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Nieuwe leden 2021-2022: 

Sjoerd van de Broek — Merel van Dijk               

Wout Engelaar — Debbie van Haren               

Kim Hartelo — Wendy Hermsen               

Rifki Holla — Femke Kuenen                 

Angela van Megen — Johan Frieling 

Serge Molenaar — Mark van Engelenburg. 
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Beste vrienden en vriendinnen van St. Anneke 

 

Voor u ligt het bulletin van carnavalsvereniging St. Anneke.  
Het seizoen 2021/2022 zit erop en we mogen concluderen  
dat het een bijzonder seizoen was.  
Ook in dit seizoen was er een woord met een C als eerste  
letter dat het nieuws domineerde, maar helaas was dat niet Carnaval.  

We mogen terugkijken op een mooie proclamatieavond van de kabinetten  
van Prins Roy I en Jeugdprins Casper I.  
Zij hebben vervolgens nog 1 dag mogen genieten van alle aandacht  
die zij verdienen tijdens de Prinsenreceptie in ons mooie stadion.  
Helaas kregen we vervolgens weer te maken met de zoveelste golf  
en werden alle carnavalsactiviteiten gestopt.  

Gelukkig blijft het carnavalsbloed stromen in Knotsenburg. Er zijn diverse initiatieven opgestart.  
Denk hierbij aan Radio Knotsenburg en De Knotscast. 

Door een besluit van het kabinet van Mark (Rutte) mochten we dan toch onze feestmuts opzetten en Carnaval 
vieren. Gezien de korte termijn waarop dit besluit viel en wij als carnavalsvereniging niemand wilden uitsluiten, 
hebben wij besloten geen activiteiten in De Waagh te organiseren. Wij hebben een ledenbrunch georganiseerd 
in Brasserie Massink. Daarnaast hebben we samen met onze Partners in Carnaval diverse taarten bezorgd aan 
onder andere het Radboudumc en CWZ. Tevens hebben wij een pakket met geneesmiddelen gedoneerd aan de 
Stichting Nijmegen4Oekraïne. 

Tijdens de carnavalsdagen barstte het carnavalsfeest toch los in onze stad. Het was heerlijk om weer onder de 
mensen te zijn en mensen te zien, die je al 2 jaar niet hebt gezien of gesproken. 

Op 25 juni 2022 houden 7 Carnavalsverenigingen een feest met livemuziek in het Goffertstadion van NEC. 
Kaarten kunt u bestellen bij de secretaris van St. Anneke. 

Kosten 6 euro per kaartje, waarbij u ook 2 drank munten krijgt. Het feest is alleen toegankelijk voor leden van de 
organiserende Carnavalsverenigingen. Ik hoop u graag daar weer te zien! 

Het aankomende seizoen staat in het teken van onze verjaardag. Carnavalsvereniging St. Anneke mag op 2 
november 2022 alweer 70 kaarsjes uitblazen. We gaan dit groots met u vieren! Een van deze momenten is onze 
Rheinische Pronkzitting op zaterdag 14 januari 2023 en onze ledenbrunch op zondag 15 januari 2023. Noteer 
alvast deze data in uw agenda zodat u erbij bent! 

 

Ik wens u een fijne zomer, veel plezier tijdens de 4daagse en tot volgend seizoen! 

 

Uw voorzitter, 

Hans van Megen 
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 Sponsoren in de spotlight – Gouden Plus Partner in Carnaval 

 

                 

 

Autobedrijf Lammerts is al ruim 70 jaar gespecialiseerd in het verkopen, onderhouden en 

repareren van auto’s. Sinds Hein Lammerts het autobedrijf in 1950 oprichtte, is Lammerts 

uitgegroeid tot een begrip in Nijmegen en omstreken. Al sinds de eerste dag is Autobedrijf 

Lammerts gevestigd aan de Hatertseweg 160, net buiten het centrum van Nijmegen. Je kunt 

met recht zeggen dat Lammerts een echt betrouwbaar familiebedrijf is. Inmiddels zijn het 

Henny Lammerts en Peter Lammerts die leidinggeven aan het Nijmeegse familiebedrijf.   

Merken 

Volvo Škoda Suzuki Citroën Volkswagen Renault Seat Alfa Romeo Nissan Audi Fiat BMW 

Daewoo Ford Hyundai Kia Mazda Mercedes-Benz MINI Toyota Opel Peugeot Piaggio 

Autobedrijf Lammerts 

Hatertseweg 160 - 6533 AT Nijmegen   024-3550444    

info@autobedrijflammerts.nl     www.autobedrijflammerts.nl  
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Hoofdtekst 

De Vrienden van st. Anneke 
Theo Willems  -  Patrick Molemans  -  Linden BMF Beheer B.V.   

Café Daen  -  Stralend.nu  -  Jos van der Heijden                                

            Save the date!: 
Eindelijk is het weer zo ver! Na twee jaar zal op 14 januari 2023 de Rheinische Pronkzitting van St. Anneke 

plaatsvinden. 

  

Het belooft een meer dan bijzondere avond te worden,  

aangezien het een jubileumzitting betreft! 

  

Meer informatie volgt,  

maar schrijft u de datum vooral al in uw agenda!  
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Beste leden van St. Anneke, 

Als aspirant senator van St Anneke Ik wil me graag 

even voorstellen. 

Ik ben Marco van Megen en ben geboren op 25 

december 1969 in Nijmegen  

Ik heb mijn hele jeugd in Hatert gewoond.  

Na een paar omzwervingen door Nijmegen, woon ik 

nu ook alweer een aantal jaren in Hatert,  samen met 

mijn vrouw Angela. 

Inmiddels werk ik 29 jaar bij de Royal Smit 

transformatoren op de afdeling wikkelarij. 

Daarnaast ben ik  ook actief geweest in het 

verenigingsleven van de SV Hatert. 

Ik ben daar jeugd- en senior leider geweest en tevens 

grensrechter, scheidsrechter en bar medewerker.  

Bij deze club heb ik ook jarenlang zelf gevoetbald of 

in ieder geval geprobeerd een balletje te trappen. 

Tenslotte heb ik ook nog een paar jaar als 

scheidsrechter voor de KNVB gefloten in de 

zaterdagcompetitie. 
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In Memoriam Huub van der Wielen 

 

Midden tachtiger jaren heeft St. Anneke kennis gemaakt met Huub v.d. Wielen en zijn echtgenote Diny. Huub had 
een taxibedrijf en dat groeide in die jaren sterk. Er kwamen naast de personenwagens en kleine taxibusjes ook 
touringcars in de garage en dat was het moment dat St. Anneke, maar vooral ’t Assekruus, gebruik ging maken van 
hun diensten. Heel veel kilometers zijn er door ‘t Assekruus gemaakt met Huub, die in het begin altijd deze ritten 
zelf deed. Hij vond het geweldig om in zijn pandjesjas achter het stuur te zitten en de kapel in binnen- en 
buitenland af te zetten voor optredens. Later zat er een chauffeur achter het stuur en ging Huub als  “ kapelmeister 
” mee en kon hij ook een biertje meedrinken.  

Huub sponsorde ook vele jaren het vervoer van onze Toppers. Hij deed deze ritten ook zelf en vond het geweldig 
om bekende Nederlanders op te halen. Het maakte niet uit waar ze woonden: Huub ging er zaterdags heen en 
bracht ze meestal zondags weer terug. Ook de ritten tijdens de zitting van en naar het hotel in Nijmegen werden 
door hem verzorgd.  

Een aantal jaren geleden veranderde zijn leven door het ongeluk van zijn zoon Hans, die in een rolstoel belandde. 
Het heeft hem vanaf die tijd getekend en Huub had het er moeilijk mee. Het bedrijf werd verkocht maar toch bleef 
hij met Diny altijd onze zittingen trouw bezoeken. In 2016 werd Huub tijdens het senaats- en ledenontbijt tot 
Chevallier de St. Anne geslagen en ontving hij de daarbij behorende oorkonde.  

Huub begon in de laatste jaren van zijn leven steeds meer te vergeten en op 19 oktober 2021 is hij thuis op 90 
jarige leeftijd overleden. Herr Kapelmeister, bedankt voor alles !! 

 

Peter Janssen 

Namens dweilorkest ’t Assekruus en C.V. St. Anneke  
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In Memoriam Gerhard Nijhof 

 

Gerhard Nijhof zat al vroeg in het Knotsenburgse carnaval en was actief lid bij de Vastenaovond Knonne, de 
carnavalsclub van de Nijmeegse luchtmachtkazerne. Gerhard was zelf ook militair. Als adjudant in het kabinet van 
Prins Gerry 1 van Ing leerde hij het openbare carnaval goed kennen. Ook ondersteunde hij het Nijmeegse 
Internationale Prinsentreffen vele jaren. Hij was lid bij o.a. St. Anneke en de Geberste Kruuk. Bij de Vierdaagse was 
hij geen onbekende en werkte daar 27 jaar als vrijwilliger bij het uitvoerend comité.  Bij de Gebroeders van 
Limburgstichting was hij ook betrokken. Hij was kortom een duizendpoot en zeer betrokken bij het vrijwilligerswerk 
in Nijmegen. Ook zong hij in een aantal koren en was hij voorganger in de Russisch Orthodoxe Kerk.  

 

In het seizoen 2005-2006 introduceerde St. Anneke het begrip “raadsheer”. Toen we Gerhard vroegen of hij als 
carnavalist hieraan deel wilde nemen zegde hij direct toe. Hij heeft vele jaren achter de raadstafel gezeten en 
meegewerkt aan de gezellige Pronkzittingen van onze vereniging tot het seizoen 2020-2021.  

 

Eind 2021 kregen we het bericht dat Gerhard  plotseling is overleden. Wij zullen een zeer betrokken carnavalist en 
Nijmegenaar gaan missen.  
Gerhard, bedankt voor je vriendschap en betrokkenheid ! 

 

Peter Janssen  

Namens C.V. St. Anneke 
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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 

                            Nieuwe motto carnaval 2022-2023: 

                           Knotsenburg ‘t masker blieft af! 

11 



Sponsoren in de spotlight – Gouden Plus Partner in Carnaval 

      Bouwbedrijf Sannij    

Enkele jaren geleden besloot ondernemer Joep Sanders zijn droom waar te maken 
en startte hij bouwbedrijf Sannij op.  
 
Sannij is een jong en dynamisch bouwbedrijf, opererend in de regio Nijmegen. Een 
bouwbedrijf waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat en dat van A tot Z betrokken 
is bij het gehele bouwproces.  
Dat houdt in dat wij de producten naar uw én onze volledige tevredenheid 
afleveren. Geen tientallen onderaannemers en uitvoerders, maar één 
aanspreekpunt voor het gehele bouwproces.  
Sannij staat dus garant voor de beoogde kwaliteit. U blij, wij blij! 
 
U bent als opdrachtgever voor ons namelijk geen eenmalige klant, maar een relatie 
voor langere termijn. Alle  werkzaamheden worden in samenspraak met u opgezet 
en uitgevoerd. Kijkt u al jaren op tegen die grote verbouwing? Of wordt het 
langzaam tijd om die vervallen garage te slopen? Sannij ontzorgt! 
 

ADRES: Roggeweg 1-  6534 AH Nijmegen - Gelderland 

CONTACT INFO:   024 – 785 18 82          info@sannij.nl 
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Een kennismaking met onze aspirant page Merel van Dijk. 
 
 
 

Hoi hoi, ik ben Merel, 
  
Ik ben 17 jaar en woon samen met mijn ouders, broertje en hond Elvis in Nijmegen.  
Dit jaar doe ik mijn  HAVO eindexamen, dus ik heb het heel druk.   
Buiten school dans ik 3 keer in de week en spreek ik veel af met vriendinnen.  
Verder werk ik ook nog in de keuken bij café De Derde Kamer. 
Ik kijk er naar uit om jullie allemaal te zien.  
  
Groetjes Merel 
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https://www.st-anneke.nl CVStAnneke  

Word Vriend van C.V. St. Anneke! 
 

Voelt u zich betrokken bij onze vereniging en wilt u graag 

                                     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 st. Anneke” een aantal privileges zoals:  

vermelding als vriend op onze website; 
 

en 

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. 
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15 januari 2022, wat een bijzondere dag! 
 
Eigenlijk zou ik als page op het podium gestaan hebben in het weekend van 15 januari jl. In het tweede weekend 
van januari ben ik op zaterdag gewoonlijk druk met bloemen en corsages ophalen, even helpen bij de opbouw van 
de Jan Massinkhal, naar de kapper en omkleden en weer op tijd naar de Jan Massinkhal voor de senaatsfoto en de 
ontvangst van de prinsen. Natuurlijk samen met de president. Dat doe ik zo al 10 jaar. 
Maar dit jaar was helemaal anders! Geen Jan Massinkhal, geen kapper, geen pagejurk, geen Prinsen en geen 
zitting. 
Gelukkig hebben we in dat weekend wel heel veel leden kunnen zien. Op afstand helaas, want er was toen nog 
steeds een lockdown. Wat hebben we elkaar gemist! Het was aangrijpend om te merken hoe erg iedereen het 
miste om elkaar te kunnen ontmoeten, door de twee jaar zonder carnavalsseizoen. Niet voor niets is carnaval hét 
feest van de verbinding! 
Samen met Tijke was ik ''team glitter'': een jaar geen gala-kleding, dan maar een flitsende carnavalsoutfit. Behalve 
bezoekjes en hapjespakketten brengen, maakten we ook filmpjes voor Facebook en Instagram. 
Een totaal ander jaar, zoals ik het nooit had kunnen bedenken. 
Maar uiteindelijk kunnen we toch terugkijken op een écht St. Anneke weekend, dat de geschiedenisboeken in zal 
gaan!'' 
 
 

Liefs, Imke 
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Lieve vrienden van St. Anneke, 

 

Wie had dat gedacht, een woordje schrijven voor het bulletin van jullie prachtige vereniging als zittende prins en 
niet, zoals te doen gebruikelijk, als ex-prins. Ja dingen kunnen raar lopen, dat hebben wij met elkaar allemaal 
ondervonden.  
 
Op 2 November dit jaar bestaat jullie vereniging alweer 70 jaar. Bij het lezen en bekijken van enkele 
nieuwsberichten op Facebook omtrent dit heugelijke feit, realiseerde ik mij dat ikzelf al ruim 30 jaar bij St. Anneke 
over de vloer kom….Het is dan ook vaak een feest van herkenning bij het zien van al die oude foto’s, fantastisch!  
 
Terugblikkend kijk ik, als carnavalist, met veel plezier terug op bijvoorbeeld het Amateurisme, of het Mini Totaal 
gebeuren in het voor ons allen bekende Kolpinghuis. In 1991 zelfs de avond voor mijn eigen proclamatie als 
jeugdprins van Knotsenburg. En wat te denken van de fantastische dagen in Hotel Wienerhof bij Eef en Marjan 
tijdens groot Carnaval. Mijn ontluistering vond eveneens plaats bij St. Anneke in 1991. 
 
Kijkend naar afgelopen seizoen, dan mogen wij als Kabinet dankbaar zijn voor een geweldig prinsenweekend. 
Ondanks alles hebben wij genoten van een prinswaardige proclamatie in de Vereeniging en een heerlijke receptie 
bij NEC. Hoe groot was dan ook de teleurstelling dat wij nadien niet op bezoek konden bij alle verenigingen, waarbij 
we ook de Rheinische pronkzitting van St.Anneke moesten missen…. 
 
Johan Cruijff zei ooit:  “Elk nadeel heeft zijn voordeel”. En in dit geval klopt het, want onlangs werd ik door Ed Frinsel 
geattendeerd op het feit dat ik nu wel als Prins van Knotsenburg samen met mijn kabinet aanwezig kan zijn op de 
jubileumzitting van uw vereniging, iets waar wij zeer naar uitkijken. En zeker mijn page Yvon, die een zeer sterke 
band heeft met uw vereniging. 
 
Voor nu zou ik willen zeggen: “Blijf met elkaar verbonden en zoek hierin ook de verbinding met anderen binnen 
Knotsenburg”. 
 
Hopelijk tot snel! 
 
3x Knotsenburg Alaaf!! 
 
Prins Roy 1 
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Beste genieters van het borrelplankje, 

 

Op zaterdag 15 januari jl hebben jullie kunnen genieten van een heerlijk borrelplankje, dat mijn collega’s en ik van 
UitKoken, voor jullie hebben gemaakt. 
 

Helaas kon jullie Rheinische pronkzitting die datum wederom niet doorgaan i.v.m.Covid 19.  
St. Anneke heeft echter besloten om deze dag niet zomaar voorbij te laten gaan. 

 

Maar ca. 200 borrelplankjes maken voor de leden van St Anneke doe je niet zo maar eventjes. 
Op donderdag zijn we al begonnen met het inkopen van de verse producten. 
 

Het was daarna wel even plannen, wanneer we zouden beginnen met het samenstellen van de plankjes. 

 

Eindelijk was vrijdag alles gereed om met elkaar als een lopende band aan het werk te gaan. 
Alles werd op het aanrecht klaargezet en het werk kon beginnen. 
 

Olijven in bakjes doen, de kaasblokjes maken, vlees snijden etc etc. 
 

Daarna begon het samenstellen van de plankjes.  
Eerst was er nog het idee om 1-2-3 of 4 persoons borrelplanken te maken, maar gelukkig waren we er met elkaar 
snel over eens dat dit logistiek niet handig zou zijn. 
 

Met 6 personen op een rij is het ons gelukt om voor zaterdagmorgen 8.00 uur alles gereed te hebben. De feestelijk 
aangeklede borrelplankjes werden vervolgens door de Senatoren bij iedereen thuis bezorgd. 
Hopelijk hebben jullie zaterdagavond kunnen genieten van dit borrelplankje met in gedachten de pronkzitting van 
St. Anneke. 

 

Als jezelf nu ook een borrelplankje wilt bestellen ( of andere lekkere dingen)…. 
 

Bel ons gerust 024-36 04 560 of kijk op onze site www.uit-koken.nl of stuur een email naar: 

info@uit-koken.nl 

 
 
Frank Windt 
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70 jaar st. Anneke  
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Het mocht weer! 

 

Na een afwezigheid van twee jaar mocht er eindelijk weer eens een wedstrijd evenement worden 

georganiseerd. De Stevensloop in het Hert van Nijmegen. 

Als Senaat van St. Anneke hadden wij ons aangemeld om op zondag 20 maart te helpen bij de start/ finish. In 

totaal hadden er zich twaalf senatoren en één vrijwilliger opgegeven om de helpende hand toe te steken.  

Van de groep senatoren moesten er twee het winkelend publiek helpen met oversteken en de rest stond bij de 

start/ finish. Daar mochten zij de deelnemers voorzien van een medaille en een flesje sportdrank overhandigen. 

We meldden ons rond 11.00 uur, waar we de instructie kregen over wat er van ons werd verwacht. 

Ook de inwendige mens werd niet vergeten: de organisatie had lekkere lunchpakketten voor ons samengesteld. 

De eerste groep deelnemers die binnen kwamen waren de halve marathon (21 km) atleten. Daarna volgden de 

tweede groep, die de 10 km volbrachten en tenslotte de 5 km deelnemers. 

Om 17.00 uur waren we met z’n allen gereed en hebben we nog even op St. Annekes wijze afgesloten bij café 

Goossens. 

Wat hebben we weer een mooi evenement van dichtbij meegemaakt en het was een leuke dag om op terug te 

kijken . 

Als je bij het lezen bedenkt, dat je hier als vrijwilliger ook wel een keer aan wil meewerken, houd dan via social 

media in de gaten wanneer er weer een hardloopwedstrijd in Nijmegen is. 

Je maakt bij deelname niet alleen van dichtbij mee wat een top evenement is, maar je maakt ook de 

penningmeester van de club blij . 

Want niet alleen als Senaat zijn wij er voor St. Anneke, maar ook alle leden kunnen een steentje bijdragen aan 

deze mooie vereniging. 

 

Namens de organisatie, 

Gert Jan Baams 
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Sponsoren in de spotlight – Gouden Plus Partner in Carnaval 

                                                  

DESKUNDIG ADVIES – ERVARING - 1 AANSPREEKPUNT - VERZUIMMANAGEMENT 

BUCK ASSURANTIE EN ADVIES IS EEN KANTOOR DAT KLANTEN ALTIJD VOORZIET VAN EEN 

DESKUNDIG ADVIES. DIT DOOR MIDDEL VAN INVENTARISATIE , RISICOANALYSE, SECOND 

OPINION VAN UW BESTAANDE PORTEFEUILLE EN BEMIDDELING INZAKE UW 

VERZEKERINGEN. 

DIRECTEUR JOS BUCK HEEFT JARENLANG ERVARING OPGEDAAN ALS ADVISEUR EN MANAGER 

BIJ GROTE INTERMEDIAIRS EN IS ERVAN OVERTUIGD DAT KLANTEN NIET ZITTEN TE 

WACHTEN OP EEN PRODUCTVERKOPER, MAAR OP EEN ADVISEUR DIE OP DE STOEL VAN DE 

MANAGER GAAT ZITTEN OP HET GEBIED VAN VERZEKERINGEN. 

DAARNAAST LEEFT DE ADVISEUR ZICH OPRECHT IN BIJ DE SITUATIE IN UW BEDRIJF 

WAARDOOR HIJ OP DIVERSE GEBIEDEN ADVIEZEN KAN GEVEN. HIERDOOR HEEFT U ALS 

KLANT ÉÉN AANSPREEKPUNT WAARMEE U GOED OVERLEG HEEFT. EVENTUELE RISICO’S 

WORDEN DAARDOOR TIJDIG HERKEND EN GEANALYSEERD. 

OP HET GEBIED VAN VERZUIMMANAGEMENT KAN BUCK ASSURANTIE &ADVIES DE TAKEN 

VAN U OVERNEMEN, WAARDOOR U MET ZAKEN AAN DE SLAG KUNT WAAR U GOED IN 

BENT. ALS REGISTER ADVISEUR EMPLOYEE BENEFITS IS DE KWALITEIT GEGARANDEERD. 

BUCK ASSURANTIE EN ADVIES BV    

RIJKSWEG 16 C | 6267 AG | CADIER EN KEER 

POSTBUS 18 | 6269 ZG | MARGRATEN        M + 31 63 179 7490 

INFO@BUCKASSURANTIEENADVIES.NL 
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DANK AAN AL ONZE PARTNERS IN CARNAVAL EN AAN ONZE ADVERTEERDERS….. 

De seizoenen 2020-2021 en 2021-2022 waren de Coronaseizoenen waarin we helaas geen carnaval konden vieren. 
Daarom hebben wij in het seizoen 2021-2022 met al onze Partners en adverteerders contact opgenomen en hen 
verteld, dat wanneer wij door de omstandigheden onze contractafspraken niet konden waarmaken, ook zij 
natuurlijk geen verplichtingen naar onze vereniging zouden hebben. 
Velen onder hen hebben op een of andere wijze toch een bijdrage gegeven aan onze vereniging. 
Wij waren en zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. 
 
Aan het begin van het seizoen 2021-2022 zag het er nog naar uit dat wij een normaal carnavalsseizoen mochten 
gaan beleven. Na de Prinsenproclamatie in november ging echter alles wederom op slot. Het is dan ook heel 
bijzonder dat bijna al onze Partners en adverteerders toch hun sponsorbijdragen hebben voldaan. Er zijn zelfs 
nieuwe Partners toegetreden tot onze club. Geweldig!    
Helaas hebben wij de afgelopen tijd maar weinig kunnen betekenen voor onze steunpilaren. Dit Bulletin is dan ook, 
los van onze nieuwsbrieven aan de leden, de enige uitgave van dit seizoen. 
 
In aanloop naar ons jubileum hebben wij een Goede Doelenactie, mede namens onze Partners in Carnaval, 
gelanceerd. Start was de proclamatie van de ZORGTOPPERS bij het Radboud UMC (met de daarbij behorende 
taarten). Vervolgens ondersteunden wij Nijmegen4Ukraïne met een prachtig geneesmiddelen/medicijnenpakket. 
Recent vond de taartenactie voor de zorgtoppers van het CWZ plaats. Ook zij ontvingen de daarbij behorende 
oorkonde en onderscheiding. In de loop van dit jaar zullen nog diverse van deze steunacties volgen. 
 
Wij gaan daarom vol vertrouwen ons jubileumseizoen 2022-2023 tegemoet! 
 

PARTNERS en ADVERTEERDERS … jullie zijn onze TOPPERS ….. héél héél veel dank!! 
 

Welkom aan onze nieuwe Partners in Carnaval…. 
 
Gelukkig zijn wij er als sponsorcommissie in geslaagd om, ondanks de coronacrisis, toch nog met een  
aantal bedrijven een contract aan te gaan. Wij heten hen dan ook van harte welkom: 
Platina Partner:             André Weijers Grond-, Water- en Wegenbouw BV 
Gouden Plus Partner:   Buck Assurantie en Advies 
                                         Sannij Bouwbedrijf 
                                         Garagebedrijf Lammerts 
Zilveren Partner:           ARN Afvalenergiecentrale 
Bronzen Partner:          Wouter Fremery Podoposturale Therapie 
 
Verder verhoogden de volgende Partners hun contracten: 
Van Gouden Partner naar Goud Plus: Steenhuis Electrotechniek 
Van Bronzen Partner naar Zilver        : Soeteman Makelaardij 
                                                                    Ambachtelijk Schildersbedrijf Gommers 
Onze dank voor ontvangen giften gaat uit naar Menrad Nederland bv en Oculenti Contactlenzen.  
 
Een speciaal bedankje aan onze Partners waarvan wij helaas afscheid namen: 
Taxi Correct  - Haefkens Tapijtshop -  Ruud de Vries Juwelier Horloger - Abelia Hoveniers 
En onze adverteerders: Schildersbedrijf Fred van Rossum en Kids & Cooking. 
Hartelijk dank voor jullie geweldige steun gedurende de afgelopen jaren.   
 

sponsoren zijn er voor ons – wij voor onze sponsoren – onze sponsoren voor onze sponsoren 
 
Namens de sponsorcommissie St. Anneke 
Hans Albers, coördinator 
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Foto’s gemaakt door Jeroen van de Bosch & Jos van Gelder 

Goede doelen actie ‘Alleen Samen’ 
 
In het tweede coronaseizoen heeft de Senaat van St. Anneke een goede doelenactie opgezet. 
Dat we door het coronavirus twee jaar lang geen carnavalsseizoen hebben gehad zoals we dat graag zouden willen, 
is een gemis. We realiseren ons echter tegelijkertijd dat er mensen in de Knotsenburgse en Nijmeegse samenleving 
zijn, die het veel zwaarder hebben of hebben gehad. 
De afgelopen maanden hebben we de zorgmedewerkers van het Radboudumc en CWZ een hert onder de riem 
gestoken en hen heerlijke taarten van Bakkerij Holland gebracht. Daarnaast heeft President Mark Buck De 
Zorgmedewerker benoemd tot Topper van St. Anneke. 
Ook hebben we de stichting Nijmegen4Ukraine een donatie kunnen doen in de vorm van 2 goed gevulde dozen met 
hulpgoederen voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. 
Al deze acties zijn mogelijk dankzij onze trouwe Partners in Carnaval, die het ook elk jaar weer mogelijk maken dat 
wij ons mooie feestje kunnen vieren. 
De komende tijd zullen we meer Nijmeegse goede doelen een hert van ons onder de riem gestoken krijgen. De 
goede doelen actie ''Alleen Samen'' hebben we, samen met onze Partners in Carnaval kunnen inrichten. Omdat wij 
onze zitting al twee jaar hebben moeten missen, maar er Nijmegenaren zijn die voor nog vele malen moeilijkere 
opgaven staan. 
Meer informatie over de goede doelenactie Alleen Samen, vind je op de speciale pagina op onze site:  https://
www.st-anneke.nl/alleen-samen/ 
Ben je benieuwd naar de filmbeelden (gemaakt door het Multimediateam van zorgorganisatie Pluryn) van het 
onderscheiden van de zorgtoppers? Klik dan op de afbeelding. 
 
Tijke Eikemans 
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Sponsoren in de spotlight – Platina Partner in Carnaval 

André Weijers Grond-Water-Wegenbouw 

                 

ANDRE WEIJERS GWW B.V. 

Andre Weijers is een familiebedrijf dat in de tweede generatie actief is in de grond-, water- 

en wegenbouw. Met onze vakbekwame medewerkers proberen we onze doelstellingen te 

verbeteren en het aanbod uit te breiden. 

Bij Andre Weijers GWW BV gaat ambachtelijk vakmanschap en moderne techniek hand in 

hand. Het familiebedrijf bestaat sinds 1979. Innoveren is onze tweede natuur. Het 

personeel bestaat uit zelfstandige, vakbekwame en klantvriendelijke medewerkers. 

Daarnaast beschikken wij over een uitgebreid en modern machine- en wagenpark. 

Hogelandseweg 15c    -    6545 AC Nijmegen   -   +31 24 378 75 78 

info@andreweijers.com 
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St Anneke kookt op de BBQ deze zomer! 

Vis is heerlijk voor op de BBQ, neem bij voorkeur een vrij stevige vis zoals zalm, kabeljauw of andere witvis.  

Deze BBQ visrecepten zijn makkelijk te bereiden, kunnen bijna niet mislukken en met een rol aluminiumfolie 

kom je al een aardig eind uit de voeten.   

Uiteraard drink je hierbij een wijntje van St.Anneke. 

 

Vispakketjes met citroen van de barbecue  

Ingrediënten: 2 stukjes kabeljauw of witvis; 1 citroen; snuf peper en zout; 1 bosui; 2 eetlepels kruidenboter; 

peterselie 

Benodigdheden: Aluminiumfolie 

 

Leg de stukken vis op een apart stuk aluminiumfolie. Snijd 2 mooie plakjes van de citroen en besprenkel met 

de rest de vis. Bestrooi de kabeljauw met een snufje peper en zout. Leg een plakje citroen op de vis. Doe een 

lepel kruidenboter erbij. Hak de bosui in ringetjes en snijd de peterselie fijn. Verdeel dit over de vis. Vouw de 

pakketjes goed dicht. Leg de vispakketjes ca. 8 minuten op de BBQ tot de vis gaar is.  

 

Oosterse zalmspies 

Ingrediënten: 300 gr zalm; 3 bos uien; 5 gr koriander  

Marinade: 1 eetlepel gembersiroop; 1 eetlepel sojasaus; 1 eetlepel sesamolie; 1 eetlepel limoensap; rode 

peper naar smaak; 1 theelepel sesamzaadjes.  

Benodigdheden: 5 saté prikkers  

 

Leg saté prikkers in een bakje met water, zodat deze niet verbranden op de BBQ. Maak de marinade door alle 

ingrediënten van de marinade te mengen. Voeg rode peper naar smaak toe. Snijd de zalm in blokjes en 

marineer de blokjes vervolgens minimaal 15 minuten hierin. Hoe langer, hoe meer smaak natuurlijk.  

Snijd in de tussentijd de bos uien in stukken van ongeveer 4 cm lang en hak de koriander alvast fijn. Rijg nu 

eerst een blokje zalm op de saté prikker, dan een stukje bos ui en herhaal deze stappen tot er 3 blokjes zalm 

op de prikker zitten. Grill de zalm op de BBQ ongeveer 3 minuten aan elke kant of tot deze gaar is.  

 

Onze kok: Jan de Groot 
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En een mooi glas erbij! 

 

Zo’n heerlijk zomers visgerecht van de barbecue vraagt natuurlijk om het gezelschap van een mooi glas wijn. 

Gelukkig kun je daarvoor terecht bij Wijnhandel In de Blauwe Druif. Chef Jan liet Machiel (Otten, eigenaar) een 

heerlijk hapje proeven en de keuze was snel gemaakt: Hier hoort een mooie Italiaanse witte wijn bij.  

Gekozen wordt voor een Vermentino uit Sardinië. Vermentino is een typisch Italiaanse druif die al sinds de 14e 

eeuw op Sardinië groeit. De druif levert frisfruitige wijnen met een strogele kleur op.   

 

Laat Machiel nou net nog zo’n mooie vermentino bij hem op de plank hebben staan.  

De Surrau Limizzani Vermentino di Gallura. 

 

“Dit is een strogele wijn met groene reflecties. Het intense boeket heeft fruitige en minerale tonen, 

gevolgd door een lange en aanhoudende smaak met veel sappigheid en intensiteit. ’’ Vertelt Machiel 

gepassioneerd, “De Vermentino druiven waarvan deze wijn gemaakt is groeien op een kleiige bodem die 

ontstaan is door het afslijten van de granieten rotsen. De wijn wordt jong gebotteld waardoor hij zijn 

mineraliteit en frisheid behoudt, die zo kenmerkend is voor een Vermentino di Gallura”  

 

Van zoveel passie word je toch dorstig? Gelukkig heeft Machiel de oplossing!  

Als je als St. Anneke lid deze heerlijke vermentino komt halen in juni of juli 2022 betaal je niet €10,99 

maar €9,99 per fles. Voor een doos betaal je slechts €55,-. 

Dus groen gele sjaal om en hup, naar Wijnhandel In de Blauwe Druif!  

(Je kunt natuurlijk ook, vanwege het zomerse weer, je sjaal thuislaten en dit bulletin meenemen)  
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Sponsoren in de spotlight – Bronzen Partner in Carnaval 

 

Pijn in uw voeten, enkels, knieën, heupen, rug, schouders of nek? Of moeite met staan en lopen? 

Voetklachten? Gezonde voeten en zonder problemen kunnen bewegen, het lijkt zo vanzelfsprekend, 

totdat dit niet meer vanzelf gaat.  

Uw voeten; u staat en loopt er de hele dag op. Als u klachten aan uw voeten krijgt dan wordt u zich 

opeens bewust van hoe belangrijk uw voeten zijn bij dagelijkse bezigheden. En klachten in uw enkels, 

knieën, heupen, rug, nek en schouders kunnen veroorzaakt worden door problemen met uw voeten. 

Wij als  – registerpodoloog en podoposturaal therapeut – kunnen uw klachten vaak verminderen of 

voorkomen.   

Meer informatie?  Neem contact met ons op. Wij kunnen met uw probleem uit de voeten! 

Contact:  Wouter Fremery - Podologie Fremery - Ontspanningsweg 1 - 3641 SV Mijdrecht 

info@fremery.com - 06-46070035 
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St. Anneke’s partners in 
Carnaval en adverteerders. 
 
Platina Partners:  
 De Gebittenmaker 

 Adviesbureau Korsten 

 Andre Weijers b.v. 

Gouden Partners: 

 De Variabele 

 Wico living en colors 

 Restaurant Valdin 

 Stouthamer catering 

 Sanadome 

 Busser 

 Bakkerij Holland 

Gouden Plus Partners: 

 Willems kaasspecialiteiten 

 Weijers riooltechniek 

 Coffee at Work 

 De Waagh 

 De Mul Zegger 

 Harting opticien 

 Luxor drukkerij 

 Buck assurantie en advies 

 Sannij 

 Steenhuis elektrotechniek 

 Hans te Wildt 

 Lammerts autobedrijf 

Zilveren Partners: 

 Zuiderhuis 

 Computron 

 Kapper ‘zegt u het maar’ 

 Van der Weerden 

 UitKoken 

 Toonen reizen 

 Soundpoint 

 VerheesPlus 

 Mengedé accountants 

 Hampton Bay 

 In de Blauwe Druif 

 Kubus Nijmegen centrum 

 Rik’s Fietsenmakerij 

 Schildersbedrijf Gommers 

 Soeteman makelaars 

 Konings en Meeuwissen 

 

Bronzen Partners: 

 De Smidse metaalbewerking 

 Krayenhoff bloemen 

 Wouter Fremery podologie 

 Godschalk natuursteen 

 PA geluid 

 Kuijpers 

 

 Geerlink optiek                                                              

 Snackbar Piccadilly 

 DA Drogisterij & Parfumerie van Marwijk Busser 

 Loeffen Tuin- & Interieurdecoraties  

Adverteerders: 

 De Haas verhuur 

 Albo                                                                

 Woonlink 

 Café Daen 

 Drukkerij Junior 
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