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Colofon:

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

Medewerkers bulletincommissie:

Marjo Albers, Mark Buck, Jos van Gelder, Jan de Groot, Tijke Eijkemans en
Fred Penninx.
redactie@st-anneke.nl

Advertentie exploitatie:

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.
Op 23 november ontvingen wij het droevige bericht dat overleden is de bij
ons allen geliefde carnavaliste

Greet de Groot – Ermers
Chevalier de St.Anne

Greet vierde sinds 1981 carnaval bij St. Anneke, toen haar
partner Ger aspirant-senator werd. In de jaren daarna
was zij zeer actief binnen onze vereniging en altijd een
graag geziene bezoeker van St. Annekes carnavalsdagen.
Samen met haar partner Ger en Karin Lubbers was Greet
25 jaar de drijvende kracht achter de kledingbeurs. Die in
die tijd uitgroeide tot de grootste van de regio.
In 1991 – 1992 werd Greet hiervoor geridderd tot Chevalier de St. Anne.
Jarenlang was Greet de begeleidster van de showgroep/dansgarde en
maakte zij pakken voor de loopgroepen van St. Anneke tijdens de Knotsenburgse stadsoptochten. Deelnemers aan de optocht werden door Greet
geschminkt. Veel leden van St. Anneke zullen haar acts en imitaties bij het
amateurisme herinneren. Zij trad hiermee een aantal jaren op, onder andere
tijdens het mini-totaal in het Kolpinghuis. Haar imitatie van Mary Servaes
was een razend succes. Samen met haar Ger bezocht Greet trouw altijd alle
activiteiten van St. Anneke, waar zij door iedereen graag gezien en geliefd
was. Zolang haar gezondheid dat toeliet, bleef Greet dat ook de afgelopen
jaren doen.
We zullen Greet herinneren als een echte carnavalsfan met een groen-geel
hart.

Jos van Gelder
Mail: secretaris@st-anneke.nl
Tel. 024-3559393 / 06-12698465

Boven alles was Greet een liefdevolle moeder en oma, een warme zus en
schoonzus, een dierbare vriendin en de liefde van haar Ger.

Bank: NL97ABNA0537240977
Website: www.st-anneke.nl
Facebook: facebook.com/cvstanneke
Instagram: instagram.com/st.anneke

Bestuur en Senaat van St. Anneke wensen Ger, dochters Monique en Antoinette, schoonzoons en kleinkinderen en alle nabestaanden en vrienden veel
sterkte in deze droevige tijden.
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Namens het bestuur
Lieve vrienden en vriendinnen
van St. Anneke.
Allereerst wil ik mezelf als nieuwe voorzitter aan u voorstellen.
Mijn naam is Hans van Megen, ik
ben 53 jaar en ben getrouwd met
Heidie. Samen hebben wij 2 zoons:
Rik van 19 en Max van 17 jaar.
In het dagelijks leven ben ik
werkzaam bij Smit transformatoren, waar ik verantwoordelijk ben
voor het drogen van de Transformatoren en de processen van vacuüm en olie.
Carnaval vier ik al mijn hele leven. Eerst als jong menneke in de
stad en bij CV de Dobbelaars in
Hatert. Later heb ik samen met andere mensen bij SV Hatert het carnaval georganiseerd.
Wilt u mij beter leren kennen
dan drinken we als de tijd het toe
laat samen gezellig een biertje!
Verderop in het bulletin maakt u
ook kennis met onze nieuwe vicevoorzitter en het nieuw benoemde
bestuurslid pr en sponsoring: een
oude bekende.
Wat had ik een heel ander begin
gewenst als voorzitter dan starten
in een coronapandemie. Iedere
keer als je iets wilt organiseren of
regelen word je door de maatregelen die de regering neemt ingehaald. Maar het is niet anders…
We moeten zorgen dat we als
bestuur ervoor zorgdragen dat, bij
alles wat we doen, er goed gekeken
wordt naar de mogelijkheden, er
rekening gehouden wordt met de

gezondheid van de mensen en dat
wat we doen binnen de dan geldende regels gebeurt.
Dus u kunt van ons verwachten dat, waar er mogelijk ruimte is
om iets te organiseren, we dat ook
gaan doen.
Toch nog even een korte terugblik op seizoen 2019/2020. Wat
begon het jaar voor St. Anneke fantastisch.
Tijdens de prinsenproclamatie hoorden we al het geweldige
nieuws dat St. Anneke het Boerenbruidspaar leverde: onze Jeroen en
zijn Marieke. Maar de kers op de
taart werd nog groter voor St. Anneke.
Daar stond hij dan tijdens de
onthulling op het podium: onze eigen Mark Buck, die vanaf dat moment verder gaat als Prins Mark I. Wat
een ontlading was dat voor onze
vereniging.
Verder kunnen we terugkijken
op een gezellige vrijgezellenavond
voor het Boerenbruidspaar. En natuurlijk een geweldig Carnaval in
de Waagh. Hierbij gaat onze dank
dan ook uit naar Harm en zijn personeel voor de gastvrijheid tijdens
deze dagen.
Maar wat mij nog steeds een
kippenvelmoment oplevert, is
toch wel dat we als gehele Senaat
in vol ornaat Prins Mark I op de
dodenmars-muziek (Conquest of
Paradise) gingen ophalen, nadat
hij ontluisterd was en hij weer
in de armen gesloten werd bij
zijn vereniging St. Anneke.

Met deze herinneringen spreek
ik de hoop uit dat we elkaar het
volgend seizoen weer tegenkomen
tijdens het carnaval. Ik wens iedereen voor nu hele fijne feestdagen
en hoop dat we elkaar in betere
omstandigheden, gezond en wel,
weer ontmoeten en dan kunnen
proosten op het leven.
Namens het bestuur van de Nijmeegse
Carnavalsvereniging St. Anneke
Hans van Megen
Voorzitter

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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Een nadere kennismaking

Jarenlang achtte ik het vele malen waarschijnlijker
om twee Nimwegenaren elkaar te zien kussen, al dan
niet achter een pilaar, dan dat ik carnaval zou vieren
buiten Brabant.
Tot ik St. Anneke leerde kennen vanachter de bar
in Stadscafé TouT. Nu ben ik zelfs vice-voorzitter van
onze mooie, Nijmeegse, carnavalsvereniging. In het
jaar dat je niet snel minse mekuir siet kusse. Een jaar van
pandemie, lockdown en anderhalvemetersamenleving. Het kan raar lopen.

Lieve leden van St. Anneke,
Toen ik achttien jaar geleden als middelbare scholier vanuit een Brabants dorp naar Nijmegen kwam en
instroomde in de derde klas, nam ik een stukje Brabants trots mee. Niet dat we thuis nou echt plat praten,
maar we vierden natuurlijk wel gewoon carnaval in
het durp Oeteldonk, woonden bij ons mam, en vlak voordat mijn broertje en ik ’s ochtends naar school waren
aangereden, zeiden we elkaar houdoe. Kei gezellig toch?
De klasgenoot langs wie ik zat dacht daar anders
over. Die Brabantse zegswijzen moesten er uit. Om te
beginnen is het heel belangrijk om in Nijmegen te weten waar je nek zit. Daarnaast zeggen we houje als we
weg gaan. Tenslotte moet elke Nijmegenaar toch echt
op plat Nijmeegs kunnen zeggen dat hij twee mensen,
achter een pilaar, elkaar ziet liefkozen: kiek duir, échter
die piluir, se kusse mekuir.

Liefe minse, blief gesond.
Houdoe,
Tijke Eijkemans
Vice-voorzitter
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Lieve vrienden van St. Anneke
Waar blijft de tijd? Met die vraag
opende ik mijn bijdrage aan het
bulletin precies een jaar geleden.
Het is een vraag die nu misschien
nog wel meer geldt dan toen. Want
waar blijft de tijd? Een jaar geleden
alweer vond een -in ieder geval
voor mij- onvergetelijke prinsenproclamatie plaats in de Vereeniging. Hoewel er inmiddels meer
dan 365 dagen tussen zitten, kan ik
me die dag nog heel precies voor
de geest halen; bijna van minuut
tot minuut. En sinds die dag heb
ik enorm genoten om als Prins van
Knotsenburg een geweldig carnavalsseizoen mee te maken, samen
met onze geweldige St. Annekefamilie.

heel blij samen met ons nieuwe bestuur ideeën te bedenken om het
geel-groene hart toch ook in het
komende vreemde seizoen te laten
kloppen.
Want als ik ergens van overtuigd
ben, is dat het wel: onze vereniging
leeft! Als ik kijk naar de saamhorigheid in de senaat, die elkaar steunt
in mooie en mindere tijden, als ik
kijk naar het elan van ons nieuwe
bestuur, als ik kijk naar onze leden
en partners in carnaval: overal blijven mensen met elkaar verbonden
dankzij het carnaval.

Maar op Aswoensdag eindigt dat en begint -na een
kleine
afkick-periodetoch het voorbereiden
op wat komen gaat. In
mijn geval: het presidentschap van Sint
Anneke en de organisatie van een
minstens
even
mooie
prinsenproclamatie voor
mijn
opvolger.
Dat laatste is momenteel allesbehalve mogelijk;
Knotsenburg
gaat een uniek
jaar zonder prins
tegemoet.

In Kerkrade, waar ik vandaan
kom, is het motto voor het komend
carnavalsseizoen “Heem”, ofwel:
thuis. In eerste instantie voor de
hand liggend, want dat is waar
velen van ons zich momenteel -gewenst of ongewenst- bevinden.
Maar het motto gaat toch verder
dan dat. Men wil zeggen: hier, bij
onze carnavalsvereniging mag je
je thuis voelen. We blijven verbonden!
En dat is dus ook mijn hoop
voor komend seizoen. We zullen
elkaar minder zien, de Knotsen
blijven een jaartje extra in de pot,
de smokings en verkleedkleren
mogen een jaartje in de kast blijven
(en breng ze ook een keer naar
de stomerij, je hebt nu een
jaar extra!) maar we blijven
verbonden. In ieder geval
zullen Bestuur en Senaat
er alles aan doen om
u bij St. Anneke een
warm thuis te bieden.
Kijk een beetje
naar elkaar om,
geniet van iedere
dag en heb lief!
Driewerf alaaf,
Mark Buck
President

Ons werk als St.
Anneke gaat echter
onverminderd door.
Ja, het zal allemaal
anders zijn dan we van
tevoren bedacht hadden.
Nee, geen uitpuilende
Waagh, geen kolkende Jan
Massinkhal dit jaar. Maar carnaval is een gevoel, en dat blijft
in ons branden. Daarom ben ik ook
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En we proefden aan de mogelijkheden van videobellen
Op social mediaplatform LinkedIn las ik een bericht.
Een 6-jarige scholiere had zinnen moeten schrijven
met daarin een vooraf gegeven woord verwerkt. Bij
het woord ‘kool’ schreef zij: ”Papa zit in de kool”. Het
bericht liet in het midden of deze zin goed gekeurd
werd door de meester of juffrouw. Wat mij betreft is dit
een prima zin. Niet alleen is het grammaticaal correct,
ook geeft het een passende oplossing voor het, in kantoortuinen zo gangbare, anglicisme van de videocall.
Wat het schrijfwerkje van deze scholiere in ieder
geval aantoont is het feit dat video-ontmoeten in 2020
gemeengoed is geworden. Midden jaren ’80 kondigde
- ook weer een Limburger - Chriet Titulaer de komst
van het beeldbellen aan. Zou hij zich ooit hebben kunnen voorstellen dat er een pandemie nodig zou zijn
om deze techniek echt gangbaar te laten worden?
Ook Sint Anneke gaat, natuurlijk, mee in de vaart
der volkeren. En dus was daar een online activiteit.
Ik, als jullie online barman, mocht jullie ontvangen tijdens onze Rheinische Bierproeverij. De eerste online
activiteit van onze vereniging. Dat voelde voor velen
van ons eerst nog wat onwennig, maar, met de heerlijke versnaperingen van wijnhandel (sic) De Blauwe
Druif, werd het al snel een erg aangenaam samenzijn.
En zo zullen we de komende tijd, zolang we covid-19 nog niet onder controle hebben, elkaar vaker
ontmoeten. Laten we niet te lang stil staan bij het gemis, maar de mogelijkheden die we hebben vieren.
Door afstand te houden, beschermen we immers
hen die we lief hebben.
Tijke Eijkemans
Afbeelding via LinkedIn
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St. Anneke omarmt haar Partners in Carnaval
in goede én in slechte tijden
De broodjes tijdens het ontbijt;
de gevulde glazen tijdens de zitting; de schroeven in de optochtwagen; het vaandel waarop ons
logo prijkt; de rookworst; onze residentie; dit bulletin; de statuten van
onze vereniging; de onderscheidingen; de bloemen voor toppers, jubilarissen, of andere feestelijkheden;
Waar zou St. Anneke zijn zonder
haar Partners in Carnaval?
Niet voor niets wordt er gesproken van partners in plaats
van sponsoren. Het contact met de
partners wordt gekoesterd. De bijdrage van de partners, financieel,
materieel of in diensten, zijn van
essentieel belang voor St. Anneke.
Het is dan ook uit dankbaarheid
voor de inzet van de partners, dat
St. Anneke altijd streeft om op alle
mogelijke manieren onze partners
onder de aandacht te brengen; hen
met elkaar te verbinden en hen actief te betrekken bij activiteiten. Zodat Partners in Carnaval niet alleen
de vereniging iets komen brengen,
maar dat er voor hen ook iets te halen valt.
Iedere Partner in Carnaval staat
in nauw contact met de senatoren
van de sponsorcommissie. Namens
het bestuur is Hans Albers hier al
sinds 2012 bij betrokken. Tijdens
de Algemene Leden Vergadering
op 9 juli jl. droeg Hans Albers de
voorzittershamer over aan Hans
van Megen. Het bestuur prijst zich
gelukkig dat Hans als bestuurslid
PR en Sponsoring onderdeel van
hun team blijft. Hans Albers onderhoudt, aanvankelijk in zijn rol als
fondsenwerver voor het 60-jarig
jubileum en later als voorzitter van
St. Anneke, al sinds 2008 de warme banden met de partners.

Hans samen met zijn vrouw Marjo en zijn dochter,
en page van St. Anneke in 2019-2020, Anouk

‘’Een partnerschap is meer dan
slechts een zakelijke transactie.
Het is belangrijk dat de vereniging ook voor de partner iets
toevoegt.” Aldus Hans Albers,
“Met elke partner bouwen we een
nauwe band op. Onze Partners in
Carnaval passen ook echt bij onze
vereniging.‘’
De coronapandemie treft veel
van onze Partners, naast persoonlijk, ook bedrijfsmatig. De afgelopen maanden hebben zij allemaal
contact gehad met Hans of een van
zijn commissieleden. Hans vertelt
hierover “Vele partners heb ik aan
de telefoon gehad. Om te informeren hoe het met hen gaat en hen een
hart onder de riem te steken. Bij de
partners die dit jaar, getroffen door
de gevolgen van de pandemie, niet
hun gebruikelijke bijdrage kunnen doen, heb ik benadrukt dat we
daar alle begrip voor hebben en
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dat dat geen afbreuk doet aan de
samenwerking. Partner ben je immers in goede, maar ook in moeilijke tijden.”
Graag wensen wij alle Partners
in Carnaval veel sterkte in de komende tijden. We hopen hen in de
toekomst, in goede gezondheid,
weer te kunnen ontvangen op onze
Rheinische pronkzitting of bij een
van de andere activiteiten.
Tenslotte willen we onze leden
wijzen op de grote diversiteit aan
partners die onze vereniging heeft.
Overweegt u vooral eens om voor
hun producten of diensten te kiezen!
Met carnavaleske groet,
Het bestuur
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Van stichting naar federatie,
samen de schouders eronder

Als u het Knotsenburgse
nieuws, en de roddel en achterklap, heeft gevolgd de afgelopen
jaren, dan heeft u ongetwijfeld de
term ‘federatie’ voorbij horen komen. De Federatie Openbaar Carnaval Nijmegen is de opvolger van
de Stichting Openbaar Carnaval
Nijmegen. In naam lijkt de verandering slechts woordelijk, maar
wat betekent deze aanpassing nu
werkelijk? Hoog tijd om hierover
in gesprek te gaan met twee heren
die hier vanaf het vroege begin bij
betrokken zijn: onze eigen Hans
Albers en Franc Korsten, voormalig penningmeester van de SOCN
en momenteel voorzitter ad-interim van de FOCN.
“Hans en ik kennen elkaar vanuit het carnaval. In 2013 raakten wij
in gesprek over de ambitie van St.
Anneke om meer samenwerking
te bewerkstelligen tussen de Knotsenburgse verenigingen,” vertelt
Franc. “In dezelfde tijd bestond er
wat onrust binnen de SOCN en de
betrokken verenigingen. Het perfecte moment om daad bij woord
te voegen en alle carnavalspartijen
bij elkaar aan tafel te brengen.’’ Een
traject van diverse commissies en
werkgroepen volgde. “Ik ben altijd
van mening geweest dat samenwerking tussen alle carnavalspartijen
de beste kans is voor het Knotsenburgse carnaval om te overleven,”

stelt Hans. Franc beaamt dit door
het belang van de verenigingen in
Knotsenburg te benadrukken. “Realiseer je dat verenigingen de basis
zijn van ons carnaval en niet een
sterke machtige stichting zoals je
in andere steden wel ziet. Eigenlijk
is het dus heel vanzelfsprekend dat
de verenigingen een duidelijke positie, met heldere procedures, hebben in de organisatie die hen vertegenwoordigt.” Natuurlijk gaat
zoiets niet zonder slag of stoot.
Zoals te verwachten, waren er ook
twijfels: waarom zouden veranderingen dit keer wel werken? Was er
niet al van alles geprobeerd? Oude
wijn, nieuwe zakken? Franc beantwoordt: “De eerste jaren had ik de
overtuiging dat we de herpositionering van de verenigingen in de
bestaande stichting zouden kunnen organiseren. Hans vond dat
we door moesten pakken.” Hans
vult aan:” ik was van mening dat
het goed zou zijn om met een schone lei te beginnen, anders blijven
we opboksen tegen het sentiment
dat zaken in het verleden ook niet
gelukt zijn.”
De Federatie Openbaar Carnaval Nijmegen zorgt dus voor
een duidelijkere rol voor álle bij
het carnaval betrokken partijen in
Knotsenburg. Daarnaast heeft het
bestuur van de federatie ook een
sterker mandaat: in tegenstelling
tot de stichting wordt het bestuur
benoemd door de verenigingen en
andere carnavalspartijen, de leden
van de federatie. Het bestuur zal
bestaan uit leden van de verenigingen, maximaal 2 bestuursleden
mogen van buiten de verenigingen
komen.
Dit is dus een veel democratischer bestuursmodel.
Is het daarmee klaar? Zeer zeker niet, nu begint het pas. Franc:
“De hele werkwijze is nog zeker

13

niet in beton gegoten. De bal ligt
nu bij de verenigingen. Zij zijn nu
aan zet om mee vorm te geven aan
de federatie. Hoewel we enige vertraging hebben opgelopen door
covid, kijken we uit naar de eerste
federatieraadvergadering.
Daar
komen vertegenwoordigers van
alle betrokken organisaties samen
en gaan we bouwen. Dit is goed
voor de toekomst van het Knotsenburgs carnaval. Ik heb er alle vertrouwen in!”
Tijke Eijkemans
In het kort
•

•

•

•

•

•

•

Per 14 oktober is de Federatie
Openbaar Carnaval Nijmegen (FOCN) opgericht en zijn
de activiteiten van de Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen (SOCN) bij de FOCN
ondergebracht
In de Federatie zijn alle organisaties die bij het Knotsenburgs carnaval betrokken zijn
in één partij vertegenwoordigd.
De FOCN werkt als democratische ‘vereniging van verenigingen’.
De oprichting van de FOCN
is een volgende stap in een
proces dat al sinds 2013 loopt.
Doelstelling is om alle organisaties en partijen uit Knotsenburg nog beter te vertegenwoordigen en daarmee
een krachtige positie in het
openbare leven in Nijmegen
te verwerven.
De betrokken partijen en organisaties bepalen het beleid
en de koers van het openbare
carnaval in Knotsenburg.
De FOCN versterkt de samenwerking tussen de organisaties, waarbij de soevereiniteit van de verenigingen
gewaarborgd blijft.

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

Alsof je even thuis bent
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Beste leden en senatoren
van C.V. St. Anneke

Ik ben zeer vereerd dat ik een
woordje mag richten tot uw vereniging. Een vereniging die inmiddels al 68 jaar bestaat, waar in ieder
decennium vele hoogtepunten benoemd kunnen worden.
De afgelopen 6 jaar heb ik uw
vereniging van heel dichtbij mogen
meemaken als voorzitter van Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen.
Een periode waarin ik veel samen
heb mogen werken met uw exvoorzitter, Hans Albers, maar ook
met verschillende senatoren gebrainstormd heb over het Knotsenburgse Carnaval. Ik heb St. Anneke
leren kennen als een levendige vereniging met veel creativiteit, waar
tradities belangrijk zijn en waarin
de mensen openstaan voor samenwerking en verbinding. Het doet
mij dan ook deugd om te hebben
vernomen dat Hans van Megen
het stokje heeft overgenomen van
Hans Albers, zodat er continuïteit
is voor jullie prachtige vereniging.
Helaas waren de laatste maanden van mijn voorzitterschap niet
de maanden die ik voor ogen had.

Covid-19 heeft haar intrede gedaan
in onze samenleving, waardoor wij
niet het Halfvastenbal konden organiseren en op een waardige manier afscheid konden nemen van
ex-Prins Mark I, uw fantastische
president. Ook de adviesraadsvergaderingen hebben geen doorgang
kunnen vinden.
Door deze gebeurtenissen heb
ik niet persoonlijk de hand kunnen
schudden met jullie.
Hopelijk komt er die tijd, dat wij
onder het genot van een drankje
kunnen proosten op het leven en
nog een keer kunnen terugkijken
op het verleden.
Op 1 mei 2020 heb ik de voorzittershamer neergelegd, maar helaas
was er niemand binnen Knotsenburg die deze handschoen wilde
oppakken. Uiteindelijk heeft Franc
Korsten ja gezegd om op interim
basis de kar te trekken. Inmiddels
is het hem samen met de overige
bestuursleden gelukt om de Federatie gestalte te geven. Hiermee
is de toekomst voor het Knotsenburgse carnaval gewaarborgd.
Het bloed kruipt bij mij waar
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het niet gaan kan en ik ben dan ook
sinds begin oktober voorzitter van
voetbalvereniging RKSV Brakkenstein. Een uitdagende rol, waar ik
de komende jaren mijn tanden in
kan gaan zetten.
Maar ik ben niet helemaal verloren gegaan voor het Knotsenburgse carnaval. Ik ben weer terug
bij mijn cluppie St. Stevenskrupers,
waar ik op de achtergrond hand en
spandiensten verricht.
Helaas zullen we komend seizoen geen carnaval kunnen vieren in Knotsenburg. We zullen ons
moeten richten op het carnaval in
2022, waar we hopelijk weer met
elkaar de verbinding kunnen zoeken.
Ik wil vanaf deze plaats iedereen binnen C.V. St. Anneke bedanken voor het vertrouwen en ondersteuning richting mij.
Blijf gezond met zijn allen en tot
snel!
Groeten,
Wilfred Jansen
ex-voorzitter SOCN
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Hoe overleef je Corona??
Een openhartig gesprek met Peter en Sylvia Schoutens
Peter Schoutens is hoofdsponsor
van St. Anneke met zijn bedrijf
de Gebittenmaker, waarin Sylvia
ook actief is.
Op mijn vraag aan Peter hoe hij
corona doorstaan heeft vertelt Peter:
Corona overvalt je: eind maart,
in het begin van de corona crisis,
kreeg ik last van hoge koorts zonder andere verschijnselen. Toen de
koorts alsmaar aan bleef houden
en fors steeg ben ik samen met
Sylvia naar de huisartsen(corona)
post gegaan. Toen ging het snel.
Achteraf bleek ik toch benauwd
te zijn, zonder dat ik dat zelf in de
gaten had. Door de koorts was ik
erg suffig. Tollend op mijn benen
moest ik alleen het ziekenhuis in.
Sylvia mocht niet mee i.v.m. de
coronamaatregelen. Ik hoorde in
mijn eentje dat uit de test bleek
dat ik toch corona had. Mijn saturatie (zuurstofgehalte in het bloed)
daalde snel. 31 maart ben ik opgenomen in het CWZ, 1 april in slaap
gebracht en aan de beademing. Op
2 april werd ik overgebracht naar
de IC in Groningen aan. Mijn longen bleken er zeer slecht aan toe te
zijn.
Sylvia vult aan:
Ik heb 5 weken niet bij Peter mogen zijn toen hij op de IC in Groningen lag. Terwijl je dan juist bij hem
wilt zijn. Dit heb ik als de meest onmenselijke periode ervaren.
Het enige contact was via
(beeld)bellen met de verpleging...
dan kon ik hem even zien. Het
ging heel erg op en neer met Peter,

zo was hij stabiel en het volgende
moment was het fout.
Er zijn heftige periodes geweest
met trombosebenen, zijn nieren die
uitvielen en dialyseapparaten die
ermee ophielden. Zijn hartslag die
te hoog was en hij geshockt moest
worden, bloeddruk te hoog of te
laag. Aanpassingen in medicatie.
Dat betekent continue spanning.
Je zat in een echte rollercoaster.
Na deze 5 weken werd het protocol aangepast en mocht ik Peter 2
keer per week een half uurtje zien.
Dat was dus 2,5 uur heen, een half
uurtje bij hem zijn en dan weer
2,5 uur terug. Je schakelt over op
de overlevingsmodus en gaat gewoon door. Na 6 weken IC , heeft
Peter nog anderhalve week op de
verpleegafdeling in Groningen gelegen.
Na deze tijd werd Peter op 22
mei overgebracht naar Dekkerswald voor revalidatie. De verpleeghuizen zaten ook op slot, maar
gelukkig werden ook daar de
maatregelen versoepeld en mocht
ik 2 keer in de week op bezoek, verder niemand.
Peter heeft aan alle tijd dat hij
in Groningen in slaap is gehouden
geen herinneringen. Ik heb alle
foto’s en groepsapps uit die tijd
bewaard, zodat hij op deze wijze,
het zwarte gat waarin hij toch een
week of zes geleefd heeft, kan invullen. Daarna was hij blij dat je via
videobellen en Face-timen contact
kon hebben, dat heeft hem veel
goed gedaan.
Onze kinderen hebben Peter
zelfs 10 weken niet mogen zien.

Peter leek mij een gezonde vent,
had hij een verhoogd risico om
corona te krijgen?
Peter: Voor corona was ik heel
actief. Ik heb wel roofbouw gepleegd op mijn lijf, door mijn lange
werkweken. Hierdoor heb ik mijn
reserves opgebruikt en was mijn
weerstand laag. Waarschijnlijk ben
ik daardoor zo hard geraakt door
corona..
Hoe is het gegaan met de revalidatie?
Sylvia: Dekkerswald beviel niet
zo, en daarom heb ik in overleg
met de huisarts Peter na 2 weken
naar huis gehaald. Ons huis is aangepast met allerlei hulpmiddelen
en overige hulp aan huis, zoals fysiotherapie, werd geregeld.
Peter: Ik kon niet lopen en nog
geen bekertje optillen of mijn neus
snuiten. mijn spieren waren compleet verdwenen. Ik moest met alles geholpen worden. In het begin
lag ik 23 uur per dag op bed. Sylvia
heeft mij ontzettend goed geholpen. Wij hebben het uiteindelijk helemaal samen gedaan. Je moet alles
weer opnieuw leren.
Fysiotherapie werd gestart met
looptraining achter de rollator met
steeds grotere rondjes in huis, Nu
heb ik nog dagelijks een therapieprogramma o.a. de handenpoli
en voetenpoli. Ook moet Ik thuis
veel spierversterkende oefeningen
doen.
Mijn lijf is echt van ”Voor corona” en “Na corona”. Het is niet
meer mijn lijf. Ik heb geen restschade van de corona. Maar wel
vervolg op pagina 21 >>>
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<<< vervolg van pagina 19

Hoe overleef je Corona??
Een openhartig gesprek met Peter en Sylvia Schoutens
van het wekenlang liggen aan de
beademing op de IC. Zoals het
spierverval, beschadiging van de
zenuwuiteinden van mijn voeten.
Ook mijn handen geven heel veel
klachten met veel spanning erop,
waarbij het buigen van mijn vingers heel lastig is.
Het is niet duidelijk of deze revalidatie het gewenste resultaat zal
hebben omdat er geen ervaring is
met mensen die zo lang op de IC
hebben gelegen. In het begin ging
het snel, ik heb vanaf dag 1 getraind. Nu staat het herstel een
beetje stil.
Sylvia: Alle medewerkers op
de werkvloer hebben fantastisch
geholpen en ikzelf deed de zaken
daar omheen. Gelukkig waren de
tandartspraktijken wegens corona
ook gesloten dus dat gaf even wat
lucht.
Peter: Ik ben bang dat het “Aan
de tafel staan”, d.w.z. als tandtechnieker werkzaam zijn, me vanwege
mijn handen niet meer gaat lukken.
Ik ben nu de balans aan het opmaken: waar sta ik nu en waar wil
ik naar toe. Ik ben heel flexibel als
mens. Ik weet dat het geen 100%
meer gaat worden, er zijn vervelende beperkingen, maar onbewust

denk je misschien toch dat je toch
nog iets verder kunt komen…. Je
bent nog niet bij de acceptatie.
Ik word wel handiger met mijn
beperkingen.
Het is fijn als we nog dingen samen kunnen doen, het had ook anders kunnen aflopen.
Hoe kijken jullie aan tegen mensen die de coronaregels negeren?
Syvia: Mensen hebben er geen
beeld bij hoe heftig het is. Ze
kennen bv niemand die corona
heeft(gehad). Zij horen alleen de
getallen van de doden, maar dat
zegt ze niets. Je zou (net als bv bij
die posters van ALS) Corona een
gezicht moeten geven. Misschien
een foto van 50 mensen met het bijschrift: deze mensen zijn vandaag
gestorven aan corona. Beeld zegt
veel meer dan woorden.
Ik erger me dan ook heel erg
als mensen zich niet aan de regels
houden. Ik word niet kwaad, maar
denk alleen: hoe dom kun je zijn en
waarom toch feestjes en op vakantie gaan.
Neem de virusontkenners maar
eens een keertje mee op de IC en
laat ze zien hoe mensen daar liggen.

Hoe zien jullie de toekomst, waar
hoop je te komen?
Peter: Ik ben al blij als ik gewoon
weer wat meer mobieler en mijn lijf
soepeler zou zijn. Misschien kan ik
sommige dingen straks 90% en andere 70%, dat is geen direct issue
voor mij.
Gewoon wat minder werken is
voor mij de Corona eyeopener. En
de harde realiteit is: ook zonder mij
lopen de zaken gewoon door. Dat
is goed.
Sylvia: Het is hartverwarmend
om te zien hoeveel mensen er met
je meeleven. We hebben een hele
doos vol kaarten en brieven, en
werden bedolven onder de bloemen.
Peter: Ik zie het zo: zij hebben het
heel zwaar gehad toen ik in coma
lag en ik kreeg het zwaar toen ik
eruit kwam. Het mooie is: ik word
iedere dag een beetje beter, dat is
iets om dankbaar voor te zijn, want
er zijn ook mensen die iedere dag
een stukje slechter worden.
Sylvia: Het belangrijkste is dat
Peter er nog is!
Marjo Albers
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Een recept voor
Kerstmis, Oud
en Nieuw en de
komende jaren!
Bereidingstijd: op ieder gewenst
moment te starten.
Ingrediënten onbeperkt aantal personen: een beetje liefde, een beetje aandacht, een beetje geduld.
Voorbereiding: niet nodig; ingrediënten heeft iedereen in huis.
Bereidingswijze: open je ogen,
open je hart, wees wijs, leef verstandig,
houd afstand en heb lief!
Serveertip i.s.m. Wijnhandel “In de
Blauwe Druif”:
El Pacto
Deze wijn is gemaakt
van 100% Tempranillo
druiven afkomstig van 70
jaar oude organische wijngaarden, gesitueerd in
San Vincente de la Sonsierra. Rijping gedurende 14
maanden in nieuwe Franse,
Europese en Amerikaanse
eiken vaten.
Proefnotitie
Intens, rijp en herkenbaar met een
gelagerd aroma. Rijpe smaken van
donker rood fruit hebben zich ontwikkeld naar smaken van compote, chocolade, eiken en specerijen. Elegant
en aangenaam, zacht en in balans met
zachte tannines en een lange afdronk.
Wijn/Spijs

Uitstekende begeleider bij gegrild
en gebakken rundvlees, BBQ, tapas en
harde kaas.
Champagne Deutz
Champagne Deutz is
opgericht in 1838 in Aÿ en
is één der oudste leden van
het prestigieuze Syndicat
des Grandes Marques. De
Champagnes hebben een
eigen uitgesproken stijl,
bestaande uit een perfecte
harmonie van finesse, elegantie en complexiteit.
De sleutel tot de uitgesproken stijl
van de Brut Classic, is het gebruik
van topkwaliteit druiven die o.a. afkomstig zijn van de beste grand cru’s
uit het gebied rondom Marne. Vrijwel
geen andere wijnproducent betrekt
zo’n groot percentage druiven van de
hoogstgewaardeerde wijngaarden (94
van de 100 punten). Brut Classic is een
assemblage van verschillende jaargangen. Elk jaar wordt een bepaalde hoeveelheid gereserveerde wijn (20-40%)
toegevoegd aan de assemblage, met
als doel de Champagne een gelijk niveau in kwaliteit en stijl te geven. Bewaartijd is 1-2 jaar.
Een florale neus met aroma’s van
toast, marsepein en gerijpte vruchten
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zoals appels en peren. Een volle wijn
met mooi geïntegreerde aroma’s en
een zijden structuur. Deze wijn is rond
met een intense fruitige afdronk.
Ideaal als aperitief en een goede
combinatie met wit vlees, visgerechten
zoals zalm en tarbot.
Dít is de reden waarom Champagne een feest is! De zachte stijl fruitige
Champagne met een veelzijdig smaakpallet is een absoluut genot op zich en
ook een perfecte veelzijdige begeleider
van velerlei gerechten. Klasse! Om
te proosten tijdens Kerst en Oud en
Nieuw.
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Coronagrapjes gevonden op social media
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Een hart onder de riem!
Eén van de mooie dingen van het carnaval binnen St. Anneke is dat het er niet toe doet wat je in het
dagelijks leven doet; iedereen hoort erbij en iedereen doet samen mee.
Toch maken we voor één keer een uitzondering. Genoeg mensen onder ons zijn de afgelopen maanden
getuige geweest van het belangrijke, zware en niet altijd dankbare werk dat zorgprofessionals dag in
dag uit doen.
Daarom willen we graag al onze leden die actief zijn in de gezondheidszorg een hart onder de riem
steken. We willen jullie bedanken voor alles wat jullie in de afgelopen maanden hebben meegemaakt
en laten weten dat we aan jullie denken! In een spannende tijd is er een heel groot beroep op jullie gedaan. Dat is niet altijd makkelijk. Maar jullie staan er en houden daarmee ook Nijmegen en
Knotsenburg draaiende.
In gedachten pakken we jullie de hand ‘es vast en danken we jullie uit de grond van ons hart voor al
jullie inspanningen!
En we vragen nogmaals: kijk naar elkaar om, houd moed, houd vol!
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Zalig Kerstfeest & Gelukkig Nieuwjaar
In veel huizen staat inmiddels de kerstboom weer in volle glorie
en ook de winkelstraten in onze stad zijn weer prachtig versierd.
Als je het niet beter zou weten, zou je denken dat het een kersttijd
als alle andere is. Niets is minder waar. Zoals ons werk, ons leven
en ons carnaval dit jaar heel anders zijn, geldt dat ook voor deze
periode. Een periode waar veel mensen een heel jaar naar uitzien,
inclusief voorbereidingen van diners, cadeaus en gezellige ontmoetingen met vrienden en familie.
Eén van de zegeningen van deze tijd is dat dat allemaal niet verloren hóeft te gaan. We kunnen verbonden zijn met elkaar, ook als
dat niet rond een grote gevulde feesttafel kan. Een kleine blijk van
aandacht is eenvoudig te geven. Cadeaus kunnen nog steeds gekocht worden, liefst natuurlijk bij onze lokale ondernemers.
Maar boven alles: er staat ons weer een nieuw jaar te wachten. Een
jaar zonder openbaar carnaval zoals we dat kennen, maar geen jaar
zonder elkaar. Als de afgelopen maanden een voorbode zijn voor
wat er komen gaat, zullen we nog heel wat onverwachte, mooie en
carnavaleske momenten met elkaar meemaken.
We blijven verbonden met elkaar, we blijven elkaar zien. En dan
zal ook 2021 weer z’n eigen vormen van geluk brengen.
Wij wensen u in ieder geval een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig
maar bovenal Gezond 2021!
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Moenen en Mariken

pruufe deur!

Beste Knotsenburgers, lieve mensen van St. Anneke
December 2020; wat een jaar hebben we achter de
rug…

• etc, etc.
Kortom een jaar waarin Moenen het duivels had en
waarin Mariken niet tot bloei kwam.

Deze keer vertellen we zonder ons Nimweegs masker over het afgelopen jaar; we hebben tenslotte in
deze periode al vaak genoeg een masker op…
Het was dit carnavalsjaar voor iedereen natuurlijk
afzien; niet alleen door het slechte weer, waardoor er
geen optocht was. Een zeiknatte GaMeeVanCaféNaarCafé, een winderige Boerenbruiloft, maar ondanks
storm, wind en regen hebben we wel doorgezet.
Het was maar goed dat we toen nog niet wisten wat
de rest van het jaar 2020 nog voor ons in petto had:
• geen verjaardagen ,geen Pasen, geen 4 daagsewandelaars en geen 4 daagsefeesten
• geen songfestival, geen Max Verstappen in
Zandvoort
• geen kermis, geen Zwarte Cross, geen Marikenloop, geen 7-Heuvelenloop
• geen prinsenproclamatie 2020
• geen afscheid nemen op uitvaarten, heel even
maar terrassen

Maar niet getreurd, een coronavirus krijgt ons er
niet onder… Carnavalisten zijn een positief en optimistisch ingesteld volk en één jaar zonder bovengenoemde zaken komen ze ook wel door. Noem het een
uitgebreide vastenperiode; geen 40 dagen, maar zeker
360 dagen.
Luctor et emergo: wij worstelen en komen boven.
En dan nog een beetje slecht nieuws… Dit was de
laatste bijdrage van Moenen en Mariken in het bulletin
van St. Anneke.
Als u enig idee heeft wie wij waren/zijn? Mail dan
naar moenenmariken@outlook.com en de winnaar
komt in het volgende bulletin samen met ons op de
foto!!
Een 3-werf alaaf!

Moenen en Mariken
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Wist U dat

In Memoriam
Gerda de Bruijn
Wij ontvingen het droeve bericht dat Gerda de Bruijn
is overleden. Zij en haar in april 2019 overleden man
Nico waren graag geziene leden. Nico en Gerda hoorden
bij St. Anneke en waren altijd aanwezig bij activiteiten
van de club en van hun Assekruus. Ze waren grote fans
en het Assekruus was gast op hun 25 jarige bruiloft.
Gerda blijft in onze herinnering als een trouwe en
enthousiaste carnavaliste, die Nico altijd steunde bij al
zijn activiteiten voor St Anneke, waaronder het amateurisme.

Riks Fietsenmakerij is verhuisd. Het nieuwe adres is: Van Peltlaan 30a, 6533 ZM in Nijmegen, Telefoon 06-40108186

De nieuwe Leden van St. Anneke
Judith en Sander van de Meeberg

De Senaat en het bestuur van St Anneke wensen Judith en Sander van de
Meeberg een fijne tijd bij St Anneke.
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St. Anneke’s partners in
Carnaval en adverteerders
Platina Partners:
• Adviesbureau Korsten
• De Gebittenmaker
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 Nijmegen
• Janssen Juweliers Nijmegen
• Stouthamer Catering
• Busser hoogwerkerverhuurboomonderhoud
• 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 Accountants
• Zuiderhuis verzekeringen-hypotheken-bankzaken
• Rik’s Fietsenmakerij
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Bronzen Partners:
• P.A. Geluid
• Kuijpers Beveiligingssystemen
BV
• Soeteman Makelaardij
• Ambachtelijk Schildersbedrijf
Gommers
• Krayenhoff Bloemen
• De Smidse BV Metaalbewerking
Adverteerders:
• Café DAEN
• De Haas Verhuur
• Drukkerij Junior
• Geerling Optiek
• Loeffen Tuin & Interieur Decoraties
• Snackbar Piccadilly
• Schildersbedrijf Fred van Rossum
• Woonlink
• Kids & Cooking
• DA Drogisterij & Parfumerie van
Marwijk
• ALBO
• Godschalk Natuursteen en Grafmonumenten
• Marjolijn van Burik Training &
Coaching
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