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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 word vriend!
Aanmelden kan via secretaris@st-anneke.nl

of bij een van onze senatoren.

In Memoriam
Tijdens de afgelopen carnavalsdagen ontvingen wij het bericht van 
overlijden van ons Erelid 

HENK FRINSEL
Henk was in de jaren “70” een bekend carnavalist bij meerdere ver-
enigingen in Knotsenburg.
Hij stond vooral bekend bij deze verenigingen om zijn vakkundig 
ontwerpen en het bouwen van de mooiste decors, en het ontwerpen 
van onderscheidingen. Iets wat niemand hem na deed in het Knot-
senburgse.
Zo ook bij St. Anneke, waar hij als lid zijn steentje heeft bijgedragen 
op dit, maar ook op ander gebied. Onder andere door zijn enthou-
siasme meldde zijn zoon Ed, die het carnavalsgevoel reeds met de 
paplepel van zijn ouders had ontvangen, zich aan als senator bij St. 
Anneke.
Henk kreeg in 1976 voor zijn verdiensten binnen de vereniging door 
het toenmalige bestuur de titels toegekend van Erelid en van Groot-
Kanselier (een titel die eigenlijk statutair niet mogelijk was). Van 
1979 tot 1982 is hij ook senator geweest.
Na enige tijd besloot Henk dat hij zich moest gaan richten op andere 
zaken dan het carnaval en daarom trok hij zich terug uit het vereni-
gingsleven.
Henk heeft de gezegende leeftijd van 94 jaar bereikt.

Wij wensen namens allen binnen St. Anneke de Familie Frinsel veel 
sterkte met dit verlies.
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Dat alles is bijzaak als we de 
situatie in de zorg bekijken. De in-
tensive care afdelingen in het hele 
land waren overbezet. Er zijn grote 
tekorten aan beschermingsmateri-
alen in de zorg en de verpleging. 
Ouden van dagen en mensen met 
een handicap brengen hun dagen 
in isolatie door en kunnen zelfs 
hun naaste familie niet ontmoeten. 
Ondertussen maken zorgmede-
werkers enorme overuren. 

We zijn ons meer dan ooit be-
wust van vitale beroepen. Naast de 
zorgmedewerkers, ook medewer-
kers van supermarkten, schoonma-
kers, pakketbezorgers, docenten, 
personeel in het openbaar vervoer 
en de voedselketen: allemaal heb-
ben zij de afgelopen weken zich 
extra hard ingezet om onze maat-
schappij een beetje door te kunnen 
laten draaien. Medewerkers uit an-
dere sectoren werken zoveel mo-
gelijk thuis. Waar eenzaamheid op 
de loer ligt, zeker ook voor hen die 
alleen zijn.

Hoewel de cijfers op dit moment 
hoopgevend stemmen, IC-opna-
mes nemen af, weten we ondertus-

sen dat de crisis nog niet voorbij 
is. Steeds meer mensen hebben in 
hun omgeving iemand die door 
het virus getroffen is en sommigen 
hebben helaas een naaste moeten 
verliezen.

Lieve leden van St. Anneke,
De redactie van het Bulletin 

hoopt dat jullie allemaal gezond 
zijn. Onze gedachten gaan uit naar 
hen die het verlies van een naaste 
hebben moeten betreuren en we 
wensen iedereen die door het vi-
rus getroffen is veel sterkte en ge-
zondheid toe. Wij applaudisseren 
voor de zorgmedewerkers die nu 
zulke heldendaden verrichten. We 
applaudisseren niet éénmaal voor 
hen, maar elke dag. 

Daarnaast wensen we alle part-
ners en sponsoren van St. Anneke 
heel veel sterkte deze dagen en in 
de moeilijke perioden die er aanko-
men nu de economie lijkt te krim-
pen.

We hopen dat jullie allemaal 
gezond zijn en dat u niet eenzaam 
bent in deze lockdown. 

Wij hebben met dit bulletin ge-
probeerd de mooie verhalen en er-
varingen van afgelopen seizoen te 
verzamelen. Zodat u, samen met 
ons, terug kunt denken aan het 
heerlijke carnavalsseizoen 2019-
2020. Het seizoen waar we samen 
met ‘onze’ Prins Mark I met elkaar 
de mooie dagen in Knotsenburg 
vierden, waar we elkaar nog knuf-
felden en vastpakten en waar we 
genoten van elkaars nabijheid. Sa-
men met u willen we met veel ple-
zier aan dit seizoen terugdenken en 
ons realiseren dat er na deze gekke 
periode waar we ons in bevinden, 
er altijd weer een carnavalsseizoen 
komt. Een nieuw seizoen dat we 
weer samen kunnen vieren en we 
elkaar weer vast kunnen pakken. 
Laten we in de tussentijd goed voor 
elkaar zorgen en een beetje extra 
aandacht hebben voor hen die dat 
nu nodig hebben. Een beetje lief 
zijn voor elkaar. Zoals Prins Mark 
I ons in zijn preek in de kerk ook 
vroeg te doen.

Blijf gezond en vergeet nooit: 
Al mot ik krupe op blote voeten gaon, 
ik wil nog een keer Sint Stevens heuren 
slaon. 

Veel liefs,
De bulletin-redactie
Marjo Albers, Jos van Gelder, Jan de 
Groot, Michel Janssen, Ryan Janssen, 
Fred Penninx, Mark Buck en Tijke 
Eijkemans

Liefde in tijden van Corona
We bevinden ons in een crisis die we ons een jaar geleden niet hadden 
kunnen voorstellen. Het Coronavirus grijpt om zich heen en beheerst 
onze samenleving. Een ontwikkeling die razendsnel gegaan is. We heb-
ben geproost en gelachen en hielden elkaar nog vast en brachten de car-
navalsdagen door in elkaars nabijheid. Wie had kunnen voorzien dat 
nog geen drie weken later het dagelijkse leven stil zou komen te liggen. 
Ondertussen leven we al bijna twee maanden in een intelligente lock-
down, ligt het sociale leven stil, houden we anderhalve meter afstand, 
doen we boodschappen alleen en zijn cafés en restaurants gesloten. De 
economische gevolgen lijken nu al gigantisch te zijn. Ontmoeten doen 
we via videoconferencing.

De Vrienden van St. Anneke

Theo Willems
Patrick Molemans

Linden BMF Beheer B.V.

Café Daen
Jos van der Heijden

Stralend.nu
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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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Vanuit het bestuur…
Beste vrienden en vriendinnen 
van St. Anneke,

Het carnavalsseizoen 2019/2020 
is helaas abrupt ten einde geko-
men. De corona crisis heeft voor-
lopig een einde gemaakt aan het 
geplande afscheid van het kabinet 
van onze “eigen” Prins Mark I en 
het jeugdkabinet van Prins Sem 
I. Toch mogen we terug kijken op 
een mooi carnaval 2020, ondanks 
het feit dat de stadsoptocht door 
de slechte weersomstandigheden 
afgelast moest worden.

Vele hoogtepunten volgden el-
kaar namelijk op.

De 4e prijs voor onze Knotsen-
burgers op het Kiek ze Kieke Song-
festival. De proclamatie van onze 
President Mark Buck tot Stadsprins 
van Nijmegen. De boerenbruiloft 
met Marieke en Jeroen van den 
Bosch. Een geweldige Rheinische 
Zitting in de Jan Massinkhal. Een 
mooie sociale zittingsavond voor 
de bewoners van het Oud Burge-
ren Gasthuis, georganiseerd in sa-
menwerking met C.V. Kiek ze Kie-
ke. De 4 dolle dagen in de Waagh 
gezamenlijk met C.V. Het Geberste 
Kruukske en C.V. ’t Swerte Schaop. 
Ook was er weer de samenwerking 
met C.V. Kiek ze Kieke met het doel 
om weer gezamenlijk deel te ne-
men aan de optocht. En natuurlijk 
zou er een ludieke “protestactie” 
geweest zijn van de Knotsenburgse 
carnavalsverenigingen richting het 
stadsbestuur. Want hoelang blijft 
carnaval zonder de steun van de 
gemeente nog bestaan? 

Aan de verenigingen zal het 
niet liggen. Er was voorgenomen 
om met ingang van 1 mei over te 
gaan van Stichting Openbaar Car-
naval Nijmegen naar de Nijmeegse 
Carnavals Federatie. Op deze wij-
ze zouden alle partijen carnavals-
breed de handen ineen slaan om 
het carnaval een nieuw cachet te 
geven. Daarbij zal de steun van de 

gemeente onontbeerlijk zijn.
Maar gezien de huidige crisis 

situatie zal een en ander uitgesteld 
moeten worden. Maar uitstel bete-
kent voor ons geen afstel.

Want samenwerken is en zal ons 
credo zijn voor de komende jaren.

Het was de bedoeling om op 
onze Algemene Ledenvergadering 
van 28 mei u allen nader te infor-
meren over de nieuwe samenstel-
ling van ons bestuur. Ook deze 
bijeenkomst zal tot nader order 
worden uitgesteld. Via onze leden-
mail zullen wij u op tijd informeren 
wanneer deze alsnog plaats gaat 
vinden.

Het bestuur bedankt eenieder 
die op welke wijze dan ook een bij-
drage heeft geleverd aan onze ge-
weldige vereniging gedurende het 
seizoen 2019/2020.

Tevens willen wij al onze Part-
ners in Carnaval en onze adver-
teerders hartelijk danken voor hun 
geweldige steun aan onze vereni-
ging St. Anneke. Zonder hen zou-
den wij onze activiteiten niet meer 
kunnen voortzetten.

Wij wensen hen heel veel sterkte 
in deze moeilijke periode voor het 
ondernemerschap.

Rest ons u allen veel sterkte toe 
te wensen in deze bijzondere en 
verwarrende tijd. Wij hopen dat 
wij u allen in goede gezondheid in 
een nieuw carnavalsseizoen weer 
mogen ontmoeten.

Namens het bestuur van de
 Nijmeegse Carnavalsvereniging 
St. Anneke (opger. 1952)
Hans Albers, voorzitter
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De ervaring van een vice-President
De carnavalsdagen liggen in-

middels 2 maanden achter ons. De 
wereld is veranderd. Het gedrag 
dat we tijdens de carnavalsdagen 
vertoonden is nu ondenkbaar. Voor 
sommigen is dat wellicht altijd het 
gevoel na 2 maanden carnaval, 
maar ik duid nu op de 1,5 meter sa-
menleving. Een polonaise, “schun-
kelen”, afscheid van de Prins op 1,5 
meter is ondenkbaar en om eerlijk 
te zijn lijkt mij ook verschrikkelijk 
om op deze wijze Carnaval te moe-
ten vieren.

Gelukkig hebben we de foto’s 
nog

Niet alleen om de mooie carna-
valsdagen te herinneren en wel-
licht wat “vergeten” herinneringen 
terug te halen. Voor mij persoonlijk 
was het wederom een bijzonder 
seizoen. Ik mocht als President van 
onze prachtige vereniging optre-
den. Een fantastische edoch lastige 
taak, omdat onze President Mark 
Buck niet de meest makkelijk ver-
vangbare persoon is. Met die druk 
(en uitdaging) ben ik dit seizoen 
ingegaan. 

Mooie familie
Het eerste wat ik -wederom- 

mocht meemaken is de warmte 
van onze vereniging. Vanaf het mo-
ment dat Mark Buck Prins Mark I 
werd, voelde ik het vertrouwen en 
kreeg ik langs alle kanten hulp aan-
geboden. Dank daarvoor!

Pronkzitting
Onze Rheinische Pronkzitting is 

onze trots en dat ik deze mocht pre-
senteren zag en zie ik als een grote 
eer. Het zal u vast niet ontgaan zijn: 
ik was bloednerveus! Daarnaast 
een applaus in ontvangst nemen 
van ongeveer 550 gasten is een 
ware kunst. Aan deze vaardigheid 
mag ik nog wat werken. Verder kijk 
ik terug op een zeer mooie Pronk-
zitting en ben ik tevreden hoe ik dit 
gedaan heb. Uiteraard zijn er ver-
beterpunten (mijn interne criticus 
heeft overuren gedraaid) en ben 
ik zeer blij dat ik volgend seizoen 
weer vice-President ben. 

Carnavalsdagen
Ook dit was weer bijzonder. De 

samenwerking met de Presidenten 
van ’t Swerte Schaop en Het Ge-
berste Kruukske was goed en we 
hebben onderling veel gelachen. 
En wat was het een enorm feest in 
de Waagh! Twee momenten die er 

voor mij echt uitspringen zijn de 
ontvangst van ABBA, oftewel onze 
burgervader met zijn gevolg, en 
het terughalen van onze President 
in het Marikenpaleis. Met name bij 
het laatste optreden hebben we bij 
velen een gevoelige snaar geraakt. 
Ik ben dan ook enorm trots dat wij 
dit voor elkaar hebben gekregen. 
Dank SOCN, Bart, Richie, maar 
vooral dank Senaat!

Terugblik
Nu 2 maanden na Carnaval en 

bovenstaande geschreven hebben-
de, krijg ik een grote glimlach op 
mijn mond. Wat was het gaaf. Deze 
ervaring blijft voor de rest van mijn 
leven bij me.

Wees voorzichtig en blijf gezond!

Björn Tieleman

De nieuwe Leden van St. Anneke
Dylan Gerrits

Boy den Hartog
Sven Kievits

Danion Kampen

Menno Janssen
Mark van Dijk
Chrisje Staal

Ronald Peters

We wensen jullie een zeer prettige tijd bij St. Anneke toe.
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Pronkzitting Carnavalsvereniging
St. Anneke 18 januari 2020…

Het is alweer even geleden, en 
we wisten nog niks van een CO-
VID-19 virus. Maar op 18 janu-
ari 2020 stond de Jan Massinkhal 
weer op zijn kop tijdens de 67ste 
Rheinische Pronking. 

Alvorens de pronkzitting 
plaatsvindt dient de van nature 
nogal kale en vooral niet feestelijke 
sporthal omgetoverd te worden tot 
een feestpaleis. We doen dit met de 
senaat ieder jaar met veel plezier. 
We ondersteunen de mannen van 
het licht en geluid, zetten de aange-
leverde podiumdelen en raadstafel 
in elkaar en we zorgen voor u na-
tuurlijk voor een plekje in de zaal 
aan de lange tafels. Dit jaar was de 
zaal uitzonderlijk vol: 640 leden en 
sponsoren konden genieten van 
een heerlijke avond.

Het was dit keer extra bijzonder 
voor St. Anneke omdat de Stads-
prins, Zijne Dorstlustige Hoogheid 
Prins Mark I, onze eigen president 
Mark Buck betrof. Hij kwam met 
zijn kabinet tijdens de opbouw van 

de Jan Massinkhal hulp bieden en 
nam daarbij heerlijke appelflappen 
mee. Mark heeft hoogstpersoonlijk 
voor u de rode loper gestofzuigd!

Rond 16.00 uur was alles klaar 
en konden we ons opmaken voor 
de avond, iedereen kon zich netjes 
in vol ornaat steken en om 20.00 
uur ging het programma van start. 

Onze voorzitter Hans Albers 
sprak u toe tijdens zijn openings-
woord, waarna Poertwa een spec-
taculaire openingsdans presen-
teerde. Dit jaar openden we anders 
dan anders, de Raad van Elf nam al 
tijdens de speech van de (Vice) Pre-
sident Björn Tieleman plaats achter 
de tafel.

Daarna volgden de protocollai-
re zaken van onze jeugd- en stads-
prins en werden de welverdiende 
onderscheidingen uitgereikt. Ui-
teraard is een vast item in de Rhei-
nische pronkzitting “de Topper”. 
Dit jaar was onze Topper Margot 
Ribberink.

Onze eigen Mark moest natuur-
lijk in de schijnwerpers gezet wor-
den en zijn “carnavalsvaders” ex 
prinsen Ed Frinsel en Peter Jansen 
zongen hem toe. Ook onze Knot-
senburgers ontbraken niet: Mark 
vormt samen met Gerard Verhoe-
ven, Margo de Groot en Ed Frinsel 
onder leiding en tekstschrijver van 
Jan de Groot dit kwartet. 
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De jeugd heeft de toekomst en 
daarom gaf St. Anneke het podium 
aan Jeugd Kabinetten Convent 2.0 
en zongen zij “Maak de C” over het 
mooiste feest dat er bestaat.

Een Tonpraoter mag niet ont-
breken op een Rheinische zitting. 
Helaas bracht deze Tonproater als 
boerin Gertrutte Uierzalf de zaal 
niet aan het lachen. Jammer maar 
volgende keer beter.

U kent ze ongetwijfeld, 
maar wat een binnenkomst 
is het iedere keer weer met 
de Siegburger Funken Blau 
Weiss. Met veel enthousias-
me stonden er 110 uitgedos-
te personen op het podium. 
Na de uitreikingen van hun 
schitterende onderscheiding 
startte de Funkengarde de 
show. Wat een discipline en 
doorzettingsvermogen heb-
ben deze mensen.

St. Anneke is een Nij-
meegse Carnavalsvereni-

ging en zal de Nijmeegse artiesten 
zeker niet vergeten. De Schlager-
brüder en het Nijmeegs feestcafé 
zetten de zaal goed aan het dansen 
en polonaises werden gestart. 

Dit feestgedruis werd afgeslo-
ten door de Gebroeders Rossig. We 
kennen hen van de feest hit “Hallo 
allemaal, wat leuk dat je er bent”. 
Ze zetten de Jan Massinkhal op z’n 
kop. 

Rond 23.15 uur kwam er een 
einde aan de 67ste Rheinische 
pronkzitting. Er werd nog tot in de 
kleine uurtjes nagepraat, gedanst 
en gefeest tijdens de after-party, 
die door DJ-Richie muzikaal werd 
verzorgd.

Inmiddels is de programma-
commissie alweer volop bezig om 
ook van de 68ste Rheinische pronk-
zitting een mooie avond te maken. 

Namens de commis-
sie willen wij u als lid en 
sponsor hartelijk bedan-
ken. Ook Jeroen Stout-
hamer, artiesten en leve-
ranciers. Dank voor jullie 
inzet! 

Met carnavaleske groet,
Namens de Programma-
commissie

Niels Hendriks
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St. Anneke’s
Topper 2020
Margot Ribberink
Margot Ribberink is de Ambas-
sadeur van Duurzaamheid en Kli-
maat.

Margot is geboren en getogen in 
Hengelo, Overijssel. Carnaval vier-
de zij in haar jeugd in Oldenzaal.

In de jaren 80 verruilde zij Hen-
gelo voor Nijmegen om biologie 
te gaan studeren aan de Radboud 
Universiteit. Hier studeerde zij in 
1989 af als bioloog. Na haar studie 
ging zij aan de slag als meteorolo-
ge in Wageningen. Van 1993 tot en 
met 2013 was zij als weervrouw te 
zien op RTL 4. 

Ze presenteerde het weerbericht 
op zowel radio als tv bij omroep 
MAX en diverse regionale zenders.

Daarnaast geeft zij lezingen 
en presentaties over het weer, kli-
maatveranderingen en duurzaam-
heid. Voor Pollennieuws schrijft en 
presenteert zij de hooikoortsver-
wachtingen.

In het tornadoseizoen was zij 
vaak als tornadojager actief in de 
USA.

In 2011 maakte zij samen met 
Bernice Notenboom in Mali de film 
Desert Alert over de maatschappe-
lijke gevolgen van de klimaatver-
andering in ontwikkelingslanden.

Vanuit het perspectief van de 
opwarmingsproblematiek zet zij 
zich sinds 2014 in voor het werk 
van ontwikkelingsorganisatie Cor-
daid.

“Klimaatverandering raakt ons 
allemaal, maar niet iedereen gelijk”

In 2012 kwam zij in het nieuws 

toen haar monumentale boerderij 
in Lent in zijn geheel werd ver-
plaatst. 

Thans houdt zij zich na het 
Green Capital jaar nog steeds bezig 
met het verduurzamen van Nijme-
gen en is als zodanig ambassadeur 
van de operatie Steenbreek.

Margot was een zeer enthousi-

aste topper, die met haar partner 
met volle teugen genoten heeft 
van onze prachtige pronkzitting 
en onze gezellige ledenbrunch. Het 
was voor haar een eyeopener dat 
het carnaval naast een feest van 
de ontmoeting ook zoveel sociale 
aspecten kent. Volgend jaar zal ze 
zeker weer van de partij zijn.
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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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Het ledenontbijt c.q. -brunch was weer geweldig

Wat was het weer heerlijk na-
genieten tijdens onze traditionele 
ledenbrunch the day after onze ge-
weldige Rheinische Pronkzitting, 
waarbij we volop konden napraten 
over alle verrassingen van de afge-
lopen avond.

Het was volle bak in de grote 
zaal van Roomsch Leven, waar ie-
dereen plaats kon nemen aan de 
mooi in groen/ geel gedekte tafels. 
De senaatscommissie, die toch ook 
tot in de kleine uurtjes in de Jan 
Massinkhal had gefeest had weer 
haar uiterste best gedaan om ons 
op dit ontbijt te trakteren door ‘s 
morgens heel vroeg uit de veren te 
komen. 

Het rijk gevulde buffet werd zo-
als gebruikelijk geopend door de 
beide kabinetten, waarna de vele 

St. Anneke leden aansloten.

De overheerlijke soep die Kids 
and Cooking voor ons bereid had 
vond goede aftrek. We konden 
daarnaast volop genieten van een 
keur aan exclusieve broden en 
broodjes die ons door Bakkerij Hol-
land zijn aangeboden met de kaas 
van Willem’s Kaas uit Malden en 
de rookworsten van de Hema uit 
Elst, die er ook ingingen als koek. 

Tijdens het ontbijt had het be-
stuur van St. Anneke nog een grote 
verrassing voor André Wolf in pet-
to. Vanwege zijn grote verdiensten 
voor St. Anneke werd hij benoemd 
tot erelid van St. Anneke en kreeg 
hij uit handen van de voorzitter de 
daarbij behorende zilveren St. An-
neke speld opgespeld. Van Prins 
Mark I ontving hij vervolgens zijn 
prinsenonderscheiding. André was 
hier uiteraard heel verguld mee. 

Het was voor het eerst dat een ere-
lid deze zilveren speld ontving. 
Tot nu toe was deze alleen voorbe-
stemd voor ere- senatoren. Daarom 
werd met terugwerkende kracht 
ook ons erelid Ger de Groot voor-
zien van deze mooie speld en zal 
ook Peter Stal deze binnenkort in 
ontvangst kunnen nemen. 

Na de brunch werd er door velen 
nog een drankje gedronken, waar-
bij ook de film van onze pronkzit-
ting uitgebreid bekeken werd en 
van het nodige commentaar voor-
zien. Ontzettend leuk om dit mooie 
feest zo snel terug te kunnen zien.

Dank aan eenieder die een 
steentje aan deze mooie traditie 
heeft bijgedragen.

Marjo Albers
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Lieve vriendinnen en vrienden van St. Anneke

En dat kenmerkt ook wel de 
band die we in de afgelopen sei-
zoenen met elkaar hebben opge-
bouwd. Natuurlijk, ik voel me 
thuis bij St. Anneke, St. Anneke is 
“mijn club”, maar dat ik werkelijk 
nergens zou kunnen komen zon-
der dat ik wel íets geel-groens op-
merkte, dat is een prestatie van for-
maat. Jullie hebben naam gemaakt 
in heel Knotsenburg, en jullie heb-
ben gezorgd dat dit seizoen met 
een gouden randje nog meer van 
goud is geworden voor me.

Dat geldt overigens ook voor 
mijn vrienden, maar in het bijzon-
der mijn ouders, die jullie keer op 
keer gastvrij hebben ontvangen. 
Die mensen, die opgegroeid zijn 

met Kirchröadsj en Kölsch carna-
val, zijn van Knotsenburg gaan 
houden zoals wij dat ook doen. 
Chapeau daarvoor!

Hoogtepunten zijn er natuur-
lijk genoeg en het voelt gek die al-
lemaal hier op te sommen. Maar 
de momenten van het gevraagd 
worden op 1 april, het samenstel-
len van het kabinet, de eerste ont-
moeting van het kabinet en onze 
teambuilding in Kerkrade, zal ik de 
rest van m’n leven kunnen naver-
tellen. Dan de proclamatie, met een 
van de mooiste proclamatieacts die 
Knotsenburg ooit heeft gekend. De 
ontelbaar vele bezoeken (of toch 
telbaar: het waren er 115 tot aan de 
carnaval zelf), de vriendelijkheid, 

het dansen en zeker ook het blij-
ven plakken… Veel is me gevraagd 
naar hét moment uit die voorberei-
dingstijd, en dat moment is natuur-
lijk niet één moment. Maar waar 
alles voor mij samenkwam was bij 
GVO De Klup; vorig jaar mocht ik 
daar namens St. Anneke bij aan-
wezig zijn en ineens herkenden ze 
daardoor dit seizoen de prins, hun 
prins. Op dat podium ongedwon-
gen lachen, dansen en zien dat die 
mensen daar de avond van het jaar 
hebben, omdat carnaval in hun le-
ven is gekomen, dat is waar je het 
uiteindelijk voor doet. Dat is wat 
carnaval met mensen kan doen, of 
ze nu jong of oud, arm of rijk, ziek 
of gezond zijn. 

Wat een seizoen! Op 9 november mocht ik in de Vereeniging eindelijk 
m’n masker afdoen, naar de lange geel-groene tafel kijken met kippen-
vel en vanaf dat moment is alles zo snel gegaan. En waar ik ook was in 
dit seizoen als prins, St. Anneke was er altijd bij. 
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En dan met carnaval: de indruk-
wekkende herdenking van het 
bombardement op 22 februari, de 
daardoor anders verlopen sleutel-
overdracht en een prachtige carna-
valsmis kunnen me tot op de dag 
van vandaag nog ontroeren. Maar 
ook hier geldt: het beste werd voor 
het laatst bewaard, want zoals 
onze senaat afscheid van ons heeft 
genomen bij de ontluistering is on-
geëvenaard. Wat voelde ik me één 
met onze club en wat kwam alles 
van een heel bijzonder seizoen in 
dat moment samen. Ik kan de film-
pjes nog niet bekijken zonder tra-
nen in m’n ogen te krijgen.

Tranen zijn er ook geweest om 
dingen die anders liepen dan je 
verwacht. Afgelopen seizoen heb-
ben we meer dan eens afscheid 
moeten nemen van mensen die 
iets bijzonders voor ons betekend 

hebben. Van hen allen noem ik op 
deze plek Jos Hulsen, die zo veel 
carnavalsseizoenen onuitwisbare 
herinneringen voor zo velen heeft 
gemaakt. Maar ook was er teleur-
stelling om het afgelasten van de 
optocht en het in het water vallen 
van het halfvastenbal als gevolg 
van de coronacrisis.

In het licht van wat er in de we-
reld nu allemaal gebeurt, zijn die 
laatste twee dingen van een andere 
orde. Maar toch: wat had ik graag 
afscheid genomen van het narren-
volk en wat had ik graag nog één 
keer jullie allemaal bedankt. Maar 
gelukkig is er dit bulletin, en geluk-
kig gaan we elkaar bij St. Anneke 
nog veel tegenkomen. Want één 
ding is duidelijk: ik blijf de rest van 
m’n leven lid van deze prachtige 
club.

Dus mijn dankbaarheid spreek 
ik uit naar het geweldige kabinet 
waarmee ik dit avontuur mocht 
aangaan, bestaande uit Danique, 
Quinty, Kevin en Sjoerd, natuurlijk 
Lars, Chrisje en René en alle Knot-
senburgers. Maar absoluut ook 
naar mijn vriendinnen en vrienden 
van St. Anneke. Want wat zijn we 
toch een mooie club met elkaar. 
Koester dat, koester elkaar en heb 
lief! Tot heel erg snel!

Alaaf!

Ex-prins Mark I
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Wat vond ik dit een fantastisch 
leuk, gezellig en indrukwekkend 
Carnavalsseizoen. Wat ben ik 
dankbaar dat ik dit jaar jeugdprins 
van Knotsenburg mocht zijn, met 
een geweldig kabinet naast mij. En 
wat mogen jullie trots zijn op mijn 
grote broer Prins Mark den 1ste 
en zijn leuke en gezellige kabinet. 
In alles wat wij als jeugdkabinet 
deden voelden wij ons gesteund 
door het “grote” kabinet. Wij heb-
ben samen veel gelachen, maar 
ook tijdens ontroerende momenten 
en als ik het even spannend vond, 
was daar altijd jullie Mark met zijn 
kabinet om mij net weer even dat 
beetje extra vertrouwen te geven.

Ik wil ook graag van de gelegen-
heid gebruik maken om St. Anneke 
te complimenteren met jullie Björn, 
Björn heeft dit jaar de rol als pre-
sident even overgenomen en wat 
deed hij dat goed. Omdat ik Björn 
al wat langer ken voelde het extra 
goed om bij de bezoeken aan uw 
vereniging door Björn te worden 
welkom geheten. 

Ieder bezoek aan St. Anneke 
was voor ons een feest. Heel bijzon-

der om vooraf aan jullie Rheinische 
Pronkzitting een onderscheiding 
te mogen ontvangen van Jurriaan 
Ibes namens de Funken Blau Weiss 
uit Siegburg. Ons optreden daarna 
op het grote podium van de Jan 
Massinkhal was maar van korte 
duur, maar daarom zeker niet min-
der leuk. Voordeel was zelfs dat we 
daardoor snel konden omkleden. 
Als kabinet hebben wij ons nog 
nooit zo snel omgekleed, omdat 
we anders bang waren dat we iets 
van het spectaculaire optreden van 
Funken Blau Weiss zouden missen. 
Gelukkig hebben we niets gemist 
en konden we extra lang in de zaal 
zitten om te genieten van het ge-
weldige programma.

De ochtend direct na de Rheini-
sche Pronkzitting waren wij alweer 
te gast tijdens het leden en spon-
soren ontbijt. Een super verzorgd 
ontbijt in Roomsch Leven, een 
mooie gelegenheid om na te pra-
ten over de geweldige avond, en 
wat leden in het zonnetje te zetten 
door hen onze prinsenonderschei-
ding om te hangen. Het waarderen 
van vrijwilligers die het carnaval 

in Knotsenburg, en bij St. Anneke 
in het bijzonder, mogelijk maken, 
is iets wat wij met veel plezier heb-
ben mogen doen. Zo mochten wij 
ook tijdens de geweldige onderlin-
ge avonden, die niet zonder deze 
vrijwilligers kunnen bestaan, re-
gelmatig een aantal van uw leden 
in het zonnetje zetten. 

De Waagh, jullie honk samen 
met Het Geberste Kruukske en ’t 
Swerte Schaop, voelde ook voor 
ons als een fijne gezellige plek om 
feest te vieren. Een plek centraal in 
Knotsenburg waar wij velen van 
u zijn tegengekomen. Een mooi 
voorbeeld van samenwerken om 
het feestje in Knotsenburg nog 
mooier te maken. Kortom wij heb-
ben genoten van alle avonden/
middagen/ochtenden met jullie, 
met alle leden van St. Anneke en 
alle Knotsenburgers. Wij hebben er 
met zijn allen een knotsgek carna-
val van gemaakt

Dit jaar zullen ik en mijn kabinet 
nooit meer vergeten, mede dankzij 
jullie!
3 x Knotsenburgs Alaaf!
Ex-prins Sem I en zijn kabinet.

Beste leden
van St. Anneke



20



21

De herdenking en de sleuteloverdracht
Zaterdag 9 november 2019, toen corona nog ge-

woon een Mexicaans biertje was en quarantaine hoog-
stens een heel goed scrabblewoord, was al te voorzien 
dat 2020 een bijzonder jaar zou worden. Met Mark 
Buck had St. Anneke voor de vierde keer een Knotsen-
burgse stadsprins mogen leveren en Jeroen en Marieke 
waren een boerenbruiloftspaar om trots op te zijn. De 
laatste klanken van de dweilorkesten hadden nog niet 
geklonken in De Vereeniging, of de eerste plannen wer-
den al gesmeed. Als St. Anneke zouden we uit gaan 
pakken en onze Prins en het bruidspaar laten zien hoe 
trots wij op hen waren. Vrijgezellenfeesten, met groot 
gezelschap aanwezig bij verloving, carnavalsmis, zit-
tingen, een grootse ontluistering en natuurlijk moest 
het groen-geel beter vertegenwoordigd zijn dan ooit 
te voren. Dat leidde er ook meteen toe dat velen zich 
realiseerden dat we voor een uitdaging stonden ten 
aanzien van de traditionele start van het Carnaval: de 
Sleuteloverdracht.

Op 22 februari herdenkt Nijmegen het bombarde-
ment op de stad in 1944. Een rampzalige gebeurtenis 
voor onze stad die haar geschiedenis voor goed veran-
derd heeft. Om 13.28 uur gooien 14 geallieerde vlieg-
tuigen honderden bommen op Nijmegen, de stad ach-
terlatend in puin en met meer dan 800 slachtoffers te 
betreuren, vrijwel allemaal ongewapende burgers. Dit 
bombardement wordt elk jaar op 22 februari om 13.28 
uur op verschillende plekken in de stad herdacht. 

Aangezien deze datum dit jaar op carnavalszater-
dag viel, stond Knotsenburg voor de opgave hier op 
een juiste manier aandacht aan te besteden.

In overleg met verenigingen, stadsbestuur en het 
Prinsenkabinet werd besloten om de sleuteloverdracht 
naar de avond te verplaatsen. Knotsenburgers werden 
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de herdenking; in 
burgertenue. Ex-prins Mark I kijkt hier tevreden op te-
rug: “Vanaf dag 1, voor mij was dat dus vanaf 1 april, 
is de herdenking van het bombardement voor mij als 
prins en voor ons als kabinet een vraagstuk geweest. 
Ik woon de herdenking elk jaar bij en vond het dan 
ook belangrijk dat we als Kabinet hier op een juiste 
manier aandacht aan zouden besteden. Daar zijn de 
nodige overleggen, tijd en energie in gestoken. Hope-
lijk hebben de stad en carnaval-vierend Nijmegen dat 
ook gemerkt. Natuurlijk heeft het impact gehad op 
onze carnavalsdagen, maar ik ben blij dat we dit als 
Kabinet zo vorm hebben mogen geven. We hebben, sa-
men met vele Knotsenburgers, op een waardige en bij-
zondere manier deze zwarte pagina uit de Nijmeegse 
geschiedenis herdacht.”

De Sleuteloverdracht vond plaats om 18.00 uur in 
Het Marikenpaleis. Eindelijk mocht Prins Mark I daar 
de sleutel ontvangen uit handen van Burgemeester 
Bruls, waarna het traditionele eerste biertje werd ver-
schonken op de Blauwe Steen aan de Grote Markt. De 
Grote Markt, die op deze bijzondere carnavalszater-
dag een heel toepasselijk podium bood. De markt is 
een stille getuige van hoe Nijmegen er uit had kunnen 
zien zonder bombardement, met de vele mooie oude 
gevels. De betonbouw van Hema en voormalige V&D 
benadrukken dit des te meer. Herdenken en het leven 
vieren stonden deze carnavalszaterdag dicht bij elkaar. 
Het vieren van Knotsenburg was deze dag ook het vie-
ren dat niets het Nijmeegs bal kan tegenhouden.

Na de luchtaanval
Het verdriet stortte neer op de stad,
hartuithakkend verdriet om het hart

en de ziel en de tijd van de stad; vuur
sprak in tongen over de zeven honderden

en tegen de verslagenen na de bijlslag:
‘nu is jullie tijd niet meer bij jullie’.
Leeg vlogen de drakenwagens verder

van onze vrienden; rouwend grijs en geel
na de luchtaanval, viel het licht neer,

voorgoed uitgedoofd leek ‘t; verstomden.

Gedicht H.H. ter Balkt

Dit gedicht staat op het monument op de Algemene 
Begraafplaats en herinnert aan de slachtoffers van het 
bombardement op Nijmegen van 22 februari 1944.

Tijke Eijkemans
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Overweging in de carnavalsmis van Prins Mark1
Deze zondag lijkt voor mij op 

vele andere, maar toch ook weer 
niet. Want normaal als ik op zon-
dag in deze kerk kom, draag ik 
niet dit pak. En normaal als ik op 
zondag in deze kerk kom, bent u 
er niet. En dat is voor ons allemaal 
maar goed ook. 

En toch draagt de kerk me, net 
zoals carnaval me draagt. Geen 
zorgen, geen historische verhande-
ling over het verband tussen carna-
val en de Rooms-katholieke kerk. 
Hoewel we ons wel moeten beden-
ken dat de Romeinen oorspron-
kelijk 14 dagen carnaval vierden. 
Rare jongens, die Romeinen. Met 
een enorm uithoudingsvermogen.

Carnaval, en dit geldt ten diep-
ste ook voor het geloof, gaat om 
iets dat je ervaart. Duizend mensen 
kunnen je vertellen waarom het 
mooi is, maar het wordt pas mooi 
als je je er zelf in onderdompelt. En 
dat is tegelijkertijd ook moeilijk, 
want we dompelen ons niet graag 
onder. We geven ons niet graag 
over aan de grillen van een leven 
dat we ons eigenlijk niet kunnen 
voorstellen. Liever weten we wat 
we hebben, liever houden we de 
boel de boel.

Maar toch helpt die overgave 
ons. Wie van ons kent niet het ge-
voel dat je op bepaalde momen-
ten met carnaval even vergeet dat 
je ziek bent, dat je verlies geleden 
hebt, dat er een belangrijke periode 
in je leven zit aan te komen? Ineens 
komt er dat lied, word je vastge-
pakt door die ene persoon of vind 
je jezelf terug op een podium en 
valt alles in dat moment samen. En 
geloof het of niet, dat is wat men-
sen ook in deze kerk zoeken. Iedere 
zondag weer. Er is niets zo fijn en 
niets zo gezond als de periodieke 
herinnering dat het uiteindelijk 
niet om de “ik” gaat.

Dat klinkt gek uit de mond van 
een prins, met die steek en die ve-
ren. Maar carnaval draait niet om 
de prins; de prins is een prachtig 
voertuig, bedoeld om het carna-
val aan te jagen. Het carnaval zelf 
draait om de ervaringen die je 
doorgeeft, de herinneringen die je 
nooit meer vergeten zult, die lied-
jes die je voor eeuwig kippenvel 
zullen bezorgen. Het carnaval zelf 
draait juist om het vergeten van 
hoe belangrijk we allemaal willen 
zijn. Uiteindelijk zijn we allen één, 
en met carnaval staan we dat ein-
delijk ook eens toe in ons leven. 

Wij proberen er als kabinet te 
zijn voor alle carnavalisten, niet 
alleen de carnavalisten in de spot-
lights. Juist ook de carnavalisten 
die het liefst in een hoekje staan te 
genieten, de carnavalisten die büh-
nes opbouwen, kroegen omtoveren 
tot carnavalspaleizen en zorgen 
dat kinderen prachtig geschminkt 
worden. Er bestaat geen hiërar-
chie in het carnaval, en dat maakt 
het tot het allermooiste feest dat er 
bestaat. Laat ik het anders zeggen: 
carnaval is het mooiste feest dat er 
bestaat, omdat u er bent. Ook al 

kennen we elkaar niet, dit feest is 
van ons allemaal samen en samen 
houden we carnaval in stand. 

In deze kerk past dan ook dank-
baarheid: dankbaarheid aan de 
organisatie van deze mis, aan de 
eerwaarde voorgangers, aan het 
dweilorkest, aan het onvolprezen 
AMDG-koor. En vooral aan alle 
mensen die hier ooit kwamen, 
maar er vandaag niet bij kunnen 
zijn. 

Als ik om één reden prins had 
willen zijn, is het wel om dit tot u 
te mogen zeggen. Heb lief! Houd 
van elkaar! Verhef niet jezelf, maar 
je hart. Leef met de blik naar boven 
gericht. In de wetenschap dat er al-
tijd nog een wereld is die jij je niet 
kunt voorstellen. Dat het carnaval 
in het leven je iedere dag weer kan 
overvallen. En omarm het dan. 

Maak van je leven geen carna-
val. Maar maak van carnaval een 
deel van je leven. Iedere dag weer.

Ad maiorem Dei gloriam. Amen. En 
alaaf.
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We treffen elkaar door middel van 
een videogesprek, op een zonnige 
voorjaarsdag. Danique in een hui-
selijke omgeving zit als eerste klaar. 
Niet veel later komt ook Quinty in 
beeld: in huize Van den Berg is het 
druk. Niet alleen vader Bart zien we 
meermaals voorbij schieten, maar ook 
de zusjes komen even kijken wat er 
op het scherm gebeurt. Kevin meldt 
zich vanuit zijn muziekstudio. We 
krijgen te zien waar dit multi-talent 
al veel Knotsenburgse hits heeft ge-
componeerd. Als laatste voegt Sjoerd 
zich bij ons. Samen met zijn dochter 
die hem hielp opstarten met Zoom.

Vier ex-kabinetsleden in hun ei-
gen omgeving. De Kabinetsleden die 
ex-Prins Mark I het afgelopen seizoen 
hebben bijgestaan. Toen ik hen vroeg 
of ze mee wilden werken aan een in-
terview over Mark reageerden ze alle 
vier enthousiast. Natuurlijk hadden ze 
wat sterke verhalen te delen! Iedereen 
die dit kabinet heeft bekeken vanaf 9 
november heeft kunnen zien dat ze 
een geweldige tijd met elkaar hebben 
gehad. Ik keek ook uit om ze te mogen 
interviewen en een klein kijkje achter 
de schermen te krijgen. Dat er zoveel 
mooie, sterke en hilarische verhalen te 
vertellen zouden zijn had ik niet kun-
nen voorzien. Er is materiaal genoeg 
voor een boek, in plaats van twee pa-
gina’s in het Bulletin. Maar misschien 
is het maar beter van niet, sommige 
verhalen zijn te mooi om te delen en 
moeten slechts als sterke verhalen en 
legendes een eigen leven gaan leven. 
Gelukkig zijn er genoeg anekdotes die 
ex-adjudant Kevin Koppers, ex-adju-
dant Sjoerd van den Broek, ex-page 
Danique Wolf en ex-page Quinty van 
den Berg met ons wilden delen.

Welkom alle vier. Wat leuk om jullie 
zo weer samen te zien!

Sjoerd: ‘Ja dat vind ik ook! Door 
deze hele corona-toestand hebben wij 
elkaar ook niet meer gesproken.’ 

Kevin: Hobby’s en sociale contacten 
zijn wel een beetje stil komen te liggen. 
Binnenkort komen we wel weer sa-
men met de Schout en Schepenen van 
de Waoterjokers. Ik denk dat het toch 

goed is om een beetje bezig te blijven 
in deze periode.

Ook Danique beaamt dat het druk 
is op haar werk (Robbert de echte bak-
ker).

Sjoerd: ‘Bij ons liggen de lessen 
veelal stil. Dus ik ben enorm veel aan 
het vergaderen. Ik zit hele dagen ach-
ter Microsoft Teams. Kneiter gek wordt 
ik er van.’

Quinty, die duidelijk ook minder 
goede ervaringen met video-meetings 
heeft: ‘Ja! Teams, dat is echt een ramp. 
Vreselijk! 

Bij mij ligt school en stage ook stil 
vanwege corona. Dus help ik nu veel 
in Café de Derde Kamer. Dat komt 
goed uit, want we zijn begonnen met 
het verkopen van borrelplanken en dat 
loopt een beetje uit de hand. Volgens 
mij zijn we dit weekend al helemaal 
uitverkocht en er blijven maar men-
sen bellen! Tof natuurlijk dat we zo’n 
trouwe gasten hebben.’

Het enthousiasme en de vrolijkheid 
waarmee Quinty vertelt werkt enorm 
aanstekelijk. Ondanks de computer-
schermen is direct het kabinet wat 
zoveel plezier met elkaar had, te zien. 
Het kabinet met een heel hoog aantal 
letters Q in de naam. Waarom heeft 
hij zichzelf eigenlijk geen Prins Mar-
que I genoemd? 
Ik vraag of ze elkaar missen of dat 

het ook goed was dat het seizoen ten 
einde was.

Danique: ‘Begrijp me niet verkeerd 
hoor, we hebben het echt superfijn ge-
had en mega-gezellig, maar je ziet el-
kaar zoveel en hebt zoveel verplichtin-
gen. Als het dan voorbij is, is het ook 
fijn om even een weekendje iets anders 

te kunnen doen.’
Kevin grinnikt veel betekenend. 

Volgens mij was het niet zo dat jul-
lie dinsdagavond er wel klaar mee 
waren. Nadat jullie nog bij ons in 
De Waagh zijn geweest zijn jullie 
meteen doorgegaan naar de Derde 
Kamer. Als ik de foto’s mag geloven 
is het daar tot laat gezellig gebleven. 
Volgens mij hadden jullie niet eens 
tijd om je om te kleden!

Danique: ‘Ik had me omgekleed!’
Quinty: ‘Ik had in ieder geval mijn 

cape afgedaan.’
Sjoerd: ‘Tsja, vanaf dat moment kon 

dat weer: zonder steek een biertje drin-
ken in de Derde Kamer. Dat hebben 
we tijdens het seizoen ook een keer 
gedaan en daar was niet iedereen even 
blij mee. We hebben ons wel een beetje 
gedragen als boefjes: stiekem de steek 
af! De stichting zal het vast niet altijd 
makkelijk met ons hebben gehad.’

Kevin: ‘Op dat soort momenten 
hebben we ons gewoon heel naïef 
voorgedaan en daar hebben we volle 
bak gebruik van gemaakt. Fantastisch, 
op dat soort momenten heb ik echt zo 
enorm gelachen.

Danique onthuld dat Mark daar 
ook van heeft genoten: “Een van die 
avonden zei Mark tegen mij: ‘Ik heb 
nooit gezegd dat dit heel prinswaardig 
zou worden, maar wel dat het enorm 
gezellig zou zijn!” En dat was zeker 
waar!’

Kevin: ‘Dat meent Mark ook op-
recht!’

Veel St. Anneke-leden zullen Mark 
ook kennen als iemand die heel erg 
kan genieten van de tradities van het 

Ipads kunnen vliegen en de hostie van Sjoerd

Herinneringen aan een legendarisch seizoen met het Kabinet van Prins Mark I
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carnaval. Dit is wel een mooi inzicht, 
dat het in jullie kabinet dus ook ge-
woon heel erg gezellig was en dat 
voor jullie plezier ook een heel be-
langrijke factor was.

Kevin: ‘Ik denk dat dat ook te ma-
ken heeft met de dynamiek in onze 
groep. Voor ons is het ook gewoon 
heel erg belangrijk geweest dat we het 
leuk hadden met elkaar. Degene die 
mij kennen weten dat ook. Ik vind de 
protocollen minder belangrijk dan dat 
we het leuk hebben samen. Ik ben een 
Waoterjoker!

Het is voor mij nooit een doel ge-
weest om adjudant te worden, we 
moeten vooral een mooi feest kunnen 
vieren. Het is niet zo dat ik nu mijn 
doel heb bereikt en ik klaar ben met 
carnaval. Ik blijf gewoon bezig met het 
feest en de muziek!’

Danique: ‘Dus je blijft nog gewoon 
filmpjes van je liedjes whatsappen?’

Kevin: ‘Maak je maar geen zorgen!’ 
Sjoerd: ‘Ik heb ook zoveel plezier 

gehad, dat wil je niet weten. Toen ik 
gevraagd werd heb ik ook meteen ja 
gezegd. Ik was al ooit Prins van Brak-
kenstein geweest en dit ging daar wel 
mooi op verder. Ik heb geen moment 
getwijfeld.’

Kevin: ‘Ik heb ook geen moment 
getwijfeld, hoewel ik er wel even goed 
over na moest denken. Dat heeft er 
mee te maken dat ik ook nog heel veel 
andere dingen doe in het carnaval. Ik 
ben actief bij een heel leuke vereniging 
en doe veel met muziek. Rondom de 
zitting van de Waoterjokers ben ik elk 
jaar heel druk. Dat is echt zo’n hoog-
tepunt. Ik moest wel ff nadenken of ik 
dat wel zou kunnen combineren. Lars 
(Hut, Chef Protocol) belde mij en zei 
dat de Prins mij graag in het kabinet 
wilde. Nou dat snapte ik natuurlijk 
wel! Iedereen lacht hardop, Kevin het 
hardst. Ik had toen wel een vermoeden 
wie de prins zou zijn en dat overtuigde 
me wel om ja te zeggen.’

Sjoerd: ‘Dat was dan misschien wel 
de laatste keer dat Lars jou zo makke-
lijk ergens van kon overtuigen!’

Alle vier schaterlachen ze het uit. 
Deze hechte club heeft aan minder 
dan een half woord genoeg. Er wor-
den de nodige onderonsjes uitgewis-
seld over de stichting en het contact 
dat het kabinet hiermee had. Hier 
zijn vier mensen bij elkaar die een 

duidelijke eigen mening hebben, die 
ze ook niet altijd onder stoelen of 
banken gestoken zullen hebben. Ik 
vraag ze of ze hierover nog een sterk 
verhaal met ons willen delen. 

Kevin: ‘Haha! Er zijn er zo veel, 
maar sommige verhalen blijven toch 
maar beter binnenskamers. Dat is be-
ter voor iedereen!’

Toch wil ik een ding weten. Dani-
que, tijdens onze ontluistering in 
De Waagh onthulde President Björn 
Tieleman dat jij eigenlijk de prinses 
van dit kabinet was. Ik ben heel be-
nieuwd hoe dit zit!

Danique: ‘Ja, dat is ook zo’n mooi 
verhaal. Dat is eigenlijk ontstaan uit 
een misverstand tussen mij en Lars. 
Hij noemde mij op een gegeven mo-
ment de prinses van de groep in een 
gesprek over iets kleins, volgens mij de 
bestikkering van de bus. En hoewel hij 
dat helemaal niet verkeerd bedoelde, 
vonden wij het hilarisch om hem hier 
het hele seizoen aan te herinneren. Dat 
is wel echt ons soort humor. Als Lars 
dan bijvoorbeeld zei dat het program-
ma erg druk werd voor de Prins, dan 
opperde wij dat de Prins wel naar de 
ene afspraak kon en de prinses naar de 
andere. Elkaar een beetje plagen. Moet 
kunnen toch?’

Kevin: ‘Het scheelt natuurlijk ook 
dat we alles goed op orde hadden. 
Mark was gewoon een prins die enorm 
makkelijk kan praten en het publiek 
altijd weet te beroeren. Emoties en ge-
voelens onder woorden brengen in een 
zaal op een podium? Daar draait hij 
zijn hand niet voor om. Dat zijn rand-
voorwaarden om als kabinet de rust 
en tijd te hebben om je leuk te kunnen 
presenteren en ook in de coulissen lol 
met elkaar te kunnen maken. 

Wat trouwens ook mee speelt is dat 
Quinty en Danique echt keiveel ge-
daan hebben. Sjoerd en ik hebben het 
vaak erg druk gehad met ons werk. 
Als er iets geregeld moest worden en 
we kwamen in tijdnood dan waren het 
de Pages die zorgden dat het toch al-
lemaal geregeld werd. Voor het anti-
katermiddeltje dat we uitgedeeld heb-
ben op de herenzitting zijn Danique en 
Quinty echt stad en land afgereisd!

Wat dat betreft hebben we het echt 
samen gedaan, maar er was ook ruim-
te voor onze eigen inbreng. Kijk ik ben 
natuurlijk van mezelf ook nogal aan-

wezig…’
Quinty: ‘Dat wilde ik maar zeggen 

ja! Tsjonge jonge soms stond jij toch 
te praten op dat podium, ik wist niet 
meer waar ik moest luisteren!’

Hebben jullie wel eens planken-
koorts gehad? Of waren er plekken 
waar het spannender was om op het 
podium te gaan?

Kevin: ‘Ik denk dat vooral Lars heel 
veel stress van ons heeft gehad! Ha-
haha. Vooral tijdens de proclamatie. 
Ik zou me om gaan kleden op het mo-
ment dat een bepaalde dansgroep op 
het podium zou staan. Dus daar zat 
ik op te wachten. Bleek dat die hele 
dansgroep geschrapt was! Toen ik zag 
dat de Ex-prinsen zich aan het opstel-
len waren op de gang ben ik maar snel 
backstage gegaan. Onderweg ben ik 
op de gang nog door vijf mensen aan-
gesproken. Die zeiden me dat ze zeker 
wisten dat ik niet in het Kabinet zou 
zitten, omdat ik anders al lang omge-
kleed had moeten zijn!’

Quinty: ‘Ja en wat dacht je dan van 
de kist waar wij uit zouden springen 
bij de Herenzitting. Dat heeft echt wel 
stress opgeleverd. Wij hadden begre-
pen dat die kist helemaal open zou 
gaan, maar uiteindelijk bleek dat we 
daar met een trapje uit moesten klaute-
ren. Nou, Mark zag natuurlijk al voor 
zich dat hij met zijn prinsenpak ergens 
achter zou haken en vol op zijn gezicht 
zou gaan. Dat was wel even stressen!’

Sjoerd: ‘Ik had daar helemaal geen 
last van. Ik had eigenlijk toen vooral 
oog voor de danseressen op het podi-
um! Toen we die kist uit klommen was 
iedereen de stress volgens mij al snel 
vergeten…’

Kevin: ‘Wat mij ook echt verbaasd 
heeft is hoe weinig stress je hoeft te 
hebben. Er zijn gewoon echt een hele 
hoop mensen, vrijwilligers, die zich 
belangeloos en in hun eigen tijd zich 
inzetten voor het Kabinet. Bijvoor-
beeld Chrisje Staal, de fotograaf, of 
René Huisman, onze chauffeur.’

Danique: ‘Ja René en Chrisje zijn 
echt toppers. Als we weer een keer 
samenkomen mogen zij zeker mee! 
En René niet om ons thuis te brengen 
hoor!’

Kevin: ‘Al die mensen hebben er 
ook aan bijgedragen dat er zo’n mooie 
en fijne sfeer in deze groep was. Wat ik 
ook heel bijzonder vond om te horen, 
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was dat Mark vertelde dat hij 
niet zo lekker in zijn vel zat, 
toen hij gevraagd werd Prins 
te worden. Ik vond het echt 
gaaf om te horen dat Mark 
door deze ervaringen ook 
helemaal opgeleefd is. Na 
de ontluistering boven in De 
Waagh heb ik hier ook nog 
een tijd over staan praten met 
de ouders van Mark. Ik denk 
dat het echt heel bijzonder is 
dat we zo’n hechte groep zijn 
geweest. 

Mark heeft daar zeker ook 
een rol in gespeeld. Hij heeft 
er altijd voor gezorgd dat ie-
dereen zich ook betrokken 
voelde en zichzelf kon zijn. 
Dat zijn echt de waardevolle 
momenten geweest.’

Quinty: ‘Mij heeft het ook 
goed gedaan hoor. Ik ben 
hierdoor echt veel zekerder. 
Ja, dit is echt een ervaring die 
ik niet had willen missen.’

Het is prachtig om te zien 
hoe deze vier mensen het-
zelfde gevoel hebben bij de erva-
ringen die ze samen door hebben 
gemaakt. Lachend kunnen ze samen 
mooie verhalen delen, maar wanneer 
Kevin en Quinty dit delen zie je ook 
aan Sjoerd en Danique dat zij zich 
herkennen en dit erg waarderen. Het 
kan haast niet anders of de mooie 
woorden die zij spreken over Mark 
zijn ook op hen van toepassing. Dit is 
een groep mensen die als team er sa-
men voor hebben gezorgd dat ze een 
top tijd hebben gehad.

Danique: ‘De hostie van Sjoerd, dat 
is ook zo’n verhaal waaruit blijkt dat 
iedereen kon zijn wie hij is. Misschien 
kan Sjoerd dat het beste zelf vertellen.’

Kevin: ‘Sjoerd is natuurlijk de meest 
overtuigde atheïst van de groep’

Sjoerd: ‘Ik ben natuurlijk wel vaker 
in de kerk geweest, maar ik ga dan 
nooit een hostie halen. Dan blijf ik ge-
woon zitten. In aanloop naar de mis op 
carnavalszondag heb ik natuurlijk wel 
bedacht hoe ik dat dit keer dan ging 
doen. Als Adjudant kun je natuurlijk 
ook niet echt blijven zitten. Ik ben ook 
met Mark meegegaan naar de voorbe-
reiding van de mis, maar ik wist eigen-
lijk nog steeds niet hoe ik dat aan ging 
pakken. Nou dat bleek dus überhaupt 

niet te doen te zijn geweest, want wij 
hoefden helemaal niet op te staan. Als 
kabinet word je de hostie gebracht. 
Een beetje overvallen heb ik de hostie 
toen in mijn jasje laten glijden. 

Later op de dag, in De Waagh, heb 
ik dat toen aan de rest van het kabinet 
verteld. Iedereen moest enorm lachen. 
Ook Mark, hoewel hij eigenlijk ook 
vond dat dat echt niet kon.’ 

En jullie hebben Mark in een hoodie 
gekregen. Ik denk dat veel mensen 
zich Mark niet zonder jasje of over-
hemd zouden kunnen voorstellen.

Kevin: ‘Nee inderdaad. Mark gaat 
nog in een colbert naar een bouwhal!

Sjoerd: ‘Toch hebben we dat samen 
bedacht. Het was Mark zelf die de vrij-
willigers die sjouwen en bouwen extra 
in het zonnetje wilde zetten. Dan kan 
je natuurlijk niet in je smoking aan ko-
men zetten.’

Welk verhaal willen St. Anneke-le-
den nog zeker van jullie horen?

Sjoerd: ‘Mark en devices dat is echt 
een gouden combinatie gebleken. Hij 
vindt het natuurlijk heel belangrijk om 
altijd bereikbaar te zijn en is daar altijd 
druk mee. Maar op de een of andere 

manier gebeuren er ook altijd 
gekke dingen met zijn tele-
foon en tablet. Zo was Mark 
een keer zijn telefoon kwijt 
toen iedereen bij mij thuis 
wegreed. We hebben overal 
gezocht. Ineens had Mark 
het slimme idee om buiten 
te kijken. Dat beeld vergeet 
ik nooit meer: Mark in een 
half prinsenpak in het licht 
van een lantaarnpaal. De te-
lefoon werkte nog wel, maar 
het scherm was helemaal 
stuk. Geen idee wat er echt 
gebeurd is, maar we hebben 
er vanaf dat moment van ge-
maakt dat Kim (de partner 
van Kevin) er overheen is ge-
reden met hun Mini, toen ze 
Kevin op kwam halen.’

Quinty: ‘Ja en zijn Ipad 
dus. Toen we bij ons thuis 
waren vloog die ineens uit 
de auto, zo het grasveld op. 
Geen van ons weet nog wat 
de aanleiding was, maar we 
hadden enorme lol in de auto 
en ineens ging daar de Ipad. 

Nou ja, die kunnen dus vliegen!’

Wat een geweldig verhaal! De aller-
laatste vraag. Zouden jullie het weer 
doen?

Danique: ‘Zeker weten’
Sjoerd volmondig: ‘Ja!’
Kevin: ‘Met deze groep zeker.’
Quinty: ‘Zeker, alleen met deze 

groep. Dit was echt het leukste kabinet 
wat ik me voor kan stellen.’

Danique: ‘Zeker. Er is ook geen mo-
ment ruzie geweest en we hebben het 
altijd leuk gehad. Ik ben er ook van 
overtuigd dat we elkaar nog blijven 
zien.’

Quinty, Danique, Sjoerd en Kevin, 
enorm bedankt voor dit interview. Jul-
lie hebben een prachtig kijkje achter de 
schermen gegeven. Ik heb er van geno-
ten en erg met jullie gelachen. Ik hoop 
dat de lezers van het Bulletin hier ook 
van kunnen genieten. Ik denk dat in 
ieder geval Mark verrast zal zijn als dit 
interview hem onder ogen komt, want 
– ook al zit hij in de redactie – hij weet 
niet dat dit in het Bulletin komt. Enorm 
bedankt en tot snel, wanneer we weer 
met een glas kunnen proosten!

Tijke Eijkemans
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Op de Grote Markt, in het hart 
van Nijmegen, staat sinds 1612 De 
Waag. Tijdens carnaval een klein 
beetje verstopt achter een tent. Hier 
werd jarenlang handel gedreven. 
Boter en later vlees. Weer later was 
er de militaire hoofdwacht geves-
tigd en zelfs even het hoofdbureau 
van de Nijmeegse politie. De laat-
ste decennia is er horeca gevestigd. 

Sinds vorig jaar is de waag, nu 
geschreven als De Waagh, de car-
navalsresidentie van St. Anneke. 
Samen met ’t Swerte Schoap en Het 
Geberste Kruukske. Eigenlijk moe-
ten we zeggen: wederom is het de 
carnavalsresidentie van St. Anne-
ke, want ook van 1978 tot 1987 en 
van 2005 tot 2011 vierde de groen 
gele familie hier feest van carna-
valszaterdag tot aswoensdag.

De Waagh zag in het verleden al 
twee St. Anneke prinsen en ontving 
dit jaar een derde. Op zondag was 
het tjokvol met feestvierende Knot-
senburgers, ondanks het niet door-
gaan van de optocht. Op maandag 
kwam heel Knotsenburg op bezoek 
toen zij van café naar café naar 
waag gingen. Op dinsdag vierden 
boerenbruidspaar Van den Bosch 
hun onechte verbintenis en namen 
we, op St. Anneke wijze, afscheid 
van een prachtig Kabinet. De da-
gen in De Waagh vlogen voorbij. 

Vier heerlijke dagen om aan te-
rug te denken. Twee St. Anneke-
leden delen graag hun ervaringen 
en mooie herinneringen. De een 
viert pas sinds kort carnaval met 
St. Anneke, de ander al iets langer. 
Carnaval, dat vier je samen!

Carnaval in de Waagh voelt als thuiskomen
 



27

Thomas Baams tijdens carnaval
‘‘Mijn broer en vader zitten in de 

senaat van St. Anneke, dus ja, dan 
rol je er wel een beetje in. Elk jaar 
vier ik carnaval met mijn vrienden. 
Andere jaren gingen we dan naar 
Eindhoven of Tilburg. Maar het is 
veel leuker om carnaval in Nijme-
gen te vieren: dat is toch de stad 
waar je vandaan komt!

Op zaterdag liepen we op en 
neer tussen de tent en De Waagh 
en eigenlijk zijn we niet meer uit 
De Waagh weggegaan! De tent was 
vaak leger dan De Waagh en het 
was daar ook gezelliger. Ik denk 
dat je bij St. Anneke snel opgeno-
men wordt. Wij voelden ons in 
ieder geval enorm welkom. Mijn 
vrienden zijn ook allemaal lid ge-
worden en we willen volgend jaar 
mee de wagen bouwen en optocht 
lopen!

Allemaal oude mensen? Nee 
joh, ik vond het juist een heel ge-
mêleerd publiek! En de Nijmeegse 
muziek is natuurlijk tof. Dan merk 
je wel dat je carnaval viert in je ei-
gen stad. We moeten als vrienden-
groep nog wel even oefenen want 
we kunnen de meeste nummers 
nog niet meezingen. Er worden 
ook genoeg carnavalshits van nu 
gedraaid. Een goede mix dus. Al 
hoeven die hele oude nummers zo-
als een bloemetjesgordijn van mij 
niet zo. Ik vraag me af wie daar nog 
op zit te wachten. Amsterdammers 
die carnaval vieren misschien? Ha-
haha!

Volgend jaar ben ik er zeker 
weer bij!’’

Ed en Karin
Frinsel tijdens 

carnaval
Ik vind De Waagh een toploca-

tie. Als ik daar binnenkom en het 
staat vol met carnavalisten voelt 
dat echt als thuiskomen. Wij vieren 
al jaren met dezelfde groep mensen 
carnaval. St. Anneke voelt voor mij 
als een grote groen-gele familie.

Het is natuurlijk fantastisch 
om iedereen met wie ik en Karin 
al zo lang carnaval vieren tegen 

te komen in De Waagh. Maar ik 
geniet ook echt enorm als ik een 
heel nieuwe generatie jongeren ons 
feestje zie vieren en mee zie zingen 
met de Knotsenburgse klassiekers. 
Natuurlijk worden er ook nieuwe 
hits gedraaid. Snollebollekes is na-

tuurlijk het bloemetjes gordijn van 
nu!

Het doet me goed om te zien dat 
er een nieuwe generatie opstaat die 
het feestje wil organiseren. Mis-
schien houdt mij dat ook wel jong!
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Ovenschotel met rijst, broccoli en kip in een 
romige saus en een krokant laagje

Ingrediënten voor 4 personen
Bereidingstijd 45 minuten

• 400 gr kipfilet of kippendijen
• 300 gr broccoli
• 200 gr rijst
• 250 ml kippenbouillon (van tablet)
• 1 theelepel mosterd
• Bosje verse peterselie
• 2 eetlepels boter
• 2 eetlepels bloem
• 125 ml crème fraiche (light)
• 40 gr geraspte kaas
• 25 gr paneermeel

Bereiding:
Kook de rijst gaar volgens de verpakking 

en giet af. Snijd de broccoli in roosjes en kook 
ze 8 min of stoom ze in 20 min beetgaar. Ver-
warm de oven op 200 graden. Snijd onder-

tussen de kip in stukken. Verhit de helft van de 
boter in een pan en bak de kip gaar en rondom 
mooi bruin.

Schep de kip uit de pan en smelt de rest van 
de boter erbij. Roer met een garde de bloem erbij 
zodat er een roux ontstaat. Giet beetje bij beetje 
de bouillon erbij en roer ondertussen met de gar-
de tot een egale saus.

Roer de crème fraiche en de mosterd door de 
saus. Hak de peterselie fijn en voeg deze ook toe 
aan de saus. Schep de kip weer terug in de pan 
bij de saus. Schep de broccoli door de rijst en 
schep daarna in een ovenschaal.

Verdeel de kip en de roomsaus er over. Meng 
de kaas en het paneermeel door elkaar en be-
strooi de ovenschotel hiermee. Zet de schaal 20 
min in de oven.

Jan de Groot
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Boerenbruidspaar
2020 van St. Anneke
In Juni 2019 werden wij benaderd door de 
boerenbruiloft commissie of we het boe-
renbruidspaar 2020 wilden worden. Na-
tuurlijk een geweldige eer..

Na een aantal overleg momen-
ten met de commissie was het ons 
duidelijk wat er van ons verwacht 
werd en konden we aan de gang. 
Kleding gekocht, foto’s gemaakt, 
bedankjes uitgezocht en de uit-
komst tijdens de proclamatie door-
genomen. 

Het was heerlijk om samen met 
mijn mede dansers van Knots Kol-
lektief (die niet op de hoogte wa-
ren) de act voor te bereiden en op 
het podium ook hen met mijn uit-
verkiezing te verrassen. Deze uit-
verkiezing was natuurlijk een pri-
ma afleiding voor wat er later op 
de avond ook nog zou gebeuren. 

Wie had kunnen denken dat St. 
Anneke dit jaar zowel het Boeren-
bruidspaar als de stadsprins mocht 
leveren.

Na een geslaagde proclamatie 
avond was het toeleven naar de 
verloving tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie. 

 Ook de verloving was weer een 
groot feest met familie en vrienden, 
en natuurlijke een flinke delegatie 
van St. Anneke. Na het officiële ge-
deelte nog even lekker de klompjes 
laten gaan op de klanken van de 
muziek en het jaar is weer goed be-
gonnen

Eind januari werden we verrast 
met een vrijgezellenavond waar St. 
Anneke, ’t Swerte Schaop (waar we 
ook lid van zijn), familie en vrien-
den een heerlijke BBQ hadden ge-
organiseerd. We hebben genoten 
van zoveel plezier, liefde en gezel-
ligheid dat ons jaar nu al niet meer 
kapot kan.

Tijdens de carnavalsdagen was 
de Waagh omgetoverd tot een waar 
(boeren) prinsenpaleis.

Mooie foto’s van ons als boeren-
bruidspaar en natuurlijk het prin-
senkabinet van Mark I aan de ge-
vel om nog maar eens duidelijk te 
maken wie het boerenbruidspaar is 
dit jaar.

Op uitnodiging zijn we bij di-
verse carnavalsverenigingen op 
bezoek gegaan om te worden on-
derscheiden als boeren bruidspaar 
en even ook daar de gezelligheid 

en saamhorigheid te voelen tijdens 
de carnaval. 

Op dinsdag van de carnaval is 
het traditioneel de boerenbruiloft.

Om 10:00 uur was het verzame-
len bij ons thuis voor de dag-gasten 
om vervolgens samen met de com-
missieleden van de boerenbruiloft 
in het zonnentreintje richting het 
valkhof te reizen.

Onder het genot van de klanken 
van dweilorkest Uit Noot Gebo-
ren zijn we naar de kapel gelopen, 
waar de gasten allemaal al waren 
verzameld. In een overvolle kapel 
werd de plechtigheid voltrokken 
met meer info over ons dan dat ons 
misschien lief was. Mooie woorden 
en drie op- en aanmerkingen op 
ons huwelijk verder zijn we ver-
trokken naar ‘t Marikenpaleis waar 
de inzegening plaatsvond.

Ook hier werden we nog ver-
rast door een optreden van de 
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Waalsterretjes en vele carnavalis-
ten die tijdens de receptie ons de 
hand geschud hebben. De dames 
van St. Anneke hadden een paar 
klompjes als broche laten maken 
om zo te laten zien vanuit welke 
vereniging wij afkomstig zijn. Het 
was een prachtige dag. 

Na de receptie zijn we met velen 
naar de Waagh gegaan om het boe-
renbal te vieren en ook hier stond 
ons nog een verrassing te wachten. 
Een heerlijk optreden van TiffAnny 
viel ons ten deel en wat hebben we 
genoten.

Wij willen via deze weg dan ook 
iedereen bedanken die, hoe klein 
ook, een bijdrage heeft geleverd 
om er voor ons een fantastische 
dag (seizoen) van te maken.

Jeroen en Marieke van den Bosch
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Knotsenburgs
Jeugdcarnaval

Afgelopen januari was het zover: er kon weer ge-
bowld worden met het jeugdkabinet van Sem I. On-
der het genot van een drankje en iets lekkers hebben 
de kinderen een gezellige middag gehad en konden 
ze op de foto met het kabinet van Prins Sem I en zijn 
pages.

Op zaterdagmiddag 22 februari was de opening 
van het jeugdcarnaval in de bovenzaal van de Waagh. 
Wederom het thuishonk voor jonge Knotsenburgers. 
Tijdens deze middag werd het jeugdkabinet ontvan-
gen door de Knotsenburgse Jeugdraad, met daarin 
onze Mats. Ook waren er verschillende optredens te 
zien en werd er regelmatig een polonaise gelopen. Het 
was een gezellige en druk bezochte middag. 

Op zondag 23 februari om 19.11 uur startte de 
024-party voor jongeren van 11 t/m 16 jaar. Ook hier 
waren Jeugdprins Sem en zijn pages Meadow en Am-
ber bij aanwezig. Met behulp van de karaoke set wer-
den verschillende nummers meegezongen en ook de 
dj zorgde voor een gezellig feestje. Rond de klok van 
23.00 uur zat ook de 024-party er weer op en ging ie-
dereen huiswaarts. 

De laatste jeugdactiviteit vond op dinsdagmiddag 
24 februari plaats. Tijdens deze middag werd er een 
heuse persconferentie gehouden met Jeugdprins Sem 
I en zijn kabinet. Kinderen konden al hun vragen aan 
hen stellen. Ook konden er verschillende spelletjes ge-
daan worden en was de ballonnenvrouw aanwezig. 
Daarnaast waren er veel mooi geschminkte gezich-
ten te zien evenals maskers die gemaakt werden bij 

Feestavond voor de 
jeugd van 16 plus

Zaterdagavond 22 februari ging het carnavalsfeest 
los in een uitverkochte El Sombrero voor de jeugd van 
16 jaar en ouder. Dit feest was door meerdere carna-
valsverenigingen georganiseerd in de Molenstraat. 
500 jongeren gingen los op de muziek van de dj aan de 
hand van het concept Radje voor de sfeer. Dit betekent 
dat er elke 10 minuten een ander soort genre gedraaid 
werd. Zo had je de ene 10 minuten après-ski  hits en 
daarna 10 minuten ouderwetse meezingers. Ondanks 
dat er geen kledingcode was, waren alle feestgangers 
toch carnavalesk gekleed en was het een uitzinnige 
boel van feestende jongeren. Het dak ging er helemaal 
af nadat Dave Roelvink achter de dj tafel ging staan. 
Menig jongeman moest aan de kant gaan, zodat de da-
mes een goede foto van Dave als DJ konden maken. 
Na een optreden van een uur keerde de huis DJ weer 
terug achter de tafel en bleef het nog lang onrustig in 
El Sombrero.

Martijn Baams

de knutseltafel. Aan het einde van de middag werd 
jeugdprins Sem d’n Eerste en zijn kabinet ontluisterd, 
waarbij menig traantje vloeide. 

Al met al kan er terug gekeken worden op een ge-
slaagd jeugdcarnavalsprogramma waar St. Anneke 
met meerdere medewerkers ook dit jaar weer haar 
steentje aan heeft bijgedragen.

Anouk Albers
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Woensdagavond 19 februari 2020 heeft CV Kiek ze 
Kieke en CV St. Anneke een fantastische senioren 
carnavalszitting in het Oud Burgeren Gasthuis neer-
gezet. Op de avond van de zitting zat de zaal gezellig 
vol. 

De avond werd geopend met binnenkomst van bei-
de presidenten, met vaandels en pages, de jeugdprins 
en zijn gevolg, dansgarde De Waalsterretjes en dit alles 
onder muzikale begeleiding van het dweilorkest Fan 
Tatteme. 

De sfeer zat er meteen goed in en nu moest het pro-
gramma nog beginnen. Deze avond waren er optre-
dens van beide prinsenkabinetten, De Waalsterretjes, 
Smartlappenkoor De Kleppers, het Adjudantencorps, 
de Knotsenburgers, Fan Tatteme en Ton Janssen. 

De avond stond onder leiding van de presidenten 
Björn Tielemans en Robbert van Veen en de lieftallige 
pages Anouk Albers en Imke van den Bosch.

Smartlappen, dweil, Knotsenburgse liederen, dans-
garde en Nimweegse nummers uit de oude doos wa-
ren een perfecte invulling van deze avond en het was 
een genot om te zien dat de gasten uit volle borst mee-
zongen en meerdere keren deze avond de polonaise 
hebben ingezet. 

Veel bezoekers hadden extra aandacht besteed aan 
hun carnavalsoutfit, ze zagen er prachtig verkleed uit. 
De drie mooist verklede carnavalisten konden een 

prijs winnen. Het was geen makkelijke opgave voor 
Prins Mark I en zijn kabinet om een top drie samen te 
stellen.

Het sociale karakter van deze avond geeft ons veel 
energie en wij zijn dan ook blij met de fijne samen-
werking met de bewonerscommissie van Oud Burge-
ren Gasthuis, over het verloop van deze avond en de 
voorbereiding voor deze zitting. Wij zien er naar uit 
om gezamenlijk in 2021 weer een prachtige zitting te 
organiseren. 

Onze speciale dank gaat uit naar Theo Hendriks 
voor het verzorgen van het geluid. 

Op naar de volgende editie, 
CV Kiek ze Kieke (Inge en Robbert) 
CV St. Anneke (Nancy en Willie)

Geslaagde sociale carnavalszitting
Oud Burgeren Gasthuis
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Moenen en Mariken

pruufe deur!

Moenen en Mariken

Beste minse,
Knotsenburgers,
luitjes fan St. Anneke

So! Minse, minse, minse… wuir sien we ien beland? 
De wereld leit op sien kop deur ut coronavirus..

Wuir sien de tijden da je kon geniete van een brood-
je corona en een avondje stappe kon afsluute ien de 
nachclub Corona. Lekker dich op mekuir en geniete! 

Die tied komt ech wel weer trug en hopelijk sien we 
dan allemoal gesond en bij mekuir.

We motte oek effe terugkieke nuir de carnaval. Wat 
deed tie ut goed he, die Mark! Da was un Prins nuir 
ons hert. Mooi kabinet, prima chauffeurtje René en 
heerlijke momente ien de Waagh. Hebbe jullie het in-
terview met Mark gelese ien ut feurige bulletin? Een 
echt minse-mins is tie. 

En dan wuire er nog meer St. Anneke-toppers: Ut 
boerebruidspuir Jeroen en Marieke natuurlijk. Oek die 

twee hebbe un topdag gehad en samen met Imke en 
Joris volop genote!!

Moenen en Mariken wille oek effe complimente ge-
ven aan Björn, de wuirnemend President. Oek hij dee 
ut prima met de carnaval, muir oek met de sitting ien 
de Massinkhal. Klasse Björn. Mark mot uutkieke dat ie 
ut nie overnimt.

Jammer was natuurlijk dat de optocht nie deur-
ging; logisch natuurlijk, muir ut blieft jammer. Had de 
SOCN eindelijk de wind mee…. Gelukkig kenne de 
meeste spulle weer gebruukt wurden, want ut motto 
van volgens seizien blieft een bietje geliek: Ien Knot-
senburg blieft ut altied bal!

As ut meesit kriege we dit juir De Federatie as op-
volger van SOCN; Moenen en Mariken sien heul be-
niewd hoe da git lopen. Een neie veurzitter, andere 
minse ien ut bestuur of dezelfde? As se muir nog meer 
gaon samenwerke mot het gaon lukke!

En as laotste: as je iets wit wat ien ons volgende 
stukske moet komme, doe muir nuir:
moenenmariken@outlook.com
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Partner in Beeld

Computron is een team van innovatieve, gedreven, 
ondernemende en een tikkie eigenwijze professionals. 
Hun doel? Jouw partner zijn in de digitale transforma-
tie. Met passie voor techniek, advieskracht en uitmun-
tende service halen zij het beste uit jezelf. Wil je weten 
hoe? Neem dan contact met Computron op!

Computron brengt mens en techniek bij elkaar. Ze 
hebben niet alleen technische expertise, maar weten 
ook heel goed waar jij op uit bent. Ze leveren technolo-
gie die werkt – precies zoals jij het wilt. Zodat jij altijd 
verder kunt.
Computron - De Horst 4 - 6581 TE Malden
Telefoon : +31 (0)24 30 30 104 - info@computron.nl
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Gouden Plus Partners:
• Küchen und Wohnen Hans te 

Wildt
• Weijers Riooltechniek 
• Luxor Custom Printing Solutions 
• De Mul Zegger Notarissen en 

Advocaten 
• Harting Oogmode - Oogzorg 
• Willem’s Kaas 
• Coffee at Work 
• De Waagh Nijmegen 
• Tapijtshop Haefkens 

Gouden Partners:
• Bakkerij Holland 
• De Variabele 
• Sanadome Hotel & Spa Nijme-

gen
• Janssen Juweliers Nijmegen 
• Stouthamer Catering 
• Busser hoogwerkerverhuur-

boomonderhoud 
• Restaurant Valdin 
• Wico Living & Colors 
• Steenhuis Electrotechniek 

Zilveren Partners:
• Abelia Hoveniers 
• Wijnhandel “In de Blauwe 

Druif” 
• Zegt U het maar! Kappers 
• Van der Weerden Bandenservice 
• Soundpoint.nl 
• Uit koken 
• Hampton Bay Home Interiors 
• Ruud de Vries juwelier-horloger 
• VerheesPlus Reclame 
• Toonen Reizen 
• Mengedé Accountants 
• Doorman Audio-Video-Huish.

app. 
• Kubus Nijmegen Centrum 
• Taxi Correct 
• Computron Automatisering 
• Konings & Meeuwissen Accoun-

tants 
• Zuiderhuis verzekeringen-hypo-

theken-bankzaken 
• Rik’s Fietsenmakerij 

Bronzen Partners:
• P.A. Geluid 
• Kuijpers Beveiligingssystemen 

BV 
• VOTEX Mannenmode
• Soeteman Makelaardij 
• Ambachtelijk Schildersbedrijf 

Gommers 
• Krayenhoff Bloemen 
• De Smidse BV Metaalbewerking 

Adverteerders:
• Café DAEN 
• De Haas Verhuur 
• Drukkerij Junior 
• Geerling Optiek 
• Loeffen Tuin & Interieur Deco-

raties 
• Snackbar Piccadilly 
• Schildersbedrijf Fred van Ros-

sum 
• Woonlink 
• Ambiance Zonwering Nijmegen 
• Kids & Cooking 
• DA Drogisterij & Parfumerie van 

Marwijk 
• ALBO 
• Godschalk Natuursteen en Graf-

monumenten 
• Marjolijn van Burik Training & 

Coaching 

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