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Goeden dag, 

Hoewel het officieel niet meer mag wil ik toch u namens 
T.C.V. “De Schraansers” een gezond en carnavalesk 
2017 toewensen. 

Goed, dit gezegd hebbende wens ik u veel leesplezier 
met de 1e nieuwsbrief van 2017. 

 

Ge wit nie wagge ziet  januari 2017 

Rondbrengen Carnavalskrant 28 
januari 
Op zaterdag 28 januari 2017 zullen wij weer de carnavals-
krant rondbrengen. Ook dit jaar weer bomvol informatie 
omtrent alle gebeurtenissen rondom Carnaval zodat een 
ieder weet, wat, wanneer te doen is met Carnaval. Wij zul-
len de krant persoonlijk bij ieder huis aanbieden en wij zul-
len rond 10.00 uur beginnen met lopen, de krant is gratis 
maar een donatie voor het Traais Carnaval is zeker wel-
kom. 

Inschrijven kinderoptocht  
Het inschrijven voor de kinderoptocht kan vanaf he-
den via de website, www.schraansers.nl. Onder het 
kopje inschrijfformulieren is het formulier voor de kin-
deroptocht beschikbaar. 

Let op!! Er is ook een kleine wijziging in de route 
van de kinderoptocht: het is opstellen in de Mark-
straat en van daaruit gaan we rechtsaf de Hoofdstraat 
in en vanaf de rotonde bij de Zeggelaan zal dan de 
normale route weer opgepakt worden.  

Op het inschrijfformulier staat de volledige route. 



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 
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Inschrijven grote optocht 4 fe-
bruari 
Het inschrijven voor de grote optocht zal dit jaar ge-
beuren bij de Gouden Leeuw en wel op 4 februari 
2017. Inschrijven kan vanaf 16.00 uur t/m 19.00 uur 
met gebruikmaking van het inschrijfformulier welke te 
vinden is op de website www.schraansers.nl. 

Onder het genot van een drankje en muzikale onder-
steuning kan dit best wel eens een gezellig middagje 
worden. 

Optocht acties Jumbo 
Bij zowel de kinderoptocht als bij de grote optocht zal 
1 deelnemer uitgekozen worden en deze deelnemer 
mag dan op Carnavalsdinsdag 1 minuut gratis bood-
schappen doen bij de Jumbo in Traaie. 

Dus, als je dit wilt winnen zou ik zeggen;  

schrijf je in voor de optocht!!! 

Kleine wijziging grote optocht 
Even aandacht voor het volgende; het opstellen voor 
de grote optocht zal dit jaar voor de B– en C-categorie 
zijn in de Polderstraat. De A-categorie zal opstellen op 
het Oranjeplein. 

Kinderbingo 5 februari 

Op zondagmiddag 5 februari vind weer de traditionele 
kinderbingo plaats. Ieder kind is verzekerd van een 
prijsje dus niemand gaat met lege handen naar huis. 
De voltallige Jeugdraad en Fluitje van een Band zal 
hierbij aanwezig zijn. Zoals altijd zal Prins Pierre weer 
van alles vragen of je het bij je hebt dus bedenk alvast 
wat je mee zou kunnen nemen, bv een pollepel of 
knoflookpers (wel even aan je ouders vragen) 
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Sauwelen 10-11-12 februari 
 
Het sauwelweekend! Dit jaar met 6 sauwelaars en 2 acts en muziek. Dit alles on-

dersteund door hofkapel Kiele Kiele en gepresenteerd door Prins Pierre II. 

Maar liefst 3 debutanten en 3 oudgedienden durven het aan om in de Ton plaats te 

nemen.  De voorverkoop start al snel, dus om de grootste spanning alvast weg te 

nemen, verklappen we nu al wie er mee gaan doen! Onze debutanten zijn Lieke 

Flipsen, Toin Krijnen en Johan van der Vlist. Maar ook Ad van Bekhoven, Ronald 

Kustermans en Christ van de Diepstraten staan weer in de Sauwelton. voor carna-

val óf het ideale avondje/middagje uit in Terheijden!  

Daarnaast zullen Duo Fein en Gijn én het B-team hun opwachting maken met een 

act en treden de heren van VanAllesWa ook nog op!  Een avond (of middag) vul-

lend programma waar zeker veel gelachen zal gaan worden. De ideale opwarming 

voor carnaval óf het ideale avondje/middagje uit in Terheijden!  

De voorverkoop start op vrijdag 20 januari bij 

DIO Drogisterij Relinde Fijnaut. 

Koop snel uw kaarten, zodat u zeker bent van een stoel op de juiste avond of mid-

dag!  



NIEUWS VAN “DE SCHRAANSERS” 
Ge wit nie wagge ziet 



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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Nieuwe leden 
Geloof het of niet maar Carnaval in Traaie bestaat uit 
meer dan alleen maar 4/5 dagen feest. Naast het Car-
naval organiseren wij ook een kinderbingo en dit jaar 
ook een verbroederingfeest, zoals u heeft kunnen le-
zen organiseren we ook weer een sauwelweekend en 
zo zijn er nog meer activiteiten. Maar wij kunnen dit 
niet alleen, wij hebben hiervoor enthousiaste Traai-
enaars nodig die beschikken over een goed Carna-
valshart en de bereidheid hebben om in de aanloop 
naar het Carnaval wat vrije tijd op te offeren om dit al-
les in goede banen te leiden zodat iedereen van een 
fantastisch Carnavalsseizoen kan genieten. 

Wanneer je van feesten houdt (wie niet?) én het cul-
tuurgoed Carnaval in Terheijden in stand wil houden, 
sluit dan aan. Kun je goed organiseren óf wil je de 
handjes uit de mouwen steken en hiervoor door velen 
gewaardeerd worden? Mail ons en onze voorzitter 
(voorzitter@schraansers.nl) en we nemen altijd con-
tact met je op. Ken jij mensen die misschien interesse 
hebben, maar nog wat afwachtend zijn, laat het ons 
weten en wij zullen proberen deze mensen over de 
streep te trekken.  
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