
 

In verband met........ 

 

Eileuvers en Eileuverinnekes, nog een paar nachtjes en dan is het zover.......... 

In verband met het zottenfeest van 2014 zullen wij helemaal uit ons dak gaan! 

Maar wat hebben we al een hoop feesten mogen voorgaan en wat zijn we 

iedere keer weer blij met het feit dat zoveel mensen hun best doen voor onze 

mooie vereniging. Misschien dat niet iedereen evenveel mee krijgt van wat er in 

de aanloop naar  het carnaval allemaal al gebeurt, maar heel veel mensen zijn 

er druk mee. Ook hier zie je dat die energie leidt tot heel veel onderlinge 

verbinding. Natuurlijk kunnen sommige zaken anders, maar kijk eens wat een 

hoop goeie vernieuwingen er dit jaar weer gerealiseerd zijn. We sommen op: de 

Zittingsavond, het seniorencarnaval, de optochttribune is terug, een nieuwe wagen, een nieuw 

Eipiepernest, het gaat maar door........... 

 

Overal waar we komen spreekt men met respect over de Eileuvers en zelf zijn we ook iedere keer 

weer onder de indruk van hetgeen er neergezet wordt! Sinds de vorige nieuwsbrief is er al weer 

een hoop gebeurd en verbonden? Het Sassendonkse Prinsendom heeft zich gezamenlijk ingezet 

voor het goede doel, we hebben het 1e Zwolse Blauwe balletje geïntroduceerd bij  

PEC-Zwolle-Ajax, vele verenigingen bezocht, de Carnavalskrant is uitgekomen en natuurlijk onze 

eigen externe receptie. Daar hebben we onze eigen Jeugdhoogheid Prinses Ilse en haar 

adjudanten Sanne en Julia ook even flink uitgedaagd!  

 

Het laatste weekend voor het carnaval was de agenda ook bomvol, met het bezoek aan de 

scholen, het vernieuwde seniorencarnaval en natuurlijk het bezoek aan de Oeletoeters in Sneek. 

Helemaal feestelijk, gezellig en vooral samen met jullie. 

 

Wij wensen jullie alvast een heel fijn carnaval en laten we elkaar opzoeken en verbinding maken 

om een mooi feest te vieren. Bij deze nodigen wij jullie uit om op vrijdag 28/2 rond de klok van 

18:11 het Eipiepernest op te zetten. Onderweg van café De Gezelligheid naar de Grote Markt, 

zullen wij op ludieke wijze, bij banketbakker Van Orsouw ons portret onthullen. 

Komt allen naar Sassendonk voor de eerste officieuze dronk op Sassendonk.......  
 

Want u weet: 

 

Carnaval verbindt, waar Sassendonk begint! 

 

Alaaffff 

Paulus I 
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Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: 

WAT IS HET VET DAT WIJ PRINSES ZIJN! 

 

Lieve Eileuvers en Eipiepers, 

 

Wij gaan al weken lachend naar school, soms erg moe, maar vooral erg voldaan. Want wat 

genieten wij van alle feestjes die er tot nu toe allemaal wel niet zijn geweest. Echt teveel om op 

te noemen.  

We gaan het toch een klein beetje proberen.  

Bijvoorbeeld die goede-doelenactie met alle Sassendonkse hoogheden! We mochten verkleed 

als militairen en gingen op de bres voor de Stichting Schipper mag ik ook eens varen.  

Of de ijskoude ervaring bij het IJsbeeldenfestival, om daar met alle hoogheden op de foto te 

mogen. De diverse feestjes bij andere verenigingen waren vaak supergezellig. Het speechen 

gaat ons steeds beter af en we kregen leuke reacties. 

Hoogtepunt was toch wel zondag 16 februari jongstleden. Om 10.00 uur ontvingen wij eerst de Groeizegen. In de kerk 

waren natuurlijk onze ouders en broertje en opa’s en oma en nichtjes, maar ook waren Prins Paulus, adjudanten Knoop en 

Strik, onze begeleidster Michelle en Eipieper Romy getuige van deze bijzondere gebeurtenis. Na de viering mochten wij 

ons heel snel omkleden, we toverden onszelf om tot Prinses, Kanselier (papa), Hoflid (mama) en Raad van 11 lid (Jasper) 

en we scheurden naar Urbana voor onze eigen Receptie. En die receptie overtrof al onze verwachtingen.  

De uitdaging van Prins Paulus, Knoop en Strik is echt vet! Wij moeten gewoon beter zijn in het klimmen bij de klimhal (en 

dat gaat ons natuurlijk makkelijk lukken) en dan nemen zij ons mee naar een concert van de jongensband Mainstreet! We 

gilden het uit toen we dit hoorden. Wauw! 

Daarna prachtige cadeaus van ons eigen Eipieperhof, van de CKC, van de Senaat, het bestuur, de Raad van 11, de 

diverse commissies, het Protocol, de Dansmariekes, ach teveel om op te noemen. Onze opa’s en oma’s, ouders en 

vrienden kwamen ook nog met cadeaus. Dan te bedenken dat de externe receptie nog moest beginnen, wat een snoep 

hebben wij toen wel niet gekregen mensen! Daar zijn onze Sint Maarten-opbrengsten van de afgelopen 12 jaar bij elkaar 

opgeteld niets bij! 

We stuiterden die avond dan ook overgelukkig ons bedje in, na eerst een dikke zoen gegeven te hebben aan de 

levensgrote poster van Rein (die knappe jongen van Mainstreet) die wij van Prins Paulus mochten krijgen.  

 

Oh ja…. We zijn ook al echt beroemd hè….  Ze herkennen ons al bijna van de Carnavalskrant, 

van de TV-opnames van de EO, van het artikel in Rondje Swolle in de Swollenaer, vanuit de 

Stentor, van de diverse reportages op Weblog Zwolle….. hihi… wij hoeven geen mediatraining 

meer hoor. Wij kunnen best tips geven aan andere beroemdheden inmiddels. 

 

Afgelopen weekend weer zo’n leuk druk weekend. We mochten op vrijdag 21 februari jl. op 

bezoek bij wel 5 scholen! De belangrijkste hadden ze tot het laatste bewaard, namelijk onze 

eigen school de Phoenix. We gingen op bezoek in het Vlammennest bij Prinses Indy.  

Op zaterdag hadden wij overdag het carnaval in Westenholte en ‘s avonds het 

seniorencarnaval. Wij mochten optreden samen met het Jeugdhof als zuster Clivia’s met 

liedjes uit Ja Zuster, Nee Zuster en later ook nog in de showdans met de grote dansmariekes. 

We waren dan ook best moe, toen wij afgelopen zondag weer vertrokken om met de bus naar 

Sneek te gaan. Het leek wel een schoolreisje, wat een feest. Nu hebben we een paar dagen 

vakantie. Even bijkomen… alhoewel… woensdag mogen wij alweer naar het kindercarnaval in 

Epe.  



 

 

 

 

Uitgave 25 februari 2014  

7 

Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: 

 

Vinden jullie trouwens niet dat onze adjudanten echte toppers zijn. Ze staan elke keer 

maar weer naast ons, moeten lachen, vrolijk blijven en ondertussen ons ondersteunen 

met speechen en antwoorden geven. Die Julia en Sanne zijn echte super-vriendinnen. 

Alaaf! 

 

Het echte carnavalsweekend staat inmiddels voor de deur. Wij kunnen niet geloven dat 

dat nog leuker gaat worden. Maar natuurlijk wordt dat het wel!  

Beste Eileuvers, beste ouders van alle kinderen tussen de 4 en de 14 jaar. Komen jullie ook naar het 

opzetten van ons (prachtige nieuwe) Eipiepernest op de grote markt komende vrijdagavond? Om 18.00 uur komen wij 

daar met ons hele Hof en we hopen dat alle Sassendonkse-, maar vooral alle Eileuverkinderen hierbij aanwezig zijn. We 

weten dat er veel kinderen van Eileuvers zijn die geen lid zijn van ons Jeugdhof, maar die dit vast niet willen missen. Na 

het opzetten willen we namelijk een grote stoelendans houden op de markt en wat is nu leuker als we dat met heel veel 

kinderen kunnen gaan doen. En voor de winnaar is er naast een lekkere beloning ook onze eigen Prinsessenmedaille! Dus 

ouders…. Gewoon in plaats van groente en vlees, een boterham om 17 uur en dan op naar de Grote Markt. Jullie laten 

ons toch niet in de steek??? 

 

Er gebeurt komend weekend nog veel meer natuurlijk. Wij mogen zaterdagochtend bijvoorbeeld (na het ontbijt met het 

Jeugdhof en andere jeugdhoogheden van Sassendonk bij ons thuis) met de trein naar het station van Sassendonk. We 

mogen speechen in het Stadhuis (brrrrrrr) en we mogen boven op de 1e carnavalswagen in de optocht. Hopelijk hebben 

wij veel snoep, want dat is natuurlijk het leukste. 

Natuurlijk hopen we ook dat alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar naar ons Eipieper-kindercarnaval komen in 

Timeless/Bloopers. Wij willen graag spelletjes spelen en natuurlijk ook de polonaise lopen met alle kinderen op de 

carnavalszondagmiddag! 

Weet u wat ook zo vet prettig is? Wij 

hoeven op de maandag en dinsdag 

niet naar school. Tralalalala… wij gaan 

lekker ook naar het Carnavalsconcert 

op de maandag. Dan kunnen we vast 

goed inzingen voor de Prinsenkaraoke 

die avond. Over de dinsdag gaan we 

het maar niet hebben (sssst dan 

moeten we alweer afscheid nemen, 

dan gaat het Eipiepernest naar 

beneden en daar willen wij nog niet 

aan denken….)  

 

U leest en ziet het wel…. Onze leus 

past echt wel bij ons, want 

 

Carnaval met Prinses Ilse is dolle pret, 

Samen feesten in Sassendonk is super 

vet! 

ALAAF! 
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Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: 

Heb u er ook al zin an? 

 

Het is bijna zover! Het carnavalsweekeind nadert. Terwijl de afgelopen weken vol van activiteiten 

waren - denk aan de krant, Club van 111, het seniorencarnaval, de externe receptie, de goede 

doelenactie van de Hoogheden, recepties van verschillende Hoogheden - is er ook hard gewerkt 

aan de activiteiten tijdens de carnaval. In de optocht zijn in samenwerking met andere Zwolse 

carnavalsverenigingen wijzigingen ter verbetering aangebracht. Bovendien zetten de Eileuvers 

een tribune neer op het Gasthuisplein. Prins Paulus heeft met zijn adjudanten Knoop en Strik 

hard gewerkt aan zijn speech bij de sleuteloverdracht. En omgekeerd is er op het stadhuis 

evenzeer hard gedacht en geschreven voor diezelfde overdracht. En de Raad van Elf en Senaat 

zijn druk bezig geweest om alle activiteiten als vanzelf te laten verlopen; althans zo lijkt het. Wees ervan overtuigd dat zij 

vele uren hebben gewerkt. En ook de Zwolse horeca is druk geweest om er een mooie feest van te maken. 

Maar nu zijn we er dan ook klaar voor. Vrijdagmiddag het opzetten van het jeugdnest en om middernacht het grote nest, 

het traditionele begin van carnaval. En dan kan het feest beginnen! 

Ik wens alle Sassendonkers graag een prachtig, inspirerend en vooral gezellig carnaval toe.  

Alaaf, 

Jaap Hagedoorn, voorzitter 

 

 

Tribune terug tijdens carnavalsoptocht 

 

Nadat een aantal jaren geleden de bekende Virustribune in de Luttekestraat door het wegvallen van de gelijknamige 

carnavalsgroep ’t Virus is komen te verdwijnen, is men er dit jaar weer in geslaagd om ten behoeve van de Sassendonkse 

carnavalsoptocht een tribune te plaatsen. Het doel hiervan is extra gezelligheid langs de route te creëren en op termijn de 

optocht een financiële injectie te geven. 

Omdat de muziektent (waar het defilé altijd wordt afgenomen door de Stadsprins en B&W) wordt verplaatst naar het einde 

van de optochtroute in de Luttekestraat tegenover café De Kleine, zal op de beschikbare ruimte op het Gasthuisplein een 

enorme tribune worden opgebouwd van maar liefst 320 zitplaatsen en 12 verdiepingen hoog. Er tegenover zal een klein 

podium worden neergezet waar kapellen en andere artiesten kunnen optreden om de sfeer er alvast in te brengen. Als 

persoonlijke optochtsponsor kan men voor het bedrag van € 11,- plaatsnemen op de tribune, welke vlakbij café De 

Gezelligheid zal komen te staan.  
Vanaf 13.30 uur zal de tribune geopend zijn en tot aan 

het voorbijkomen van de optocht zullen er live optredens 

zijn van diverse artiesten en kapellen. Iedereen die hier 

graag aan wil meedoen kan zich opgeven via 

sassendonkseoptochttribune@gmail.com. 

Tevens is er bediening op de tribune en kan men 

betalen met het carnavalsmuntien. Voor een hapje wordt 

uiteraard gezorgd. 

De toegangsbewijzen voor deze unieke gebeurtenis zijn 

te koop bij café De Gezelligheid en, indien nog 

voorradig, op carnavalszaterdag bij de tribune. Het 

artiestenprogramma en verdere info is te volgen op 

Facebook Sassendonkse Optocht Tribune – SOT. 
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Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

     Route Sassendonkse carnavalsoptocht 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep 

Als er mensen zijn die het leuk vinden om tijdens de optocht te helpen met de begeleiding.  

Meld je dan aan via: 

     genootschap@eileuvers.nl 

 

 

Vanaf 13:33 uur wordt u geïnformeerd 

waar de optocht zich bevindt via 

Twitter@eileuvers  

en Facebook  

www.facebook.com/eileuvers 

Vertrek vanaf wethouder Alferinkweg 

Hortensiastraat 

Assendorperstraat 

Groot Wezenland 

Wilhelminasingel 

Gasthuisplein 

Oude Vismarkt 

Grote Markt 

Eindigt in de Luttekestraat 

mailto:genootschap@eileuvers.nl
http://www.facebook.com/eileuvers
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Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

 

 

 

 

Ni'je versie 2.0, dat is: 

gezellig samen zijn, leuke buuts, tussendeur mètblèren met Nederlandstalige nummers en 'n 

verrassende act. 

Alaaf Proaters van Sassendonk! 
 

Weej de örganisasie van t concour d’ouwe oer hebben eurd dat er in Sassendonk leuke proaters bint!  

Doarumme willen weej oe graag uutneudigen um gezellig mèt te doen an 't concour op Zundag 2 maart 2014. 
 

Ie kunt oe kunsten vertonen in de Tente vanaf 12.00 uur. Dus ie kunt rustig noar de kerke. 

De tente is lös om 11.11uur, natuurluk is iederiene van herte welkom umme te euren, zien, zingen en proaten!  Het motto 

is… Wie goan plat in de tente! 
 

Weej de örganisasie zullen ‘t zeer op pries stellen ai gewoon gezellig effen langskomt, maar nog leukerder is aj gezellig in 

de tonne wilt kommen proaten.  
 

Ie kunt oe anmelden beej:  Hans Morsink: 06 81093773 Lia Volkers: 06 14848140 

Email: hans.morsink@ziggo.nl Email: volkerslia@home.nl 

 

Wie hopen snel een beriggie van oe te ontvangen. 

Met de ertelukke groeten van Hans en Lia. 

 

 

Sassendonkse sterren worden ontdekt bij de “Kiek Op Wie Liek ie Komputiesie” 
 

Op de zondagavond van het carnavalsweekend wordt al sinds jaren “de Kiek Op Wie Liek ie Komputiesie” gehouden. Dit 

is dan ook met recht een carnavalskraker waarbij carnavalsvierders zich eens een grote ster of beroemdheid mogen 

wanen. 

Verkleed als artiest wordt op het podium een act neergezet die door Prins Paulus I en zijn adjudanten Knoop & Strik wordt 

beoordeeld op de gelijkenis met de echte ster, originaliteit, kwaliteit en de mate waarin het publiek vermaakt wordt. Dit 

hoeft dus niet per se een zangact te zijn maar het mag bijvoorbeeld ook een goochelact of een buut zijn. Het maakt niet 

uit, als je maar in de huid van je idool kruipt. 

De presentatie van deze hossende en swingende happening is dit jaar 

weer in handen van Vorst HePpie & Co die als vanouds garant staan 

voor een daverende avond. De entree is natuurlijk gratis! 
 

Dit jaar vindt de “Kiek Op Wie Liek ie Komputsie” plaats op zondag 2 

maart in Timeless/Bloopers en start om 21.11 uur. 

Wie mee wil doen, kan zich opgeven bij Hans Morsink via e-mail: 

hans.morsink@ziggo.nl onder vermelding van deelname “KOWLIK”. 

Op de avond van de Komputiesie kan men zich nog aanmelden, mits er 

nog ruimte in het programma is. We hebben de eerste aanmeldingen al 

binnen, dus geef je snel op! 

Concour d'ouwe oer  

ni'je versie 2.0  

mailto:hans.morsink@ziggo.nl
mailto:volkerslia@home.nl
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Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: 

Kijken we nog even terug. 

 

Prins Paulus I: het stralend, verbindende middelpunt tijdens zijn receptie 

als Stadsprins van Sassendonk.  

 

Traditioneel vindt twee weken voor het carnaval de receptie van de Stadsprins 

van Sassendonk plaats. Zondag 16 februari jl was het weer zover. Prins Paulus I, 

Prins der Eileuvers en Stadsprins van Sassendonk en zijn adjudanten Strik en 

Knoop recipieerden in Grand Café Restaurant Urbana.Het werd heel gezellig. 

Het was die zondagmiddag een zoete inval van bevriende 

carnavalsverenigingen, groepen, betrokken carnavallisten en relaties. Prins 

Paulus I heeft als motto gekozen: ‘Carnaval verbindt, waar Sassendonk begint’. 

Daarom heeft hij in de afgelopen periode bij carnavalsverenigingen en -groeperingen op straat, in de kroeg, maar ook via 

de sociale media verbinding gezocht met alle Sassendonkers. Voor het volledige verslag zie onze vernieuwde website: 

http://eileuvers.nl/seizoen20132014/externe-receptie-prins-paulus/ 

 

Prinses Ilse geniet van de warme aandacht tijdens haar receptie als Prinses 

van de Eipiepers en Stadsjeugdprinses van Sassendonk. 

 

Prinses Ilse hield gelijk met Prins Paulus op zondag 16 februari jl. in Grand Café 

Restaurant Urbana haar receptie als Prinses van de Eipiepers en Stadsjeugdprinses 

van Sassendonk. Het eerste gedeelte, de interne receptie, was vroeg op de middag 

zodat Prins Paulus, Prins der Eileuvers, ook in de gelegenheid was haar te 

feliciteren. Samen met haar adjudanten Sanne en Julia genoot ze met volle teugen. 

Voor het volledige verslag zie onze vernieuwde website: 

http://eileuvers.nl/seizoen20132014/receptie-jeugdprinses-ilse/ 

 

 

Geslaagde avond Seniorencarnaval 

 

Zoals meer activiteiten dit jaar kende ook het Seniorencarnaval vernieuwingen. Zo vond deze avond voor het eerst plaats 

bij Diff Dancemasters, in de Goodlife Company. Een zeer goede keuze, alles 

was piekfijn voor elkaar. De commissie had bovendien gezorgd voor een mooie 

avondvulling, met een variatie van dans, acrogym, zang, humor en natuurlijk de 

uitreiking van meerdere gouden, zilveren en bronzen onderscheidingen. 

Natuurlijk is deze avond door onze fotografen 

goed in beeld gebracht; de foto’s zijn te vinden 

op onze website (in het menu onder foto’s). Al 

met al was deze avond een mooie opwarmer voor het echte carnaval. Commissie 

Seniorencarnaval bedankt! 

 

 

Agenda carnaval in Sassendonk vrijdag 28 februari t/m dinsdag 4 maart 2014  

Voor de volledige agenda zie de carnavalskrant of onze vernieuwde website: 

http://eileuvers.nl/agenda/ 
 

 

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

http://eileuvers.nl/seizoen20132014/externe-receptie-prins-paulus/
http://eileuvers.nl/seizoen20132014/receptie-jeugdprinses-ilse/
http://eileuvers.nl/agenda/
mailto:nieuwsbrief@eileuvers.nl

