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Sauwelweekend 

Afgelopen weekend hebben wij een zeer gezellig Sauwel-
weekend gehad, met een geweldige openingsact,6 super 
sauwelaars en 2 fantastische muzikale acts. Alle foto´s zijn 
terug te vinden op www.schraansers.nl maar hier alvast een 
klein voorproefje. Op vrijdag wist Lieke Flipsen als debutante 

gelijk te winnen, Johan vd Vlist was 
op zaterdagavond de beste en zon-
dagmiddag was het Ronald Kuster-
mans die de beker omhoog mocht 
houden. Toch redelijk onverwacht 
was het Lieke Flipsen die als Op-
persauwelaar met de eer mocht 
gaan strijken. Lieke, proficiat!! 

Ge wit nie wagge ziet  februari 2017 



Contactgegevens:  

 Voorzitter J. Ammerant:  

voorzitter@schraansers.nl 

 

 Prins Pierre II:  

prinspierre@schraansers.nl 

 

 Secretaris M. Ridderhof:  

secretariaat@schraansers.nl     

     

 Jeugd:  

jeugd@schraansers.nl 

 

 Website A. van Wingerden:  

webmaster@schraansers.nl  

 

 Club van 200: 

club200@schraansers.nl 

 

 Carnavalskrant:  

carnavalskrant@schraansers.nl 

  

 Vrienden van de Prins:  

vriendenvande-

prins@schraansers.nl 

 

 Penningmeester: 

penningmeester@schraansers.nl 

 

 Algemeen: 

info@schraansers.nl 
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Kiekendievenbal 
Ook onze enthousiaste jeugdraad, onder aanvoering 
van Prins Lars dun 1e, waren weer op pad voor een 
feestje. Dit keer mochten zij hun opwachting maken op 
het Kiekendievenbal in Gilze-Rijen. Met in totaal zo’n 
60 kinderen en ouders hebben onze leden van de 
jeugdraad en jeugdkapel Fluitje van een Band er weer 
een super feest van gemaakt. Ook hier zijn foto’s van 
en deze zijn terug te vinden op www.schraansers.nl. 

Optocht acties Jumbo 
Bij zowel de kinderoptocht als bij de grote optocht zal 
1 deelnemer uitgekozen worden dmv loting en deze 
deelnemer mag dan op Carnavalsdinsdag 1 minuut 
gratis boodschappen doen bij de Jumbo in Traaie. 

Inschrijven kinderoptocht  
Het inschrijven voor de kinderoptocht kan via de web-
site, www.schraansers.nl, onder het kopje inschrijffor-
mulieren kun je het formulier downloaden. 

Let op!! Er is ook een kleine wijziging in de route 
van de kinderoptocht: het is opstellen in de Mark-
straat en van daaruit gaan we rechtsaf de Hoofdstraat 
in en vanaf de rotonde bij de Zeggelaan zal dan de 
normale route weer opgepakt worden.  

Op het inschrijfformulier staat de volledige route. 
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Verbroederingsfeest 17 februari 
 
Het ene feest is nog niet geweest of het andere staat alweer voor de deur en wel 

aanstaande vrijdag, 17 februari. Dan is het weer tijd voor het verbroederingseest, 

traditiegetrouw 1 week voor dat het carnaval daadwerkelijk losbarst. Het verbroe-

deringsfeest is een feest met de 5 gemeente die vallen onder de gemeente Drim-

melen, Terheijden-Made-Hoge Zwaluwe-Lage Zwaluwe-Wagenberg. Hiervan ko-

men de Prinsen met klein gevolg bij elkaar en samen met de burgemeester en een 

aantal wethouders zullen zij het hedendaagse carnaval bespreken. Later op de 

avond komen de rest van de verenigingsleden om samen te verbroederen en een 

groot feest te vieren. Ook zullen de hofkapellen en Nootdkreet als kapel van de 

burgemeester aanwezig zijn om de muzikale omlijsting af te maken. 

Feestlocatie is dit jaar De Gouden Leeuw in Terheijden en is toegankelijk voor ie-

dereen die carnaval een warm hart toedraagt en van een feestje houdt uiteraard. 

Nieuwe leden 
Geloof het of niet maar Carnaval in Traaie bestaat uit meer dan alleen maar 4/5 da-
gen feest. Naast het Carnaval organiseren wij ook een kinderbingo en dit jaar ook 
een verbroederingfeest, zoals u heeft kunnen lezen organiseren we ook weer een 
sauwelweekend en zo zijn er nog meer activiteiten. Maar wij kunnen dit niet alleen, 
wij hebben hiervoor enthousiaste Traaienaars nodig die beschikken over een goed 
Carnavalshart en de bereidheid hebben om in de aanloop naar het Carnaval wat 
vrije tijd op te offeren om dit alles in goede banen te leiden zodat iedereen van een 
fantastisch Carnavalsseizoen kan genieten. 

Wanneer je van feesten houdt (wie niet?) én het cultuurgoed Carnaval in Terheij-
den in stand wil houden, sluit dan aan. Kun je goed organiseren óf wil je de hand-
jes uit de mouwen steken en hiervoor door velen gewaardeerd worden? Mail ons 
en onze voorzitter (voorzitter@schraansers.nl) en we nemen altijd contact met je 
op. Ken jij mensen die misschien interesse hebben, maar nog wat afwachtend 
zijn, laat het ons weten en wij zullen proberen deze mensen over de streep te trek-
ken.  
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Startlijst Grote optocht 26 februari 

Hier onder is de startlijst te vinden van de Grote optocht op zondag 26 februari. 
 

startnr. Vereniging Opstellen 

A1 C.V. Traaie Gouwd tussen 11:30 en 12:00 

A2 C.V. Bierdopkes tussen 11:30 en 12:00 

A3 C.V. de Vliethofjes tussen 11:30 en 12:00 

A4 C.V. de Drama's tussen 11:30 en 12:00 

A5 C.V. Dikke Maoten tussen 11:30 en 12:00 

A6 C.V. Agge mar leut et ! tussen 11:30 en 12:00 

A7 C.V. Toog Gegrepen tussen 11:30 en 12:00 

A8 C.V. Dikke Moate (Sovak) tussen 11:30 en 12:00 

   

B1 C.V. De Smullers tussen 11:30 en 12:00 

B2 C.V. Op ût gemakskuh tussen 11:30 en 12:00 

B3 C.V. Stekkers en Snoeren tussen 11:30 en 12:00 

B4 C.V. de Barkrukken tussen 11:30 en 12:00 

B5 C.V. Nie zo nauw tussen 11:30 en 12:00 

B6 C.V. Uitgeteld tussen 11:30 en 12:00 

B7 C.V. Plûchen Bèr tussen 11:30 en 12:00 

B8 C.V. Toedeloe tussen 11:30 en 12:00 

   

C1 C.V. de Braoipotte Vanaf 12:00 -tot 12:30 

C2 C.V. d'n Feestverkens Vanaf 12:00 -tot 12:30 

C3 C.V. De Ouwe Paters Vanaf 12:00 -tot 12:30 

C4 C.V. De Hero's Vanaf 12:00 -tot 12:30 

C5 C.V.Gek Zat Vanaf 12:00 -tot 12:30 

C6 C.V. Goed Zat Vanaf 12:00 -tot 12:30 

C7 C.V. de Bouwf*ckers Vanaf 12:00 -tot 12:30 

   

 Auto met bus voor publieksjury  

   

 Opstellen van 11.30 uur. Vertrek 12.30 uur  

 
Dringend verzoek om als eerste de B categorie op te stellen in de pol-

 

 B categorie moet om 12.00 uur opgesteld staan zodat de C tussen 12.00 en 12.30   

 op volgerde aan kan sluiten.  

 Prijsuitreiking 19.00 !! uur in de Gouden Leeuw.  

 
Op last van de gemeente doen wij een dringend beroep om geen confetti en/of snippers te 

 Serpentines zijn wel toegestaan.   

 

Dit jaar zal er ook streng worden toegezien op alcoholgebruik tijdens 
de optocht.   

 Denk bij motorvoertuigen aan de verzekering.  



Contact opne-
men 

Neem voor meer informatie, 

vragen of opmerkingen over 

deze nieuwsbrief contact 

met ons op via: 

nieuws-

brief@schraansers.nl 

 

Bezoek onze website op 

www.schraansers.nl en kijk 

op www.facebook.com/

DeSchraansers 

 

T.C.V. “De Schraansers”       

Klaverbeemd 8  

4844 RJ Terheijden 
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Dagprogramma Carnaval 
Ons dagprogramma met carnaval ziet er als volgt uit: 

 

Vrijdag 24-02-2017 Ochtend   Bezoek aan de scholen: Windhoek-Zonzeel-  
           Zeggewijzer 
       13.30 uur  Cafe bezoek  
       15.00 uur  Bezoek  verzorgingstehuis st. Antonius Abt  
       20.15 uur   Opening opwermconcert “De Harmonie” 
 
Zaterdag 25-02-2017 10.30 uur  Opening snotpinnekusbal  

     13.30 uur   Opzetten boer klaos, kinderoptocht en  vervolgens 
           prijsuitreiking in de residentie “De Gouden Leeuw”                          
       18.00 uur   Sleuteloverdracht en Carnavalsviering 

     19.30 uur   Opening jeugdcarnaval “De Cour” 
     20.30 uur  Cafébezoeken 
 

Zondag 26-02-2017 11.30 uur   Opstellen Grote optocht 
     12.30 uur   Start grote optocht “Traaie” 
     19.00uur  Prijsuitreiking grote optocht 
     20.30 uur  Cafébezoeken 
 

Maandag 27-02-2017 10.30 uur  Bezoek aan Baronie TV 
     12.00 uur  Bezoek Nootdkreetdag 
     13.30 uur   Seniorenmiddag in “De Harmonie” 
     15.00 uur  Braoipottemiddag in de “Gouden Leeuw” 
     19.00 uur  De Cour (kindercarnaval), daarna Cafébezoeken 
 

Dinsdag 28-02-2017 13.00 uur   Laatste keer opzetten Boer klaos,  
     14.00 uur  Kruiwagen race Markstraat 
     14.00 uur  Kindermiddag “De Gouden Leeuw” 
     16.00 uur  Afsluiten kindermiddag 
     18.15 uur   Opstellen lampionnenoptocht 
     18.30 uur   Vertrek lampionnenoptocht 
     19.00 uur   Verbranding van Boer Klaos 
     19.30 uur   Deformatie jeugdraad in “De Cour” 
     20.15 uur   Cafébezoeken, 23.11 uur Deformatie Raad / Prins 

 

 


