
 

Tussentijdse verbinding 

 

Eileuvers en Eileuverinnekes, wat een mooie feestjes hebben wij de 

afgelopen weken al mogen beleven! En dat hebben wij allemaal te danken 

aan jullie. Want wat zijn we bij het bezoeken van de verschillende 

verenigingen steeds goed vertegenwoordigd als vereniging. In groten getale 

reizen jullie mee en wij beseffen ons dat dat erg mooi en indrukwekkend 

overkomt tijdens de recepties! Dank iedereen en we zijn trots op jullie, want 

dit is wat je verbinden noemt! 

Het weekend van mijn verjaardag 18/19 januari was erg speciaal, velen van 

jullie hebben gezorgd voor het meest speciale verjaardagsfeest dat wij ooit 

hebben meegemaakt. De verrassingstaart van onze JeugdHoogheid Prinses Ilse en haar 

adjudanten Julia en Sanne, de begeleiding door Le Bombardon, een mooie ingelijste foto van onze 

eigen adjudanten Knoop en Strik en het vele toezingen. Wat een feest!! Maar ook de Prinsenfoto bij 

het IJsbeeldenfestival, de radiouitzending van RTV Oost en RTV Zoo en natuurlijk niet te vergeten 

de tv-uitzending van „Geloven op 2” op Ned 2!! En dan 

moet het carnaval van 2014 nog beginnen! 

Voordat het zover is, staan er nog wat leuke dingen op 

stapel. Eén van de zaken die wij willen uitlichten, is de 

goede-doelenactie! In samenwerking met alle 

Sassendonkse Hoogheden gaan we ons dit jaar hard 

maken voor zelfs twee goede doelen en dat doen we 

op twee manieren. Een inzameling tijdens het Senioren 

Carnaval op 22 februari en een ludieke actie in de 

binnenstad van Sassendonk op 1 februari. 

De inzameling op 22 februari is voor de Voedselbank en de vraag aan alle Eileuvers is om op de 

avond van het Seniorencarnaval houdbare producten mee te nemen. Bij de Voedselbank is 

momenteel veel behoefte aan pasta en rijst. Tijdens de carnavalsmis op 

zondag 2 maart zullen wij een mand (manden!?) voor het altaar plaatsen en 

gaat de kerk het “offer” overdragen aan de Voedselbank. 

De actie in de binnenstad van Zwolle op 1 februari is in de buurt van de 

Mediamarkt en het Rode Torenpleinplein! Meer informatie volgt, houdt ook 

de app “Ons Carnaval” in de gaten. Nadat wij om 10:00 uur de 

Carnavalsbeurs in de IJsselhallen hebben geopend, zullen wij rond 12:00 

uur starten met de actie in aanwezigheid van alle Sassendonkse Hoogheden! 

De bedoeling is dat wij geld gaan inzamelen voor de stichting „Schipper mag ik ook eens varen”. 

Een stichting die een boot ombouwt tot vakantievaartuig voor minder begaafde en gehandicapte 

mensen die anders niet aan reizen toekomen. Op deze boot kunnen zij reisjes maken MET hun 

familieleden. De thuishaven van de boot is Zwolle. 

Dus neem contanten mee op zaterdag 1 februari en „Komt allen naar Sassendonk”.  

Want: 

Carnaval verbindt, waar Sassendonk begint! 

Alaaffff 

Paulus I 
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Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: 

In Memoriam Jacques Baartman 

  

Tot onze spijt moesten wij vernemen dat Jacques Baartman is overleden. Naar ons nu pas 

bekend geworden is, was hij al enige tijd ernstig ziek. 

Jacques was één van die mensen die niet op de voorgrond trad in de vereniging, maar die 

trouw de activiteiten van de Eileuvers bezocht. Bovendien maakte hij zich in verschillende 

functies in de vereniging verdienstelijk. 

Hij zou nooit ontbreken op de recepties van de 

Hoogheid en als hij op de lijst stond om de Hoogheid te 

begeleiden dan kwijtte hij zich trouw van zijn taak. Zo had hij een geheel eigen rol en 

plek in onze vereniging. Hij hoorde bij de Eileuvers. 

Jacques is niet oud geworden, maar wij troosten ons met de gedachte dat hem verder 

lijden bespaard is gebleven. 

Woensdag 15 januari vond de besloten crematieplechtigheid plaats. Een kleine 

delegatie van de Eileuvers was daarbij op uitnodiging van de familie aanwezig. Zij 

gaven daarmee uitdrukking aan zijn verbondenheid met de Eileuvers en de 

verbondenheid van de vereniging met hem. 

 

Wij zullen Jacques Baartman missen. 

Dat hij ruste in vrede. 

 

 

Onderscheidingen doen we dit jaar anders!! 

 

U was gewend dat tijdens de Zittingsavond de onderscheidingen van de Eileuvers 

werden uitgereikt aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de 

vereniging, het carnaval of de stad Zwolle. Dat doen we dit jaar anders. De 

onderscheidingen voor het seizoen 2013-2014 worden uitgereikt tijdens het 

seniorencarnaval op 22 februari 2014. 

Zijn er groepen en/of personen die in uw of jouw ogen een onderscheiding verdienen 

omdat zij zich in het 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 door niet-

hofleden dienen door minimaal vijf mensen ondertekend te worden. 

Voordrachten dienen, voorzien van een goede en duidelijke motivatie, voor 8 februari in ons bezit te zijn. Deze kan je 

aanleveren op het onderstaande mailadres. 

Uit deze voordachten zal de onderscheidingscommissie een voorselectie maken, waarna het bestuur de uiteindelijke lijst 

met de te onderscheiden personen samenstelt. 

Alaaf!                                      

 

Wilfred Kok 

Kanselier der Orden   

E-mail: wilfredkok@kpnmail.nl          Telefoon: 038-4660288  Mobiel: 06-29040215 

 

mailto:wilfredkok@kpnmail.nl
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Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

Vrijdag 14 februari 2014: Sponsoravond Club van 111. 

 

Op vrijdag 14 februari vindt de jaarlijkse Sponsoravond van de Club van 111 plaats 

bij De Nieuwe Bierton.  

Vanaf 20.00 uur is de zaal open en het programma begint om 20.30 uur. De 

commissie Club van 111 heeft weer een leuk en afwisselend programma 

samengesteld. Op de Sponsoravond kun je op informele wijze kennis maken met 

Stadsprins Paulus I. Later op de avond staat een hapjesbuffet voor de leden klaar; 

de drankjes zijn die avond overigens voor eigen rekening. 

Als u nog geen lid bent van de Club van 111 en het lijkt u leuk om de 

Sponsoravond bij te wonen, dan kunt u zich nu nog aanmelden als lid van de Club 

van 111. 

Het lidmaatschap bedraagt € 33,- en is persoonsgebonden. Als u met uw partner of 

met uw vriend of vriendin wilt komen, dient u voor deze persoon ook € 33,- te 

betalen. Voor bedrijven is er het bedrijfslidmaatschap. Het lidmaatschap hiervoor bedraagt € 111,-.    

 

Waar staat de Club van 111 voor? 

De Club van 111 is een sponsorclub van mensen die het 

Sassendonkse Carnaval een warm hart toedragen en bereid 

zijn een jaarlijkse bijdrage te doneren. Het zijn mensen uit alle 

lagen van de bevolking die twee dingen gemeen hebben: het 

belangeloos steunen van en bovenal het behoud van het 

Sassendonkse Carnaval. Met uw bijdrage wordt CV de 

Eileuvers in de gelegenheid gesteld om allerlei activiteiten 

voor de vereniging en de Sassendonkse bevolking te 

organiseren. Voorbeelden zijn de intocht van de Stadsprins, 

de uitreiking van de Vuile Luier, het Kinder- en 

Seniorencarnaval en allerlei andere stadsgebonden 

activiteiten. Zonder deze financiële steun zou de organisatie van 

genoemde evenementen flink aan kwaliteit moeten inleveren. 

 

Aanmelden als lid van de Club van 111 kan bij  

 

Frans Dinkelberg:  

 

E-mail: dinkelberg.frans@ziggo.nl  Telefoon: 06 1860 2958. 

 
 

 

 

 

mailto:dinkelberg.frans@ziggo.nl
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Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

 
 

Op zaterdag 22 februari vindt weer het jaarlijkse seniorencarnaval plaats maar dit jaar op een 

nieuwe locatie! Wat ooit is begonnen als het bejaardencarnaval, blijkt al jaren een leuke avond te 

zijn voor jong en oud. Ook dit jaar weer hopen wij een leuke avond neer te zetten. Om het 

carnavaleske van de avond te benadrukken lijkt het ons leuk als u, als bezoeker, in ieder geval een 

leuk hoofddeksel op zet, onder het motto “zet je leukste hoed op”. Maar mocht u het leuk vinden om 

een andere carnavaleske creatie aan te trekken dan juichen wij dat zeker toe. 

 

De invulling van de avond zal in het teken staan van carnaval in Sassendonk en dat zult u ook terug 

gaan zien in het programma. Er zullen optredens voorbij komen van o.a. Hofkapel Le Bombardon, 

Acrogym, prins Paulus, Fred HD, het jeugdhof, Kiek'n Wat Ut Wört, de dansmariekes van de 

Eileuvers, jeugdprinses Ilse en meer ludieke acts. Deze avond zal op een carnavaleske wijze 

gepresenteerd gaan worden. 

 

In onze nieuwe locatie Diff Dancemasters, gevestigd in de Goodlife Company (voorheen 

Fitplaza)  Palestrinalaan 913, willen wij u bij binnenkomst graag verwelkomen met een 

gratis kop koffie. Verder zal er deze avond bediening zijn in de zaal. De entreeprijs voor 

deze avond is 6 euro (5 euro op vertoon van de Eileuver-ledenpas). De entreeprijs is 

inclusief een lot waarmee leuke prijzen te winnen zijn zoals o.a. het Zwolse 

monopolyspel. De zaal is open vanaf 19:30 uur. De avond begint om 20:00 uur en zal 

rond 23:30 uur afgelopen zijn. 

 

Wij hopen u allemaal te verwelkomen op deze avond, want het seniorencarnaval verbindt 

jong en oud! 

 

Ps. de toegangsprijs geldt ook voor hofleden. 
 

 

Agenda c.v. de Eileuvers 

Vrijdag     14 februari 2014  20:00 uur 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 .  

mailto:nieuwsbrief@eileuvers.nl
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Namens het bestuur van carnavalsvereniging De Eileuvers  

nodig ik u hierbij uit tot het bijwonen van de receptie ter  

ere van Zijne Doorluchtige Hoogheid 

 

Prins Paulus I 
 

Stadsprins van Sassendonk en Prins der Eileuvers 
 

De receptie zal plaatsvinden op zondagmiddag 16 februari 2014 

in Grand Café Restaurant Urbana, Wipstrikkerallee 213 te Zwolle. 
 

Indien u van de gelegenheid gebruik wenst te maken om de Hoogheid toe te spreken, 

kunt u zich vooraf wenden tot Jan Volkers (06-54948597 of volkerslia@home.nl). 

De binnenkomst in de receptiezaal geschiedt in principe op volgorde van aanmelding. 

U dient rekening te houden met enige wachttijd gezien de verwachte belangstelling. 

 

Aanvang: 13.33 uur. 

 

Wij hopen u te mogen begroeten. 

 

Zwolle, januari 2014  De Chef de Protocol 

Correspondentieadres: 

Postbus 40181 

8004 DD Zwolle 

E-mail: h.manuel@planet.nl 
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U bent van 

harte welkom 


