
 

Prins Paulus I   

      de nieuwe Prins der Eileuvers en 

 

Stadsprins van Sassendonk.  
 
In een uitverkochte Buitensociëteit presenteerde  
Jan-Paul Bakker (43) zich  zaterdagavond als   
Prins Paulus I, de nieuwe Eileuver- en Stadsprins van  
Sassendonk. Voor vereniging en de stad geen  
onbekende, want in 2005 fungeerde hij als adjudant van  
de toenmalige Prins Archibald. De nieuwe Prins wordt het  
komende carnavalsseizoen zelf terzijde gestaan door de  
adjudanten Marcel Tijhaar en René  Oosterhof   
(beiden 43 jaar). Precies 20 jaar geleden trad er  
voor het laatst een Stadsprins voor het  
voetlicht in de Buitensociëteit, daarna  
waren de Eileuvers twee decennia te  
gast in de WRZV–hallen. De afgelopen zomer kreeg Jan- Paul Bakker het verzoek van 

het College van voormalige Stadsprinsen (het Vorstendom) te komen 
“meedenken” over een mogelijke terugkeer naar de accommodatie aan de 
Oosterlaan. Die beslissing was echter al genomen, maar de oud – Prinsen 

gebruikten het als excuus om tijdens de “vergadering” Bakker te kunnen 
vragen de nieuwe Prins Carnaval te worden. Na enig overleg thuis zei hij 
uiteindelijk enthousiast ja, want hij liet ooit al weten “totaal mesjogge te 
zijn van carnaval”. 

 
Carnaval is Paulus I namelijk met de paplepel ingegoten, vader Ton 

Bakker was in 1981 adjudant van de toenmalige Prins Piet I en zelf doorliep 
Jan – Paul de hele carnavalsopleiding van Sassendonk. Van deelname 
aan het kinderevenement “Spiekers op laag water zoek’n”, tot de 

jongerengroep van de Eileuvers, de Uiverkuukens; van de eigen Zotte Ermenië 
de Snotneuzen tot het lidmaatschap van de groep voormalige adjudanten, het 
AdjudantenSlim. 
 

Voor Prins Paulus is carnaval één groot creatief feest, met grappige tradities 
en gebruiken. Maar ook een feest van verbinding. Groepen vrienden, 
families en bekenden zijn ver voor carnaval bezig met de voorbereiding 
van dat feest. Dat levert al een hoop plezier, jolijt en energie op, tijdens 
carnaval is het verder één groot weerzien van oude bekenden. “Kortom 
het Sassendonkse carnaval boeit en bindt veel mensen en dat is precies 
wat wij het komende seizoen willen gaan doen!” aldus de nieuwe 
Stadsprins die dan ook als motto heeft gekozen: ‘Carnaval verbindt, waar 
Sassendonk begint’. Prins Paulus wil op straat, in de kroeg, in het theater, 
maar ook via de social media verbinding zoeken met alle Sassendonkers. 
In 1970 werd de het begrip Sassendonk geïntroduceerd, toeval of niet dat 
is ook het geboortejaar van het nieuwe Prinselijk trio.  

Dus 

Carnaval verbindt, waar Sassendonk begint!    
 

 
           Prins Kortje I door als Vorst Kortje 
 

           Na een emotionele en stijlvolle abdicatie is 
           Prins Kortje opgenomen in het Vorstendom.
  

               Hierdoor zal hij ons binnen het Hof der 
               Eileuvers blijven “verblijden” als 
       

      Vorst Kortje 
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Geboorte Prinsje Siem Julius 

 
Onze hoogheid Prins Kortje en zijn lieftallige vrouw Yvonne 

hebben de Eileuvers, maar ook heel carnavalminnend 
Sassendonk, verblijd met de geboorte van een heus Prinsje. 

Tijdens zijn regeerperiode is uit innig Prinselijk samenzijn, 
liefdevol ontwikkeld in mama’s buik, geboren een Prinselijke 

zoon die te zijner tijd zal luisteren naar de naam  

 

Siem Julius. 
 

Siem is geboren op 4 november 2013 om 11:35 uur te 
Sassendonk. 

 
Het bestuur heeft namens u allen onze Prins Kortje, zijn vrouw Yvonne en hun dochtertje Robynn gefeliciteerd 

en de hoop uitgesproken dat hun kind levenslang het carnaval zal koesteren met warme belangstelling. 
 

 
Prins Tim laat in de Nieuwsbrief nog één keer van zich horen 
 
Alaaf Eileuvers en Eipiepers, 
 
Met de 11e  van de 11e alweer achter ons en Prins Paulus I als 
nieuwe Prins  is het nieuwe carnavalsseizoen al weer van start 
gegaan. Voor ons als Jeugdprins Tim I en adjudanten Stijn en Britt 
zit het er bijna op.  
 
Wij hebben nog de zittingsavond bezocht en daar even de 
gelegenheid genomen persoonlijk afscheid te nemen van onze 
Prins Kortje. Nu maken wij ons op voor de zittingsmiddag van de 
Eipiepers, waar wij afscheid gaan nemen. 

 
Hoe gaat het met ons?  
Na het carnaval was er 
even een gat: weer 
gewoon naar school, 
sport, vakantie, het normale leven dus.  
 
Het was dus weer wennen na een tijdje ieder weekend 
gezelligheid, feestjes, en veel leuke mensen te ontmoeten. Dan 
kom je er ook achter wat bijzonder leuk wij het hebben gehad.  
 
Vooral in de samenwerking met “Prins Kortje” en Joet en Snip die 
ons altijd hebben  bijgestaan . Een stadsprins en adjudanten die 
oog hebben voor de jeugd! Wij zijn zelfs na onze gewonnen 
uitdaging met “Kortje” bij  een Ajax training in de Arena geweest. 
Wat was dat super.  
 
Inmiddels ben ik naar een nieuwe school en zit in Havo/VWO. Ook 
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dit is wel wennen en dus druk met huiswerk. 
Zoals jullie kunnen lezen gaat het dus goed met Prins Tim I en zijn adjudanten 
Stijn en Britt en wat hebben wij het graag gedaan en hopelijk ook uitgestraald.     
 

Wij vinden het leuk nog veel Eileuvers en Eipiepers te zien tijdens de 
zittingsmiddag op 23 november a.s in Fitplaza bij ons aftreden. 
 

Alaaf! 
 

Prins Tim I,  
Jeugdprins der Eileuvers  
en Stadsjeugdprins van Sassendonk. 
 

Adjudant  Stijn en adjudant Britt. 
 

 
Vorst Fit nodigt u uit 
 
Om mij heen zie ik het steeds meer…. Eileuvers en niet Eileuvers in beweging. 
Dat heeft mij op het volgende idee gebracht; een loopclinic voor beginnende 
lopers!  
Met als doel een fit Sassendonk in maart 2014. 
Ik hou mij, zoals velen van jullie weten, al lange tijd bezig met het geven van 
trainingen. En ja, waarom dan niet voor de Eileuvers! Daarom nodig ik jullie allen 
uit om kennis te maken met hardlopen. Ook voor tips adviezen ben je van harte 
welkom 
  

            Wanneer?  Op zondag 24 november 
 Hoe laat?       van 14.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur 

           Waar?   Roscom Promotie, Telfordstraat 25a 
 

Wat? We starten met een stuk theorie over lopen. Daarna gaan we dit in de praktijk ervaren. Dus…. Kom in 
sportkleding. Enne….Wat gaat dat kosten? Helemaal niets! Je kunt jezelf en eventuele introducés 
opgeven.Neem dus gerust een carnavalsmaat of goede buur mee. 
  
Opgeven? Via hvanriessen@gmail.com    Sportieve groet, Vorst Fit (Harold van Riessen) 
 

 

Agenda c.v. de Eileuvers 

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

zondag      8 december 2013 13:33 uur Interne receptie   Urbana  

Vrijdag     14 februari 2014     Avond Club van 111  De Nieuwe Bierton 

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 eind november weer verschijnen.  

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

mailto:hvanriessen@gmail.com
mailto:nieuwsbrief@eileuvers.nl
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Ledenwerfactie Club van 111 
 
 
De Club van 111 is op zoek naar nieuwe leden en start daarom een ledenwerfactie. 
 
Als je 3 nieuwe leden werft voor de Club van 111 (3x €33) of als je 
een bedrijf overhaalt om een bedrijfslidmaatschap te nemen (€111), 
krijg je van de Club van 111 het boek “Carnaval in Sassendonk” 
met de bijlage “5 x 11 jaar Carnaval in Sassendonk”.  
 
Het boek en de bijlage beschrijven 55 jaar Carnaval in Sassendonk 
en 55 jaar CV de Eileuvers (vanaf de oprichting in 1958). Samen 
een 180 pagina’s prachtige full colour geschiedenisboek over 
Sassendonk. Mocht je het boek al hebben, dan kun je hem gewoon 
aan iemand cadeau geven! 
Vanzelfsprekend worden de boeken pas opgestuurd als de nieuwe 
leden hun bijdrage voor het seizoen 2013-2014 hebben betaald. 
 
Wat is de Club van 111? 
 
De Club van 111 is een sponsorclub van mensen die de Eileuvers én het Sassendonkse Carnaval een warm 
hart toedragen en bereid zijn een jaarlijkse bijdrage van €33,= te doneren. De Club van 111 heeft momenteel 
ongeveer 70 leden. Het zijn mensen uit alle lagen van de bevolking die twee dingen gemeen hebben: het 
belangeloos steunen van CV de Eileuvers én bovenal het behoud van het Sassendonkse Carnaval. 
Men betaalt geen contributie, maar doet een jaarlijkse donatie. 
De sponsor schenkt dus jaarlijks en de sponsor verwacht hiervoor geen tegenprestatie. De Club van 111 is 
dus een actieve club met passieve leden. Het gesponsorde geld wordt besteed aan allerlei activiteiten die een 
bijdrage leveren aan het behoud van het Sassendonkse Carnaval. Dit geld is hard nodig, omdat de subsidie 
van de gemeente steeds verder terugloopt en de kosten steeds hoger worden. 
De Club van 111 is er ook voor bedrijven. Bedrijven die de Eileuvers en het Sassendonkse Carnaval een 
warm hart toedragen, kunnen ook lid worden van de Club van 111. Voor bedrijven bedraagt de jaarlijkse 
bijdrage € 111,=.  
 
Leden aanmelden?  
Als je 3 nieuwe leden of een bedrijf wilt aanmelden voor de Club van 111 en dus de 
Eileuvers en het Sassendonkse Carnaval wilt steunen, meldt dit dan bij: 
 
De Club van 111 
Gladiolenstraat 30 
8013 ZB  Zwolle 
dinkelberg.frans@ziggo.nl 
 
Vermeld van ieder nieuw lid de volledige adresgegevens en e-mailadres. Stuur ook je 
eigen adresgegevens mee. 
 
Als je niet mee wilt doen met de ledenwerfactie, maar toch de Club van 111 wilt steunen, 
meld je dan aan als individueel lid. 


