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Feestlocatie  

11-11 bal 
De aftrap van het carnavalsseizoen 2016-2017 vindt dit jaar plaats 
op vrijdag 11 november.  

Zowel de Schraansers, de hofkapel Kiele Kiele, DJ Jerzy, CV Uit-
geteld en onze residentie ‘De Gouwe’ zijn er al helemaal klaar 
voor. Wij hopen veel carnavalsvierders uit Traaie ook??  

De onthulling van de prins is dit jaar volledig uitbesteedt aan CV 
Uitgeteld, beter bekend als de werving en selectie commissie van 
de nieuwe Prins!  

We zouden het leuk vinden als zoveel mogelijk Carnavalsvereni-
gingen uit Traaie hierbij aanwezig zijn. Dus kom vrijdag 11 novem-
ber naar onze Residentie ‘De Gouwe’ en feest met ons mee!  

Aanvang 21:00 uur!  
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Contactgegevens:  

 Voorzitter J. Ammerant:  

voorzitter@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 

Installatie jeugdraad 
We organiseren dit jaar, naast 11-11 bal een speciaal 11-11 
JEUGDBAL !  

Deze vindt plaats op (hoe kan het ook anders) vrijdag 11-11 
van half 8 tot 11 over 11 's avonds!  

Tijdens dit jeugd 11-11 bal zal de nieuwe jeugdraad bekend 
worden gemaakt die dit jaar helemaal in het nieuw wordt gesto-
ken!  

Ook de nieuwe Terheijdense jeugdkapel ‘fluitje van een band’ 
zal op komen treden. Verder belooft het 1 groot carnavalsfeest 
te worden met volop drankjes (geheel alcohol vrij), feestmuziek 
en polonaises.  

We zouden het heel leuk vinden wanneer jonge carnavalsvier-
ders komen kijken naar de presentatie van de jeugdraad (in 
nieuwe kleding!) én gezellig met ons mee feesten!  

Iedereen is vanaf half 8 welkom in de bassment van de Gouden 
Leeuw, waar we doorfeesten tot 11 over 11 !  

Let op; iedereen is welkom, er wordt geen alcohol geschonken, 
er is toezicht, maar ouders, opa’s, oma’s, broers, zusjes, neef-
jes, nichtjes, ooms, tantes, vriendjes en vriendinnetjes zijn ook 
zeker meer dan welkom!  

 

Jeugdraad 2016 
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Vacature 
Net als vele verenigingen zijn ook wij altijd op zoek naar nieuwe leden!  

Ter versterking van onze club zoeken we zeker meerdere raad van 11 leden. Wan-
neer je van feesten houdt (wie niet?) én het cultuurgoed Carnaval in Terheijden in 
stand wil houden, sluit dan aan.  

Kun je goed organiseren óf wil je de handjes 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. Bellen kan ook met Jurgen Ammerant op telefoonnummer 06-
53.53.22.14.  

Ken jij mensen die misschien interesse hebben, maar nog wat afwachtend zijn, heb 
het er dan eens over zodat we op het 11-11 bal met een volledige raad naast en 
achter onze nieuwe Prins Carnaval kunnen staan!  

Bezoek ook onze vernieuwde website op www.schraansers.nl  

en onze facebook-pagina voor het allerlaatste nieuws rondom 

de Schraansers en carnaval in Terheijden. 
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Contact opnemen 

Neem voor meer informatie, 

vragen of opmerkingen over 

deze nieuwsbrief contact met 

ons op via: 

nieuwsbrief@schraansers.nl 

 

Bezoek onze website op 

www.schraansers.nl 

 

T.C.V. de Schraansers       

Klaverbeemd 8  

4844 RJ Terheijden 

Sauwelweekend 
Het is pas oktober en nu al denken we aan het sauwelweek-
end op 10, 11 en 12 februari 2017.  

We willen dit jaar een vroege aftrap geven naar de sau-
welavonden toe en nodigen hierbij iedereen uit die mee wil 
doen, die nog twijfelt of gewoon eens wat meer wil weten 
over sauwelen om contact op te nemen met onze sauwel-
commissie via info@schraansers.nl. 

Ben jij of ken jij iemand die een sauwel op wilt zetten tijdens 
dit weekend trek dan eens de stoute schoenen aan en bena-
der ons zodat we deze sauwel kunnen inplannen in de pro-
grammering. 

 

NIEUWS VAN DE SCHRAANSERS 
Ge wit nie wagge ziet 


