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Goeden dag, 

Voor u alweer de derde nieuwsbrief van dit carnavalssei-
zoen. 

Afgelopen 10 december waren wij uitgenodigd bij A.K.V. 
de Sikken in Teteringen voor het Sikkenbal. Wij kunnen 
terugkijken op een zeer gezellige avond en u kunt op on-
ze website www.schraansers.nl terugkijken naar de foto’s. 

 

Ge wit nie wagge ziet  december 2016 

Carnavalskrant 

De deadline voor het aanleveren van een stukje voor de 
Carnavalskrant nadert alweer met rasse schreden. 

We zouden het leuk vinden als er ook dit jaar weer een 
klein, of lang,  stukje van niet-Schraansers in de krant komt 
met daarin wellicht hoe u carnaval in Traaie belooft of wat  
het motto van dit jaar; “Ge wit nie wagge ziet” voor u bete-
kend. 

U kunt uw stukje tekst, voor 17 december (ik weet het, het 
is kort dag), sturen naar: carnavalskrant@schraansers.nl 

 

Alvast bedankt voor uw inzending namens de redactie van 
de krant en de rest van “De Schraansers” 

 
 

mailto:carnavalskrant@schraansers.nl


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 

Rondbrengen Carnavalskrant 
Op zaterdag 28 januari 2017 zullen wij weer de carna-
valskrant rondbrengen. Dit zal weer huis-aan-huis ge-
beuren dus zorg dat je thuis bent om deze krant in ont-
vangst te nemen. 

NIEUWS VAN “DE SCHRAANSERS” 
Ge wit nie wagge ziet 

Inschrijven grote optocht 
Het inschrijven voor de grote optocht zal dit jaar ge-
beuren bij de Gouden Leeuw en wel op 4 februari 
2017. Exacte tijden zullen nog vermeldt worden in de-
ze nieuwsbrief, op onze website en facebookpagina. 

Kijk hier regelmatig voor het laatste nieuws. 

Inschrijven kinderoptocht 
Het inschrijven voor de kinderoptocht kan binnenkort 
via de website, www.schraansers.nl. Onder het kopje 
inschrijfformulieren zal dan ook het formulier voor de 
kinderoptocht beschikbaar zijn 

Kleine wijziging grote optocht 
Even aandacht voor het volgende; het opstellen voor 
de grote optocht zal dit jaar voor de B– en C-categorie 
zijn in de Polderstraat. De A-categorie zal opstellen op 
het Oranjeplein. 
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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 en kijk op 

www.facebook.com/

DeSchraansers 

 

T.C.V. “De Schraansers”       

Klaverbeemd 8  

4844 RJ Terheijden 

NIEUWS VAN “DE SCHRAANSERS” 
Ge wit nie wagge ziet 

Komende activiteiten 
 

Za 28-01-2017 Krant bezorgen 

Za 4-2-2017 Inschrijven grote optocht  

Zo 5-2-2017 Kinderbingo  

Vr 10-2-2017 Sauwelen 
 
Za 11-2-2017 Sauwelen 
 
Zo 12-2-2017 Sauwelen 

Kerstwens 
Namens de redactie van de 
Nieuwsbrief en alle leden van 
T.C.V. “De Schraansers” wens ik 
u fijne kerstdagen en alvast een 
gelukkig en voorspoedig 2017. 

 
 


