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Onthulling Prinsen 
Voor diegene die er op 11 november niet bij konden zijn; dit zijn on-
ze nieuwe Prinsen voor het Carnavalsseizoen 2016-2017. 

Voor de Jeugdraad gaat dit jaar voorop in de leut: 

Prins Lars dun 1ste  

Hij wordt bijgestaan door: 
Lorenzo Peijs als Veldwachter 
Teun Willemse als Adjudant 
Eva van Gils en Lynn Overhaart zijn de Pages 
En tenslotte Anna Raeijmakers is dit jaar de Nar 

 
Verder heeft de jeugdraad uiteraard ook nog 
een Raad van Elf en hieronder staan de leden: 
 
Brayden van Schijndel 
Chiméne Bo 
Fleur van Wingerden 
Levy Biemans 
Lieve de Jong 
Lynn van den Broek 
Mila Tekin 
Quinn Verhagen 
Sara Verdaasdonk 

        Siem van den Bogaert 
        Zoë Ridderhof 
 
Bij de grote Raad is het voor het 7e jaar dat Prins Pierre II weer 
gaat regeren als Prins Carnaval over ons Traaie. 
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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 

Sauwelen 
Wie zet er een sauwel in elkaar en treedt op tijdens 
het sauwelweekend op 10,11 en 12 februari 2017? 
 

Op dinsdag 22 november vindt de volgende sauwel-
vergadering plaats waarbij we potentiele sauwelaars 
zeker uitnodigen! Als sauwelaar sta je er echt niet al-
leen voor, je kunt rekenen op ondersteuning van de 
schraansers én huidige sauwelaars!  

Dus trek je stoute schoenen aan en laat je overhalen 
mee te doen! Aanvang 20:30 in de Gouden Leeuw.  
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Fluitje van een Band 
Al enige tijd is een groepje kinderen druk aan het oefe-
nen en repeteren geslagen om samen een blaaskapel 
te vormen om o.a. de jeugdraad bij te staan bij hun ac-
tiviteiten. 

Volg Fluitje van een band nu ook op Facebook via: 

www.facebook.com/fluitjevaneenbandterheijden 

Carnavalskrant deel 1 
Heb je, net als de schraansers ook iets of niets zinnigs te ver-
melden??  

Lever dan een redactioneel artikel aan voor onze carnavals-
krant! De Schraanserskrant wordt in Terheijden huis-aan-huis 
bezorgd op zaterdag 28 januari 2017.  

Inleveren van je stukje wordt zeker op prijs gesteld, graag voor 
17 december op ons bekende email adres: carnavals-
krant@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 

 

Bezoek onze website op 

www.schraansers.nl en kijk op 

www.facebook.com/

DeSchraansers 

 

T.C.V. de Schraansers       

Klaverbeemd 8  

4844 RJ Terheijden 
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Carnavalskrant deel 2 
Omdat we begrijpen dat niet iedereen op deze manier zijn 
bedrijf en/of activiteiten kan promoten.... 

bieden wij bedrijven en organisaties aan om, tegen redelijk 
tarief én full colour te adverteren in onze carnavalskrant!  

Interesse? Stuur een email naar carnavals-
krant@schraansers.nl  

Komende activiteiten 
 

Za 28-01-2017 Krant bezorgen 

Za 4-2-2017 Inschrijven optocht  

Zo 5-2-2017 Kinderbingo  


