
Alaaf Eileuvers! 
 

Voor velen begint het nu we richting november gaan weer te kriebelen,  
Het nieuwe seizoen staat voor de deur!  Ook voor ons…  
Het virus kriebelt bij ons zelfs al wat langer, wij hebben de laatste  
maanden dan ook niet stil gezeten. Wij treden dan wel af in november,  
maar voor ons houdt het niet op. In alle stilte is er hard gewerkt aan  
nieuwe ontwikkelingen voor het Sassendonkse Carnaval.  
 

Joet en Snip zijn met nog een aantal geweldige verenigingsmensen  
druk bezig met de vernieuwde Zittingsavond op 16 november. Dit belooft een 
geweldige aftrap te worden van een nieuw seizoen en tevens een hernieuwde 
traditie in Sassendonk. Want zo begon het carnaval vroeger ook bij de Eileuvers! 
Dus komt allen. 
 

Zelf treden wij toe tot het Vorstendom en zullen ons blijven inzetten 
op verschillende gebieden voor onze vereniging. Ook hier zijn al wat  
taken voor in gang gezet, daar komt de komende maanden ook meer over 
naar buiten. Laten we ons nu eerst maar richten op 11 november. Wij zullen die 
dag eerst nog een vuile luier uitreiken, maar hopen ’s avonds met u te proosten 
op de start van een nieuw seizoen! 
 

Alaaf! 
Prins Kortje I, Prins der Eileuvers, Stadsprins van Sassendonk 
Adjudant Joet en Adjudant Snip 
 
 
            Beste Eipiepers en Eileuvers, 
 
              Wat gaat een jaar snel voorbij. Vorig jaar om deze tijd waren wij en onze  
               adjudanten Stijn en Britt  met de sollicitatie bezig om Jeugdprins van  
                 Sassendonk te worden. 
                      Nu wordt de oproep gedaan aan de nieuwe Jeugdprins of  -prinses  
                       om zich aan te melden voor een bijzondere uitdaging. En dat is het  
                      zeker. Wat hebben wij samen met Stijn en Britt genoten van veel  
                      mooie momenten voor en tijdens het carnaval. 
 Ik noem de recepties van alle verenigingen, onze eigen receptie in Urbana, 
aankomst op station Zwolle/Sassendonk, de Brugact, de speech op het stadhuis, 
de optocht, kindercarnaval, carnavalsconcert. En door al deze leuke 
gebeurtenissen hebben wij heel veel vrienden gemaakt. 
 

Leuk om te vertellen is dat ik deze zomer met mijn moeder Petra de  
4-daagse van Nijmegen heb gelopen en op vrijdag o.a. ben ingehaald  
door Prins Köppie en skutteltie Elvira. Geweldig wat een vriendschap. 
 

Zelf mogen wij nog een aantal malen als Jeugdprins optreden en moeten dan op 
zaterdag 23 november a.s. afscheid nemen. Wel jammer hoor. Vanaf dan kunnen 
wij, Tim, Stijn en Britt terugkijken op een onvergetelijke en mooie gebeurtenis die 
ik noem: Een jongensdroom. 
 

Alaaf!   
Prins Tim, Jeugdprins der Eipiepers, Stadsjeugdprins der Eileuvers 
Adjudanten Slim en Glim 
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Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: 

Binnengekomen stuk van de nieuwe Hoogheid 
 
Tjonge, jonge, wat ben ik eigenlijk aan het doen!? Als de familie, vrienden 
en kennissen eens wisten wat hen te wachten staat op 16/11.............ik 
besodemieter ze allemaal waar ze zelf bij staan! Maar wat een lol hebben 
mijn toekomstige adjudanten en ik hierover. Jullie moesten eens weten! 
We vergaderen vaak en bedenken leuke en gekke dingen, we lachen er 
veel om en een hoop gaat ook weer van tafel. Spannend is het zeker ook 
wel, de zenuwen nemen langzaam wel toe. Want wij kunnen het allemaal 
wel grappig vinden, maar gaat het lukken en komt het wel over? 

 
Ik heb de laarzen al in huis, dus we kunnen niet meer terug. Een aantal avonden heb ik al geoefend 
in het lopen met een panty aan (!). Jukk'n dat ut doet.......en dan die fijne tips van de 
Hoofdbegeleider die dan zegt dat je je benen moet laten waxen. Handschoenen er 

bij aan en het thuisfront ligt helemaal in een deuk. 
 
O ja even weer iets noteren voor de speech.......en o ja, hoe gaan 
we onze jeugdprins/- prinses vragen als we zelf bekend zijn. En 
dan die agenda voor de komende maanden, wat een hoop leuke 
zaken komen er aan. Eerst maar eens die gloednieuwe 
Zittingsavond op 16/11 beleven, wat een eer om als 1e de avond 
nieuwe stijl mee te mogen maken..............zie ik jullie daar? 
 
En zoals jullie zien heb ik de adjudanten al ingepakt staan om mee 
te gaan naar de Sassendonkse Zittingsavond. 
 
Vriendelijke groet,  
Piet S. 

 

 

Sassendonkse Zittngsavond loopt storm 
 

De verkoop van de kaarten van de Zittingsavond gaat als een speer. Op dit moment zijn er nog 

precies 50 kaarten beschikbaar. Met andere woorden: wil je naar de Zittingsavond en heb je nog 

geen kaart gekocht, doe dat dan zo spoedig mogelijk, want vol is vol...  

 

De kaarten zijn verkrijgbaar bij de winkels van Fietsgoed.nl - Scholten. 

Ben je niet in de gelegenheid naar de winkel te gaan, stuur dan een 

mail naar zittingsavond2013@gmail.com. 

 

Tot ziens op de Zittingsavond! 

 

 

Wie o wie 2013/14 ? 
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Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: 

                           Aan alle dierbare leden van cv de Eileuvers 
 

                    Aan Zijne Dorstlustige Hoogheid, Prins der Eileuvers en Zijne Adjudanten, 

                    Aan Zijne Vrolijk feestende Jeugdprins en Zijne Adjudanten, 

                    Aan Onze Geëerde Voorzitter en zijn Voltallige Bestuur, 

                    Aan Onze Jong Belegen President en zijn Voltallige “Seraad”, 

Aan Ons Complete zeer Voorname en Recessieproeve Vorstendom, 

Aan Ons Complete Vorstvrije en Gedienstige Adjudantenslim, 

Aan Onze Betoverende Talentvolle Lieve Dansmariekes, 

Aan Alle Onmisbare Hard Werkende Commissies en vrijwilligers, 
 

Herinnert u zich deze nog! karaoke carrousel 

Op 11 november 2013 zijn jullie allen van harte uitgenodigd voor een gezellige avond om 20:00 uur in                                                

 

 

 

 

 

Jullie gaan optreden in een herinnert u zich deze nog! karaoke carrousel.  

Wie gaan er in ieder geval optreden! 

Hiervoor zijn door ons vrijwillig verplicht aangewezen: de hoogheden, de voorzitter met zijn bestuur, 

de president met zijn “seraad” en een talentvolle afvaardiging van het vorstendom, het adjudantenslim 

en de dansmariekes.  

 

Vrijwillig aanmelden kan ook 

Iedereen die spontaan mee wil doen kan zich op de avond zelf nog aanmelden bij  

Hans Morsink, herkenbaar aan een knipperlichtje op zijn colbert. Een deskundige  

jury zal prijzen uitdelen.  
 

Kledingadvies: Niet in officieel.  Wij verheugen ons op jullie komst! 
 

Commissie Startavond 
 

 

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  DIFF Dancemasters  

Zondag       8 december 2013 13:33 uur Interne receptie   Urbana 

Vrijdag     14 februari 2014 ’s avonds Club van 111   Nog niet bekend 

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   DIFF Dancemasters 
 

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

 

De volgende nieuwsbrief zal spoedig na de Sassendonkse Zittingavond verschijnen.  
Heb je input voor de nieuwsbrief, stuur deze dan naar nieuwsbrief@eileuvers.nl .  

mailto:nieuwsbrief@eileuvers.nl

