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Babbeltje van de veurzitter
Beste carnavalsvrienden,
Het is weer zover, Sinterklaas zit er weer warmpjes bij in Spanje en het afgelopen jaar is
inmiddels alweer een tijdje geleden met veel vuurwerk afgesloten, het is dus weer de hoogste
tijd voor een knallend en bovenal spetterend carnaval.
De prins van “De Zotte Zwanen” is bekend en staat te popelen om er een grandioos en
onvergetelijke happening van te maken.
“De Zotte Zwanen” zijn een begrip in Eindhoven en weten elk jaar weer een groot
carnavalspubliek naar hun residentie aan de Strijpse Lievendaalseweg te trekken, elk jaar
zorgen we met een afwisselend carnavalsprogramma voor veel plezier van jong en oud.
Vele mensen uit De Lievendaal en Het Drents Dorp maar ook van ver daar buiten weten de
familiaire sfeer bij “De Zotte zwanen” te waarderen.
Ook dit jaar hopen we weer dat vele mensen de weg naar ons “Zotte Zwanenpaleis” weten te
vinden, want……….. Alleen kunnen we niets, met z’n allen kunnen we het maken!
Verderop in dit boekje kunt u lezen wat voor activiteiten we dit jaar voor u en uw kinderen in
petto hebben, dus rest ons niets anders dan u een bijzonder plezierig carnaval toe te wensen.
U vind ons in het “Zotte Zwanenpaleis” aan de Lievendaalseweg 3 in Eindhoven, ook het
thuishonk van vele andere actieve verenigingen.
U bent van harte welkom tijdens onze activiteiten en de toegang is alle dagen volledig gratis
maar niet voor niets.
Personen onder de 16 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassenen
(> 21 jaar).
Met carnavaleske groet en tot ziens bij de zotte zwanen,
Namens het bestuur en de leden,
Ad van Gennip
(Voorzitter/Vorst)
Salaai…………………………
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Hoe het ooit begon:
CV De Zotte Zwanen werd 28-10-1971 opgericht door een aantal vrienden, waaronder oudvoorzitter Harrie van den Heuvel, met als doel gezellig carnaval te vieren.
De eerste bals werden gehouden in café De Plaggenhut in de plaggenstraat, een kleine maar
oergezellige gezellige kroeg. Anneke en Toon zorgde er voor dat niemand wat tekort kwam, je
kon altijd bij hen terecht . De raad at zelfs gewoon met hen mee.
Als je moe was van het vele feest vieren kon je gewoon naar boven om even op adem te komen.
Zo was er ook een broodjes bar daar stonden Toon en Dien.
Anneke en Toon organiseerde ook vaak mosselavonden. Gezelligheid kende hier geen tijd, vele
van ons hebben elkaar hier leren kennen, een enkeling is inmiddels getrouwd, hebben kinderen
en komen nu met hun kinderen naar onze vereniging . Helaas moest Anneke haar activiteiten
stoppen vanwege haar gezondheid en moesten we op zoek naar een andere locatie.
Buurtcentrum “Oes Hoes”
Dat werd uiteindelijk Gemeenschapshuis Oes Hoes, wat even wennen was, maar door de inzet
van iedereen werd het ook daar een gezellige boel.
Het werd zelfs zo gezellig dat er een groepje vrienden actief werd en een vriendenclub
oprichtten. Zij organiseerden nevenactiviteiten voor onze vereniging.
“Circulo”
Oes Hoes werd op haar beurt ingeruild voor Circulo en ook hier hadden we weer een gezellige
tijd, we kregen zelfs voor het eerst een Prinses.
“vv.L.E.W.”
Niet lang daarna zaten we in onze vierde residentie, de sportkantine van L.E.W. Ook hier
werden we iedere keer weer hartelijk ontvangen, het personeel stond er iedere keer weer van te
kijken dat de vereniging zo actief en behulpzaam was, helaas noopte de omstandigheden in
Drents-dorp (door woningsloop kwamen we achteraf gelegen van de bewoonde wereld terecht)
om afscheid te nemen van deze residentie.
Gemeenschapcentrum “Lievendaal”
Inmiddels heden hebben wij ons thuis gevonden in gemeencentrum LIEVENDAAL aan de
LIEVENDAALSEWEG 3 in Eindhoven. Ook hier gaan we er weer een doldwaze boel van
maken…………….
En als wij geen zin meer hebben? Dan nemen onze kinderen het wel van ons over.
Onze vereniging is aangesloten bij de Federatie Eindhovense Carnaval
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Doe ook mee met

Onze loterij
En maak kan op vele prijzen!
Prijzen zijn voor jong & oud

Zal tijdens de
carnaval
1 meter bier
weggeven
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Dagelijks Bestuur
Voorzitter:
Ad van Gennip
Telefoon: 06-25252153
E-mail: voorzitter@cvdezottezwanen.nl
Secretaris:
Dennis van der Sommen
Telefoon: 06-22077113
E-mail: secretaris@cvdezottezwanen.nl
Penningmeester:
Henri Usherwood
Telefoon: 040-2521308
E-mail: penningmeester@cvdezottezwanen.nl
Bestuursleden:



Harrie van den Heuvel
Dorothé Riet

Secretariaat:
CV de Zotte Zwanen
Postbus 933
5600 AX Eindhoven
-
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Raad van Elf:











Rick Overbeek
Ad van den Hout
Giovanni Overbeek (Prins)
Eric Dedecker
Alex Pleijte
Harrie Reijnders
Rob van der Sommen
Jos Usherwood
Ralf van Zon
Nico Grootenboer

www.vds-soundservice.nl
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Hofchauffeur:


Rick Overbeek

Hofnaaister:


Lia Usherwood

Dames van de Zwanen:













Wendy van Elk
Francien van den Heuvel
Ann Overbeek-Usherwood (Hofdame)
Miranda Schoormans
Lia Usherwood
Nicole van Wijk
An Sanders
Daphne Bos
Tonny Pijnenburg
Sabina Geerts
Indy van Gennip (jeugd)
Joanne Grootenboer (jeugd)

Leden van de Zwanen:









Gerard van Kasteren
Els van Kasteren
Rinus van Och
Francien van Gessel
Ronald van de Heuvel
Patrick Pelle
Wilma Verstraaten
Kevin Peter
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Ere-galerij
ERE – lid der Zotte Zwanen
Harrie van den Heuvel

ERE – lid der Zotte Zwanen
George Usherwood †
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Prins Giogeorge
Naam: Giovanni Overbeek
Geboortedatum: 31/10/1998
Geboorteplaats: Veldhoven
Hobby’s: Fitness
Lid sinds: 2013
Favoriete muziek: Carnaval en een beetje van alles
Favoriete film: Fast and Furious
Favoriete boek: Harry Potter
Favoriete sport: Fitness en Voetbal
Favoriete polonaise nummer:
Favoriete eten: Italiaans
Favoriete drinken: Flugel
Drinkt tijdens carnaval: Wodka redbull
Leukste dag tijdens carnaval: Dweilen
Wie zou je graag eens ontmoeten:
Jochem Meyer
Hekel aan: mensen die klagen
Trots op: Mijn Opa
Tijdens carnaval 2018 hoop ik dat: We een mooi
en gezellig jaar hebben. Samen kunnen we het
maken

Pagina 9

Adjudant Henry
Naam: Henry Usherwood
Geboortedatum: 11-05-1956
Geboorteplaats: Eindhoven
Hobby’s: Mountainbiken
Lid sinds: 1995
Favoriete muziek: Rock en roll
Favoriete film: Torning inferno
Favoriete boek: Matt Lynn – vuurkracht
Favoriete sport: Fietsen
Favoriete polonaise nummer: Doe het nooit meer
Favoriete eten: Chinees
Favoriete drinken: Bier
Drinkt tijdens carnaval: Bier
Leukste dag tijdens carnaval: Zondag
Wie zou je graag eens ontmoeten: De koning
Hekel aan: afspraken niet na komen
Trots op: Zotte Zwanen
Tijdens carnaval 2018 hoop ik dat: We een gezellig feest hebben
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Hofdame Henriette
Naam: Ann Usherwood-Overbeek
Geboortedatum: 23/04/1964
Geboorteplaats: Eindhoven
Hobby’s: Fitness en Wandelen, Carnaval
Lid sinds: 2012
Favoriete muziek: Rock en Roll en Carnaval
Favoriete film: Ghost
Favoriete boek: 50 tinten grijs
Favoriete sport: Fitness en Wandelen
Favoriete polonaise nummer: Anton
Favoriete eten: Indonesisch
Favoriete drinken: Hugo
Drinkt tijdens carnaval: Hugo of Wodka – jus orange of bier
Leukste dag tijdens carnaval: vond dweilen altijd leuk,maar samen uit eten
vind ik ook geweldig en daarna naar een vereniging.
Wie zou je graag eens ontmoeten: Steven seagal
Hekel aan: klikkers
Trots op: Giovanni
Tijdens carnaval 2018 hoop ik dat: Dat we een geweldig jaar tegemoet gaan.
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Oud prinsen en prinsessen der Zotte Zwanen
1972 Servie van der Velden †
1973 Kees van Meer †
1974 Martin van de Gevel
1975 Kees van Meer †
1976 Joep Bloks
1977 Harrie van den Heuvel
1978 Leo Senders
1979 Nico Alberts †
1980 Leo Senders
1981 Henri Timmers
1982 Tiny Mercks
1983 Koen Knaapen
1984 Gerard Gabriels
1985 Hans van Houtert
1986 Wim Zwegers †
1987 Piet Riet
1988 Henri Timmers
1989 Piet Riet
1990 Wim Bruintjes
1991 Max Domselaar †
1992 Kielenjaar
1993 Max Domselaar †
1994 Erik van den Heuvel
1995 Chris de Beer
1996 Nico Grootenboer
1997 Leo van Kasteren
1998 Tony Schwarts
1999 Ad van Gennip
2000 Henry Usherwood
2001 Dirk Usherwood
2002 Anne Overbeek-Usherwood
2003 Nico Grootenboer
2004 Mona Vos
2005 Tulay Cakaci
2006 Nico Grootenboer
2007 Henry Usherwood
2008 Erik van den Heuvel
2009 Jos Usherwood
2010 Henry Usherwood
2011 Wim Bruintjes
2012 Berry van den Hoogen
2013 Berry van den Hoogen
2014 Marleen Verstraaten
2015 Henry Usherwood
2016 Sjaak van Elk
2017 Wendy van Elk
2018 Giovanni Overbeek

Het is mogelijk dat er bij sommige prins(ses)ennamen een foutief jaartal staat,
Gezien De Zotte Zwanen in hun 47 ste levensjaar actief zijn is er over enkele jaartallen
getwijfeld

Pagina 12

Pagina 13

Pagina 14

Oud prinsen en prinsessen der Zotte Zwanen
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Anti-kater ei ontbijt
Het anti-kater ei staat als beste bekend als het gaat over het verminderen van een
kater. Probeer het zelf maar eens aan de hand van dit recept!
Bereidingstijd: 10 minuten
Wachttijd: 0 minuten
Aantal personen: 1

Ingrediënten








2 eieren
2 plakken kipfilet (spek of ham als je varkensvlees eet)
Een aardappel
Een sjalotje
Een teentje knoflook
Paar champignons
4 grote sinaasappels

Materialen



Pan
Sinaasappelpers

Bereiden
Rasp de aardappel grof. Snipper de sjalot. Snijd de champignons in dunne plakjes. Doe
een flinke scheut olijfolie in de pan en bak het aardappelraspsel tot het bruin en
knapperig is en strooi er vast wat zout overheen. Doe de champignon plakjes erin,
even bakken. Voeg de sjalot en knoflook toe en bak even mee. Scheur boven de pan
de plakjes vleeswaar en laat ook even meebakken. Over dit geheel heen breek je 2
eieren en probeer de dooier heel te laten. Terwijl het ei gaar wordt pers je de
sinaasappels zodat je heerlijke jus hebt. Dan schep je de eieren uit de pan en leg ze op
een bord. Als je wilt kun je er ook nog gerapste kaas overheen strooien. Serveer.
Resultaat

Pagina 16

Pagina 17

Ook Cv De Zotte Zwanen kent gelukkig het fenomeen sponsoring in natura. Het gaat dan
niet alleen om de mensen die de prijzen voor de loterij beschikbaar stellen maar ook om de
roggebrood met zult, snoep voor de kindercarnaval, een weggevertje voor de senioren en
nog veel meer.
Mensen en bedrijven die ons een warm hart toedragen sponsoren ons voor minimaal
€ 11,= per jaar en zijn daarmee automatisch lid van de club van 11. In onze residentie komt
een speciaal wandbord te hangen waarop dan keurig jouw naam of bedrijfsnaam wordt
gehangen.
Wil jij ook lid worden van onze Club van 11 ? Stuur ons dan gerust een mailtje en wij
nemen contact met jou op !

Donateurschap

€ 11,=

Er zijn nog meerdere vormen van reclame maken binnen onze vereniging.
Wilt je daar meer over weten?
Neem dan gerust even contact met ons op via: sponsoring@cvdezottezwanen.nl

Donateurs:







Bertje Tops
Harrie Reijnders
Jet Reijnders
Slagerij Verberne
Feestverzorging van den Hurk & Geudens
Organisatie van de Harrie Mateussen Cup
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Hoofdsponsor van D’n Zotte Buut
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Prinswisseling 2018
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Het carnavalsgevoel van Indy………
Hallo Zotte Zwanen,
Ik mag van Papa (Voorzitter) en Dennis (Secretaris) dit jaar iets vertellen over carnaval.
Al toen ik nog niet geboren was ging ik met papa maar vooral mama, want toen woonde ik
nog in haar buik mee naar de zotte zwanen.
Dus ik kon al die liedjes al toen ik voor de eerste keer echt mee ging, dat was bij LEW en als
ik dan moe werd ging ik gewoon liggen slapen, soms in de bestuurskamer, soms gewoon in
de zaal, want iedereen lette op mij.
Ik had een knalroze prinsessenjurk aan en toch vroeg iemand aan mama is het een jongetje
of een meisje?
Nou ik denk dat die mevrouw iets gedronken had.
Eerst mocht ik alleen overdag mee en moest dan s’avonds bij opa en oma die mij dan op
kwamen halen, slapen.
Dat vond ik niet altijd even leuk hoor, ik wou blijven…
Wat ik ook heel leuk vind is samen met papa zingen met de bejaardenmiddag, misschien
doen we dat dit jaar weer.
Wat ik het leukste vind is opkomen met de vereniging, ik mag dan voorop lopen omdat ik
nog net iets kleiner ben dan mama.
Ik denk dat volgend jaar mama wel voorop loopt.
Op school heb ik een spreekbeurt gehouden over carnaval en daar kreeg ik een heel goed
punt voor.
Ik moest een keer bij de GGD zijn en die mevrouw vroeg toen ben jij lid van een vereniging?
Ja zei ik, bij De Zotte Zwanen!!
Ik hoop dat carnaval dit jaar weer als altijd heel leuk is en ik heb er heel veel zin in, jullie
ook?
En ik vind de kleren van Giovanni, Henri en Ann heel mooi.
En nou weet ik niet meer wat ik moet schrijven hoor.
Doei..
Indy van Gennip xxx
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Lid worden
Beste carnavalvriend(in),
Lijkt het jou leuk om je in te zetten voor een bloeiende vereniging en
met ons carnaval te vieren in ‘t zotte zwanenpaleis.
Dan kun je nu lid te worden van onze vereniging.
Wij heten je dan van harte welkom bij onze Zotte Zwanenfamilie
Geniet o.a. van gereduceerde consumtieprijzen, voorrang bij
kaartverkoop van Zotte Zwanenactiviteiten en meer……..
Ook zijn wij altijd op zoek naar (actieve) leden in de raad van elf.
Wat kost een lidmaatschap?
Gouden lidmaatschap: voor de actieve leden (raad van 11 en (actieve) vrouwen)
Per maand € 5,70
Per jaar
€ 68,40 (inclusief bonnen)

Zilveren lidmaatschap:
Per jaar
€ 25,= (vooruit betalen) u ontvangt geen bonnen maar kunt tegen
gereduceerd tarief bonnen kopen bij onze penningmeester.
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