
 

Het was geweldig 

 

Eileuvers en Eileuverinnekes, het carnaval is 

weer voorbij. Wij Prins Paulus, Prinses Ilse en 

onze adjudanten Sanne, Julia, Knoop en Strik 

hebben genoten. Genoten van al die 

enthousiaste carnavalsvierders die, 

gezamenlijk, dit Sassendonkse zottenfeest tot 

een geweldig festijn hebben gemaakt.  

Of het nu was het opzetten van het Jeugdnest, de start, het gezamenlijk opzetten van het Eileuvernest, 

de intocht, de brugact, de sleuteloverdracht, de optocht, de 

Carnavalsmis, het Concour d’ouwe Oer, het kindercarnaval, 

Kiek op wie Liek ie, het Carnavalsconcert, ’t is weer 

Moandagfeest, een 

Sponsorloop, de 

Prinsenkaraoke, 

het neerhalen van 

het Jeugdnest, de 

Slotavond, het 

neerhalen van het 

Eileuvernest of de 

afname van onze steken wij genoten van ieder moment. Ook 

het feest en de reuring op straat, in de tent 

en de vele Sassendonkse carnavalscafés 

was buitengewoon. Overal troffen wij de 

verbinding die in het stadhuis zo symbolisch werd 

neergezet. Wij hebben het gevoel dat samen met u 

onze missie is geslaagd en het carnaval 2014 een 

grote verbintenis is geworden.  

 

Nogmaals namens ons zessen 
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Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: 

 

Wat was het prachtig! 

 

En voor je het weet is het dan al weer voorbij. 

Maandenlang naar uitgekeken, wekenlang hard aan 

gewerkt en dan zijn die vier dagen vol van plezier 

en gezelligheid al weer geweest. Van het opzetten 

van het jeugdnest op vrijdag tot het afnemen van de 

steek op dinsdag. 

Wat waren er weer veel mooie activiteiten. En wat 

was er veel vernieuwing. Het AdjudantenSlim dat de 

brugact voor zijn rekening nam, de Assendörper Geurneuzen die het concert hebben 

overgenomen. De nieuwe tribune op het Gasthuisplein. Maar gelukkig was er ook veel 

traditioneel moois: de aankomst van Prins Paulus 

en Prinses Ilse op het Zwolse, pardon 

Sassendonkse station, de ludieke sleuteloverdracht op het stadhuis, de optocht die 

ook dit jaar weer van grote klasse was, het Concours d’Ouwehoer, kindercarnaval, 

Kiek Op Wie Liek Ie, het concert, de 

Prinsenkaraoke. En zo kan ik nog wel 

even doorgaan. 

Ik feliciteer Sassendonk met zoveel 

mooie carnavalsactiviteiten. En dank aan 

al die stille werkers op de achtergrond: de websitebeheerders, de mensen van 

de versiering, de wagenbouwers en -begeleiders, de optochtorganisatie en -

jury. Maar ook de mensen van de 

gemeente die de hekken langs de 

optochtroute zetten (en weer 

ophalen) en de busroutes omzetten, 

de politie die waakt over ons aller veiligheid, al die mensen in de horeca die ons 

van een natje en een droogje voorzien, Dank voor jullie onmisbare bijdrage aan 

het mooiste publieke feestje van het jaar. 

En nu is het weer even een tijdje stil. Gelukkig hebben we de foto’s nog! 

 

Jaap Hagedoorn, Voorzitter cv de Eileuvers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een volledige foto-overzicht zie onze vernieuwde website:http://eileuvers.nl/agenda/  
 

 

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