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Beste vrienden en vriendinnen van St. Anneke 

De vakanties zijn weer voorbij en buiten begint het weer druilerig en kouder 
te worden. 
Wij zijn intussen alweer volop bezig met de voorbereidingen van  
het nieuwe seizoen.  
Een seizoen dat in het teken staat van ons 70-jarig jubileum als vereniging. 

In de afgelopen periode hebben wij via onze Facebook pagina en onze  
website jullie kunnen verblijden met mooie herinneringen uit onze rijke  
geschiedenis.  
 
Op 14 januari 2023 staat onze Rheinische Pronkzitting op de agenda.  
De voorbereidingen zijn in volle gang en laten een feestje zien met een  
platina randje! 
 
Tijdens de ALV op 2 juni 2022 is Michel Janssen afgetreden als secretaris  
en is Willie Willems gekozen als nieuwe secretaris. 
Michel heel erg bedankt voor de inzet van de afgelopen jaren en Willie heel veel succes in je nieuwe rol 
als secretaris. 
Daarnaast mag ik de komende 2 jaar weer jullie voorzitter zijn. Waarvoor dank! 

Het carnavalsseizoen startte op 11 november om 11:11 bij Mariken van Nimwegen op de Grote Markt. 
De aftrap van een (hopelijk) prachtig seizoen!  
Op zaterdag 12 november zijn we naar de Vereeniging gegaan waar een zeer bijzondere 
Prinsenproclamatie in de planning stond.  
Allereerst wisten we al dat we een seizoen lang van Prins Roy I en zijn kabinet mogen gaan genieten, 
maar wie zou zich daar als adjudant toevoegen.  
Wij keken uit naar deze onthulling en werden niet teleurgesteld, het werd een mooie avond. 
 
Met de organisatie van de carnavalsdagen (18 februari tot en met 21 februari) zijn wij ook al weer 
druk. Samen met onze carnavalsvrienden Het Geberste Kruukske en ’t Swerte Schaop zijn wij in overleg 
met De Waagh hoe wij deze vier dolle dagen vorm kunnen gaan geven. 

De FOCN heeft een nieuw bestuur, graag willen we het oude bestuur dat onder leiding van Franc 
Korsten stond bedanken voor al hun inzet in de afgelopen jaren en wensen we het nieuwe bestuur 
heel veel succes toe. 

Verder wensen wij als bestuur iedereen een bijzonder mooi en gezellig carnavalsseizoen toe! 

Met carnavaleske groet, 

Hans van Megen 

Voorzitter carnavalsvereniging St-Anneke 
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Partners in the spotlight! 

Platina Partner in carnaval: Weijers Riooltechniek  

 

Met de jarenlange ervaring van Weijers Riooltechniek zijn zij uitgegroeid tot een begrip in Nijmegen en 

omstreken. Op  het gebied van rioolbeheer en rioolonderhoud verlenen zij 24 uur per dag, 7 dagen per 

week diensten. Voor elke dienst geldt dat ze veilig en milieubewust te werk gaan, en dat al hun 

medewerkers in bezit zijn van benodigde certificaten. 

Vaak werken zij voor overheden, maar met hun afdeling RIOTEC ook voor particulieren RIOTEC 

Rioolreinigings- & Ontstoppingstechnieken is een vakkundig ontstoppingsbedrijf wat uw afvoer ontstopt, 

riolering reinigt, camera inspecties uitvoert en afvoeren herstelt en/of vervangt.  

Dankjewel voor het prettige partnerschap Weijers Riooltechniek! 

 

Gouden Partner in carnaval: Restaurant Valdin 

  

 

Restaurant Valdin is een gezellig restaurant dat plaats biedt aan 80 personen binnen en 50 buiten op hun 

heerlijke terras.  

Daarnaast beschikken ze over een borrelruimte voor maximaal 80 personen, een fijne ruimte waar St. 

Anneke gebruik van maakt! 

Boven het restaurant is sinds dit jaar Hotel La Boutique gesitueerd. Het hotel bestaat uit 13 hotelkamers 

en daar komen nog 2 appartementen met eigen terras. Wat een prachtige uitbreiding! 

Voor meer informatie over het hotel, zie www.laboutiquenijmegen.nl 

 

Zeven dagen per week ben je bij Restaurant Valdin welkom voor een heerlijke lunch, een mooie borrel en 

een voortreffelijk diner! 

 

Dankjewel voor het prettige partnerschap Restaurant Valdin! 
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Vooruitgang is terug naar de basis. 
 
 
Woordje van de President! 

Op 2 november 1952 kwam een groep gelijkgestemde Nijmegenaren (van het woord Knotsenburger had 

nog niemand gehoord) met één idee: het gezellig hebben met elkaar tijdens het Nimweegs carnaval.  

Het volstaat bijna om te zeggen: and the rest is history. Gelukkig is onze vereniging nog altijd springlevend 

en hebben we een bijzonder seizoen voor de boeg. 

Allereerst omdat we nu écht weer mogen! Vorig jaar was een heel bijzonder seizoen, als St. Anneke waren 

we nabij bij onze leden, maar een groot feest in de Waagh zat er niet in. Wat Knotsenburg wél voor elkaar 

heeft gekregen, heeft de verwachtingen van velen overtroffen. Ook hier weer: gezelligheid als basis en zie 

wat dat voor geweldig feest oplevert. Maar uiteindelijk is carnaval zonder prinsenkabinet, zonder zittingen 

en zonder allerlei typische Knotsenburgse elementen niet helemaal áf. Des te mooier dat we dit jaar weer 

mogen; hopelijk met de ervaring van hoe bijzonder afgelopen seizoen was in de achterzak. 

Het wordt ook een bijzonder seizoen omdat we een geweldig prinsenkabinet hebben. Onder aanvoering 

van een rascarnavalist die prins Roy I écht is, zijn we als St. Anneke heel blij dat we met onze Yvon de Groot 

ook in dit mooie kabinet een geweldige page mogen leveren. Maar ook page Chantal en adjudant Joeri zijn 

als ervaren Knotsenburgers natuurlijk meer dan welkom in de Waagh. En die Waagh weet vanaf 12 

november nóg een lid van het stadskabinet te leveren; hoe mooi is het dat collega-president Jaime Tromp 

van ’t Swerte Schaop dit jaar adjudant mag zijn. De eerste publieke optredens zagen eruit alsof hij al vanaf 

het begin met dit prachtige kabinet op pad is, dus dat belooft veel goeds. Maar laten we ook de jeugd niet 

vergeten; het jeugdkabinet onder leiding van prins Casper I, daar gaan we nog héél veel van horen.  

En ten slotte: het wordt ook een geweldig seizoen omdat onze mooie vereniging 70 jaar bestaat. We 

hebben dat op 2 november al klein gevierd, maar het belooft een prachtig jubileumjaar te worden. Eén van 

de hoogtepunten wordt natuurlijk de Rheinische Jubileumpronkzitting op 14 januari. Maar ook tijdens de 

carnavalsdagen in de Waagh gaan we er weer een ouderwets gezellig feest van maken samen met onze 

vrienden van ’t Swerte Schaop en de Geberste Kruuk.  

En zo staat onze vereniging ook na 70 jaar nog sterk, met als basis: het gezellig hebben met elkaar tijdens 

het Nimweegs carnaval. Laten we dat ook in alle plannenmakerij voor de toekomst voor ogen houden. 

Carnaval is het niet het feest van groot-groter-grootst of van duur-duurder-duurst. Carnaval is en blijft het 

feest van verbroedering en gezelligheid. Laten we dat als Sint Anneke hoog in het vaandel blijven houden. 

Zoals ieder seizoen: heb lief en maak het gezellig. We zijn het aan onze 70-jarige geschiedenis verplicht!  

Op naar de 100! 

 

Alaaf, 

Mark Buck 

President 
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De Vrienden van st. Anneke 
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Patrick Molemans — Linden BMF Beheer B.V.— Carl Strik 
Jos van der Heijden — Stralend.nu — Klaas Boomert 
Paul Janssen 



In Memoriam Diny van der Wielen  

Diny was een hele goede bekende van St. Anneke 

en echtgenote van Huub, onze 

verenigingsvervoerder. Samen met Huub bezocht 

ze alle activiteiten van St. Anneke en ze kende 

veel van onze leden en senatoren. Ze was een 

heel zelfstandige vrouw en dat moest ook wel als 

partner van een Maldense ondernemer met een 

grote bus- en taxionderneming. Wanneer je op 

bezoek kwam was altijd de koffie klaar en 

uiteraard met een koekje. Diny was een trotse 

moeder van Hans, schoonmoeder van Yvonne en 

een heel trotse oma van Theij. Ze heeft tot het 

einde toe het heft in eigen handen gehouden 

zoals dit zeker bij haar paste.  

Op 9 juni 2022 is zij op 85 jarige leeftijd rustig 

ingeslapen. Ze blijft in onze gedachten als de 

steun en toeverlaat van Huub en een trouw lid 

van onze vereniging.  

Diny rust zacht.  

Peter Janssen  

Ere President  
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Page Yvon de Groot. 

 
St. Anneke, op de eerste plaats van harte gefeliciteerd 
met jullie 70 jarige jubileum.  
Wat een mijlpaal. 
 
Als ik aan st. Anneke denk, dan denk ik aan de Hema 
rookworst bij het ontbijt op zondag na de 
pronkzitting.  
De dansgardes die aanwezig zijn op de Rheinische 
pronkzitting.  
De geel groene kiel met sjaal.  
Het geweldige dweilorkest het Assekruus met daarbij 
het Slavenkoor, dat nu nog steeds overal te horen is.  
 
Maar vooral het warme bad waar je altijd weer in 
komt als ik bij St. Anneke naar binnenloop, waar dit 
dan ook is.  
Dat maakt me trots. 
En zoals ik mij kan herinneren kom ik al bijna 26 jaar 
lang bij jullie carnaval vieren.  
Al is het vanuit de buik van mijn moeder die verkleed 
ging als Ma Flodder, tot op zondag mee naar het 
ontbijt in het Triavium, tot aan op het podium staan. 

De Proclamatie van onze nieuwe adjudant Jaime hebben we nu gehad en bedankt dat jullie met zoveel 
aanwezig waren! 
Wij hebben genoten en ik hoop jullie ook allemaal. 
 
Ik kijk uit naar de Rheinische Pronkzitting op 14 januari!  
Veel succes gewenst met alle voorbereidingen, het gaat ongetwijfeld weer een mooie avond worden.  
We gaan elkaar nog vaak zien deze carnaval. 
 
En als afsluiting: Laten we er SAMEN met alle verenigingen een mooi Carnaval van maken.  
Alleen is ook maar alleen. 
 
Liefs,  
Yvon de Groot 
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In Memoriam René Voeten  

Tijdens ons 40 jarig jubileum leerden wij 

René kennen in onze carnavalslocatie Café 

Marktzicht.  

Het volgende jaar zou hij al aspirant senator 

worden en kon St. Anneke gebruik maken 

van zijn kwaliteit als fotograaf. Het was zijn 

grote hobby net als zeevissen.  

Jarenlang was hij een enthousiast senator 

en zijn moeder stond erom bekend dat ze 

ieder jaar de eieren voor het senaats- en 

ledenontbijt sponsorde.  

De foto hiernaast is gemaakt in seizoen 

1998-1999 toen we onze foto’s bij Jachtslot 

de Mookerheide maakten.  

In 2000 moest René helaas stoppen omdat 

zijn suikerziekte verergerde. Hij kwam later 

in een rolstoel terecht en verhuisde naar de 

Meiberg waar hij nog vele jaren woonde. 

Tijdens onze sociale zittingen in het 

wijkcentrum kwamen we hem ieder jaar 

tegen. “Het zij zo”, met deze woorden 

aanvaardde René zijn onverwacht snelle 

overlijden op 25 augustus 2022 en 76 jarige 

leeftijd.  

René rust zacht en bedankt voor jouw steun 

aan onze club.  

Peter Janssen  

Ere President  



   Motto carnaval 2022-2023: 

 Knotsenburg ‘t masker blieft af! 
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Sponsorcommissie C.V. St. Anneke 

 

Helaas zijn twee vertrouwde gezichten, Hans Albers en Jos van Gelder, gestopt als senator en 
medewerker van de sponsorcommissie.  
Wij als commissie danken deze heren voor hun jarenlange inzet. 

Onderstaande nieuwe sponsorcommissie hebben een uitdagende taak om de continuïteit van onze 
Partners in Carnaval te waarborgen.  

Wij stellen ons graag aan u voor: 

 

 

Van links naar rechts: Jeroen v.d. Bosch, Marieke v.d. Bosch, Gert Jan Baams, Nancy Willems  
en Willie Willems 

Met veel plezier zijn wij begonnen met het inrichten van de sponsorcommissie.  

 

Carnaval, een goede en vriendelijke manier van sponsoring! 
Met uw steun kunnen wij ook in de toekomst onze doelstelling nastreven en onze activiteiten blijven 
uitvoeren. Als tegenprestatie zorgen wij voor een wel overwogen creatief reclamepakket met 
verschillende opties; natuurlijk hoort hier een uitnodiging bij voor onze geweldige Rheinische Pronzitting. 
Er bestaat ook de mogelijkheid om alleen te adverteren.  
Er zijn immers meerdere sponsorpakketten beschikbaar. 

Wilt u “Partner in Carnaval” worden of “Vriend van C.V. St. Anneke” neem gerust contact op via 
sponsoring@st-anneke.nl.  
Graag zijn wij bereid om in persoonlijk gesprek een en ander nader toe te lichten en uw vragen te 
beantwoorden.   
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Seizoen voor St. Anneke geopend! 

Traditiegetrouw worden op de laatste zondag van oktober de senaatsfoto's gemaakt.  
In ongekend zonnig weer mochten de senatoren, raadsheren, adjudant, president en pages, eindelijk weer 
stralen in vol ornaat.  
Altijd spannend of de smokings weer passen! 

De foto's zijn schitterend geworden! Ook met dank aan de zon, glimmende onderscheidingen en pailletten. 

Daarna mochten 's middags de senatoren en partners en meewerkend leden de jaaronderscheiding in 
ontvangst nemen.  
Nadat Mark Buck de eerste onderscheiding ontving van voorzitter Hans van Megen werden de andere 
aanwezigen, volgens protocol carnavalesk, onderscheiden door de President.  

Een bijzondere onderscheiding was er voor Ere-president Peter Jansen.  
Hij is dit jaar 40 jaar senator van onze vereniging en ontving daarvoor een bijzondere jaaronderscheiding.  
Gefeliciteerd Peter! 

De andere senatoren 'verdienden' hun onderscheiding in een pub quiz.  
Daarin de jaarlijks terugkerende ronde 'Nijmeegse Spelling'.  
Wilt u ooit mee doen? Alvast een tipje van de sluier: het betekent zoiets als pierewaaien, begint met een B 
en alleen Mark Buck weet precies hoe het gespeld wordt.  

Een heerlijke middag en het bleef nog lang gezellig op de Grote Markt!  

Tijke Eijkemans 



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 kunt u kiezen uit één van onderstaande privileges: 

 

1. Twee gratis kaarten voor onze jaarlijkse Rheinische pronkzitting; 

2. Jaarlijks een presentje van onze vereniging; 

3. Advertentie of vermelding op onze sociale media en bulletin. 

 

Als vriend bent u geen lid van onze vereniging en heeft u als zodanig ook geen rechten en plichten.  

Als vriend krijgt u altijd een vermelding in ons bulletin en website. 

Aanmelden kan via secretaris@st-anneke.nl of bij een van onze senatoren. 

 

Ondersteun ons en word vriend! 
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Taarten actie Kanjer dag Stichting Kinderdroomwens. 
 

Op zaterdag 18 juni was het zover, de Kanjer dag van Stichting Kinderdroomwens werd georganiseerd 
voor kinderen met traumatische ervaringen… en wat achteraf bleek, het was de aller-heetste dag van 
2022! 

Tjonge jonge, wat was het warm! Maar dat zou de pret niet drukken voor alle vrijwilligers. Zij gingen 
ervoor om voor al die kinderen, die het zo goed kunnen gebruiken, een fantastische dag neer te zetten. 
Door de hitte waren er helaas wel een aantal afmeldingen, maar er waren nog steeds zo’n 60 kinderen 
samen met hun ouders/verzorgers of pleegouders. Dat gaf de vrijwilligers van Carnavalsvereniging St. 
Anneke de mogelijkheid om niet alleen de kinderen maar ook alle begeleiders te verrassen. Naast een 
boel extra hulp zorgden zij voor heel veel taarten om iedereen bij de start van de dag te verwennen. En 
wat werd er gesmuld! “Al die blije snoetjes. Daar doen we het toch voor!?” riep een van de vrijwilligers. 
En dat is helemaal waar! 

Verder is er de hele dag met volle teugen genoten van alle leuke activiteiten die werden aangeboden. De 
hitte werd door iedereen getrotseerd. En wat is stichting Kinderdroomwens trots op al deze vrijwilligers 
die er samen zo’n mooie dag van hebben gemaakt. Iedereen ging aan het eind van de middag naar huis 
met volle buikjes en een voldaan gevoel. Wat willen we nog meer.  

Een warme groet, 

Monique Hogenboom 

Stichting Kinderdroomwens 

www.kinderdroomwens.nl 
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Aan het woord: Prins Roy 1e 

 

Beste vrienden van St. Anneke, 

Ja vrienden, dat durf ik gerust te zeggen. Immers, zoals ik ook al in jullie zomer bulletin schreef: ik kom 
reeds meer dan 30 jaar bij jullie over de vloer. 
 
Geïntroduceerd via de familie Benders leerde ik in 1991 St. Anneke echt kennen. In januari naar het mini 
totaal gebeuren, dat sprak mij als kind van een Laeckenhalridder (de jaren ervoor verantwoordelijk voor 
het Totaal Gebeuren in de oude Mensa) extra aan.  
In elke zaal of hoek van het Kolpinghuis (huus op zien Nimweegs) was wel wat te doen. Wat een feest was 
dat! En de dag erna in de bovenzaal mijn eigen proclamatie als Jeugdprins van Knotsenburg.  
 
Al snel werd ik meer en meer betrokken bij St. Anneke. Mijn vader heeft zelfs een aantal jaren meegedaan 
aan het amateurisme en mijn schoonzusje heeft nog een blauwe maandag in de dansgroep gezeten.  
 
Zeg je St.Anneke dan zeg je geel/groen, de sjaal die iedereen in Knotsenburg, en dankzijn “t Assekruus ook 
ver daar buiten, herkend. Ja St. Anneke en ’t Assekruus dat waren nog eens tijden…..Mooi is het dan ook 
dat met o.a. het Slavenkoor de herinneringen voor altijd blijvend zijn gemaakt. Waar je ook komt, als het 
Slavenkoor wordt opgezet staat iedereen binnen een minuut te zingen, te springen of met de armen in de 
lucht….Zelf mocht ik nog fungeren als figurant in de clip die destijds werd opgenomen in Marktzicht…we 
hebben die dag het nummer wel 50x gehoord…… 
 
Maar ook het samen met mijn eigen vereniging, de St. Stevenskrupers, versieren van Café Marktzicht op 
de donderdag en vrijdag voor het groot Carnaval. Afsluitend met een heerlijk koud pilsje, mooie tijden 
waren dat. 
 
Beschreef ik hierboven wat mooie momenten uit het verleden, kijkend naar het heden en de toekomst zie 
ik mooie dingen ontstaan vanuit St. Anneke. Samenwerken op het gebied van bijvoorbeeld een optocht 
wagen de afgelopen jaren, het huisvesten van 3 verenigingen in de Waagh gedurende Groot Carnaval en 
de schouders eronder zetten voor een feest voor de jeugd van Knotsenburg. Zomaar wat activiteiten die 
een voorbeeld zijn hoe we met elkaar moeten samenwerken binnen de Knotsenburgse Federatie. Maar 
ook het betrekken van nieuwe mensen, jongeren bij de senaat, zo belangrijk voor de toekomst van 
Knotsenburg. Een groot compliment daarvoor. 
Afgelopen jaar mocht ik zelfs een aflevering vullen van een heuse Podcast……meegaan met de tijd 
noemen we dat en hoe leuk is dat. 
 
Zoals elke 2e dag van de maand op Facebook is te zien is St. Anneke een vereniging met een zeer rijk 
verleden, maar kijkend naar alle bovengenoemde punten, dan zit er ook nog een hele mooie toekomst  
aan te komen voor St. Anneke. 
 
Voor nu wil ik iedereen die St. Anneke een warm hart toedraagt feliciteren met het 70 jarige jubileum. Wij 
kijken als kabinet in ieder geval uit naar jullie jubileum zitting op 14 januari a.s. alwaar we gezamenlijk het 
glas zullen heffen. 
 
Knotsenburg 3 werf alaaf!!! 
 
Prins Roy I 
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70 jaren oud, 70 jaar herinneringen.  

 

Wanneer je als vereniging je 70-jarig jubileum mag vieren, heb je ook 70 jaar aan herinneringen om op 

terug te kijken. De afgelopen maanden deden we dat al, samen met u, aan de hand van de fotoserie ''70 

jaar St. Anneke''. 

Deze fotoserie is overigens nog steeds te bekijken op onze website: www.st-anneke.nl/70-jaar-st-anneke/. 

Deze foto is een van de eerste plaatjes van 
een Rheinische Pronkzitting.  
Ook in 1956 werden de kaarsen op de 
raadstafel ontstoken bij aanvang van de 
zitting, iets dat we op 14 januari 2023 weer 
zullen doen.  
We zien u toch ook op de Rheinische 
Pronkzitting? 

In oktober bezocht de Senaat Café Piet 
Huisman: het café waar vandaag precies 70 
jaar geleden St. Anneke het levenslicht zag. 
Het eerste van de vele cafés waar we ons in 
de daaropvolgende jaren thuis zouden 
voelen!  
Thans vindt u ons in De Waagh, Cafe Daen 
en Restaurant Valdin. 

Over de oprichting bij Café Piet Huisman valt te lezen in het archief: 

 

"Het is allemaal begonnen bij Piet Huisman die in 1952 het thans nog steeds naar hem genoemde café 
aan de St. Jacobslaan kocht. Nederland was nog druk bezig met herrijzen van de gevolgen van de oorlog 
en de maatschappij en welvaart hadden het ritme van voor de oorlog. De grote economische opstuwing 
in de vaart der volken moest nog volgen. De lonen waren op archaïsch niveau. 

Piet Huisman wilde zijn café een centrale plaats in de wijk geven en uiteraard als goed ondernemer ook 
daardoor zijn klantenkring zien groeien.  
Een carnavalsfeest leek hem daarvoor een aardige gelegenheid.  
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Hij legde zijn oor te luisteren bij actieve- en bekende zakenmensen van die tijd: Thé Hutting en Herman 
Stal, alsmede bij ervaren carnavalsrotten uit die tijd: de heren Nico Grijpink Sr. en Nol Phijffer Sr. van de 
carnavalsvereniging " De Blauwe Schuit ". Deze vereniging vervulde in die tijd een voortrekkersrol in het 
promoten van carnaval in de gemeente Nijmegen. In één avond – 2 november 1952 - werd een plan de 
campagne gemaakt en besloten een carnavalsvereniging tot leven te wekken. Bij de naamgeving werd 
aanvankelijk gedacht aan de naam St. Anna, zijnde de wijk waarin de vereniging het carnaval tot leven 
moest gaan brengen. Echter deze naam was al aan diverse andere verenigingen gebonden, waaronder een 
drumband. De naam St. Anna werd derhalve als niet prominent genoeg en verstandig gevonden. 

Het lijkt aannemelijk dat tijdens deze vergadering het spirituele vocht niet onaangeroerd is gelaten en dat 
dit, alsmede de gedachte aan de schoonheid die na deze vermoeiende vergadering thuis op hem wachtte 
ongetwijfeld heeft bijgedragen aan de ludieke vondst en voorstel van de heer Phijffer te kiezen voor St. 
Anneke. Deze vondst was bij hem opgekomen, omdat zijn echtgenote de voornaam Anneke – taalkundig 
een afleiding van Anna – droeg. Op deze wijze werden al dan niet per ongeluk twee vliegen in een klap 
geslagen. De wijk was terug te vinden in de naam en de vereniging had tegelijk een soort " 
beschermvrouwe " uit een goed carnavalsnest. Bij de viering van het dertig jarig bestaan van St. Anneke is 
mevr. Phijffer als zodanig nog geëerd tijdens de Jubileumzitting. Voorts werd de carnavalsvereniging "De 
Blauwe Schuit" de peetvader van St. Anneke.'' 

Bovenstaand citaat komt uit het Jubileumboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan. De 
samensteller van dit boek, de archivaris van St. Anneke: Peter Janssen, is op dit moment bezig met nieuwe 
informatie en research dit boek te herschrijven. De geschiedenis blijft zich ontwikkelen... 
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70 jaar st. Anneke  
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Jaaronderscheiding 2022-2023. 

 

Bij ons 70-jarig jubileum hoort uiteraard ook een bijzondere jubileumonderscheiding.  
Centraal op deze goud-groene onderscheiding staat De Waagh, waar St. Anneke een rijke historie heeft en 
ook deze carnavalsdagen weer te vinden is.  
Daarnaast Het Gezicht van Nijmegen, het bekende masker dat over onze stad waakt.  
Ook is weer ons logo afgebeeld en een geel-groen geklede carnavalist, symbool voor al die St. Annekeleden 
door de jaren heen.  
De jubileumonderscheiding wordt afgemaakt door 7 diamantjes voor iedere decennium van onze 
vereniging. 
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Kleurplaat 70 jaar St. Anneke. 
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St. Anneke loopt warm voor sporters. 
 

Nijmegen is met recht een loopstad te noemen.  
Niet alleen vanwege de Vierdaagse, maar ook vanwege de diverse hardloopwedstrijden die in de stad 
plaatsvinden.  
Omdat wij als carnavalsvereniging graag een steentje bijdragen aan onze stad én omdat het goed is om te 
realiseren dat naast een Bourgondische leefstijl een gezonde leefstijl ook belangrijk is, is er al een aantal 
jaar een club vrijwilligers van St. Anneke actief bij hardloopwedstrijden zoals de Stevensloop, de 
Zevenheuvelentrail en de Zevenheuvelenloop.  
Een mooie manier om een bijdrage te leveren aan onze sportieve stad en dat we daarmee geld ophalen 
voor onze carnavalsvereniging is natuurlijk helemaal mooi meegenomen!  
Een mooie samenwerking tussen de Stichting Zevenheuvelenloop, organisator van deze verschillende 
hardloopwedstrijden, en St. Anneke. 

De vrijwilligers van St. Anneke zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot een herkenbaar eindpunt van de 
lopen.  
Zie je de heren en dames met groen-gele sjaals?  
Dan ben je bijna gefinisht en staan zij klaar met een verfrissing en een verdiende medaille!  
Zo ook op 10 en 11 september tijdens de Zevenheuvelentrail. En wat was het nat!  
De modderpoelen reikte tot ver voorbij de enkels van de lopers en de modder was dan ook werkelijk 
overal terug te vinden! Maar dat was nog niets met de omstandigheden tijdens de Zevenheuvelenloop op 
19 en 20 november. I 
In dit eerste winterse weekend van 2022 - en wat was het koud - moesten de medailles natuurlijk gewoon 
weer uitgereikt worden aan de sporters.  
Sjaal om en gaan en een beetje hupsen om warm te blijven! Gelukkig wachtte achteraf een warm kopje 
thee en een hartverwarmend pilsje! 

Lijkt jou het leuk om een keer mee te helpen en zo ook nog eens een een bijdrage voor jouw 
carnavalsvereniging op te halen?  
Geef je dan op voor de 'vrijwilligerspool loopwedstrijden' door een mailtje te sturen naar: 
secretaris@st-anneke.nl. 

Een zinvolle bezigheid en ook nog eens heel gezellig! 

Meehelpen kan in verschillende taken en op verschillende momenten, zowel in de voorbereiding als 
tijdens de wedstrijd.  
Mail gerust voor meer informatie! 

Al jaren is carnavalsvereniging St. Anneke een vaste waarde tijdens 
de verschillende evenementen van Stichting Zevenheuvelenloop. 
Ook tijdens het onstuimige weekend van 19 en 20 november waren 
haar vrijwilligers weer van de partij. Niet gehinderd door de 
weersvoorspelling stonden zij allen klaar om de lopers te verblijden 
met een sportdrankje, een medaille en (niet in de laatste plaats) 
bemoedigende felicitaties. 
Onze plek, vlak na de finish, is natuurlijk een goede graadmeter 
voor het gehele evenement. Ook dit jaar waren de lopers weer zeer 
te spreken over de hartelijkheid waarmee zij werden ontvangen 
door alle vrijwilligers. Hopelijk is St. Anneke bij een volgend 
evenement wederom van de partij; ik kan, net als de lopers, 
inmiddels niet meer zonder deze sfeervolle club! 
 
Met vriendelijke groet, 
Maarten Timmermans (stichting 7heuvelenloop) 

mailto:secretaris@st-anneke.nl
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Hee kiek deur 

Al die prachtige foto's die gemaakt worden. Herinneringen aan dierbare momenten. Sommige gewoon te 

mooi om niet te delen! 

Welke foto is voor jouw zo'n dierbare herinnering? Deel het in het Bulletin! 

Stuur de foto en in ca. 100 woorden waarom deze foto je zo dierbaar is naar: pr@st-anneke.nl en wie weet 

prijkt jouw foto in St. Anneke's bulletin periodiek.  

De mooiste herinneringen maak je immers samen! 

Op de vraag welke foto ik mooi vind uit 2022 was dit er wel een van. Waarom deze?  

Dit is een foto van een onderscheiding die met zorg is samen gesteld en met trots is gepresenteerd op de 

jaarlijkse uitreiking van de senaatsonderscheidingen. 

Wat we toen misschien wel dachten maar niet hoopten werd toch werkelijkheid. 

Weer geen groot carnaval door corona en dus hebben we deze onderscheiding maar aan weinig mensen 

kunnen uitreiken. 

Uiteindelijk is er op een manier carnaval gevierd wat erg gezellig was omdat het ongeorganiseerd goed 

ging. 

 

Jeroen van den Bosch 
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''Toch weer te lang blijven hangen en het 

was alweer donker voordat we een hapje 

gingen eten. Dat gaat vaker zo, als Mark en ik 

op sjouw gaan. Fluitjes bier en urenlang 

praten. Over de grootste flauwekul, 

wereldvrede, Nijmeegse roddel en 

achterklap en mooie persoonlijke feiten. 

 

Ik kan me voorstellen dat we hier zoiets 

tegen elkaar zeiden als: wat een groot genot 

dat we in 2022 toch nog een beetje carnaval 

hebben kunnen vieren. Maar het kan ook 

iets totaal anders zijn. Hier was het immers 

alweer bijna dronken…'' 

 

Tijke Eijkemans 

''Elk jaar zorg ik voor het ledenontbijt.  

Goede broodjes, heerlijk beleg en met 

rookworsten natuurlijk! Maar ook op andere 

momenten heb ik geregeld een pannetje bij. 

 

Het leek lang alsof we in 2022 elkaar niet 

zouden zien. Hoe fijn was het dat ik toch nog 

lekkere happen aan iedereen mocht 

serveren!  

In 2023 komen we elkaar zeker nog vaker 

tegen!'' 

 

Marc Brinkhoff - adjudant St. Anneke 
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Bierproeverij 

Eindelijk was het zover.  

Na tweemaal uitstel ging onze bierproeverij op zaterdag 15 oktober van start in Roomsch Leven 

Brakkenstein. 

Van te voren waren er door onze bierspecialisten Tijke en Marc 5 bieren geselecteerd bij Wijnhandel In 

de Blauwe Druif die we proefondervindelijk wilden gaan testen.  

De bedoeling was om hier 4 bieren van te selecteren en die uiteindelijk in een bierpakket te verwerken 

als relatiegeschenk. 

De avond werd in en begeleid door Tijke Eijkemans die met een geweldig enthousiasme en bierkennis 

over ieder te proeven bier een verhaal wist te vertellen. 

De ongeveer 30 aanwezige “proefpersonen” werden voorzien van hapjes en nootjes op tafel om te 

neutraliseren zodat ieder biertje goed te proeven was.  

Bij ieder bier was er een formulier waar men vragen op in kon vullen en uiteindelijk een cijfer geven. 

De 4 winnende bieren zijn als volgt: Het Nest Hertenheer 4,8% 

                                                                 Gouden Carolus Ambrio 8% 

                                                                 Wolf 8 8,5% 

                                                                 ’t IJ Zatte 8% 

Na afloop hebben we er nog een gezellige avond van gemaakt.  

Deze bieren zullen dus worden gebruikt als ons relatiegeschenkenpakket.  

Maar is ook te bestellen door een email te sturen naar: secretaris@st-anneke.nl 

Ook zijn deze natuurlijk verkrijgbaar bij onze sponsor: Wijnhandel In de Blauwe Druif. 

We kijken nu alweer uit naar de volgende proeverij! 

               

 

 

 

 

 

      

Presentator Tijke Eijkemans.                                     Enkele deelnemers nauwkeurig aan het proeven. 

 

Met carnavaleske groet,           

Senaatsactiviteitencommissie 
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                                                       Namens Bestuur en Senaat wensen wij u fijne feestdagen! 

 en goed                                                                                                                                             



Herfstrecept van St.Anneke. 

 

Ovenschotel met kabeljauw, witlof en mosterdroom. 

Ingrediënten 4 personen 

600 g minikrieltjes  2 el milde olijfolie  4 stronken witlof  10 g verse tijm  200 g crème fraîche   

100 ml water  2 el Groninger mosterd  175 g geraspte oude kaas 48+  400 g kabeljauwfilet 

Bereiding 

Verwarm de oven voor op 200 °C. Verdeel de krieltjes over de traybake of een bakplaat, meng met de olie 

en breng op smaak met peper en eventueel zout. Rooster ca. 10 min in het midden van de oven. 

Snij ondertussen de onderkant van de stronken witlof en snij het witlof in de lengte in 4 parten, grote 

exemplaren in 6 parten. Ris de blaadjes van de takjes tijm. Meng de crème fraîche met 100 ml water, de 

mosterd en de helft van de tijm en breng op smaak met peper. 

Haal de krieltjes uit de oven en verdeel over de bakvorm. Verdeel het witlof, 75 g geraspte kaas (per 4 

personen) en kabeljauw erover en druk een beetje aan. Breng op smaak met peper en eventueel zout. 

Giet de mosterdroom erover en bestrooi met de rest van de kaas en tijm. Bak in ca. 30 min. onder in de 

oven gaar. 

Geniet ervan met een heerlijk biertje, een St. Annekewijntje of een frisje! 

 

 

 

 

Onze kok: Jan de Groot 
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Aan het woord Jeugdprins Casper 1 

Beste leden van St Anneke!  

Wat was ik super blij dat ik in juli 2021 werd gevraagd als 
Jeugdprins voor het carnavalsseizoen 2021/2022. Ik wou 
namelijk al heel lang jeugdprins worden. Iets waarvan ik 
hoopte dat het ooit zou gebeuren, maar nu opeens waarheid 
werd. Met positieve spanning gingen we met z’n vijven de 
kennismaking in bij Joël. Nadat ook onze familie er was 
kwamen we op met het albekende lied en stelde we onszelf 
voor. Daar stonden we dan: als Jeugdprins, Jeugdpages, 
Adjudant en de Chef Protocol Jeugd, oftewel het Jeugdkabinet 
2021/2023 van Jeugdprins Casper den eerste. Het was gelijk 
een fijne en gezellige groep en we gingen met z’n allen vol 
vertrouwen het carnavalsseizoen in.  

Na de zomervakantie zijn we met z’n allen begonnen om 
wekelijks bij elkaar te komen en ons voor te bereiden op de 
proclamatie waar we onszelf zouden gaan bekendmaken.  
De proclamatie was leuk om met z’n allen samen te doen. 
Eindelijk konden we aan iedereen vertellen dat wij het  
jeugdkabinet mogen zijn. De dag daarna hadden we de receptie en hebben we veel mensen ontmoet 
Hierna hebben we heerlijk gegeten met alle familie van beide kabinetten.  
Wat een super leuk weekend was dit!  

Kort daarna kregen wij het nieuws dat carnaval helemaal niet meer door kon gaan. Wij vonden het heel 
jammer dat dit het seizoen al was. Gelukkig werd ons verteld dat we nog een jaar door konden gaan, we 
waren superblij met dit nieuws en keken uit naar het aankomende seizoen!  

Een week voor carnaval ging het land weer open. Ik begon het carnaval met het openen van het carnaval 
op radio Knotsenburg, daarna ben ik gelijk doorgegaan naar de kinderbingo die ik presenteerde samen 
met Luc en Nout. Die middag en de dagen daarna ben ik alsnog veel met mijn kabinet veel de stad 
ingegaan om carnaval te vieren.  

Hoe trots we ons voelden toen we werden geproclameerd gaan we dit carnavalsseizoen proberen uit te 
stralen en daarmee willen we er een bijzonder carnavalsseizoen van maken. Allemaal hebben we de 
afgelopen jaren bij onze verenigingen carnaval in Knotsenburg meegemaakt en meebeleefd. En dit jaar 
gaan we samen nog veel meer zien en beleven van het Knotsenburgse carnaval. We gaan samen met de 
jeugd voorop. Maar carnaval vieren doen wij niet alleen. Zoals ons motto luid willen we carnaval vier met 
alle generaties binnen heel Knotsenburg: .  

We hebben al gehoord dat er bij veel verenigingen sprake is van meerdere generaties, dat is zó leuk.  
Wij gaan als jeugdkabinet voorop in de polonaises samen met alle jeugd in Knotsenburg, maar dat wordt 
extra leuk als aan diezelfde polonaise ook de ouders, ooms & tantes en opa’s & oma’s deelnemen! Een 
gezamenlijke carnaval is waar wij voor gaan. Wij hebben er heel veel zin in en hopen jullie bij veel 
activiteiten tegen te komen.  

Dan sluiten we af met ons motto:  
Carnaval in knotsenburg is goud daarom vieren we het met de generaties jong tot oud.  

 
Knotsenburg 3 werf alaaf!!! 
 
Jeugdprins Casper 1 
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Beste lezers, 

 

Het is blijkbaar gebruikelijk voor aspirant-Senaatsleden 
om zich via het bulletin voor te stellen. Bij deze dan: ik 
ben Johan Frieling, al een paar jaar geleden Abraham 
gezien en in het dagelijks leven werk ik aan de 
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Ik ben sinds 
begin 2022 lid van St. Anneke en nu dus ook in ‘training’ 
voor senator.  

Voordat ik me aansloot bij St. Anneke heb ik al wel wat 
carnavalservaring opgedaan. Ik kan niet zeggen dat het in 
mijn bloed zit, want ik had er eigenlijk best een hekel aan 
carnaval te moeten vieren als klein jochie in ‘De Tent’ in 
Leuth, waar ik ben geboren. Al die herrie, en meestal had 
ik daarna wel een oorontsteking te pakken. Echter, nadat 
mijn KNO-gebeuren wat volwassener was geworden en ik 
muziek ging maken, werd het eigenlijk best wel leuk. Op 
stap met vrienden, lekker blazen op de trombone was en 
is nog steeds erg leuk tijdens carnaval. In de tijd dat ik in 
Beek woonde heb ik verschillende carnavalsavonden 
mede georganiseerd, en natuurlijk meegevierd.  

Ik speel al tientallen jaren op de schuiftrombone in fanfare, harmonie, dansorkest en dweilkapel, waarvan 
de laatste 6 jaar bij De KwaKbergband. Na een paar jaar in Amerika te hebben gewoond hebben we steeds 
meer mensen in het Knotsenburgse leren kennen en ook de verenigingen langzamerhand. Mijn vrouw, 
Chrisje Staal, is bij menig evenement aanwezig als fotograaf en zo leerde ik ook St. Anneke kennen en de 
gezellige mensen die deze vereniging draaiende houden.  

Naast het lidmaatschap van St. Anneke zijn we ook lid van De Waoterjokers en de Blauwe Schuit, om ook 
hen een beetje te ondersteunen. Verder ben ik bestuurslid van De KwaKbergband en ook van Stichting 
Kinderdroomwens. 

Het is een mooi moment om in te stappen bij St. Anneke dit jubileum jaar. Ik heb er dan ook veel zin in. 
Mijn buddy Brinkie is een goede leermeester (hij neemt het ‘trainen’ erg serieus), dus hoop voor volgend 
seizoen door de ballotage commissie te komen en het aspirant zijn achter me te kunnen laten.  
Ik zie jullie vast dit seizoen, en wens eenieder veel plezier! 

Even voorstellen: Aspirant Senator Johan Frieling 
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St. Anneke’s partners in 
Carnaval en adverteerders. 
 
Platina Partners:  
 De Gebittenmaker 

 Adviesbureau Korsten 

 Weijers riooltechniek 

 Andre Weijers b.v. 

Gouden Partners: 

 De Variabele 

 Wico living en colors 

 Restaurant Valdin 

 Stouthamer catering 

 Sanadome 

 Busser 

 Bakkerij Holland 

 Kubus Nijmegen centrum 

 Café Daen 

Gouden Plus Partners: 

 Willems kaasspecialiteiten 

 De Waagh 

 De Mul Zegger 

 Luxor drukkerij 

 Buck assurantie en advies 

 Sannij 

 Steenhuis elektrotechniek 

 Hans te Wildt 

 Lammerts autobedrijf 

 De 2 Musketiers 

Zilveren Partners: 

 Zuiderhuis 

 Kapper ‘zegt u het maar’ 

 Van der Weerden banden 

 UitKoken 

 Toonen reizen 

 Soundpoint 

 Mengedé accountants 

 Hampton Bay 

 In de Blauwe Druif 

 Rik’s Fietsenmakerij 

 Schildersbedrijf Gommers 

 Soeteman makelaars 

 Konings en Meeuwissen 

 Focura 

 

Bronzen Partners: 

 De Smidse metaalbewerking 

 Krayenhoff bloemen 

 Wouter Fremery podologie 

 Godschalk natuursteen 

 PA geluid 

 Kuijpers 

 Coffee at Work 

 

 Geerlink optiek                                                              

 Snackbar Piccadilly 

 DA Drogisterij & Parfumerie van Marwijk Busser 

 Loeffen Tuin- & Interieurdecoraties  

Adverteerders: 

 De Haas verhuur 

 Albo                                                                

 Woonlink 

 Drukkerij Junior 
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Evenementen kalender 2023. 
 

 Vrijdag 6 Januari 20.00u - Nieuwjaarshappening FOCN 
Proost op het nieuwe jaar met alle Knotsenburgers in De Waagh 

 

 Zaterdag 14 januari 19.49u - Rheinische Pronkzitting 
De Pronkzitting van St. Anneke, met een platina randje ter ere van ons 70-jarig jubileum. Heb jij je kaarten al besteld? 

 

 Zondag 15 januari - Ledenontbijt 
Nagenieten van de zitting en genieten van een uitgebreide brunch. Met rookworst! 

 

 Vrijdag 20 januari 20:00 - St. Anneke borrelt 
Maandelijks borrelen we samen in een van onze horecalocaties. Omdat het fijn is om elkaar te ontmoeten! Zie website voor locatie. 

 

 Zondag 22 januari - Internationaal Prinsentreffen 
Een prachtig evenement wat we weer met een grote delegatie kunnen bezoeken.  

Wil je mee met St. Anneke? Kaarten zijn te bestellen via de secretaris! 

 

 Vrijdag 17 februari - Opbouw De Waagh 
We bereiden onze residentie voor op de mooiste 4 dagen van het jaar. Kom je een handje helpen? 

 

 Zaterdag 18 februari t/m 21 februari - Groot Knotsenburgs carnaval 
De 4 dol dwaze dagen in onze residentie aan de Grote Markt: De Waagh 

 

 Woensdag 22 februari - Haringhappen 
Nog meer traditie dan zwarte kousen in Staphorst: op Aswoensdag happen we een haring! 

 

 Zaterdag 11 maart 15:00. - St. Anneke borrelt 
Maandelijks borrelen we samen in een van onze horecalocaties. Omdat het fijn is om elkaar te ontmoeten! Zie website voor locatie! 

 

 Zaterdag 18 en zondag 19 maart – Stevensloop 
St. Anneke is vrijwilliger tijdens hardloopwedstrijden. Behalve nuttig ook heel erg gezellig!  

Bij zijn: stuur een mail naar secretaris@st-anneke.nl 

 

 Vrijdag 21 april 20:00 - St. Anneke borrelt 
Maandelijks borrelen we samen in een van onze horecalocaties. Omdat het fijn is om elkaar te ontmoeten! Zie website voor locatie! 

 

 Zaterdag 13 mei – Seizoensafsluiting 
Aan het eind van het jubileumjaar heffen we graag nog eenmaal het glas en kijken we terug op een prachtig seizoen. Save the date! 

 

 Donderdag 1 juni - Algemene Ledenvergadering 2023 
De leden vormen de vereniging. Heb je ideeën of een mening? Dit is de plek! 

 

 Zaterdag 17 juni 15:00 St. Anneke borrelt 
Maandelijks borrelen we samen in een van onze horecalocaties. Omdat het fijn is om elkaar te ontmoeten!  

Zie website voor locatie! 
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