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Babbeltje van de voorzitter
Voor u ligt alweer een nieuwe editie van het Zotte Buukske.
Dit had niemand verwacht, er waren de laatste tijd vele namen de revue gepasseerd, maar
hier had niemand aan gedacht. Zijne Dorstlustige Hoogheid Prins Hendrikus regeert deze
periode samen met zijn charmante Hofdame Augustina over het Zwanenrijk!
Onze Prins en Hofdame zullen u vier dagen lang meenemen in een wereld vol feest en plezier
in het Zotte Zwanenpaleis zoals gemeenschapshuis Lievendaal aan de Lievendaalseweg 3 in
Eindhoven is omgedoopt tijdens deze 4 doldwaze dagen.
“De Zwaantjes” zijn een begrip in Eindhoven en verre omgeving en we weten elk jaar weer een
afwisselend carnavalsprogramma voor jong en oud in elkaar te zetten. Vele mensen weten de
familiaire sfeer bij de “zwaantjes” te waarderen. We zeggen niet voor niets:

Alleen kenne we niks, met z’n alle kenne we ’t maken!
En daarom maken we ons na deze carnaval op voor onze 44e verjaardag welke we in het
weekend van 24 en 25 oktober 2015 uitgebreid zullen gaan vieren, maar daarover wordt u in
een later stadium uitgebreid geïnformeerd.
Tijdens een jubileumjaar is ook een moment van bezinning op zijn plaats. Ik denk dan aan al
degenen die dit heuglijke feit niet meer met ons mee kunnen vieren. Ook zij hebben zich
ingezet voor de vereniging en er zo voor gezorgd dat De Zotte Zwanen binnenkort hun 44 e
verjaardag mogen vieren. Verderop in dit boekje kunt u lezen wat voor activiteiten we dit jaar
voor u en uw kinderen in petto hebben, dus rest mij niets anders dan u een bijzonder plezierige
carnaval toe te wensen.
Tot slot wil ik alle (oud-)leden, bestuursleden, sponsoren en donateurs die zich voor onze
vereniging inzetten en ingezet hebben van harte bedanken en hoop ik samen met hen op 24
oktober 2015 het glas te heffen op het 44 jarig jubileum van CV De Zotte Zwanen
Namens Prins Hendrikus en zijn gevolg,
Salaai.
Ad van Gennip, (Trotse) Voorzitter van Carnavalsvereniging De Zotte Zwanen
Toegang is alle dagen gratis vanaf 16 jaar.
Jonger dan 16 jaar? Dan geldt alleen toegang onder begeleiding van > 16 jaar of ouder
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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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5 Tips om veilig thuis te komen na het carnavallen
Ga geen moeilijke dansjes doen met een vrouw op een klein podium, dat is alleen voorbehouden
aan musicalsterren en zelfs hun moeten heel lang trainen om dat goed voor elkaar te krijgen.
Laat dat vrouwtje gewoon staan, laat je eigen met ondersteuning van het podium halen en zet een
normale polonaise in. Anders val je met het vrouwtje in je armen van het podium, zie je eerst
oranje en blauw van de pijn en heb je je arm uit de kom.

Drink niet teveel Schrobbelèr als je ook bier aan het drinken bent, er zijn mannen die er een sport
van maken de andere zo snel mogelijk teut te krijgen,
Zeker als je pas nieuw bent bij zo’n groep wil dat nog wel eens gebruikt worden als een soort
ontgroeningsritueel.
Voor je het weet doe je over een ritje naar huis een uurtje of vier waar je normaal misschien een
kwartiertje onderweg bent.

Als je toch Schrobbelèr wil drinken, houd het dan bij kleine glaasjes, ook wel borrelglaasjes
genaamd, sommige kasteleins kijken o het einde van de avond niet meer zo nauw en voor je het
weet zit je gewoon longdrink glazen Schrobbelèr achterover te gieten, voor dat je het weet zit
ineens heel je gezicht onder de schrammen omdat je de stoeprand ineens van heel dichtbij zag.
Gebruik de toiletpot vandesbetreffende horecagelegenheid dan als tijdelijk kussen.

Drink niet teveel als je je kinderen bij hebt, of vergeet ze in ieder geval niet.
Je weet wel hoe dat gaat, je zit bij een of andere bar en je pakt een lekker pilsje, ja mannen dan
wil je op een gegeven moment niet meer weg en dat komt omdat je dan weer behoorlijk de weg
kwijt bent.
Vergeet niet om die klein mannen een beetje te voederen al is het maar met en frietje of een
frikandelletje en belt dan je je vrouw om de kinders op bed te leggen.

Las een rustdag in na een avondje doorhalen natuurlijk kan het bier na ik noem maar een zijstraat,
een avondje carnavallen In het Strijpse verkeerd vallen of kruipt de Schrobbelèr waar het normaal
gesproken niet kan gaan.
Natuurlijk val je wel eens met je fiets in de bosjes of maak je een duik in een of andere sloot. Ga
dan de ochtend daarop even lekker wandelen, maar doe dat niet met Prins Hendrikus want die
loopt meer dan 20 in het uur en dan kom je er nadien achter dat je je knie aan diggelen hebt
gelopen, daar voel je natuurlijk niets van met al die alcohol.
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Lichtpuntjes:
Soms zijn ze groot,
Soms zijn ze klein
Je hoeft ze niet te zoeken,
Je kunt er ook eentje zijn!
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Bestuur

Voorzitter

Ad van Gennip
040-2117585
voorzitter@cvdezottezwanen.nl

Penningmeester

Henri Usherwood
040-2521308
penningmeester@cvdezottezwanen.nl

Bestuurslid

Harrie van den Heuvel

Bestuurslid

Nico Grootenboer

Bestuurslid

Dorothé Riet

1e Afgevaardigde
FEC

Ad van Gennip

Webmaster

Dennis van der Sommen
webmaster@cvdezottezwanen.nl
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Raad van Elluf

Ad van Gennip

Benno Verstraaten

George Usherwood

Nico Grootenboer

Harrie van den Heuvel

Ad van Hout

Harrie Reijnders

Ralf van Zon

Dennis van der Sommen
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Sjaak van Elk

Raad van Elluf

Jos Usherwood

Lorenzo Koch

Giovanni Overbeek

ERE-leden der Zotte Zwanen

Harrie van den Heuvel
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George Usherwood

Carnavalsgevoel van…Doortje
Mijn vader is geboren in Oeteldonk of wel ‘s-Hertogenbosch, Den Bosch voor de doorsnee
Brabander.
Tot mijn veertiende jaar heb ik Carnaval gevierd in Den Bosch, wij zelf woonde met het gezin in
Eindhoven, mijn moeder was een echte Eindhovense, toch togen wij ieder jaar weer richting de
hoofdstad van Brabant.
In het begin vond ik aan de Carnaval in Eindhoven echt helemaal niks aan, ik was in het Bosche
gewend om achter de muziekskes aan te gaan, dweilen van kroeg naar kroeg, dat was gezellig,
hier konden ze dat helemaal niet…………..
Ik ben pas weer carnaval gaan vieren toen mijn man Piet alweer een paar jaar bij de Zotte
Zwanen was, dat was in 1976…….
Aan de eerste carnaval vond ik weinig aan, de club had twee dames en die zaten altijd aan de
bar, daar hield ik helemaal niet van, nu nog niet; ik ben geen bartype.
Het jaar daarop is Francien (van Harrie) met mij gaan “rondlopen” toen begon het ook voor mij
pas weer gezellig te worden, we hebben van alles met elkaar meegemaakt door de jaren heen
en we zijn nog steeds trouwe maatjes.
Ik weet nog goed: ‘waren daar twee mannen; “Bassie en Adriaan”, een van hen had een grote
baard en die probeerde Francien te versieren, toen ik riep blijf van haar af wij horen bij elkaar
droop íe met zijn staart tussen zijn benen af, we hebben er nooit geen last meer van gehad.’
Die goeie ouwe tijd, jarenlang waren we Hepie en Hepie, we hebben zelfs met singletjes en
cassettebandjes als onderscheiding rondgelopen, vroeger was alles anders en kon veel meer.
Nu moet je veel meer oppassen als je iets doet.
In die tijd zat Piet nog in het bestuur……
Ikzelf zit nu zo’n twintig jaar in het bestuur, eerst hielp ik Leo (van Kasteren) met het
secretariaat, na zijn afscheid van de vereniging heb ik die functie op me genomen en heb dat
een aantal jaren met plezier gedaan.
Nu vertegenwoordig ik nog altijd de vrouwen in het bestuur en organiseer samen met Francien
de ouderenmiddag en de Loterij, waar we al maanden van te voren de prijsjes voor bij elkaar
zoeken!
Één ding veranderde in al die jaren nooit: Francien en ik gaan traditioneel met carnaval lekker
uiteten bij van der Valk!!
Veel plezier deze carnaval en groetjes van Door. (Dorothé Riet)
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Prins Hendrikus
Naam:
Henry Usherwood
Geboortedatum:
11-05-1956
Geboorteplaats:
Eindhoven (Lampegat)
Hobby's:
Wandelen en fietsen
Lid sinds:
1-11-1994
Favoriete artiest:
John Wayne
Favoriete film:
Langste dag
Favoriete boek:
POOLBASIS ZEBRA (ALISTER MACLEAN)
Favoriete sport:
Wielrennen
Favoriete dans:
Tango
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:
Niet op tijd komen
Trots op:
CV De Zotte Zwanen
Tijdens carnaval 2015 hoop ik dat:
Het leuk en zonder problememen verloopt
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Hofdame Augustina
Naam:
Ann Usherwood - Overbeek
Geboortedatum:
23-04-1964
Geboorteplaats:
Eindhoven
Hobby's:
Koken
Lid sinds:
2014, was in 2001/2002 ook lid geweest.
Favoriete artiest:
Toe Maar, Safri duo, Swaggie
Favoriete film:
Dirty Dancing
Favoriete boek:
Vijftig grijze tinten
Favoriete sport:
Fitness, Voetbal
Favoriete dans:
Rock ‘n Roll
Favoriete eten:
Indonesisch
Favoriete drinken:
Wijn
Drinkt tijdens carnaval:
Bier, Wodka jusorange
Leukste dag tijdens carnaval:
Dweilen, helaas doen we dit niet meer.
Wie zou je graag eens ontmoeten:
Ik zou het niet weten.
Hekel aan:
Ruzie, slechte muziek tijdens carnaval.
Trots op:
Mijn moeder dat ze aanwezig is geweest bij de Prinsenwisseling.
Tijdens carnaval 2015 hoop ik dat:
Dat het heel druk word en gezellig, veel dansen en feesten.
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Geschiedenis van Carnaval.
Carnaval is een feest van vreugde en zotten. We vieren het elk jaar weer opnieuw en
gaan verkleed in de mafste kostuums. Maar hoe is carnaval eigenlijk ontstaan? En
waarom wordt het bijna niet gevierd in het noorden van Nederland? Voor die antwoorden moet je terug in de geschiedenis om op zoek te gaan naar de oorsprong
van carnaval. Carnaval is namelijk al een oud feest. De meningen over de oorsprong
van carnaval zijn verdeeld. Er zijn over het algemeen 2 theorieën. De eerste zegt dat
het uit de oudheid in de landbouwstreken is ontstaan en de andere zegt dat het met
het christelijk geloof te maken heeft. We zullen ze allebei uitleggen.
Carnaval ontstaan in de landbouwgebieden.
Sommigen beweren dat de verste oorsprong van carnaval gevonden kan worden in
de oudheid. In de landbouwstreken was men ontzettend blij als na de winter weer de
lente (en dus ook de zon) terugkeerde en er weer een vruchtbaar seizoen aanbrak.
Water zorgde voor vruchtbaarheid en ook vrouwen waren het symbool voor vruchtbaarheid. Daarom werd er een kar uit de zee getrokken, omringd met vrouwen. Deze
vrouwen droegen allemaal maskers om de boze geesten te verjagen (wat dus weer
te maken kon hebben met de verkleedpartijen tijdens carnaval nu). Op de kar werd
een god rondgereden, vaak in de vorm van een symbool. Dat was per land meestal
verschillend. In Egypte bijvoorbeeld een houten stier met een zon tussen de horens
(symbool van de zonnewende, dus terugkeer van de zon) en het symbool van de god
Osiris. In Griekenland de god van de vruchtbaarheid, namelijk Dionysos. Tijdens dat
feest ging het er hevig aan toe, de Grieken dronken enorm veel ter ere van Dionysus.
Zij vonden dat mensen die hun verstand nooit kwijt willen raken onverstandig. Dus
feesten en dronken en dansen ze er maar op los. Dionysus, in de Griekse mythologie
de god van de vruchtbaarheid (en god van de wijn), werd later overgenomen door de
Romeinen, die hem de naam Bacchus gaven (de Bacchanalia genoemd). Ook op de
feesten tijdens carnaval van de Romeinen werd flink gefeest en gedronken. Ook
werd er wellustig gezongen en gemusiceerd. Maar ook in andere
landen in de oudheid zijn dus dergelijke rituelen te vinden. Hierin zou de oorsprong
van de optocht gezien kunnen worden: ‘carrus navalis’ betekent ‘kar uit de zee’ of
‘scheepskar’. Dit zou een mogelijke theorie kunnen zijn. Dan zou carnaval dus als
een volksfeest zijn ontstaan.
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AD van GENNIP HOVENIER
* tuinontwerp* tuinaanleg * tuinonderhoud * tuinadviezen *
*vijvers en waterpartijen * beregening * tuinafscheidingen *
*(sier)bestratingen*

Bel voor informatie: 040-2117585-06-25252153
of bezoek onze website:

www.advangennip.nl
Voor particulier, bedrijf en (overheids)instellingen
*AD van GENNIP OUTDOOR CARE AND CLEANING*

www.degoedeoudetijd.com
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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 ????????????????

Het is mogelijk dat er bij sommige prins(ses)ennamen een foutief jaartal staat,
Gezien De Zotte Zwanen in hun 44 ste levensjaar actief zijn is er over enkele jaartallen
getwijfeld
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Wist u dat:
Onze Prins en hofdame Broer en Zus zijn……….
Onze hofdame tevens de eerste Prinses der Zotte Zwanen was……….
Zij vrij goed Engels spreken…………….
Zij zoon en dochter zijn van onze twee oudste leden……….
Onze Prins graag voor sinterklaas speelt……….
Onze Prins een fanatieke wandelaar is…………..
Hij daarom graag voorop in de polonaise gaat…………
Onze hofdame een aardig partijtje Rock and Roll in zich heeft………..
Dit jaar CV De Zotte Zwanen haar 44 jarig jubileum viert………….
We dit zullen doen op 24 oktober met een leuk feest……………
Harrie van den Heuvel de titel veurpruuver van ’t jaor heeft verdient……..
En graag over zunne buik wrijft……………….
Hij en zijn vrouw Francien de enige twee zijn die 44 jaar Zotte Zwaan zijn…………….
Zijn kleindochter Jeugdprinses van Blixembosch is……..
We dit jaar een Single opgenomen hebben……………
Harrie uit handen van de Stadsprins van Lampegat het eerste exemplaar
ontving………….
Wij daarmee in ‘fijnfisjenie-café’ van Omroep Brabant staan…………
We dit niet alleen doen maar met Duo Toe Maar……….
Zij vorig jaar met de tepel van Door in hun oor liepen…………….
Zij toch liever een metertje bier drinken……………….
We nog veel meer van deze ongein kunnen bedenken maar dat nu niet doen……………
Dennis en Ad weer met veel plezier dit boekje voor jullie gemaakt hebben…………
En dat wanneer er een fout in staat je wederom niet bij hun hoeft te klagen……………….
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“Vlees uit eigen stal”
Keurslagerij Nol Verberne
Heezerweg 318
(W.C. Boulevard Zuid)
5643 KN Eindhoven
Telefoon: 040-2114454
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Op Maandag 16 februari 2015 zal er voor de 11 e maal in successie een zotte brunch
georganiseerd worden.
Er wordt gezorgd voor koffie, thee, jus d ‘ orange, water en (chocolade)melk. Verder is er
bruin- en witbrood aanwezig, broodjes en krentenbrood.
Beleg en diverse zoetwaren horen daar natuurlijk ook bij.
Aan de liefhebbers van een gekookt eitje hebben we ook gedacht.
Eigenlijk teveel om op te noemen en waarschijnlijk zijn we nog wel wat vergeten .

Deelname aan de Zotte Brunch kost u slechts € 5,= per persoon en kinderen tot en met 10 jaar
mogen zelfs gratis deelnemen.
Kom op tijd want vol is vol.

Honger gekregen? Geef je dan op bij Harrie & Francien vd Heuvel : 040-2520241
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Keyboard, Synthesize, drum, zang en een brede glimlach vol muziekvariatie. Of dit
mogelijk is? Met het feestduo Toe Maar wel!. Onder het motto 'muziekduo Toe Maar
gevraagd, feest geslaagd' zorgt dit feestduo al meer dan 15 jaar voor de muzikale
inbreng tijdens uw bruiloft, feest, verjaardag. Menig muziekliefhebber kent Duo Toe
Maar wel van radio en TV, waar zij regelmatig te horen/zien zijn met nieuwe singles
en/of videoclips.
Vader en Zoon: de ideale combinatie voor Succes
Duo Toe Maar bestaat uit een Brabants familieduo, vader Emil en zoon Patrick.
Patrick treed hiermee in de voetsporen van zijn vader Emil, die vele jaren ervaring in
de muziekwereld heeft opgedaan. Wellicht doen de vroegere kreten The Peynley
Brothers, Duo Ad Westen en Tony Bass u herinneren aan Emil.
Muziekduo Toe Maar, de uitkomst voor al uw bruiloften, feesten en partijen
Het duo is pas tevreden als u en het publiek op de dansvloer staat! Het repertoire
varieert van Foxtrot tot Wals en van Rock & Roll tot Reggae, uiteraard zijn uw eigen
wensen meer dan welkom! Er zijn teveel mogelijkheden om op te noemen. Welke
muziekstijl er ook wordt gespeeld en gezongen; de sfeer, variatie en gezelligheid
zullen aanwezig zijn!
Met feestduo Toe Maar bent u verzekerd van gezellige, variërende en sfeervolle
uurtjes live muziek.
Voor meer informatie:
www.duotoemaar.nl
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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 ! Wil jij ook adverteren in het zotte buukske en wil je weten wat
dat kost? Dan zijn hier onze prijzen en voor die bedragen wordt jouw advertentie geplaatst
in t zotte buukske. Gewoon doen

A5 € 100,=
Donateurschap

Halve A5 € 50,=

1/4 pagina € 25,=

€ 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
Ad van Hout
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JORU Fashion
Onbetwist de textieldruk Specialist
Wij leveren oa:
Sweaters, Hooded-sweaters, Polo-sweaters, Polo’s,T-Shirts, Caps, Draagtassen

Wij leveren bedrukte of onbedrukte artikelen.
Ook door u aangeleverde kleding kan door ons worden bedrukt
BEL of MAIL VOOR MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK
TEL : 040-2524882 - j.vanruth1@chello.nl
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CV DE ZOTTE ZWANEN verzorgd al jaren uw heerlijk avondje, voor meer info:
BEL: 040-2520241 en vraag naar Harrie of Francien van den Heuvel,
mailen kan ook: sintenpiet@cvdezottezwanen.nl

In december komt na sinterklaas ook de Kerstman op bezoek bij uw
sportvereniging, winkeliersvereniging, personeelsvereniging of gewoon bij u of
uw kinderen op school.
CV DE ZOTTE ZWANEN kan ook uw Kerstfeest compleet maken:
BEL: 040-2117585 en vraag naar Ad van Gennip of Miranda Schoormans,
mailen kan ook: kerstman@cvdezottezwanen.nl
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CV De Zotte Zwanen
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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