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Alweer de tweede nieuwsbrief van het carnavalsseizoen 2017/2018. 
Met hierin een verslag van 11-11 bal, installatie jeugdraad, Festivalaaf. 
Foto’s van de deze avond vind je op onze website www.schraansers.nl. 
De redactie van de Carnavalskrant is ook weer druk bezig en verder 
slaan De Schraansers het pad van de merchandise in en zijn we nog 
altijd op zoek naar nieuwe leden en verkeersregelaars.  
 
Veel leesplezier! 
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11-11 Bal deel 1 
 
Tijdens het afgelopen weekend was het dan eindelijk weer zo ver, 11 -
11, oftewel het officiële begin van het nieuwe carnavalsseizoen. Dit jaar 
was het CV Uitgeteld weer die de nieuwe prins carnaval mochten ont-
hullen en dit jaar hebben zij zich ook bezig gehouden met de onthulling 
van de Jeugdprins of prinses en de installatie van de jeugdraad. Dit 
jaar maar liefst 18 kinderen die tezamen de jeugdraad vormen en dit 
jaar is Chimène Bo Damen de jeugdprinses die voorop in de leut mag 
tijdens het jeugdcarnaval.  

 
 



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!  

Festivalaaf 

Gelukkig was er dit jaar weer een Festivalaaf .  
Op geheel eigen wijze heeft Nootdkreet hier een geweldige avond 
van gemaakt, in samenwerking met CV Uitgeteld. Er waren 6 deel-
nemers, de een nog beter dan de ander maar zoals altijd kan er 
maar een de winnaar zijn. Dit jaar werd er door de vakkundige jury 
bepaald dat het duo “Geen Trio” de beste was. 
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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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11-11 Bal deel 2 
 
Na de jeugdraad en Festivalaaf was het toch echt tijd om onze 
nieuwe Prins Carnaval te gaan onthullen. CV Uitgeteld hadden 
kosten nog moeite gespaard om er een fantastische act van te 
maken. Het werd zelfs een heuse goochelact, want het was ze 
gelukt om magiër Hans Horloge naar het Schraanserrijk te krijgen 
om deze act uit te voeren. Er kwamen eerst een paar rare figuren 
uit de hoge hoed maar nadat de officiële vragen positief waren 
beantwoord kwam dan toch onze nieuwe Prins Carnaval voor 
2017/2018 uit de hoge hoed en ook dit jaar mag Prins Pierre II 
weer regeren over Traaie voor en tijdens het Carnaval.  
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Carnavalskrant 2018 

* Zin óf onzin te vermelden in de carnavalskrant? Stuur je redactioneel artikel in vóór 17 december! Gratis, 

groot bereik, informatie over jou club, cv, activiteit, carnaval! mail naar carnavalskrant@schraansers.nl  

* Adverteren in de carnavalskrant? Je bereikt alle inwoners van Terheijden; de krant wordt huis-aan-huis be-

zorgt op 20 januari 2018. Full-colour, groot bereik en carnaval ondersteunen? neem contact op via carna-

valskrant@schraansers.nl óf stuur een berichtje!  

Schraansers Merchandise oftewel Feestartikelen 

Zit je zo net voor Sinterklaas of Kerst nog verlegen om een cadeautje voor je vriend, vriendin, vader, moe-

der, broer, zus of iemand anders? Zoek niet verder want de Schraansers hebben nu het perfecte cadeau 

voor de feestdagen. Je kunt nu in het bezit komen van een originele Schraansers sjaal. Let wel er is een be-

perkte oplage dus wees er snel bij. 

Wil je er eentje hebben? Stuur dan een email naar: feestartikelen@schraansers.nl en voor het carnavaleske 

bedrag van 11 euro heb je dan een origineel cadeau in de zak van Sinterklaas en/of de Kerstboom. 



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  

NIEUWS VAN “DE SCHRAANSERS” 
Ge staot ‘r gekleurd op 

mailto:webmaster@schraansers.nl

