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Hallo, ook al is het wat later toch nog de beste en carnavaleske wensen 
voor 2018. We gaan beginnen aan onze sprint naar Carnaval 2018.  
 
Veel leesplezier! 

Ge staot ‘r gekleurd op  januari 2018 

Bezorgen Carnavalskrant 
 
Op zaterdag 20 januari 2018 gaan wij weer persoonlijk de 
Caranvalskrant rondbrengen, dus zorg ervoor dat alle boodschappen 
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.  
De redactie van deze nieuwsbrief heeft al even in de krant mogen 
kijken en ik kan zeggen; hij ziet er weer gelikt uit. In de Jeugdkrant zit 
dit keer weer een kleurplaat en deze kan ingeleverd worden bij de 
Jumbo. Bij inlevering krijg je dan een leuke attentie en doe je mee 
voor de prijzen. Op dinsdag 13 februari na de minuut gratis winkelen 
zal de winnaar van de kleurplaat bekend gemaakt worden.  
Hieronder alvast een tipje van de sluier....  



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 100: 

club100@schraansers.nl 

 

 Carnavalskrant:  

carnavalskrant@schraansers.nl 

  

 Vrienden van de Prins:  

vriendenvandeprins@schraansers.

nl 

 

 Penningmeester: 

penningmeester@schraansers.nl 

 

 Algemeen: 

info@schraansers.nl 

 

 Feestartikelen: 

feestartikelen@schraansers.nl 
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Inschrijven Grote Optocht 

Zaterdag 20 januari is het naast het rond brengen van de krant ook weer 
tijd voor het inschrijven. Deze keer is Cafe Ons Thuis aan de beurt om 
als gastheer op te treden. In het restaurant gedeelte is ieder 
optochtdeelnemer van harte uitgenodigd om zijn/haar inschrijformulier in 
te leveren. De kapellen KieleKiele en Vur ne keer zullen zorgen voor een 
muzikale noot en gezelligheid. 
 
De formulieren kunnen tussen 16.00 en 18.00 uur ingeleverd worden. 

Ook dit jaar zal bij zowel de kinderoptocht als bij de grote optocht zal 1 
deelnemer uitgekozen worden dmv loting en deze deelnemer mag dan 
op Carnavalsdinsdag om 13.00 uur 1 minuut gratis boodschappen doen 
bij de Jumbo in Traaie. 

Club van 200 wordt Club van 100 

Ons motto geeft het al aan, ‘ge staot ‘r gekleurd op’. Dankzij de financiële 
bijdrage van onze sponsoren staat het Traais Carnaval er inmiddels 58 jaar 
gekleurd op; EN DAAR ZIJN WE ONZE CLUB VAN 200 ENORM 

DANKBAAR VOOR!!! 

Voor een bijdrage van €100,- ontvangen onze sponsoren een 
naamsvermelding in de Carnavalskrant, op onze site, een eventuele door-
link naar een eigen site, een vermelding op de speciale Club van 200 
borden én een tweetal vrijkaarten voor het Sauwelweekend. 

Wij gaan de naam van de club van 200 veranderen in Club van 100 ! 

Ons inziens vertegenwoordigd die naam meer waar deze bijzondere club 
voor staat. Er veranderd voor onze huidige leden, behoudens de naam, 
niets.  

Vanaf volgend seizoen bestaat de mogelijkheid om lidmaatschap te 
‘upgraden’ naar de club van 200 of club van 300. Deze upgrade zal een 
eigen naamsvermelding gaan krijgen. 

 

Op vrijdagavond 9 februari 2018 houden TCV De Schraansers een 
speciale sponsor en vrijwilligersavond. Die avond is de aftrap van het 
carnavalsweekend en willen we samen met onze sponsoren en andere 
genodigden dit weekend feestelijk beginnen!   

Meer informatie over de club van 100 op onze site, bij de Schraansers zelf 
uiteraard, of stuur een mail naar club100@schraansers.nl  
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Contact opnemen 

Neem voor meer informatie, 

vragen 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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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. 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.  
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Sauwelen 
 
Op 26, 27 en 28 januari 2018 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. 
De kaartverkoop voor dit geweldig sauwelweekend is gestart en de kaarten zoals altijd verkrijgbaar 
bij DIO Drogisterij Relinde Fijnaut en mis geen minuut van onze sauwelaars.  


