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Carnaval 2018 

Nou, daar istie weer, de eerste nieuwsbrief van het carnavalsseizoen 
2017/2018. Het motto voor dit jaar is:  
 

Ge staot ‘r gekleurd op.  
 
Met zo ’n uitspraak kun je natuurlijk alle kanten op. Ben dan ook be-
nieuwd naar de optocht en wat de deelnemers hiervan gemaakt heb-
ben. Maar goed zover is het nog niet.  
 
Veel leesplezier! 

Ge staot ‘r gekleurd op  Oktober 2017 

Instagram 

 
Sinds kort hebben we er een social media kanaal bij en wel Instagram. 
Ook hier kun je op de hoogte blijven van de diverse activiteiten en fo-
to’s van deze activiteiten, oproepen en nog meer wat we maar willen 
delen met jullie. Download de Instagram-app en start met volgen van 
T.C.V. “De Schraansers” of via www.instagram.com/tcvdeschraansers. 

http://www.instagram.com/tcvdeschraansers


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 

NIEUWS VAN “DE SCHRAANSERS” 

Nieuwe leden 
Voor de volwassen raad zijn geen inschrijfformulieren, maar dat 
betekent niet dat je je niet kunt aanmelden! De Schraansers zijn 
op zoek naar nieuwe leden. Voel je je aangesproken wacht dan 
niet op een telefoontje van ons, maar neem met ons contact op, 
dat kan al door een mail te sturen naar info@schraansers.nl, een 
berichtje achter te laten op onze facebookpagina óf 1 van ons 
eens aan te spreken. 
Ken jij mensen die misschien interesse hebben, maar nog wat af-

wachtend 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!  

Jeugdraad 

Ook dit jaar is er natuurlijk weer een Jeugdraad.  
Ondertussen zijn Elles en Eefje namens de Jeugdcommissie langs 
de basisscholen in het dorp geweest om de aanmeldformulieren uit 
te delen aan de kinderen van groep 7 & 8. Mocht deze nou kwijt ge-
raakt zijn, geen paniek, hij is ook terug te vinden op onze website, 
www.schraansers.nl. 
Geef je snel op, het liefst vóór 13 oktober 2017.  

 
 

Ge staot ‘r gekleurd op 
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Contact opnemen 

Neem voor meer informatie, vra-

gen of opmerkingen over deze 

nieuwsbrief contact met ons op 

via: 

nieuwsbrief@schraansers.nl 

www.schraansers.nl 

Facebook.com/DeSchraansers 

Instagram.com/tcvdeschraansers 

 

T.C.V. “De Schraansers” 

Klaverbeemd 8 

4844 RJ Terheijden 
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Verkeersregelaars gezocht 

Bij verkeersregelaars denk je niet meteen aan carnaval. Toch kun-
nen ze niet zonder elkaar. 
De verkeersregelaars spelen een belangrijke rol tijdens de Kinder-
optocht op carnavalszaterdag, de Grote optocht op zondag en de 
lampionnenoptocht op dinsdagavond.  
Zij zorgen voor verkeersveiligheid zodat alle Schraansers, 
Schraanserinnekes en Schraanserkinderkes ongestoord carnaval 
kunnen vieren. 

Heb jij zin en tijd om tijdens een van deze evenementen te helpen, 
meld je dan aan. 

Aanmelden of voor informatie kun je terecht bij de Webmaster van 
de website via het contactformulier of email:  
webmaster@schraansers.nl 

Ge staot ‘r gekleurd op 

11-11 Bal 

Zaterdag 11 november is het dan echt weer zover. Op die dag 
is de traditionele aftrap van het carnavalsseizoen. Op die 
avond zal eerst de Jeugdprins(es) worden onthuld en zijn/haar 
Raad van Elf worden geïnstalleerd tezamen met de Veldwach-
ter, Pages, Adjudant en de Nar. 
Daar is het de beurt aan Nootdkreet om op hun karakteristieke 
wijze Festivallaaf te presenteren (zie elders in deze nieuwsbrief 
meer informatie hierover) en dan om 23.11 uur is het dan tijd 
om onze Prins Caranval voor dit seizoen te onthullen en ook 
hier de Raad van Elf, Veldwachter en Adjudant te installeren. 
Wij hopen op de valreep nog wat nieuwe leden te mogen ver-
welkomen zodat we weer met een voltallige raad achter onze 
Prins kunnen staan. 

 

mailto:webmaster@schraansers.nl


NIEUWS VAN “DE SCHRAANSERS” 
Ge staot ‘r gekleurd op 

Festivalaaf  

Een voorbeeld van meedenken én carnavalsactiviteiten in stand houden geldt zeker voor Festi-

valaaf en Nootdkreet.  In overleg met de Schraansers zullen de muzikanten van Nootdkreet dit jaar 

het Traaise Carnavalsliedverkiezing in een nieuw testbeeldjasje gieten!   

Wij denken dat veel Traaise carnavalsvierders bruisen van de creatieve ideeën op muzikaal vlak en hun 

toonkunsten verborgen hebben gehouden voor het publiek. Een kort rondje langs de plaatselijke horeca le-

verde al enkele potentiele nieuwe winnaars op! Jullie komen vast wel verder dan “Feest in Traaie, begaaien 

en kraaien ™ “ toch? 

We willen het graag zo laagdrempelig mogelijk houden en zo veel mogelijk deelnemers dus zijn er enkele 

bijzondere bepalingen opgenomen in het festivalreglement: 

 Deelnemers kunnen meedoen samen met Nootdkreet, je staat nooit alleen op de bühne! 

 Nootdkreet speelt graag samen met de deelnemers, wij kunnen alle genres spelen!! 

 We komen graag een keer repeteren met jullie in de stamkroeg! 

 Nootdkreet kan worden benaderd voor eventuele crisismaatregelen op creatief gebied! 

 De winnaar bepaalt zelf of ze deel willen nemen aan de liedjeswedstrijd van BaronieTV! 

 De jury bestaat uitsluitend uit mensen met bier op! 

 De organiserende CV die de onthulling van de Prins mag verzorgen wordt betrokken bij de organisatie 

van het Festivalaaf! 

Inmiddels hebben diverse verenigingen, organisaties en potentiele zangtalenten persoonlijk een uitnodiging 

ontvangen voor Festivalaaf ! Mocht dat niet zo zijn, neem dan contact op met Nootdkreet of TCV De 

Schraansers. 
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