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Hallo, daar zijn we weer met de laatste nieuwsbrief voor 2017. Zodra 
2018 begint is het eigenlijk een lange sprint naar carnaval met nog een 
hoop toffe activiteiten in en rond Traaie. Zoals daar zijn de Kinderbin-
go, het sauwelen, Prinsengeburenbal, dit jaar in het Kielegat en het 
Verbroederingsfeest in Drimmelen. Uiteraard in januari nog de inschrij-
ving van de Grote optocht en het rondbrengen van de carnavalskrant.  
 
Veel leesplezier! 
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Carnavalskrant 
 
Nu de deadline is verstreken gaat de redactie snel aan de slag met alle 
ingezonden stukken van de Schraansers leden, Carnavalsverenigingen, 
Burgemeester, Voorgangen Carnavalsmis en alle advertenties om deze 
een mooi plekje te geven in de Carnavalskrant. Ook dit jaar is er weer 
een jeugdkatern volledig gewijd aan de jeugdraad, het jeugdcarnaval 
en allerlei andere jeugdige zaken rondom het carnaval.  
Wij zullen, als Schraansers en Jeugdraad, deze krant op zaterdag 20 
januari 2018 persoonlijk rondbrengen, dus zorg ervoor dat alle bood-
schappen al gedaan zijn en dat u niet meer het huis uit hoeft zodat u in 
staat bent om deze super krant in ontvangst te nemen van een van de 
Schraansers of Jeugdraadlid. De krant zelf kost niets maar een donatie 
ten behoeve van het Jeugdcarnaval is altijd welkom.  
Dus nogmaals hou 20 januari vrij!! 
 



Contactgegevens:  

 Voorzitter J. Ammerant:  

voorzitter@schraansers.nl 

 

 Prins Carnaval:  

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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Nieuwe leden 
De Schraansers zijn op zoek naar nieuwe leden. Voel je je aange-
sproken wacht dan niet op een telefoontje van ons, maar neem 
met ons contact op, dat kan al door een mail te sturen naar in-
fo@schraansers.nl, een berichtje achter te laten op onze face-
bookpagina 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 Carnaval met 

een volledige raad naast en achter onze nieuwe Prins Carnaval 

kunnen staan!  

Kinderbingo 21 januari 2018 

Als er na de ontvangst van de (Jeugd) Carnavalskrant nog tijd is voor 
vertier, kom dan allemaal naar de jaarlijkse Kinderbingo met wederom  
grandioze prijzen. Deze bingo is ondertussen een begrip geworden in 
Traaie omdat niemand met lege handen naar huis toegaat. Ook dit 
jaar zal er weer opgeroepen worden om zoveel mogelijk dingen van 
thuis mee te nemen en je moet hierbij denken aan het embleem van 
vorig jaar, een pollepel of een scheidsrechtersfluitje, je kunt het zo 
gek niet bedenken. Hou hiervoor Facebook in de gaten voor de op-
roep van Prins Pierre tijdens de aankondiging van de Kinderbingo. 
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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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Sauwelen 
 
Na de Kinderbingo is het een week later alweer tijd voor het 
Sauwelweekend. Op 26, 27 en 28 januari 208 zullen 6 sauwelaars 
het weer tegen elkaar opnemen om het publiek te vermaken en te 
strijden voor de titel van Oppersauwelaar. Naast de sauwelaars 
zullen er ook 2 acts zijn.  
Hou de bekende kanalen in de gaten voor meer informatie over 
dit geweldig sauwelweekend en mis geen minuut van onze sau-
welaars. 
 

Verkeersregelaars gezocht 

Bij verkeersregelaars denk je niet meteen aan carnaval. Toch kunnen ze niet zonder elkaar.  
De verkeersregelaars spelen een belangrijke rol tijdens de Kinderoptocht op carnavalszaterdag, 
de Grote optocht op zondag en de lampionnenoptocht op dinsdagavond.  
Zij zorgen voor verkeersveiligheid zodat alle Schraansers, Schraanserinnekes en Schraanserkin-
derkes 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 contactfor-
mulier of email: 

webmaster@schraansers.nl  

mailto:webmaster@schraansers.nl
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Kerst 2017 en Nieuwjaar 2018 

Rest mij om u namens Prins Pierre II, onze Voorzitter, Adjudant, Veldwachter, Penningmeester, 
Secretaris, Raad van Wijzen, Raad van Elf, onze Vrouwkes en niet te vergeten onze Jeugdraad u 
een zalige kerst toe te wensen en een geweldig Nieuwjaar 2018!!  


