
NIEUWS VAN “DE SCHRAANSERS” 

In deze uitgave 

 Terugblik Carnaval 

 Motto 2019 

 Evaluatie 23 maart 

2017 

 Foto’s website 

 

Terugblik Carnaval 2018 

Zo, het zit er weer op, Carnaval 2018 is weer voorbij en wat was het een 
fantastisch Carnaval. Ik denk dat we kunnen spreken van weer een ge-
slaagd feest, met 2 mooie optochten. Wij, als Schraansers, hebben weer 
deel mogen nemen aan super activiteiten zoals de Kruiwagenrace, moch-
ten aanwezig zijn bij de Senioren, de Braoipotte, de scholen en het ver-
zorgingstehuis. Ook onze eigen activiteiten waren weer een succes zoals 
onze kindermiddag met clown Japie, de lampionnenoptocht en de ver-
branding van Boer Klaos. Niet te vergeten een geslaagde sleutelover-
dracht en Carnavalsmis. Extra aandacht nog voor onze jubilarissen, Rem-
co van Gool (11jaar), Rudolf Verhagen (11 jaar), Rom vd Broek (33 jaar) 
en Cees Pruijssers (33 jaar). Proficiat mannen met deze mijlpaal, Cees is 
daarnaast ook nog eens benoemd tot Lid van Verdienste en zelfs Erelid 
van de Schraansers. 

 februari 2018 

Motto 2019 

Zoals te doen gebruikelijk wordt bij de popverbranding ook het motto voor 
volgend jaar bekend gemaakt en zo ook dit jaar. Vanaf 11 november 
2018 zullen wij gaan werken met het volgende motto: 
 

“Ge ben om in te lijste” 

Ge staot ‘r gekleurd op 



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 100: 

club100@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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Evaluatie 8 maart 2018 
Wij vonden het dan wel een geslaagd feest, maar vonden 
jullie dat ook? Jullie zijn van harte welkom op 8 maart 
2018 om 20.00 uur in de Gouden Leeuw om het afge-
lopen carnaval met ons te evalueren.  

Daarnaast willen wij jullie vragen om een korte enquête in 
te vullen om iets meer informatie te krijgen over hoe jullie 
over carnaval, T.C.V. “De Schraansers” en haar activitei-
ten denken. 

Je kunt hiervoor link gebruiken in de email en jullie res-
ponse wordt zeer op prijs gesteld. 

Alvast bedankt. 

Foto’s website 
Op onze website www.schraansers.nl vind je heel veel 
foto’s van het afgelopen carnavalsseizoen. 

Mijn dank gaat uit naar Gerard van Vugt voor het maken 
van de foto’s van de beide optochten. 
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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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