
 

 

Van onze voorzitter 
 
 
We gaan weer beginnen! 
 
Het is eind september als ik dit voorwoord voor het eerste Ei van 
het nieuwe seizoen schrijf. De zomer ligt achter ons en de 
avonden worden weer langer. Traditioneel begint dan ook het 
carnavalsvirus weer om zich heen te grijpen. Misschien dat u 
nog weer even moet wennen aan de gedachte. Het werkend deel van de 
vereniging heeft echter niet stil gezeten de afgelopen maanden. Er is hard 
gewerkt aan een vernieuwing van de zittingsavond bijvoorbeeld. In goede 
harmonie en onder dankzegging hebben wij afscheid genomen van de WRZV-
hallen. We ontvangen u dan ook graag op zaterdag 16 november in de Nieuwe 
Buitensociëteit in een geheel nieuwe stijl en setting. Elders in dit nummer vindt u 
daarover meer. En ook de commissie Kindercarnaval, de optochtcommissie en 
de mensen van de ledenadministratie zijn al druk in de weer geweest de 
afgelopen maanden. 
Kortom: niets staat een goed begin van het nieuwe seizoen in de weg. We hopen 
u als trouwe leden, maar ook de andere Sassendonkse carnavalsvierders te 
treffen bij alle mooie activiteiten die weer voor de deur staan. Laten we er een 
knallend seizoen van maken! 
 
Met carnavalsgroet, 
Jaap Hagedoorn, voorzitter cv de Eileuvers 
 
 
Van de ledenadministratie 
 
Afgelopen weken heeft u allemaal via de mail of over de post de brief over de 
contributiebetaling van uw  lidmaatschap gekregen.  
Daarnaast hadden wij ook de mogelijkheid u kenbaar te maken hoe u als lid bij 
ons te boek staat. Het lidmaatschap en de daaraan gekoppelde hoogte van uw 
contributie is afhankelijk van uw leeftijd. Daarom is het prettig dat wij uw 
geboortedatum kennen.  
 
De contributiebijdragen zijn als volgt: 

- 65 jaar)              Lid 
 € 12,50 voor leden die voor 1 juli jonger waren dan 18 jaar.          Jeugdlid 

        Seniorlid 
 
In de brief of mailing hebben we aangegeven wat er bij ons bekend is van uw 
geboortedatum. Wij willen u hierbij nogmaals vragen hier even goed naar te 
kijken en indien nodig ons te laten weten wat uw (juiste) geboortedatum is. 
 
Wij zijn al heel blij dat er al velen van u hebben gereageerd. Hiervoor onze dank.  
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Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: 

 
 
 

O  ja ! ! ! 

 

kent u deze nog?             . 

                                              en deze? 

Hoe zou het met ze gaan? 

 

       In de volgende Nieuwsbrief  

zullen ze van zich laten horen. 

 
 
 
ATTENTIE      ATTENTIE     ATTENTIE 
 
Zittingsavond 
 
Een groep jonge bezielde carnavalsvierders hebben samen met enkele 
afgevaardigden van het Vorstendom de Sassendonkse Zittingsavond 
een nieuwe impuls gegeven. Hun enthousiasme is groot en dat  
willen zij u graag laten weten. Daarom vragen wij extra aandacht voor 
hun aankondiging op de volgende pagina. 
 
 
 

Agenda c.v. de Eileuvers 

Maandag 11 november 2013 20:00 uur Startavond   Cafe De Gezelligheid  

Zaterdag  16 november 2013 20:30 uur Sassendonkse Zittingsavond Nieuwe Buitensociëteit  

Zaterdag  23 november 2013 14:00 uur Eipieper Zittingsmiddag  Fit Plaza  

zondag       8 december 2013 13:33 uur Interne receptie   Urbana  

zondag     16 februari 2014 12:00 uur Externe receptie   Urbana  

zondag     16 februari 2014 13:33 uur Receptie Jeugdprins(es) Urbana  

zaterdag   22 februari 2014 19:30 uur Seniorencarnaval   Fit Plaza 

 

Zaterdag 1 maart 2014 t/m dinsdag 4 maart 2014 Carnaval in Sassendonk   
 
 
 
 
 
 
 

 

De volgende nieuwsbrief zal na halverwege oktober weer verschijnen.  

Heb je input voor de nieuwsbrief, stuur deze dan naar nieuwsbrief@eileuvers.nl .  

Wie o wie 2013/14 ? 

mailto:nieuwsbrief@eileuvers.nl


Beste eileuver-lid,

De 11de van de 11de komt steeds dichterbij. En als die datum nadert, borrelen de kriebels weer op. Wie oh wie wordt de 
nieuwe Stadsprins?

Misschien hebben jullie het in de wandelgangen al gehoord, maar dit jaar vindt de Sassendonkse Zittingsavond plaats op 
zaterdag 16 november in de Nieuwe Buitensociëteit. Een bewuste keuze, want wij willen van deze avond een avond maken 
waar wij als Eileuver-lid trots op zijn. Trots op dat we Eileuver zijn en trots dat wij de Stadsprins van Sassendonk mogen 
leveren.

Wij hebben een groep jonge enthousiaste carnavalsvierders gevraagd om samen met enkele afgevaardigden van het 
Vorstendom de avond een nieuwe impuls te geven. En dat is gelukt!

verrassend programma
De Zittingsavond heeft een complete metamorfose ondergaan!
Het belooft een avond te worden met allure. En doet denken aan hoe het vroeger was: lange tafels, bediening aan tafel en 
een afwisselend programma met verrassend entertainment. De avond start officieel om 21:00 uur. De deuren van de zaal 
zullen daarna sluiten, dus wees op tijd. Om 23:11 uur wordt traditiegetrouw de nieuwe Stadsprins van Sassendonk bekend 
gemaakt. En dan.... gaan we niet naar huis, maar zetten we de avond voort in de foyers met een swingende after-party.

KaartverKoop
Om de avond meer elan te geven, hebben wij ook meer financiële middelen nodig. De sponsorcommissie is op dit moment 
druk bezig om bedrijven een financiële bijdrage te vragen voor de vernieuwde Sassendonkse Zittingsavond. De prijs van de 
toegangskaarten is 15 euro per stuk. Maar Eileuvers opgelet: Op vertoon van je Eileuver passe-partout ontvang je bij de entree 
2 consumptiemunten. Als lid betaal je dus eigenlijk maar 10 euro!

De kaartverkoop start zaterdag 19 oktober en vindt plaats op diverse centrale plekken in Zwolle. De verkooppunten 
communiceren wij binnenkort via Facebook. Daarnaast ontvang je als Eileuver-lid een persoonlijk bericht waar de kaarten 
worden verkocht. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om kaarten te kopen bij één van deze verkooppunten, dan kun je dat 
aangeven middels een email naar zittingsavond2013@gmail.com. Zorgen wij dat de kaarten voor je gereserveerd worden en 
stemmen we het ophaalmoment op een later tijdstip met elkaar af.

sponsoring
Om deze vernieuwde avond als een huis te kunnen neerzetten, hebben wij jullie hulp nodig! Reserveer bijvoorbeeld als 
vriendengroep een tafel of doe spontaan een vrijwillige financiële bijdrage. Je betaalt iets meer voor het kaartje, maar draagt 
je steentje bij aan het neerzetten van een nóg mooier programma. Niels Doornbosch & Hans Paul Visscher vertellen je graag 
meer over de mogelijkheden (zittingsavond2013@gmail.com o.v.v. Sponsoring).

spread the word
Wij kijken uit naar jullie komst! Trommel al je (carnavals)vrienden en familie op. Ook die mensen die de afgelopen jaren niet 
aanwezig waren bij de Zittingsavond. Want carnaval zit in je bloed. Die kriebel rond de 11de van de 11de blijft altijd....

Groet,

Jaap Hagedoorn
Voorzitter cv de Eileuvers

F sassendonKse zittingsavond   T @zittingsavond
Like de Facebookpagina en blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws.


