
 

Jeugdprinses Ilse I, adjudanten Julia en Sanne   
       

 

Carnaval met Prinses Ilse is dolle pret, samen feesten in Sassendonk is super vet! 

 
Beste Eileuverleden, 
 
Zaterdag 23 november jl. zijn wij benoemd 
tot Prinses van de Eipiepers, en daarmee 
zijn wij dan ook direct Jeugdprinses van 
de Eileuvers en stadsjeugdprinses van 
Sassendonk. Samen met mijn adjudanten 
Julia en Sanne gaan we er een geweldig 
carnavalsseizoen van maken. Dat is best 
vet, kunnen wij inmiddels wel zeggen.  
 
De sollicitatie 
Woensdagavond 13 november jl. om 19.00 uur moesten wij aanwezig zijn bij Fitplaza 
voor onze sollicitatie. We hadden een speech voorbereid en een prezi (een presentatie 
op internet) voorbereid. Daarmee hoopten we natuurlijk de beste te worden. Vorst Jos, 
(toen nog) Prins Kortje, en de begeleidsters van de jeugdhoogheid Michelle en Wendy 
waren aanwezig.  
Gelukkig hebben zij na deze avond voor ons gekozen. Joepie! 

Toch wisten wij dat toen niet direct. Maandagavond 
18 november jl. werd er aangebeld bij ons huis. Vlak 
daarvoor waren Julia en Sanne met hun ouders en 
broertje en zusjes gekomen voor een gezamenlijke 
kennismaking. Wij wisten van niets, wel vonden wij 
het raar dat die kennismaking op een 
maandagavond moest plaatsvinden  
terwijl wij anders altijd op tijd naar bed  
moeten. Julia en haar ouders zaten echter  
middenin hun verhuizing, dus trapten wij  

erin dat het die maandagavond moest zijn. 
Mijn moeder deed de deur open en daar stonden drie mannen in  
trainingspakken, zweetbanden om en een badmintonracket in de handen.  
Ze vroegen naar Ilse. Zij wilden Ilse de badmintonprijs de  “gouden shuttle” 
overhandigen.  
Wij trapten erin, die vrijdag ervoor hadden we namelijk gewonnen met  
de badmintonwedstrijd. Tot die ene rare man zijn bril afzette. “Oh die”  
was onze reactie, het was namelijk niemand minder dan Prins Paulus I  
en naast hem zijn adjudanten Knoop en Strik. Na het voorlezen van de  
vraag of wij voor wilden gaan als Jeugdprinses riepen wij volmondig JA.  
Confetti werd geknald, het was feest bij ons thuis. 
 

De zittingsmiddag  
Tijdens de zittingsmiddag mocht ik eerst nog 
dansen met de dansmariekes. Eerst met de 
Eipiepers en daarna met de grote 
dansmariekes. Daarna stiekem weggelopen 
naar het toilet waar ik door Michelle werd 
opgehaald. Rond 16.30 uur werden wij in het Ei 
naar binnen gereden. Wat een verrassing was 
het vooral voor de Eipiepers. Hun monden 
vielen open van verbazing. 
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Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: 

 
 

Wie zijn wij? 
 
Jeugdprinses Ilse Kok woont in Schelle en is leerling op RK 
Jenaplanschool De Phoenix. Ilse was jarenlang dansmarieke bij de 
Eipiepers en dit jaar voor het eerst ook bij de grote dansmariekes 
van de Eileuvers. Naast dansen zit Ilse ook op badminton en is lid 
van de leerlingenraad van haar school.  
Als adjudantes heeft Ilse gekozen voor twee vriendinnen.  Julia 
Trooster (11), dochter en kleindochter van 2 oud-prinsen (vorst 
Martinus en vorst Kloris) en leerlinge van OBS de Octopus. De 
andere adjudante is Sanne Daenen (11), Sanne zit bij Ilse in de 
klas op de Phoenix en zij was vorig jaar adjudante tijdens carnaval 
op haar school in het Vlammennest. 

 
Facebook en Twitter 
Heeft u onze facebookpagina al gezien? Ook als u geen eigen Facebook 
pagina heeft, kunt u ons toch volledig blijven volgen, want deze pagina is 
openbaar. Kijk maar op www.facebook.com/stadsjeugdprinsesilse 
Ook zijn wij te volgen op twitter: www.twitter.com/prinsesilse 
Onze voorzitter Jaap Hagedoorn heeft zelfs beloofd nu onze pagina op 
facebook te “liken”.. wij zijn echter nog wel steeds in afwachting…. 
 

Druk druk druk ! 
Inmiddels hebben wij alweer drie keer ons 
pak mogen aantrekken. Vorige week waren er opnames van de EO, waarbij wij 
de Zwollenaar mochten zingen. Afgelopen zaterdag bezochten wij Prins Peer 
van de Deurzakkers. In onze speech spraken wij over welke Peer wij nu weer 
voor ons hadden, 
een handpeer of 
stoofpeer. (Deze 
speech kunt u ook 
zien en beluisteren 
op facebook) 

Afgelopen zondag waren we bij de presentatie van 
de nieuwe hoogheid van de Bestevaertjes. De 
nieuwe prins van deze jeugdcarnavalsvereniging, 
Prins Gio, zullen wij nog regelmatig zien dit jaar. 
 
Zien wij u komende zondag op de Interne receptie 
van Prins Paulus I ? Dat lijkt ons super tof. Want 
ook Prins Paulus zal het zondag meemaken: 
 
Carnaval met Prinses Ilse is dolle pret,  
samen feesten in Sassendonk is super vet! 
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Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: 

Onderscheidingen doen we dit jaar anders!!  
 

De onderscheidingen worden dit jaar uitgereikt tijdens het seniorencarnaval, 22 februari 2014! 
Zijn er personen en / of groepen die in jouw ogen een onderscheiding verdienen omdat zij zich bijzonder hebben  
ingezet voor het carnaval in het algemeen dan wel voor de Eileuvers in het bijzonder, meld het ons dan. 
 

Als hoflid kan je op persoonlijke titel iemand voordragen. Voordrachten van niet-hofleden dienen door  
minimaal vijf personen te worden ondertekend.  
 

Voordrachten dienen, voorzien van een goede en duidelijke motivatie, uiterlijk 31 januari 2014 in ons bezit te zijn.  
 

Uit deze voordrachten zal de onderscheidingscommissie een voorselectie maken waarna deze de uiteindelijke lijst met de 
te onderscheiden personen samenstelt.  
 

Alaaf!      Telefoon: 038-4660288 
Wilfred Kok     Mobiel:      06-29040215 
Kanselier der Orden    E-mail:     wilfredkok@kpnmail.nl 
 
 

Geloven op 2 
 

In ‘Geloven op 2’ strijkt de EO een week lang neer in een plaats in Nederland.  

Presentator Mirjam Bouwman is op bezoek geweest in Zwolle op zoek naar 

helpende dorpelingen, typische lekkernijen en onvergetelijke historische 

momenten. In Zwolle werd hun aandacht o.a. getrokken door “de Zwollenaar”. Dit 

resulteerde in een interview met de mens van het eerste uur Flip Trooster en een 

opname van de Zwollenaar met Le Bombardon en een gelegenheidskoortje van 

Eileuvers onder aanvoering van Prinses Ilse en Prins Paulus  

Geloven op 2 vanuit Zwolle dinsdag t/m zaterdag, 14 t/m 18 januari rond de klok 

van 17.00 uur op Nederland 2. Kijken 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda c.v. de Eileuvers 

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   DIFF Dancemasters 
 

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

 

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