachtige initi-
atieven van Theo. Waarschijnlijk 
ben je hem zelfs al wel eens ergens 
tegengekomen!

Al jaren is Theo te vinden tijdens 
de Vierdaagsefeesten op de Waal-
kade of De Kaaij. Daar knippen hij 
en zijn collega’s de mooiste kapsels 
voor de feestvierders en doneren 
de opbrengst aan een goed doel, de 
Voedselbank, Stichting Haarwens, 
het Ronald McDonaldhuis of voor 
onderhoud aan onze mooie St. Ste-
venstoren; de lijst van goede doe-
len is eindeloos!

Hoe je Theo ook hebt leren ken-
nen, één ding is duidelijk: Dit is een 
kapper die van zijn vak houdt. En 
dat blijkt ook uit zijn YouTube-ka-
naal, waar hij zijn kennis en vaar-
digheden deelt met de wereld. In-
derdaad, wereld. Want de 180.000 
abonnees (dat is dus echt mega 
veel!) van het YouTube kanaal ko-
men van over de hele wereld. In de 
reacties onder zijn tutorials vindt 
je Amerikanen, Brazilianen, Duit-
sers, Fransen: heel veel reacties van 
mensen die St. Stevens nog nooit 
hebben ‘heuren slaon’.

Dit YouTube kanaal verdient 
een waarschuwing. Wat een genot 
om te kijken. Theo vertelt vol liefde 
en passie over zijn vak en je ziet 
de modellen ook plezier hebben. 

Deze modellen blijken maar al te 
vaak precies die Nijmegenaren te 
zijn waarvan je al wel eens hebt ge-
dacht ‘Wat zit hun haar toch altijd 
mooi’.

Ik genoot van de filmpjes van 
deze meester in zijn vak en besloot 
om eens een afspraak met de kap-
per te maken, voordat mijn om-
geving me moet vertellen dat ‘het 
hoog tijd was’.

Maak snel een afspraak zodat je 
op 18 januari met een spetterend 
kapsel kan genieten van onze (vol-
geboekte!) Rheinische Pronkzit-
ting!

Tijke Eijkemans

Theo Knoops
Kapperszaak ‘Zegt u Het Maar!’

Hatertseweg 115
6533 AD Nijmegen

 024 355 9044

www.zegtuhetmaar.info
www.youtube.com/theoknoopkapper
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Even kennismaken met de nieuwe Partners in Carnaval van St. Anneke

Gouden Plus Partner: Haefkens Tapijtshop
Uw tapijtspecialist in Nijmegen

Zij bieden en leveren kwalitatief hoogstaande producten tegen de laagste prijs. Voor complete woningstoffering, 
schilder- en behang werkzaamheden (voor zowel binnen als buiten) bent u bij hen aan het juiste adres. Zij heb-
ben meer dan 30.000 m2 op voorraad in hun showroom!

VUURWERK KOPEN BIJ TAPIJTSHOP HAEFKENS
Tapijtshop Haefkens is naast vloeren, ook dé specialist als het gaat om het mooiste kwaliteitsvuurwerk. Jaarlijks 
stellen zij met veel zorg het aanbod samen. Of u nu op zoek bent naar sensationele compoundcakes, maximaal 
gevuld siervuurwerk, prachtige vuurpijlen of stoer knalvuurwerk, zij hebben het allemaal. En dat tegen betaal-
bare prijzen. Zij zijn gevestigd in Nijmegen aan de Wolfkuilseweg 67 waar u van harte welkom bent voor advies 
bij het bestellen van uw vuurwerk. Uiteraard kunt u ook op de website eenvoudig uw bestelling plaatsen welke 
u vervolgens af kunt halen op 28, 30 en 31 december.

Website: tapijtshophaefkens.nl

Bronzen Partner: Krayenhoff Bloemen
In de sfeervolle winkel vindt u een zeer ruim assortiment kwaliteitsbloemen en boeketten, een ruime keus aan 
kamerplanten, zijdebloemen, aardewerk en vazen. De mooiste bloemen staan op kleur los in de vazen, zodat u 
samen met de binders een boeket naar uw keus kunt samenstellen. De binders zorgen ervoor dat er dagelijks 

verse boeketten in verschillende prijsklassen klaar staan.
Leuke kleine vaasjes/potjes met wat bloemetjes opgemaakt, een mooie vaas met een boeket bloemen voor een 

verjaardag, een geboorte, een zieke, een lieve oma/opa, de oppas of zomaar. De bloemen worden terwijl u 
wacht geschikt in een vaas of als boeket gebonden en mooi verpakt.

Het team van vakbekwame bloembinders geven u graag een goed advies voor al uw bloemenwensen.
Bloemsierkunst Krayenhoff-Krayenhofflaan 32-6541 PT Nijmegen

T: 024 3775305- E: info@krayenhoff.nl
Website: krayenhoff.nl

De Smidse al 100 jaar uw partner in metaalbewerking!
Familiebedrijf De Smidse staat al sinds 1918 garant voor metaalbewerking in de breedste zin van het 

woord.
Zij verzorgen:

Tralies en hekwerken; kunstwerken, bruggen, leuningen, onderdelen voor industrie;
Onderdelen voor het interieur, zoals kasten of bureau-onderstellen;

Reclame objecten zoals belettering, tuinborden, gevelplaten en zuilen.
Tevens kunt u bij hen terecht voor complete industriële constructies en onderdelen voor de scheepsbouw. 

Kortom: u kunt voor alles op het gebied van metaal en metaalwerking bij De Smidse Metaal terecht!
Metaal op maat

De Smidse biedt de unieke combinatie van jarenlange ervaring in ambachtelijk handwerk met een uiterst 
geavanceerd machinepark. Zij leveren maatwerk. Prototypes of seriewerk, van losse componenten tot com-

plete producten; De Smidse staat voor het leveren van metaal op maat. Daarnaast zijn zij u snel en vakkundig 
van dienst met onderhoud, renovatie en reparatie.

Bij al hun werkzaamheden staan kwaliteit en persoonlijke benadering voorop. Door snelle levertijden, flexi-
biliteit en oplossingsgericht meedenken met de klant onderscheidt De Smidse zich van haar concurrenten.

De Smidse BV Metaal, Westervoortsedijk 95, 6827 AW Arnhem  tel: 026 442 68 39  
www.desmidse-metaal.nl
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Uitreiking jaaronderscheiding
aan de senaat en partners op 27 oktober

Nadat zij even tussendoor naar 
huis waren gegaan om zich in wat 
gemakkelijker kledij te hullen was 
iedereen met eventuele partner om 
14 uur weer paraat in café Daen.

Zoals de laatste jaren een goede 
traditie is geworden wordt de uit-
reiking van de jaaronderscheiding 
gekoppeld aan een carnavaleske 
pubquiz, die dit jaar georganiseerd 
en gepresenteerd werd door Ed 
Frinsel. Dit alles onder het genot 
van een lekker hapje en een drank-
je.

Wij werden stevig aan de tand 
gevoeld wat betreft onze histo-
rische kennis van het Knotsen-
burgse carnaval en St. Anneke in 
het bijzonder. Maar bovenal werd 
ons muzikaal geheugen en ge-
hoor getoetst en passeerden er vele 
Knotsenburgse carnavalsliedjes, 
waarvan wij de titel en zanger(s) 
moesten herkennen. Gelukkig had 
elke groep een ervaren teamcap-
tain, die gepokt en gemazeld is in 
het Nimweegs carnavalsgebeuren, 
want anders was het vast een flop 
geworden.

Het team met onze president 
Mark als teamcaptain (die zoals 
altijd alle liedjes volop meezong), 
maar waarvan ook Karin (met een 
fantastisch historisch carnavalsge-
heugen) deel uitmaakte, won met 
vlag en wimpel en ging er met de 
hoofdprijs van door!

Deze vooral muzikale pubquiz 
sloot mooi aan bij het ontwerp van 
onze mooie jaaronderscheiding : 
een in groen/geel uitgevoerde mu-
zieknoot. Hierop zijn de beeltenis 

van onze St. Anneke en de logo’s 
van Nijmegen en Knotsenburg 
aangebracht.

Deze onderscheiding verwijst 
naar het motto van dit seizoen ” 
In Knotsenburg is het altijd bal”. 
Want je raadt het al: zonder muziek 
is er ook geen bal!!

Al met al was dit een geslaagde 
start van ons carnavalsseizoen, 
waarbij we ook weer even gezellig 
met elkaar konden bijpraten.

Marjo Albers

De meeste senatoren en onze page werden ‘s ochtends in vol ornaat en in de bittere kou op de gevoelige 
plaat vastgelegd bij de Barbarossa ruïne. Wij kunnen hen nu dan ook bewonderen op onze website.
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Dat was de vraag die wij stelden 
in het vorige bulletin. En dat heb-
ben we geweten. Vele namen 
kwamen voorbij, maar slechts één 
keer de juiste twee.

Inmiddels zijn tijdens de Prin-
senproclamatie op zaterdag 9 no-
vember in Concertgebouw De Ver-
eeniging onze senator Jeroen en 
zijn vrouw Marieke van den Bosch 

voorgesteld aan de Knotsenburgse 
boeren, burgers en buitenlui als het 
44e Boerenbruidspaar.

De verloving zal plaatsvinden 
tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 
de S.O.C.N. op vrijdag 3 januari 
in De Waagh. De Boerenbruiloft 
staat uiteraard gepland op de dins-
dag van de carnaval: 25 februari 
2020 zal dit 44e Boerenbruidspaar 

in de onecht verbonden worden. 
Aansluitend hieraan zal een groots 
opgezette receptie gehouden wor-
den, waarbij alle Knotsenburgers, 
verenigingen, hoogwaardigheids-
bekleders en alle boeren, burgers 
en buitenlui van harte welkom zijn.

JEROEN EN MARIEKE:
VAN HARTE GEFELICITEERD!!

Wie wordt het Boerenbruidspaar
in het seizoen 2019 - 2020?

Agenda
3 januari 2020:
Verloving boerenbruidspaar en nieuw-
jaarsreceptie SCON in de Waagh om 
20.00 uur

18 januari 2020:
Rheinische Pronkzitting St. Anneke in 
de Jan Massinkhal om 19.45 uur

19 januari 2020:
Ledenbrunch in Roomsch Leven om 
12.00 uur

22 t/m 25 februari:
vier de carnavalsdagen in de Waagh 
bij St. Anneke (programma volgt nog)

Fotograaf: Chrisje Staal
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Moenen en Mariken

pruufe deur!

Beste minse, Knotsenburgers, 
luitjes fan St. Anneke

So! Da was nog us un Prinsen-
proklemasie! Veul St Anneke op ut 
podium.

Yvon de Groot as paoge bij de 
Stadsraod; duir begon ut mee.

De erste tien minute wuiren 
nog nie veurbij of er was er nog 
één; of mot ik segge twee!! Met 
sien flitsende danspasjes en un 
prachtige speech kwam Jeroen van 
den Bosch as een Moenen uut een 
doosje saome met Knots Kollek-
tief nuir veure om sien Marieke 
te vraoge um boerien te wurde bij 
de Boerenbruiloft… Minse, minse. 
Da was un verrassing. Veur Moe-
nen en Mariken muir eigenlijk veur 
de hele saol. Met un daverend ap-
plaus kreeg Jeroen de goedkeuring 

van alle Knotsenburgers en oek 
van sien Marieke.

Dat wurd een mooi feestje op 25 
februari ien de stad! Muir erst nog 
de verloving op 3 januari ien de 
Waagh.

En toen was ut so ver... Einde-
lijk wer een Prins van Knotsenburg 
uut ut huus van St Anneke. En nie 
de minste! 

Na een schitterende proclema-
sie-act van de ex-Prinse krege we 
Mark d’n Erste op het podium. Wij 
sien er erg blij mee! Een echte kerne-
fals-Prins, met kernefalsbloed deur 
de aderen en oek nog zanger bij De 
Knotsenburgers. Hoeveel kwalitei-
ten ken un mins hebbe. 

Moenen en Mariken wensen 
Mark veul succes, plesier en un 
mooie kernefal!

Hebbe jullie ut recept van die 
Chef Jan gemaokt? Dan he je oek 
gemerkt dat ut nie echt Limbirgs 
was… Die goser denkt dat ie ken 
koke… Moenen en seker Mariken 
wete wel beter.

As jullie weten wat ie vergete 
was en wuirum ut nie ech Lim-
burgs was: laot ut maor effe wete 
via de mail.

Uut ons stukske van veurige 
keer: Moenen en Mariken hebbe 
Vuurens as beste smikkelplaots ge-
kose veur de kernefal! Sien we jul-
lie duir oek?

En as loatste: as je iets wit wat 
ien ons volgende stukske mot 
komme, doe muir naor:

moenenmariken@outlook.com

Moenen en Mariken
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Alsof je even thuis bent

Op zoek naar lekkere, 

verantwoorde koffi  e op je werk?

Bij Coff ee@Work hanteren wij 

een all-in-one concept. 

Kwaliteit koffi  e én kwaliteit 

machines, gewoon bij jou op je werk. 

Uiteraard bezorgd op locatie. 

Kijk voor alle mogelijkheden op
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Gouden Plus Partners:
• Küchen und Wohnen Hans te 

Wildt (2)
• Weijers Riooltechniek (31)
• Luxor Custom Printing Solutions 

(15)
• De Mul Zegger Notarissen en 

Advocaten (2)
• Harting Oogmode - Oogzorg 

(31)
• Willem’s Kaas (28)
• Coffee at Work 29)
• De Waagh Nijmegen (32)
• Tapijtshop Haefkens (18)

Gouden Partners:
• Bakkerij Holland (14)
• De Variabele (16)
• Sanadome Hotel & Spa Nijme-

gen (4)
• Janssen Juweliers Nijmegen (22)
• Stouthamer Catering (14)
• Busser hoogwerkerverhuur-

boomonderhoud (20)
• Restaurant Valdin (24)
• Wico Living & Colors (22)
• Steenhuis Electrotechniek (10)

Zilveren Partners:
• Abelia Hoveniers (12)
• Wijnhandel “In de Blauwe 

Druif” (12) 
• Zegt U het maar! Kappers (12)
• ABN AMRO Bank (10)
• Van der Weerden Bandenservice 

(10)
• Soundpoint.nl (26)
• Uit koken (15)
• Hampton Bay Home Interiors 

(10)
• Ruud de Vries juwelier-horloger 

(20)
• VerheesPlus Reclame (24)
• Toonen Reizen (16)
• Mengedé Accountants (24)
• Doorman Audio-Video-Huish.

app. (30)
• Kubus Nijmegen Centrum (16)
• Taxi Correct (20)
• Computron Automatisering (26)
• Konings & Meeuwissen Accoun-

tants (29)
• Zuiderhuis verzekeringen-hypo-

theken-bankzaken (20)
• Rik’s Fietsenmakerij (26)

Bronzen Partners:
• P.A. Geluid (15)
• Kuijpers Beveiligingssystemen 

BV (26)
• VOTEX Mannenmode(15)
• Soeteman Makelaardij (26)
• Ambachtelijk Schildersbedrijf 

Gommers (16)
• Krayenhoff Bloemen (19)
• De Smidse BV Metaalbewerking 

(29)

Adverteerders:
• Café DAEN (15)
• De Haas Verhuur (14)
• Drukkerij Junior (14)
• Geerling Optiek (24)
• Loeffen Tuin & Interieur Decora-

ties (12)
• Snackbar Piccadilly (22)
• Schildersbedrijf Fred van Ros-

sum (26)
• Woonlink (12)
• Ambiance Zonwering Nijmegen 

(28)
• Kids & Cooking (24)
• DA Drogisterij & Parfumerie van 

Marwijk (29)
• ALBO (16)
• Godschalk Natuursteen en Graf-

monumenten (22)
• Marjolijn van Burik Training & 

Coaching (29)

St. Anneke’s partners in
Carnaval en adverteerders
Platina Partners:
• Adviesbureau Korsten
• De Gebittenmaker (32)
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