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Ge wit nie wa ge ziet!! 
 

Tijdens en na de  
Carnaval  

een verpletterende  
indruk maken door: 

BeautyVitaal  
&  

Future Nails  

                                     Voor meer informatie: 
Future Nails             BeautyVitaal 
Hoofdstraat 121A          Hoofdstraat 121A 
4844 CC Terheijden        4844 CC Terheijden 
076 – 887 85 92 / 06 – 30010570      06 – 44668195 
info@futurenails-terheijden.nl       info@beautyvitaal.nl 
 
 
 
 

Bij een 

Basis gelaatsbehandeling (45 min) 
van: €29,95 

extra GRATIS gelaatsmassage t.w.v. €4,95 
 

Voor het maken van een afspraak: 06-44668195 
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Voorwoord Prins Pierre

Beste Schraansers, Schraanserinnekus 
en Schraanserskinderkus,

‘Ge wit nie wagge ziet’, 
da’s ons motto dit jaar. 

En ‘ge wit ok niet wagge ziet’ als je dit jaar de krant doorbladert. 
Vol met stukjes van carnavalvierders, vol met advertenties, onze 
sponsors (waaronder club van 200), de vele activiteiten die 
we organiseren, de vele activiteiten in en  rondom diverse kroegen, 
de laatste nieuwtjes én dat alles in Full Colour!! Daarnaast, en dat vind ik persoonlijk ook 
heel mooi, een eigen jeugdcarnavalskrant als bijlage toegevoegd in deze krant! ‘Ge wit nie 
wagge ziet’!

Hulde aan de mensen die gewerkt hebben aan deze krant én hulde aan mensen die geheel 
vrijwillig én in vrije uurtjes werken om het carnaval in Traaie te laten bestaan! Dat zijn 
mensen die lid zijn van de Schraansers én dat zijn mensen die, net als de Schraansers, een 
speciaal plekje in hun hart hebben voor carnaval en graag mee willen helpen, op wat voor 
manier dan ook!

We proberen, met de handjes die we hebben, het carnaval van deze tijd te laten zijn, 
zonder de tradities uit het oog te verliezen.  Dat maakt Carnaval zo’n mooi feest; het is 
meer dan (veel)drinken en lallen, het brengt mensen bij elkaar en zorgt voor samenhang. 
Denk daar maar eens aan als je een creatie in de optocht voorbij ziet komen, iemand op 
het podium staat,  óf een feest tot in de puntjes is verzorgd! 

En da maokt da ik dur enorm veul zin in heb om veurop te gaon in dun leut! Meej mekoar 
werreke aon un mooi fisje waarbij ge vaok ken zegge ‘ik wit nie wa ik zie’!  Ik hoop dan ok 
da ik veule van jullie tege ga komme meej carnaval of in aonloop naor carnaval. Sluit gerust 
aon als wij meej onze raod, onze vrouwkes, onze wijze en onze hofkapel op stap gaon of 
erguns wa organisere!

In deese krant, op dun website of op feesboek kende zien wa dur allemaol te doen is, dus 
ge maokt mij nie wijs da ge ut nie gezien ken hebbe, dus we gaon mekoare zien! 
Ge wit nie wagge ziet; als ik oe mar zie! 

Alaaf
Prins Pierre II 
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Molenstraat 21
4844AL Terheijden
Tel: 06 51 36 66 11
E-mail: info@rvangooltransport.nl

                       
Montagebedrijf op het gebied van constructie/werktuigbouw-
kunde/weg en waterbouw.
Verdaasdonk Montage is een jong en professioneel bedrijf dat zich inzet en mee-
denkt over uw plannen. Het bedrijf onderscheidt zich in de markt door expertise 
en vakkundige diensten. Hierbij staat kwaliteit, duurzaamheid en 
betrouwbaarheid voorop. 

Ewald Verdaasdonk
  06 – 535 919 66  

                                     info@verdaasdonkmontage.nl
www.verdaasdonkmontage.nl 

 

GE WIT NIE WAGGE ZIET!!!
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“Ge wit nie wagge ziet” 
Beste Schraansers,
Via dit voorwoord wil ik jullie graag wat meer inzage geven in de 
activiteiten van T.C.V. De Schraansers voor het carnavalsseizoen 2016/2017.
Ikzelf ben al enige jaren voorzitter van deze mooie vereniging en heb 
daardoor dus ook zitting in het dagelijks bestuur, dit dagelijks bestuur
(bestaande uit: penningmeester, secretaris 2 bestuursleden en zoals 
gezegd voorzitter) zorgt er naast allerlei andere zaken voor dat de 
organisatorische en financiële afwikkeling van alle carnavalsactiviteiten 
ook daadwerkelijk verloopt zoals wij dat gezamenlijk in de statuten 
hebben afgesproken. 

Zodat onder andere de sponsorgelden en vergaarde inkomsten op een 
ordelijke manier worden uitgegeven aan carnavalsactiviteiten zoals wij 
die al 57 jaar organiseren, en dat deze gelden niet zoals sommige 
Traaienaren misschien wel denken op gaan aan eten en drinken 
voor eigen geneugten…deze worden natuurlijk gewoon uit eigen zak 
bekostigd, of komen voort uit goede afspraken met kasteleins of uitbaters.

Daarmee is het wellicht ook lastiger dan gewenst geworden om nieuwe leden 
te vinden en daarmee onze gelederen organisatorische kracht bij te zetten, voor ons allen geldt dat je de 
euro maar 1 keer uit kunt geven en daar zijn tegenwoordig heel veel mogelijkheden voor, er wordt tenslotte 
het gehele jaar door, van alles georganiseerd.

En door… Alle leden van T.C.V. De Schraansers hebben de drive om carnavaleske activiteiten optimaal 
te organiseren en dit kost tijd en energie, want we willen tenslotte dat heel Traaie (met carnaval 
Schraansersrijk) geniet en plezier heeft aan alle activiteiten, of je nu denkt aan het sauwelen, de optochten, 
het snotpinnekesbal, opzetten boer Klaos,  of de kindermiddag in onze residentie, en zo kan ik nog wel even 
doorgaan. Het moet goed, zo niet perfect georganiseerd zijn!
Na alle voorbereidingen die in september starten en waarmee we druk doende zijn tot aan carnaval zelf, is 
dan het moment van 5 dagen feest aangebroken. Zijn we compleet? 
Nee helaas niet, hebben we een Prins die voorgaat in de leut? Ja gelukkig wel, en een hele goeie ook! 
Ook dit jaar gaat Prins Pierre II bij T.C.V. De Schraansers voorop. Hebben we een hofkapel? Jazeker, 
Kielekiele gaat ook dit jaar de raad weer muzikaal ondersteunen. Hebben we alles meerdere keren 
doorgenomen en is aan alles gedacht? 
Jazeker, want alle leden (de raad, de wijzen, de ere leden & het bestuur) van T.C.V. De Schraansers, 
ondersteund natuurlijk door onze “vrouwkes van”, laten niets aan het toeval over.

Ik moet het kort houden, dus…ik hoop jullie hiermee een klein kijkje in onze keuken te hebben gegeven en 
misschien zelfs wel wat mensen overtuigd om hier nog wat meer info over te willen hebben, schroom niet 
en spreek mij aan voor, tijdens of na carnaval, zodat wij zsm weer een voltallige organisatie hebben die de 
“werkdruk” kan verdelen over wat meerdere schouders.
Ondanks een kleinere bezetting gaat het ook dit jaar weer goedkomen, en zijn wij er bijna klaar voor om 
carnaval te vieren voor en met alle inwoners van dit O, zo mooie dorp. En ik ben ervan overtuigd dat we op 
1 maart kunnen terugkijken en zeggen: Ge wit nie wa ge gezien hed!

Met carnavaleske groet,
Dun Voorzitter: Jurgen Ammerant



Tevens kunt u bij ons terecht voor speciale carnavalslekkernijen  
zoals de carnavalskraker en ons bekroond worstenbrood. 

De deelnemertjes van de kinderoptocht ontvangen een waardebon 
voor een heerlijke oliebol, deze is wederom af te halen na de 
kinderoptocht in de kraam voor onze winkel.

Op maandag 27 februari zijn wij geopend van 7.30 tot 13.00. 
Op dinsdag  28 februari zijn wij de gehele dag gesloten. 

Wij wensen u een 
leutige carnaval toe.  

Graag tot ziens in onze bakkerij.

Jürgen, Carolien van Dongen 
en medewerk(st)ers.

4

Op carnavalszaterdag 25 februari 
bakken wij weer onze heerlijke oliebollen

Hoofdstraat 15a - Terheijden - T. (076) 593 44 15
www.bakkerijvandongenterheijden.nl

HET LEKKERSTE BRABANTSE WORSTENBROODJE

WINNAAR
2004, 2012, 2013, 2014 

2016
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Beste Schraansers en 
Schraanserinnekes,
Carnaval 2017 staat voor de deur. 
De Schraansers en Schraanserinnekes zijn er weer klaar 
voor om eens lekker de boel de boel te laten. 
Ge wit nie wagge ziet als de fraai uitgedoste 
carnavalsvierders op stap gaan in het altijd gezellige 
Schraansersrijk.  
 
Maar liefst voor de 57e keer organiseert 
T.C.V.de Schraansers dit traditionele feest voorafgaand 
aan de 40 dagen van vasten, op weg naar Pasen. 
Het vasten is grotendeels verloren gegaan maar het feesten is er niet minder 
op geworden! Van ’s morgens vroeg tot laat in de nacht worden de bloemetjes 
buiten gezet. Aan energie en gezelligheid geen gebrek. ’s Morgens vroeg witte 
natuurlijk even nie wagge in de spiegel ziet na een korte nacht, 
maar dat mag de pret niet drukken. 

Prins Pierre II en jeugdprins Lars dun 1ste en hun gevolg schijnen hier gelukkig 
nauwelijks last van te hebben want ge wit nie wagge ziet als zij elke dag fris 
gewassen in hun mooiste kledij hun bezoeken afleggen. 
Zij maken het met zijn allen mogelijk om er voor jong en oud een mooi feest van 
te maken. 
Ik durf het dan ook zeker aan om de sleutel gedurende de carnavalsdagen 
over te dragen aan Prins Pierre II.   

Ik wens alle Schraansers en Schraanserinnekes een heel fijn carnaval toe. 

Graag zie ik jullie tijdens een van de vele festiviteiten. 
 
Veel plezier toegewenst! 

Gert de Kok 
Burgemeester

 
 

 



6

De Raad
De raad van Elf bestaat uit: 

Peter Gooyers, Jurgen Peijs, Arno van Wingerden, Remco van de Broek, Prins Pierre II, 
Marco Ridderhof, Rudolf Verhagen, Rick van Groesen, Jan de Kroon, Remco van Gool,  

Frans Damen en Jurgen Ammerant.

Kledingsponsor Raad van Elf: Jean Bergé-Gaston Creemers

De Raad
Fotografie René Schotanus

 “Vrienden van de Prins”  
Wordt lid van ‘‘Vrienden van de Prins’’ 

vriendenvandeprins@schraansers.nlDe Schraansers T
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Er wordt weer gesauweld
In onze residentie “de Gouden Leeuw” op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 februari
We beginnen op vrijdag en zaterdag om half acht, en de zaal gaat om zeven uur open.
Zondag 12 februari om twee uur, dan gaat de zaal open om half twee.
Kaarten, indien nog voorradig bij Relinde Fijnaut.

De volgende personen gaan ervoor!!
 Lieke Flipsen als miss/verstand
  Toin Krijnen als Gewoon Antonius
   Christ vd Diepstraten als Negen Med
    Johan vd Vlist als Mun eigen opa
     Ad van Bekhoven als typetje van nix
      Ronald Kustermans als Dik Deurloper
       Duo fein en gijn en het B-team zullen weer  
       een act verzorgen.
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Prijsuitreiking om 19.00 uur in
de Gouden Leeuw, de residentie van de Schraansers

Omwonenden langs de route, parkeer uw auto a.u.b.,
indien mogelijk, buiten de route.
Bij voorbaat dank.

Opstellen oranjeplein en polderstraat - Mr Aalbersersstraat -  Markstraat 
Hoofdstraat - Zeggelaan - Ruitersvaartseweg - Lage weg 
Schapenbogert - Raadhuisstraat einde Gouden Leeuw



A  van Agge mar leut et!  Dat zijn wij
B  van Britt, ons oudste lid en vorig jaar 
getrouwd met Alex
C  van Carnaval, daar houden wij wel van
D  van Dertig, daar zijn wij al voorbij
E  van Ei, een ei hoort erbij, ’s ochtends, ’s 
avonds of ’s nachts
F  van Feest, = carnaval
G  van Gere, gere carnaval vieren is wat 
wij doen
H  van Hahaha, wij lachen wat af
I  van Interessant, dat is dit stukje zeker
J  van Judith, ons jongste lid van de vereni-
ging en sinds december mama van zoon 
Sep
K  van Kindercarnaval, wij zullen het onze 
kinderen wel leren
L  van Lisette, de kleinste van onze verenig-
ing en verwacht rond carnaval hun eerste 
kindje
M  van Motto, ge wit nie wa ge ziet, niet 
ons motto voor de optocht, die weten we 
zelf ook nog niet
N  van Nar, dat is wat we nog missen in de 
grote raad van elf

9

Agge 
mar
leut et

O  van Optocht, ook dit jaar doen wij 
weer mee, dit jaar in categorie A
P van Prins Pierre, wat zijn wij blij dat je 
nog een jaar prins bent
Q  van Quad, rijden doen wij niet
R  van Rommel, dat is er op onze bouw-
plek als we klaar zijn voor de optocht
S  van Suzanne, dat is de langste van 
onze vereniging en mama van zoon Siem
T  van Tweeduizendtwee, is het jaar dat 
wij voor de eerste keer meeliepen in de 
optocht
U  van U, we spreken elkaar aan met gij 
ipv u
V  van Vijftien, dit is ons vijftiende jaar 
dat wij meelopen met de optocht
W  van Wachten, ja dat moeten we 
straks weer een jaar
X  van Xab, achterstevoren staat er bax, 
de achternaam van Annelies, mama van 
Teun en Vieve
Y  van Yoghurt, dat eten wij niet met car-
naval
Z  van Zo, is het wel genoeg
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‘Ge wit nie wagge ziet’
Dat is natuurlijk een schitterend thema voor de Carnavalsviering 2017.

Want, zeg nou zelf, in de kerk hebben we steeds maar weer de mond vol van mensen en dingen die 
niet te zien zijn.

Hartstikke belangrijk en heel veel over te zeggen en te zingen, maar in geen velden of wegen te zien.

Of het gaat daar over dromen, van dingen en werkelijkheden die er nog niet zijn, maar zeker ooit 
waar zullen worden.

Is het daarom onzin?  Nee, zeker niet!

‘Ge wit niet waggu ziet’ kan nadrukkelijk ook wijzen op scheve toestanden, dingen die niet deugen en 
die daarom onze hevige verontwaardiging verdienen.

Afkeurend zeggen we dan de dag van vandaag ‘dat gaat nergens over’.

Van daaruit ontstaat dan vaak het ideaalbeeld van hoe het wèl zou kunnen en moeten zijn.

Zeg maar gerust: van scheef naar recht, van verkeerd naar goed,  van koud naar warm, van nacht naar 
dag, van winter naar lente.

Dat is precies ook een van de kernen van Carnaval: alles overhoop halen en op z’n kop zetten, de 
strakke orde van alledag eens even lekker opschudden en door elkaar rommelen, even dat wat zo ab-
soluut lijkt, relativeren.

Wie dat doet, schept uit de chaos nieuwe kansen.

In die zin maakt Carnaval als een oud lentefeest de beweging vanuit de doodse chaos naar beloftevol 
lenteleven.

Chaos ziet er niet uit, gaat nergens over, mensen komen eraan tekort

Om je daaruit te redden moet je jezelf eens lekker los vieren van alles wat in de weg zit.

Dat helpt om jouw leven en jouw leven met anderen weer eens goed op orde te brengen.

Een goed Carnavalsvierder vindt vanzelf de sleutel tot goed,  
mooi en vredevol leven.

Van harte nodig ik dan ook alle Carnavalsvierders en allen die  
het Carnaval een warm hart toedragen uit in de kerk van  
Sint Antonius Abt om daar na de sleuteloverhandiging  
aan Prins Pierre II samen te vieren.

Wat mij betreft mogen jullie je zo uitdossen dat de een  
tegen de ander zegt: “Ge wit niet waggu ziet!”.

Gerard Oostveen,
Pastoraal werker Vijf Heiligen Parochie.



Een van de Elluf
Als een van de Elluf wil ik u graag, in vogelvlucht, meenemen naar mijn 
ervaringen/belevenissen in mijn eerste jaar bij “De Schraansers”. 
Na de raadsvergadering, waar ik gelukkig werd ingestemd, werd mij al gelijk 
duidelijk dat er meer komt kijken bij het carnaval dan alleen die 5 dagen in 
het jaar.

Voor ieder evenement of activiteit dat georganiseerd wordt door “De 
Schraansers” bestaat er een commissie om dit in goede banen te leiden, zo 
is er o.a een kindercommissie die zich bezig houdt met alle zaken rondom de 
kinderen zoals de kinderbingo, jeugdraad en kinderoptocht, een 
sauwelcommissie, een commissie voor de Club van 200 en ga zo maar door.

Naast onze eigen activiteiten zijn er gelukkig ook feestjes buiten de deur, 
zoals afgelopen jaar in Lage Zwaluwe en Zevenbergen en dit jaar was er in 
december het “Sikkenbal” in Teteringen.

Belangrijkste blijven toch wel de carnavalsdagen zelf, dit begint op vrijdag 
met een bezoek aan de drie scholen van Traaie en het is geweldig om te zien 
hoeveel plezier er afstraalt van de kinderen, hierdoor ben ik er van overtuigd 
dat het met de jeugdraad en het kindercarnaval wel goed zit in Traaie. Op 
vrijdag is er ook nog een bezoek aan het 
Antonius Abt en ook hier zit de carnavalssfeer er al goed in, al blijft het 
lastig, een polonaise met rollators, maar onze senioren van Traaie weten nog 
steeds hoe ze een feestje moeten bouwen.

Verder zijn er nog tal van andere activiteiten die wij doen, maar ik zou 
zeggen; hou de website en Facebook goed in de gaten voor het laatste nieuws. 
Uiteraard staat het programma ook in deze krant vermeld.
Iedere avond is er ook een bezoek aan de Traaise kroegen en dit is in iedere 
kroeg weer een nieuwe belevenis en ervaring, begeleid door hofkapel 
Kiele Kiele, Nootdkreet en Veurne keer is iedere avond top om dit samen 
met de andere Traaienaren te mogen beleven. 

Ik hoop dit jaar op een minstens zo gezellig carnavalsjaar en dat wij er samen 
met de rest van Traaie er weer een mooie feestje van gaan maken. Met ons 
motto “ge wit nie wagge ziet” zullen we hopelijk met de optochten onze ogen 
uitkijken. 
Wij hebben met de nieuwe website www.schraansers.nl in ieder geval al een 
voorschot genomen op ons motto. 

Ik sluit af met de wens dat eenieder weer een super carnaval 
mag beleven in Traaie. 
Met carnavaleske groet, Arno van Wingerden
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 Garagebedrijf van Riel • Hoofdstraat 72 • Terheijden • Tel.: 076 -5931215
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Simson Applicatie BV
Nieuwe Bredase Baan 8
4825 BD  te Breda
Tel: 076-5244300
Fax:076-5244301
www.simsonapplicatie.nl  
info@simsonapplicatie.nl

“UW COMPLETE AFDICHTINGS SPECIALIST” 
 
Professionals in bouw en industrie vertrouwen al jaren op de kwaliteitsproducten van Simson.
Een compleet assortiment aan kitten voor universele toepassingen of specifieke vraagstukken 
zoals luchtdicht bouwen en brandwerende oplossingen.

Het team van Simson Applicatie staat onder meer voor u klaar bij:
o Epoxyvoegen (zwembaden, doucheruimtes, grootkeukens, enz.)
o Voegafdichtingen in nieuwbouw- en renovatieprojecten.
o Voegafdichtingen in utiliteit- en woningbouw.
o Vloeistofdicht afwerken van industriële- en bedrijfsvloeren.
o Afdichten van teakdekken
o Impregneren van gevels
o Brandwerende afdichtingen in zowel nieuw als bestaande gebouwen.
o Voegverhardingen van onder meer terrassen, pleinen en tuinen.
o Luchtdicht bouwen 

Terheijden | Tel. 076-5931301 | www.schalkinterieurbouw.nl

MEUBELS OP MAAT, KEUKENS, INTERIEURTIMMERWERK 

0179025.pdf   1 3-11-2016   13:21:10
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GE WIT NIE
WAGGE ZIET

Beste Schraansers 
Schraanserinnekus
En natuurlijk 
Schraanserkinderkus

Er is alweer een jaar voorbij en carnaval staat weer voor de deur. 
Dit jaar is het motto: 
 “Ge wit nie wagge ziet”. 
Maar is dit nu positief of negatief ??
Ik ga er in ieder geval vanuit dat het positief is.
Wat ik zelf heel positief vind,  is dat we dit jaar weer een volledige jeugdraad hebben 
in een kompleet nieuwe outfit.
Met een prins, veldwachter, adjudant, een nar en twee pages en dan ook nog 
11 raadsleden. 
Echt geweldig en de kinderen hebben er allemaal weer veel zin in.
Wist u trouwens dat er in de jeugdraad  6 kinderen en 1 kleinkind zitten, waarvan de 
vaders en opa in de grote raad zitten?
En één van die kinderen is ook nog eens mijn eigen dochter waar ik natuurlijk super 
trots op ben.
Dus met die jeugdraad komt het wel goed dit jaar.
Wat we dit jaar  ook eens gaan proberen,  is dat de kinderoptocht en ook de grote 
optocht een 
andere route gaan krijgen en hopelijk pakt dit ook positief uit.

Ik zie het allemaal heel positief in en heb er weer veel zin in. En ik hoop jullie ook!
Ik wens jullie allemaal dan ook heel veel plezier toe en hopelijk komen we elkaar  
 weer ergens tegen met carnaval of in de aanloop naar carnaval.
 

ALAAF!!! Co dun Veldwachter
De Schraansers T
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Voor het eerst in jaren is de Raad werkelijk

 INCOMPLEET
Wellicht dat er invulling aan het motto “Ge wit nie wagge ziet!” gegeven moest worden?

Nou, dat dacht het niet. Jammer genoeg is het zo dat er een aantal Raadsleden hebben moeten 
bedanken voor hun lidmaatschap van De Schraansers.
Dit, vanwege drukke werkzaamheden of bij hun nieuwe of huidige baas, anderen om persoonlijke 
motieven.

Hoe het ook zij, we hebben Raadsleden te weinig! Niet alleen om de ELF getalsmatig vol te maken, maar 
vooral om het Carnaval in Traaie MEE te helpen organiseren! Er komt natuurlijk heel wat bij kijken om 
er voor te zorgen dat alle activiteiten, waar gelukkig nog volop belangstelling voor is, zo vlekkeloos 
mogelijk kunnen en zullen verlopen, dat alle afspraken die daar voor nodig zijn ook nagekomen worden, 
en, niet onbelangrijk, dat alles ook financieel ronddraait!

Op dit moment komt er teveel terecht op te weinig schouders! Dus…. Kom op Traaie, laat zien dat we niet 
voor niets zo trots op ons dorpke zijn, en kom helpen!!!

Dit jaar een wat late Carnaval. Volop tijd dus om jullie deelname aan het feest der feesten voor te gaan 
bereiden! Maak er, samen met ons, een heel mooi feest van, en geniet met volle teugen van ons mooi 
Traaie in carnavalssfeer!!

We gaon mekaor zien!!

Dun Adjudant

Den Adjudant wit 
nie wattie ziet!



 
weidehek 73a   |   4824 at breda 
 
postbus 8807   |   4820 bc breda 
 
telefoon +31 (0)76 561 49 50   |   fax +31 (0)76 565 58 36 
 
www.otjensgroep.nl
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Bredaseweg 61, 4844 CK Terheijden

Postbus 57, 4844 ZH Terheijden

T 076 - 587 63 45

F 076 - 587 44 85

E info@kbladministratie.nl

KBL Administratie

Financiële administratie Loonadministratie

Fiscale aangiften Opstellen jaarstukken

Interim management Gespecialiseerd in VvE-beheer



Fotografie René SchotanusVlnr: Cees Pruijsers, Arno van Opdorp, Henk vd Heuvel, Nico Haasdijk,  Rom vd Broek

Raad van wijzen

Beste carnavalsvierders,
Aan mij de eer dit jaar om als nieuw lid van de Raad van Wijzen  een bijdrage te leveren  voor de 
Schraanserskrant. 
Na 15 jaar met veel plezier bij de Raad van Elf te hebben meegelopen is het voor mij mooi 
geweest, de jaartjes gaan toch een beetje meetellen. 
Maar om toch bij het Traais carnaval betrokken te blijven is toetreding tot de Raad van Wijzen een 
goed alternatief. 
Zo blijf ik toch betrokken bij het wel en wee van het carnaval en de Schraansers. 
Ik heb in al die 15 Schraansersjaren met veel verschillende mensen heel veel leuke dingen 
meegemaakt die ik voor geen goud had willen missen en ik kan terugkijken op geweldig leuke jaren. 
Het Traais carnaval  en vooral het 44 & 55 jarig bestaan van TCV “De Schraansers” zijn toch leuke 
evenementen om aan terug te denken. 
De eerste jaren van 2002 t/m 2004 heb ik met Prins Rol 1e mogen beleven,daarna van 2005 t/m 
2010 met Frans Damen als Prins Suus 1e en vanaf 2011 tot nu samen met Prins Pierre II. 
Nu staan we weer aan de vooravond van carnaval, wederom met Prins Pierre II, die voor het 7de 
jaar op rij voorop gaat in de leut. 
Ik ben er van overtuigd dat we er weer een geweldig leuk en gezellig feest van gaan maken. 
Dat doen we natuurlijk als Schraansers niet alleen, daar hebben we jullie als inwoners van Traaie 
ook bij nodig. 
Dus ik zou zeggen kom gezellig naar een van de vele evenementen die er staan te gebeuren. 
En als je carnaval in ons dorp een warm hart toe draagt is het misschien iets voor jou om  
lid van T.C.V “De Schraansers” te worden en er samen met ons voor te zorgen dat carnaval in Traaie 
blijft bestaan.

 Met Carnavaleske groet   Henk van den Heuvel 
lid van de Raad van Wijzen 
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Carnavalsprogramma 2017

Vrijdag 24-02-2017 
Ochtend, bezoek aan de scholen 
  1 Windhoek  
  2 Zonzeel  
  3 Zeggewijzer 
14.30 uur  Bezoek  verzorgingstehuis Antonius Abt 
20.15 uur Opening opwermconcert  “De Harmonie” 
 
Zaterdag 25-02-1017 
10.30 uur  Opening snotpinnekusbal (Cour open vanaf 10.00 uur)  
13.30 uur Opzetten boer klaos, kinderoptocht envervolgens  
  prijsuitreiking in onze residentie “De Gouden Leeuw”  
 
18.00 uur Sleuteloverdracht en Carnavalsviering 
19.30 uur Opening jeugdcarnaval “De Cour” 
20.30 uur  Cafébezoeken 

 
Zondag 26-02-2017  
11.30 uur Opstellen Grote optocht 
12.30 uur Start grote optocht “Traaie” 
19.00 uur Prijsuitreiking grote optocht 
20.30 uur Cafébezoeken 

Maandag 08-02-2017 
10.30 uur Bezoek aan Baronie TV 
13.30 uur Seniorenmiddag in “De Harmonie” 
15.00 uur Braipottemiddag in de “Gouden Leeuw” 
19.00 uur De Cour (kindercarnaval), 
20.15 uur Cafébezoeken 

Dinsdag 09-02-2017  
13.00 uur  Laatste keer opzetten Boer klaos 
14.00 uur Zeepkistenrace Markstraat 
14.00 uur Bezoek Sovak middag  
14.00 uur Kindermiddag “De Gouden Leeuw” 
16.00 uur Afsluiten kindermiddag 
18.15 uur Opstellen lampionnenoptocht 
18.30 uur Vertrek lampionnenoptocht 
19.00 uur  Verbranding van Boer Klaos 
19.30 uur Deformatie jeugdraad in “De Cour” 
20.15 uur Cafébezoeken 
23.11 uur Deformatie Raad / Prins

“Ge wit nie wagge ziet”
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Autobedrijf 
Sprangers B.V.
Withuisstraat 12 Wagenberg 

Meer merken onder één dak

Hyundai Nissan Suzuki 
Toyota Kia

Al               jaar merkbaar beter

De NISSAN-specialist uit Wagenberg
Tel.: 076-5931442

www.autobedrijfsprangers.nl
email: info@nissansprangers.nl

63

Hedde last van ouw ellebuis? 

Springschene van ut  springen?

Problemen mee ouw bekkens?

Of speelt ouw achilleshiel weer 
op?

Kom dan us laangs bai  
 
Bousema & van Kuijk  
Fysiotherapie
Ge wit nie wagge ziet

Polderstraat 6 (naast d’n 
chinees) Traaie

5934880
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Hop groenvoorziening 
Aanleg en onderhoud 
Sierbestrating  
Vijvers   
Aanleg van tuinverlichting 
Snoeien en rooien van bomen 
Verhuur hoogwerker 

 
  Hop groenvoorziening    hoevenseweg 14      4845 pd Wagenberg           www.hopgroenvoorziening.nl 

  
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 

 

Inschrijven voor de grote optocht op 
zaterdag 4 februari vanaf 16.00 uur in 

café de Gouden Leeuw



Hallo carnavallers,
Hier een kort burrigje van 
“Toog gegrepen”
Wai zijn al een jaor of 11 aktief in Traaie mee den optocht.
Dur ‘t jaor zien wu mekaor eigelijk nie, daarom bestaon wai al zolang.
Wai hebbe nog nooit gewonne en da gaon we ok nooit doen en as ut wel zo is 
dan ist per ongeluk, of un foutje van de jurie.
Mar un ongeluk zit in un klein hoekske dus ge wit mar nooit.
Wai zijn meest mee zun viere, maar ok wel us mee meer en ok wel us mee 
minder.
As ge ut nou nog ken volge, dan snaptut, ge zou dan zo mee oos mee kenne 
doen.
Oonze vurzitter zit meestal achter, ooze  secretarus kennie schrijve en ooze 
penningmeester is faijiet ( sinds halfvaste want da kentie nie)
Verder hebbe wij no tule, want die zijn kwait.
Vur dees jaor hebbe wai al 10 iedeeje, mar ut zal wel wa d’aanders worre.
Zo heb ik al wel genoeg losgelaote, aanders kenne jullie oos na-aope.
Schraansers en Raad van elluf …ge wit dus nog nie wagge ziet.

Dees stukske is van ooze wijste….
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Veur zaokelukke fotookes
reneschotanus.com

Fotosjoet of trouwplanne?
reneschotanus.nl

René Schotanus | fotograaf



/ elektrotechniek / security / facility

Bredaseweg 59b 
4844 CK Terheijden 
T 076 544 99 60 
info@vangilstechniek.nl

eenvoud 
door techniek

Wij w
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se
n ju

llie
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ngils

tec
hniek

.nl

AdvertVGTcarnaval_2017_WTB.pdf   2   04-01-17   10:11
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Effe voorstellen……

Jürgen Peijs,

geboren in Kruikenstad, en sinds 2002 woonachtig in het Schraanserrijk 
waar ik dan ook met veul plezier woon. 

Samen met mijn liefde Elles woon ik al ruim 14 jaar in Traaie. Ondertus-
sen niet meer met zijn 2 maar met onze 4 zonen heb ik een heel gezin. 
Compleet met hond kun je spreken van een degelijk huisje, boompje 
beestje. 

Veule jaren actief gewist in Kruikenstad als raad van elf lid.  Hierdoor 
zit het met mijn  carnavals DNA wel snor. Dit DNA probeer ik uiteraard 
door te geven aan men kinders. Mijn oudste zoon, Lorenzo, is nu 2 jaar 
actief in onze mooie jeugd raad van elf. In 2016 als raad van elf lid en 
2017 als veldwachter. 

Iedereen heel veul leut toegewenst. 
Samen maken we er weer een mooi jaar van. 

Alaaf Alaaf Alaaf  Jürgen Peijs       
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Mandje brood met kruidenboter 
4.5 
*** 

Kipsaté met pindasaus, uitjes en kroepoek 
13.5 

Kip shoarma met ui en spekjes 
14.5 

Kip shoarma kapsalon 
15.5 

Schnitzel met champignon- stroganoff- of pepersaus 
15.5 

Zoet gemarineerde Spare ribs 
16.5 

Malse biefstuk met champignon- stroganoff- of pepersaus  
19. 

bovenstaande gerechten worden geserveerd met salade en  
frietjes of aardappelkroketjes 

Pasta à la Terrizzi 
14. 
*** 

Kindermenu 7.5 
Pasta à la Terrizzi 

of 
Bordje friet met mayonaise en keuze uit 

mini schnitzel, borrelboutjes of 
Kipsaté met pindasaus, uitjes en kroepoek 

*** 
Dame blanche  

4.75 
Brownie 

5.75 
Magnum Classic of White 

2. 
Speciale koffie 

5.5 
 

Markstraat 16a 
TERHEIJDEN 
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Bandenbedrijf De Baronie, Bredaseweg 47, 4844 CK Terheijden
t: 076 593 8055, e: info@baroniebanden.nl

WWW.BARONIEBANDEN.NL

Ge wit nie
wagge ziet

Complete woninginrichting
Tel. 076-5931332   Hoofdstraat 26a Terheijden
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Elke klus een Hermans klus.....
Carnavalskrakers....die wil je buitenhouden!

Ik maak uw deuren en ramen krakersproef met een 
driepuntsaansluiting (bij carnavalskrakers beter   bekend als 

driepintssluiting)!

Ge wit nie wagge ziet als ik de klus geklaard heb! U sluit met één 
slok..of slot op uw raam of deur op drie pinten..euh punten...en 
ongenodigde gasten krijgen geen kans in uw huis te feesten.

Tel: 0618430529 - www.hermans-klussendienst.nl

Deur met 3-pintssluiting
Mooi technisch plaatje om indruk te maken
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C.V. Toedeloe

Met de beentjes op de grond
Beste Carnavalsliefhebbers,
Vurig jaor waren wij meej heel veul echte mannen om carnaval te viere. Dit 
hebben we dan ook wir heel veul daogen gedaon, wa dun ene ochtend beter 
beviel dan dun aandere.
Dees jaor hebben we dun prins nie hoeven onthullen en hebben we op ons 
gemakske kunnen genieten van de 
onthulling door CV Uitgeteld…..klasse mannen! Doordat we meej dun 11e van dun 
11e gin verplichtinge hadden, is ut vergaodere dees jaor ook wa laoter op gang 
gekomme……gelukkig is ut pas eind februari carnaval dees keer.
Wat we dees jaor in dun optocht gaon doen houden we naturluk nog effe 
spannend, maor da we lopend goan kan ik al wel verklappe. Verder staot vast 
dat dun Irste prins vanuit CV Toedeloe(tjes) ok een feit is. Prins Lars dun 1ste is 
dees jaor jeugdprins, wa zijn we daor trots op…..veul plezier Lars!!!
Wij gaon er dees jaor wir meej volle bak tegen aon en hope 
alle schraansers en schraanserinnikes meej carnaval ergens 
tegen te komme.
Iedereen un geweldige carnaval gewenst en in ieder 
geval tot in dun optocht.

Carnavalsgroeten,

De elf van
CV Toedeloe
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De bouw kan al jarenlang  vertrouwen op het
timmerwerk van Dudok. Of het nu om specifiek
maatwerk gaat, om seriewerk of om bijzondere 
constructies, Dudok levert volgens afspraak.
Dudok denkt daarbij constructief mee en komt
met verrassende en passende oplossingen.
Een timmerfabriek dus waar je op kunt bouwen.

RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN
EN ANDERE HOUTCONSTRUCTIES

Bredaseweg 22, 4844 CL Terheijden telefoon: 076-5931796
Fax: 076-5932038 E-mail: info@dudok-timmerfabriek.nl
internet: www.dudok-timmerfabriek.nl

DUDOK
TIMMERFABRIEK

Constructief
timmerwerk in

alle soorten
en maten



Café
‘t Barreke
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Rode Vaart 17  Terheijden
          076 - 593 3095



vlnr; Hennie Verhagen, Coby vd Heuvel, Mariëlle vd Broek, Jopie de Kroon, Jeanne Haasdijk, 
Carolien van Leent, Anne-Marie Ridderhof, Elles Peijs, Marleen van Wingerden,  Bianca Ammerant, Desiree Joosen,
Andrea Verdaasdonk en Eus van Opdorp, 

Schraansersvrouwkes geef de pen eens door…………………………

Fotografie René Schotanus
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Ik heb begrepen dat het al een lange traditie is dat de “vrouwkes van” ook een stukje schrijven voor de mooiste Car-
navalskrant van onze regio. De vrouwkes van geven symbolisch de pen aan elkaar door en ik heb hem vorig jaar van 
Eurydice van Opdorp doorgekregen, misschien beter bekend als Eus. In ieder geval nog hartelijk dank  daarvoor Eus 
 .
Eus zelf is al vele jaren verbonden aan de Schraansers en zoals in de krant van vorig jaar te lezen was, is ze heel 
benieuwd hoe het mij als nieuwkomer bevalt.
Uiteraard ga ik jullie dat vertellen anders wordt het wel een erg kort stukje…
Ik zal mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Anne-Marie Ridderhof.  Komend seizoen zal ik voor de 3e keer als 
vrouwke van de carnaval gaan beleven.
Hoe kom je erbij?
Mijn man Marco Ridderhof is 4 jaar geleden door Prins Pierre enthousiast gemaakt om mee te gaan doen met het 
sauwelen. Na zijn 1e jaar Sauwelen hebben de Schraansers hem maar direct overgehaald om lid te worden van de 
Raad van 11. Een keuze die ik natuurlijk van harte steun want carnavallen zit mij ook zeker in het bloed.
In mijn jeugd heb ik zelf in de jeugdraad van ons mooie Traaie gezeten en nu heb ik mij dus samen met mijn man aan-
gesloten bij de Schraansers.
55 jaar
Mijn eerste jaar was ook gelijk een heel mooi jaar omdat de Schraansers hun 55 jarige jubileum vierde. 
Deze extra feestjes in aanloop naar Carnaval waren natuurlijk helemaal te gek. 
Overigens zijn er ieder jaar wel extra feestjes en met Prins Pierre voorop maken we er overal ook echt een feestje van.
Ik heb ook ervaren dat de Schraansers heel veel voor het dorp doen. Dit heb ik eigenlijk nooit zo beseft maar zonder 
hen zal er maar weinig carnaval in ons dorp zijn. Stel je toch eens voor, geen bezoek aan de scholen, sovak of senio-
ren van ons dorp. Of wat denk je van een carnaval zonder optochten of popverbranding op de dinsdagavond, dat kan 
toch niet.

Daarom hoop ik van harte dat de Schraansers toch ook dit jaar weer mogen rekenen op wat nieuwe leden die het 
stokje van de oudere generatie wil overnemen. Ik weet zeker dat ze van de vrouwkes van een warm welkom zullen 
krijgen.
Wie in ieder geval ook recent bij de vrouwkes van gekomen is, is Marleen van Wingerden. 
Marleen ik hoop dat jij het net zo leuk vindt bij de vrouwkes van als ik en ik geef de pen dan ook symbolisch 
aan jou door om jouw ervaring eens te lezen volgend jaar.
   Wij gaan er dit jaar in ieder geval weer een feest van maken!! Ge wit nie wagge ziet maar 
hopelijk     zie ik jullie wel in ons Traaie meej Carnaval.

          Anne-Marie Ridderhof
35
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Ge wit nie wagge ziet na un 
knipbeurt bij de stoel hedde gin verdriet! 

Onze veurige 

tevrede klant 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

handelskwekerij
Ad Snoeren vof

De meeste bomen zijn bedrog...
maar als je wakker wordt

dan staan die van Snoeren er nog



Beste Schraansers 
en 
Schraanserinnekes,

Het is wir zover. De sint heeft ut land wir verlate, dus motte wai wir aon ut stukske vur de kraant gaon 
werreke. Dees jaor gin vurspelling van ut carnaval in 2017. Ok gin klaogzang over ut schraijve van 
dees stukske (nou ja un bietje dan). Ok gin verhale over nieuwe kinderkus (al zen die dur wel). Ok 
nie over oos sucsesse in 2016 (al ware die enorm). Nee! Dees jaor doen wai ut helemaol anders. Ik 
ga ut hebbe over oos voorbereiding. Das andere koek. Om ut un bietje begrijpeluk te houwe heb ik 
wa berichte uit oos groepsapp gehaald. De vieze plaotjes en fillemkes heb ik maor nie meegenome, 
misschien da wa Schraansekinderj=kus ut ok leze.

3 september: 
  “He, boys, zulle wai eens wa gaon verzinne vur dun onthulling van dun Prins?    
 Un vergaderinguske belegge?”
5 september: 
 “Neeje, vuste vroeg. Daor hebbe wai ut meej oos weekendje wel over.”
20 september:
 “Boys, bed(r)ankt vur ut weekend. Ut waar wir top!”
3 oktober: 
 “Maarre boys, toch eens snel un overlegske doen. Tis al wir bijna novemebur.”
4 oktober: 
 “Haha. Bijna novembur… Wai hebbe nog tijd zat.”
16 oktober: 
 “Vanaaf om 8 uur bai main.” “Da gai ik nie redde.” “Ik ok nie. Uurke of nege?” “Jot.” “Jot.” “Jot.”
17 oktober: 
 “Zeg, da ideeke lijk main, zonder draank, veul minder leutig.” “Haha. Eigeluk wel ja.”
20 oktober: 
 “Boys, vanaaf een nieuw ideeke verzinne? “Jot.” “Jot.” “Ok.” “Ow wacht effekes. Ut vrouwke 

mot weg. Ik kan pas na 10 uur.” “Dan beginne wai alvast en kom de wa later.” “Jot.”
22 oktober: 
 “Ik vind ut nog steeds leutig.” “Ik ok.” “Tuurlijk. Tis main ideeke.”………
12 november:
 “Heren, Ut waar un leutig avondje. Voleges main was ut wel geslaagt.” “En tog had ik jou ok 

graog as Prins gezien.” “Haha. Ja da zeeje dur meer. Ze zouen op hum stemme.”
6 december: 
 “Zulle wai un keerke echt vergadere vur dun grote optocht?” “Wai zien mekaor tog woensdag? 

Dun irste van dun maand!” “Ow ja.” “Eindeluk wir.” “Oke. Best hoor.”
8 december: 
 “Pfff. Lekker hoor dieje speciaal bierkus. Maor ik ben tog wa stukskes van dun avond kwait. 

Hebbe wai nog wa nuttigs besproke eigeluk?” “Ow ja. Da zen we vergete. Haha. Binnenkort 
un keerke echt vergadere.”

16 december: 
 “Denkte gij nog aon da stukske vur dun carnavalskraant?” Kak. Das waor ok. “Ja joh. Tis al 

baina klaor. Alenig nog effe wa layout doen.” “Ah mooi. Stuurde gij ut eerst naor main toe?” 
“Jot. Da wor wel laot want ik ben nie tuis nou. Hedde gai morgevruug taid?” “Neeje. Tuurluk 
nie man. Werreke. Stuur mar gewoon dur dan, het zal wel.” “Jot.”

Wa un onzin berichte nu ik ut teruglees. Verschrikkeluk. GE WIT NIE WAGGE ZIET. Op dees moment zen 
wai nog volop in dun ontwikkelfase vur dun Grote Optocht. Ut kom vast wel goe, net as aandere jaore. Alvast 
heul veul leut toegewenst dees carnaval.

Een van dun 11
40



Start om 18.30 uur

daarna popverbranding

Po
ld

er
st

ra
at

M
arkstraat

Hoofdstraat

Mr. Aalbersestraat

Lampionnenoptocht-
Dinsdag 18.30 uur

Voorverkoop lampionnen:

  Schaf ze tijdig aan!!
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Pensionstal ZeggeZicht
Munnikenhof 1
4844 PK Terheijden

Familie Lievens

T 076 593 12 81
E info@zeggezicht.nl
I www.zeggezicht.nl

ZeggeZicht  Puur paardenplezier!

Hoofdstraat 72, Terheijden
Tel. 076 593 3067

Polderstraat 8 Terheijden
www.jolamode.nl
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Carnavalsvirus besmettelijk?

Veldwachter Co 
met dochter Lynn

Prins Pierre met 
dochter Sara

Adjudant Frans met 
kleindochter Chiméne Bo

Raadslid Arno met 
dochter Fleur

Raadslid Rudolf met 
zoon Quinn

Raadslid Jurgen met vrouw 
en zoon Lorenzo

Raadslid Marco
met dochter Zoë

Gelukkig zijn daar geen medicijnen 
voor!!
Het enthousiasme van de jeugd 
bewijst dat ook in de toekomst 
carnaval in “Traaie” gevierd zal 
blijven worden
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Drie generaties Schraansers........

Opa Rom van den Broek, 
raadslid sinds 1985, 
werd voorzitter in 1990 
en thans erelid en lid van 
de raad van wijzen.

Zoon Remco van den Broek 
Veldwachter sinds 2011
en (klein)dochter Lynn 
jeugdraadslid sinds 2017

Je verwacht het zo een, twee, drie niet, maar bij de Schraansers hebben we een 
unieke combinatie van opa, vader en kleindochter binnen de vereniging.

ALLES VOOR DE
BEGINNENDE ÉN
GEVORDERDE
FIETSER
WWW.BIKE2YOU.NL



Club van 200 
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De Club van 200
Carnaval 2017 is, alweer, van start gegaan, met de Prinsonthulling,
De installatie van de jeugdprins en jeugdraad.

De organisatie van de vele activiteiten zoals bijvoorbeeld de kindermiddag, 
kinderbingo, bejaardenmiddag etc. kosten natuurlijk handenvol geld.

Gelukkig is, jaren geleden, de club van 200 opgericht die met hun bijdrage een 
groot aantal zaken mogelijk maakten.

Op de pagina hiernaast ziet U welke bedrijven en personen het carnaval en onze 
vereniging in het bijzonder een warm hart toedragen.

Staat U positief tegenover onze actieve club en wilt U meehelpen om de (bijna) 
alle gratis toegankelijke festiviteiten, ook in de toekomst, mogelijk te maken?

Meldt U zich persoonlijk aan bij een van onze leden of per e-mail  
club200@schraansers.nl 
en U wordt dan z.s.m. benaderd door onze PR commissie.

Uiteraard kunt U ook lid worden als groep, zoals een vriendenclub, 
carnavalsvereniging, kaart- of bijartclub enz.

Als tegenprestatie voor Uw financiële bijdrage ontvangt U twee gereserveerde 
vrijkaarten voor het sauwelen en wordt Uw naam vermeld in de krant,
op de reclameborden bij binnen-activiteiten en wordt Uw naam op onze website 
gelinkt aan Uw eigen website.

Commissie club van 200

Club van 200 



Cafetaria ’t Markkantje
Notariskantoor Terheijden
F.D. Advies
De Gouden Leeuw
Jean Bergé, mannenmode van FORMAAT
De Zevende Hemel
Garage van Riel B.V.
Tankpunt Terheijden
Prins Pierre II
Mevrouw C. Kuijsters
Otjens Groep
Piet en Rens Weterings
Aannemersbedrijf C.J. Dudok
SOVAK Terheijden
Visker Interieurbouw B.V.
Van Heusen Beheer
Cees en Anny van Dongen
Aannemersbedrijf Fa. P. Rasenberg
Café De Harmonie
Peter en Tiny van den Broek
Fotografie René Schotanus
‘t Barreke
Heijnevents
Tommie Pals afbouw
PlanVisie hypotheken 
Bakkeren Nederland B.V.
Bandenbedrijf De Baronie B.V.
Aannemersbedrijf Jaap Rasenberg B.V.
Bakkerij van Dongen, Terheijden
Bax hout en vloeren
Café Ons Thuis
Petersen Afbouw 
De Stoel, herenkapper 
Drogisterij Relinde Fijnaut

DPS B.V.
Buijks Gebouwenbeheer

FD Holding B.V.
Reimus makelaardij en hypotheken

G.L.C.M. de Kok, burgemeester
Liever Thuis

Adriaan de Wijs
Stucadoors- en Restauratiebedrijf Van der Vorst

Van Bekhoven Montage
VDV Tegeltechniek en Afbouwwerkzaamheden

Karel Snoeren Tuinen
Niek,  Evi, Marvin en Daan
W. Rasenberg Tegelwerken

Hop Groenvoorziening
Fysiotherapie Praktijk Donckers te Made

Schalk Interieurbouw
Café De Buren

Verdaasdonk montage
Van Alphen & Roest

Frank Husson
Jeroen van Dongen, uw Topslijter

Simson Applicatie B.V.
Tiny en Jan 

HRS geluid licht video
H.A.C.M. Lievens

Bousema &  van Kuijk
Lijst Harrie Bakker

Koos & Anne-Marie
Cafetaria ‘t Trefpunt

Flitz Audio
Kuijs Elektrotechniek

Restaurant Ripasso

Club van 200 

Club van 200 
45
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W. RASENBERG

Hofstad 8a
4845 EL Wagenberg

06 21573020

Wessel 
Rasenberg
Tegelwerken

 

info@rasenberg-tegelwerken.nl
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C.V. DIKKE MOATE
De jongens van c.v dikke moate hebbe ur zin in na un 
geweldig 2016 . 
As ut aan oos leed is ut heel ut joar carnaval.
Mar let op vant joar witte nie wa ge ziet . 
Tot in dun optocht .                 
 Houdoe gr. Johan vurzitter of ur achter

DANIËLLE DUBBELMAN
06 52007076

ZONVAKANTIES

AUTOVAKANTIES

VERRE REIZEN

STEDENTRIPS

RONDREIZEN & CRUISES

VLIEGTICKETS

WINTERSPORT

LAST MINUTES

 WWW.TUIATHOME.NL/DANIELLE-DUBBELMAN
Nieuwlandsedijk 133, Lage Zwaluwe   danielle.dubbelman@tui.nl

Danië� e

 Eén vertrouwd gezicht 

  24/7 bereikbaar

  De beste deals speciaal voor jou

  Met de garanties van TUI

EVEN HEERLIJK GENIETEN NA DE CARNAVAL?
“Ge wit nie wagge ziet”
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Vier nu je kinderfeestje bij de Koeckers en de jarige 

Feest Gratis!*

KNUTSELFEEST

THEMAFEEST

ZEEFEEST
KastEELFEEST

BOSFEEST

DJ-feest

HET PANNEKOECKERSHUYS -RUITERSPOOR 71 - 4911 BA DEN HOUT - 0162-455036 - WWW.KOEKCERS.NL

NAAM JARIGE:                                 TELEFOONNR:          
Adres                             EMAILADRES
postCODE EN WOONPLAATS

Deze bon geeft recht op 1x gratis deelname voor de jarige, voor een feestje naar keuze.
Neem dit strookje mee en lever het in bij uw bedieningsmedewerker voordat u de rekening krijgt.

* niet in combinatie met andere acties
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Café de Hermonie
  Carnaval 2017 

Vrijdag: Opwermconcert
Muziek spektakel

Met goeie, originele en gezellige blaoskapellen

Zaterdag: 
’s middags gezellig kijken naar de start van de kinderoptocht

’s avonds jaren 70 avond méé muziek uit die tijd
Verkiezing voor het beste “ge wit nie wagge ziet pak”

En diverse bloaskapellen

Zondag: 
’s middag méé zun alle naar de optocht kijken,

veur de deur van ut cafe, méé de borrelbar
’s avonds feestmuziek méé diverse optredens

Omstreeks 22:30 uur feestzanger Jack Kunkels

Maandag:
’s morgens om 10:30 uur inloop voor de nootdkreetdag

’s middags seniorenmiddag méé medewerking van verschillende 
artiesten; Smartlappenkoor Traaie, Duo vanalleswa en Rooie Rico

’s avonds lekker feesten  méé diverse bands en dj’s 

Dinsdag: kruiwagenringsteken méé veul spektakel
Inschrijven vanaf 13:00 uur

Prijs uitreiking met Remco & Robert
’s avonds afsluiten met bloaskapellen en DJ

Ge wit nie wagge ziet in Café de Hermenie
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ZMH Machines                    

Tuin en park machines
Stationsweg 1 4927RL Hooge Zwaluwe  06-47047900/06-13052566

Advies   in- en verkoop    nieuw en gebruikt   reparaties en onderhoud
Aanleg van beregeningsinstallaties

De Robotmaaier specialist van div. merken maairobots
Ook het adres voor:  
Reparaties en onderhoud van alle merken auto’s
En de verplichte APK keuring       
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C.V. de Braoipotte              Paris, 11 Novembre

“Wai gaon op z’n Fraans”

Bonjourrrrrrrrrrr ammel !!!

Zoooooo, de toon is gezet.
Hierbai une petit stukske meej verrassend nieuws, ut wor dees jaor ammel héél aanders vur oos.
Wai gaon ut nameluk dees jaor op z’n Fraans probeere te doen.

“Wai gaon op z’n Fraans, daor kende veul bai verzinne (probere wai ok op dees moment nog).

Ge ken wa doen meej onze Prins Pi-érre en Soizant Neuf (69), Fraans stokbrood, een Fraans 
stukske kés, Croissant, WC (toilet), Silvouplét, Trotwaar, la tour Eiffel, Bon bon, 

“D’n FRAANSE BRAOIPOTTE middag”
Ook dees het as thema, ge kent waarschijnluk al raaie, FRAANS !
Dus iedereen die FRAANS heet mag van d’n Cors gratis binnen komme, de rest trouwus ok ! 
Dieje middig doen wai natuurlijk nie alleen mar meej d’n Cors van oos residentie: 
     “De GOUWE”

Ut wor dus wa aanders dees Jaor ne gezellige Fraanse middag meej échte Fraanse carnavals muziek, Fraanse 
caranavals kleeren, Fraanse hapjes en veul Fraanse draankskes. 
Wai hebbe hiervur wederom un GROOT bekend ARTIEST vaast geleejt, nl.:

DJ Bompa & de mens
Bekend van hits:  “Als Brabander ben ik geboren”, “ Op m’n Vespa” en “Ay Ay Ay het dak eraf” 
Aon de kiendjes wor dieje middag nutuurluk ok wir goe gedocht, die kenne in de grote zaol terrecht, plek zat daaro. 
Bietje springe op wa kussens, schmienken, daanse, hosse, chips eten en wa al nie meer. 
 Prins Pi-érre de II en zunne Co de I komme ok zéékur laangs dieje middig, meej heel z’n gevolg. 
Kortom gezeed, kom ok op de maandag middag allemaol gezellug naor de Gouwe !!

Vur iedereen gratis toegankelijk natuurluk ! 

   OOO-REVOIR,

  

    

Sjan seliesee, Fraans Dame, ne Krok monsjeux, Zju zwie, 
etcétera, etcétera.
We zulle zien wat wordt ………………………ben ok nog benieuwd 
nameluk ?
Dan hebbe we natuurluk nog als vanouds d’n maandagmiddag:
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TMD GROEP
 

Bedrijfskleding
Kleding reparaties

Atelierwerkzaamheden
Borduurwerk

Autobelettering
Plot en Fullcolour Transfers

Rooseveltstraat 35                                  De Scheper 312
           5103 TB Dongen                             5688 HP Oirschot 

06 -13880720
www.tmdgroep.nl
info@tmdgroep.nl

Van Bergenplein 9 | 4871 CD Etten-Leur | T. 076 50 42 900
www.vissersadviesgroep.nl | info@vissersadviesgroep.nl
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Verbroederingsfeest
Sinds carnaval 2005-2006 vindt er, op vrijdag, een week voor carnaval, het 
“verbroederingsfeest” plaats 
Dit is een avond waar de organiserende Carnavalsverenigingen van de 
kerndorpen van de Gemeente Drimmelen bij elkaar komen om samen het 
Feest der Feesten af te stemmen en samen te bekijken waar wij elkaar 
kunnen ondersteunen of kunnen gaan ondersteunen en waar we aanvullend 
aan elkaar kunnen zijn.
In het verleden was er een Drie-Dorpen feest waar Made – Terheijden en 
Wagenberg 
elkaar ontmoetten, doch dit werd al enige jaren niet meer georganiseerd.
Onder impuls van burgemeester Gert de Kok heeft er weer een bundeling van 
krachten plaats gevonden, waar naast de genoemde dorpen ook Hooge en 
Lage-Zwaluwe 
aanschoven zodat alle kernen vertegenwoordigd zijn (Het dorp Drimmelen 
heeft geen organiserende Carnavalsvereniging).
Een speciale penning wordt als uiting aan het Verbroederen gedragen door 
de Hoogheden en de Voorzitters van de diverse Verenigingen, alsmede door 
Burgemeester Gert de Kok (Prins Gert dun Ie) en zijn secondant.
Dit Verbroederingsfeest wordt, om  en om georganiseerd op vrijdag een  week 
voor het Carnaval en wordt in 2017 voor de derde keer georganiseerd door 
T.C.V. De Schraansers uit Terheijden (Schraansersland/Traaie) en zal plaats 
vinden in hun Residentie 
“De Gouden Leeuw”, aanvang 20.30 uur.
Voorafgaand aan de avond zal het “Protocol” (de Hoogheden met klein 
gevolg) kort met elkaar in overleg gaan om onderlinge raakvlakken door te 
spreken en te kijken wat we 
SAMEN kunnen verbeteren of veranderen om Carnaval aantrekkelijk te 
houden voor de korte en de langere termijn.
Het feest is vrij toegankelijk voor een ieder die Carnaval een warm hart 
toedraagt en op deze avond ook mee wil komen Verbroederen met Hooge 
Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Terheijden Wagenberg en niet te vergeten 
ambtenaren/wethouders/raadsleden onder aanvoering van onze 
Burgemeester.

Verbroederingsfeest 2017
Aanvang 20.30 uur

Residentie “De Gouden Leeuw”
Raadhuisstraat 13, Terheijden
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Wat een verrassing was het vorig jaar om 
namens Sportvereniging Voetbal Terhe-
ijden deze oorkonde te mogen ontvangen. 
De motivatie, jarenlang het organiseren 
(samen met de ontspanningsdienst van 
het Sovak) van het carnaval voor de 
bewoners. Een ongekende vorm van 
intergratie. Het organiseren van de daar-
bijbehorende voetbalwedstrijd tussen het 
G-team en de selectie. En niet te vergeten 
onze jeugdavond georganiseerd door de 
jeugd evenementen commissie. 
Het motto van dit jaar “ge wit nie wagge 
ziet” kun je letterlijk overzetten naar ons 
sportpark. De metamorfose die het nep-
grasveld heeft veroorzaakt is ongekend. 
Dit geeft ons nog meer ruimte, mogelijk-
heden en inspiratie om zowel prestatief, 
recreatief voor onze leden, bewoners van 
ons Traaie klaar te staan. 
We wensen iedereen weer een grandioze 
carnaval en nogmaals, kom eens langs, 
ge wit nie wagge ziet. 
 
Jan Tempelaars Vice voorzitter

Ontvangst oorkonde Bovenste Beste,

 We Witte nog nie of ge wa zie.
Dit jaar hebben wij veel tijd gestoken in het opbouwen van onzen Nishut 
in de achtertuin van Rudolf. Dit klusje bleek toch iets meer tijd in beslag 
te nemen dan dat wij hadden bedacht. Nu de kerst nadert staat de 
Nishut er, is hij verlicht en bestraat, maar nog niet winddicht. Op dit 
moment kunnen wij dus nog niks vertellen over onze geweldige wagen 
die we aan het bouwen zijn.  
Tijdens de grote optocht kunt u merken of het ons nog is gelukt om iets 
te bouwen. De wonderen zijn immers de wereld nog niet uit.
Wat natuurlijk wel door gaat is de zeepkistenrace op Carnavalsdinsdag 
bij café de Harmonie. Vorig jaar stonden we in de regen en de kou, maar 
werd er toch geracet. Dit jaar bouwen we bij goed weer de spectaculaire 
baan buiten weer op. Als het weer wederom zo nat en koud is, dan dui-
ken we het café in met een spannend spel. Dan zal er binnen een strijd 
geleverd gaan worden om die felbegeerde wisselbeker. Blijf dus op carna-
valdinsdag niet binnen zitten, maar kom naar café de Harmonie voor een 
gezellige middag. En gezellig wordt het zeker, want na de race is er weer 
een geweldig optreden door een artiest. Mogelijk heeft u in de lokale 
media al gelezen welke artiest er dit jaar komt. 
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K A P S A L O N
L I E S B E T H

Na telefonische afspraak bent u van harte welkom
Dit is mogelijk tijdens openingsuren en op de overige 

werkdagen tussen 18.00 en 19.00 uur

Iedere donderdag, vrijdag en 
zaterdag geopend

Molenstraat 42 - 4844 AP Terheijden  - tel.: 076-5933941

A. Hessels
aardappelen

groenten
fruit

IEDERE WEEK OP DE MARKT EN
DE GROENTEMAN BIJ U THUIS

Hoofdstraat 72, Terheijden
Tel. 076 593 3067

Ook voor lampionnen voor de 
optocht en carnavalsspullen kunt u 
terecht bij:

R S K  B R A B A N T

elatiegeschenken
portprijzen
ado artikelen

• Machinaal borduren
• Textiel druk
• Drukwerk
• Vlaggen & spandoeken

Bert van Oosterhout

Tuintjes 4b • 4841 EA Prinsenbeek
T 076-8503888 • E info@rskbrabant.nl • I www.rskbrabant.nl  

• Personalisering
• Graveer - Lasergravure
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Al 12½ jaar uw vertrouwde adres voor 
complete badkamer en toillet renovatie. 

Van slopen tot afkitten, alles onder één 
dak!

U vraagt wij maken!

06-53439449

De Optocht Commissie. 

Op zaterdagmiddag 4 februari is de inschrijving van de grote optocht in ons Traaie.  
De inschrijving zal dit jaar plaatsvinden in Cafe de Gouden Leeuw en is van 16.00 tot 19.00 uur. 
Dan begint voor jullie, maar ook voor ons het  “echte werk”.

Zoeken van juryleden, verkeersregelaars, enz, want alles op zo’n dag moet veilig verlopen. 
Zowel voor de deelnemers als de mensen langs de route. 
Zo zie je dat er nog wat bij komt kijken om een optocht te houden in ons dorp.
We hopen dan ook dat er begrip is als we als commissie tijdens de start van de optocht en 
tijdens de optocht vragen aan onze deelnemers om soms even te stoppen of om juist door te 
gaan om zo weinig mogelijk gaten in de optocht te krijgen en dat iedereen redelijk op tijd 
binnen is om de uitreiking bij te kunnen wonen.

Zoals je aan het begin van de krant hebt kunnen zien en lezen gaan we dit jaar op verzoek van 
veel deelnemers opstellen en starten vanaf het Oranjeplein en de Polderstraat.

Deze wijziging zal ook de overlast voor verkeer en openbaar vervoer sterk verminderen. 
 

De Optocht Commissie,                              Arno v. O, Rudolf, Arno v. W.
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Traaie on tour
Traaie on Tour is een initiatief om Terheijdense verenigingen tegemoet te komen in de reiskosten van hun 
jaarlijks of halfjaarlijks evenement.

 “Traaie on Tour” officieel van start gegaan op 16 maart 2016, en is een project VAN Terheijden (ondernemers), 
VOOR Terheijden (Verenigingen) !!

16 van de 20 beoogde certificaat-/aandeelhouders hebben de schouders gezet onder dit project en een  
18 tal verenigingen hebben een lidmaatschap afgenomen.

Tot nu toe (we hebben nog 3 maanden te gaan) zijn er al ruim 30 ritten uitgevoerd met de machtig mooie Traaie 
on Tour bus.

De bus en de diverse verenigingen zijn o.a. geweest in : Volendam, Amsterdam (6 x), Yerseke (2 x), 
Den Bosch (3X), Moerdijk, Middelbeers, Teteringen, Tilburg, Hank, Breda en zelfs Wagenberg! 
Er staan in januari/februari de volgende ritten op het programma naar: Breda (4 x), Dusseldorf, Noordhoek, 
Zevenbergschenhoek, Gilze.

DE bus voldoet dus  erg goed aan de beoogde doelstelling. Nog even alle zaken op een rijtje:

Certificaat-/aandeelhouder, 
wordt je, door een aandeel te kopen in het eigendomsrecht van de bus “Traaie on Tour”. 
Hiervoor kan je, een  tot 2 keer keer per jaar, de Traaie on Tourbus naar je eigen idee inzetten en 
wordt je logo zowel in de bus als op de achterzijde van de bus vermeld. 

Je medecertificaathouders zijn:  
FD Advies Breda B.V.,    Aannemersbedrijf Jaap Rasenberg B.V.,  
Visker Interieurbouw B.V.,   Schilders combinatie Antonissen V.O.F.  Terheijden,   
Blommers Luchtdicht Bouwen B.V.,  Bakkerij VOF Jurgen & Carolien van Dongen,  
T.C.V. De Schraansers,    Cafè “Ons Thuis”, 
Jean Bergé / Grote Man Shop,   Simson Applicatie B.V.,  
HRS geluid licht video,    SunExpress Zonwering & terrasoverkappingen,  
Van Gils Techniek B.V.,    Tankpunt Terheijden, 
Reimus Makelaardij en Hypotheken. Anonieme certificaathouder

Zoals gemeld, kunnen we dus nog een aantal Terheijdense certificaathouders/sponsoren gebruiken!
Wil je deelnemen in dit project en zo mede de Terheijdense verenigingen “op de weg” helpen? 

Terheijdense Verenigingen,
 kunnen zich vanaf heden tot en met 16 maart 2017 
aanmelden/inschrijven bij “Traaie on Tour”. 
Let op: 
Na 16 maart is deelname voor het lopend jaar NIET meer mogelijk!
Na inschrijving kunt u, als Verenigingslid, een tot tweemaal per jaar, 
de bus (tegen kostprijs) inzetten voor bijv. het jaarlijkse uitje, 
teerdag, kampioenswedstrijd(en) o.id. 
De bus is voorzien van een 220 Volt muziekinstallatie, LED 
verlichting, 
technisch op orde ( APK goedgekeurd door RDW) en volledig 
verzekerd.
Tevens zoeken wij nog chauffeurs om tegen een kleine vergoeding 
de gezelschappen te vervoeren.
Busrijbewijs en code 95 zijn uiteraard een vereiste. 

Nadere info / inschrijvingsformulieren o.i.d.? , 
bel dan met : 06 533 147 16 of mail: frans.damen@fdadvies.nl

“Ge wit nie
        wagge ziet”
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KUIJS ELEKTROTECHNIEK
Elektrotechnische installaties
Inbraakbeveiliging
PHC systemen

Heulstraat 16
4844SV Terheijden

Tel.:076-7851486
Mob.: 06-29566649

www.kuijselektrotechniek.nl
info@kuijselektrotechniek.nl

Ronald Kuijs

Camera beveiliging
Toegangscontrole
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Elektrotechniek

Besturingstechnieken

Domotica - systemen

Keuring arbeidsmiddelen

Keuring installaties

Thermografie

NEN 1010 en NEN 3140

DE VISSER ELEKTROTECHNIEK

Wagenstraat 86   
4845 CX Wagenberg

Tel:    0162 85 24 84
Fax:    076 593 27 84
Mail:    info@devisserelektrotechniek.nl

www.devisserelektrotechniek.nl

DE VISSER INSPECTIE

Wagenstraat 86   
4845 CX Wagenberg

Tel:    0162 85 24 84
Fax:    076 593 27 84
Mail:    info@devisserinspectie.nl

www.devisserinspectie.nl
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Tijdens de carnaval zijn we alle dagen tot één uur 
na de sluitingstijden van de café’s geopend

Wij wensen iedereen 
een fijne carnaval

Cafetaria Big Bread
Hoofdstraat 23, 4844 CA Terheijden
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Lieve inwoners van Terheijden, zijnde de schraansers en de schraanserinnekes van onze samenleving,
Wij, van duo Fijn & Gein, willen deze gelegenheid eens aangrijpen om uit te leggen, waarom wij nu een 
paar keer hebben geprobeerd om de zaal op te warmen. Eigenlijk is heel simpel, maar toch ook weer niet 
uiteraard. Simpel, omdat de kritieken en de waardering er altijd zijn. En deze kunnen zowel positief als 
negatief zijn. Het is een zegen dat er in ons mooie dorp altijd inwoners zijn die zeggen wat ze ervan vinden. 
Vooral omdat wij en ook de andere deelnemers van het sauwelenweekend daarvan kunnen leren. Het is 
altijd heel uitdagend om weer iets nieuws te verzinnen. Tenminste als de motivatie er is, want dan kan je 
aan de enthousiaste groep leden van de Schraansers mededelen dat wij weer een jaartje mee doen. Voor 
het aankomende sauwelweekend (10, 11 en 12 februari) denken wij dat wij iets origineels hebben. Dat 
proberen wij altijd, maar het is wel spannend hoe het gaat vallen in de zaal. En dat is waarschijnlijk precies 
hetgeen wat diverse inwoners tegen houdt om het ook eens te proberen. Dit jaar doen wij gewoon een 
act,  alhoewel gewoon… Wij moeten voor onze gemoedsrust het goed uitwerken en goed oefenen, zodat 
wij tegen elkaar kunnen zeggen, dat wij er alles aangedaan hebben. Dit is wel wat wij merken onze grootste 
motivatie: Denken dat je iets leuks verzonnen hebt, en dan alles eruit halen wat erin zit. Meer kunnen wij 
als drie daagse  amateurs en uit het dagelijkse leven gegrepen ‘hardwerkende’ inwoners van Terheijden 
niet doen. Een andere duidelijk motivatie bij ons is ook de omgang met de groep van de schraansers die 
verantwoordelijk is voor het sauwelen en de andere deelnemers en niet te vergeten De helpers. Wij doen 
het allemaal voor de lol en dat hebben wij dan ook gedurende de voorbesprekingen, het sauwelweekend 
en de maandag na het weekend. De opper-sauwelaar(s) gaat ons dan heel de dag voor en wij mogen dan 
diverse etadism… etablisimen.. etabliesem …. gelegenheden af om diverse versnaperingen tot ons te ne-
men. Dit is altijd heel erg gezellig en alle kenmerken van het weekend, qua teksten en dingen komen dan 
nogmaals voorbij. Wat jullie van ons gaan zien in het sauwelweekend is nog nooit gedaan (althans op www.
google.nl is het niet te vinden (met de zoekopdrachten die wij los gelaten hebben)) en wij beloven dat wij 
niemand vanuit de zaal nodig hebben. Spannend… en wij zullen zien of wij ons gemak kunnen houden en 
wij jullie in ieder geval een glimlach op jullie gezichten kunnen toveren, zodat jullie ook even de dagelijkse 
bekommeringen even kunnen vergeten , net zoals wij dat het weekend zullen doen. Heel erg graag tot het 
sauwelweekend in de Gouwe Leeuw, zodat jullie kunnen aanhoren wat wij voor nieuwe zaak gaan openen. 
Buiten het sauwel weekend vast hele leutige, gezellige en ontspannen carnavalsdagen toegewenst.  
Met de carnavalsgroeten van

 Duo Fein & Gijn.

duo fein en gijn
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Karel Snoeren Tuinen
Moerdijkseweg 9

4844 PC Terheijden
06-48074801

www.karelsnoerentuinen.nl

Beplantingsplannen 
Tuinontwerp/advies 

Bestrating 
Pergola’s 

Boomverzorging 
Hagen 

Vijvers/waterelementen 
Tuinhuizen 

Kwekerij 
Onderhoud 
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Zaterdag 25 februari

vanaf 20:00 is de Stube geopend voor een
ouderwets avondje carnavallen met DJ Toine!

Onze speciale carnavals-aanbieding:

ALLE DAGEN!
Onbeperkt spare-ribs voor € 12,50

Alle dagen met carnaval is ons café vanaf 16:00 geopend.
Onze keuken is om 17:00 geopend.

Bredaseweg 20  •  Terheijden  •  076-5931600  •  www.cafeonsthuis.nl

Er kan tijdens carnaval ook a la carte gegeten worden.
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Carnavals
menu 2017Carnavals
menu 20172017Carnavals 20172017Carnavals 20172017

Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
076 - 593 1297 www.restaurantripasso.nl

Voor een avond culinair genieten!

soep met ballen
***

Keuze uit:
biefstuk of vis  

met frites, salade en groente
***

Carnavalsdessert

€ 22,50
Kindermenu € 12,50

Gewoon lekker eten voor een klein prijsje!Gewoon lekker eten voor een klein prijsje!

3 gangen 
keuzemenu

Zaterdag 25 en zondag 26 februari 2017
Aanschuiven tussen 17:00 en 20:00 uur, reserveren kan!

moar nou effe nie!
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Gagelveld 3
Terheijden

Tel.: 076-5931892
Mob.: 06-50277910

Mail: toon_krijnen@ziggo.nl

 

 

 

   
  

 
 
 
• Aanleg BAS TUINEN 
• Onderhoud Bas Stolwijk    
• Ontwerp Brouwerijstraat 1  
       
• Advies 4845 CL Wagenberg 
• Renovatie T 06 29030538 
• Bestrating E info@bastuinen.nl 
        
• Overkapping I www.bastuinen.nl 
       

Andre’s
    Tegelwerken

uw partner voor complete badkamer installatie

- 25 jaar Vakmanschap
- Kwaliteit, Service en Advies
- Wanden, vloeren en natuursteen
- Renovatie en nieuwbouw

Gespecialiseerd in alle voorkomende tegelwerkzaamheden
Vraag vrijblijvend onze gratis offerte aan.

Terheijden | M. 06 519 235 64 | 
www.andrestegelwerken.nl
info@andrestegelwerken.nl

Anno 1977

Een woord van Vrienden van de Prins

Het is bijna weer carnaval.

Een feest voor het hele dorp en voor jong 
en oud

Natuurlijk zijn er altijd zaken die beter en / of 
ander kunnen en soms zelfs moeten.

Dit jaar hebben we besloten om het initiatief 
van een heuse  
jeugdkrant te steunen, 
mede om de jeugd enthousiast te maken 
voor dit mooie feest. 

Er is echte meer, hebben jullie, de leden van 
de club “vrienden van de prins”,  ideeën?

Wij staan daarvoor open en willen graag 
met jullie delen en waar mogelijk realiseren

Aan ons zal het niet liggen.

Alaaaf!

Bredaseweg 7 
4844 CK Terheijden 

076 593 10 50 

www.rasenberg-terheijden.nl   

Aannemersbedrijf
RASENBERG TERHEIJDEN

veelzijdig 
VAKKUNDIG

• Nieuwbouw

• Renovatie

• Groot en dagelijks onderhoud

• Alle voorkomende werkzaamheden aan uw eigen woning

• Medische aanpassingen

• Inbraakpreventie

• Gecertificeerde asbestverwijdering

• Eigen machinale timmerwerkplaats
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Vermeulen sloopwerken wenst 
iedereen een gezellige carnaval

Vanaf vrijdag 24 februari om 17.11 uur is er weer Baronie TV. De uitzendingen zijn 24 uur per dag te bekijken tot en met 
dinsdagavond 28 februari 23.11 uur. We zenden uit via de evenementenzender (landelijk) van Ziggo, kanaal 999 en via de 
lokale omroep van Breda op Ziggo en KPN. Ons motto dit jaar is; We zette alles op zunne kop!
Na de opening op vrijdagmiddag beginnen we met Feutekot een studentenprogramma. Vanaf 20.00 uur is er een Rondje 
Baronie met daarin o.a. de Barnavalsliedverkiezing 2017. De andere dagen starten we elke ochtend om 08.00 uur met 
Hopsasa (kinderprogramma) en om 09.30 uur een programma rondom de Barnavalsliedverkiezing. Vanaf 10.30 uur 
ontvangt Ad Romijn weer alle prinsengezelschappen in Van de Prins gin Kwaod. Elke middag tussen 14.00 en 17.00 uur 
is er een intocht of optocht te bekijken. Op zaterdag de intocht van de prins van het Kielegat. Op zondag de optocht van 
Boemeldonck, maandag die van Kielegat en dinsdag van Kaaiendonck. Mee oe Bord op Schoot is er tussen 17.00 en 19.00 
uur met veel optredens en gekke spelletjes. Van 19.00 tot 20.00 uur Mauwen en Sauwelen met o.a. de Aogse Avonden en 
de BAK van Boemeldonck. Na 20.00 uur komen alle optochten van die dag voorbij in Dweile in de Barrenie. De studio is 
gevestigd in De Vlieren op het Mgr Nolensplein in Breda. Iedereen is daar van harte welkom. Kijk voor meer informatie op 
www.baronietv.nl
 08.00 uur HOPSASA; Kinderprogramma
09.30 uur BARNAVALSLIEDVERKIEZING 2017
10.30 uur VAN DE PRINS GIN KWAOD; Ontvangst prinsen
14.00 uur D’OPTOCHTEN; In- en Optochten
17.00 uur MEE OE BORD OP SCHOOT; Muziek- en Spelprogramma
19.00 uur MAUWEN EN SAUWELEN
20.00 uur DWEILE IN DE BARRENIE; Optochtenprogramma
23.00 uur start herhalingen
 op dinsdag tot
22.00 uur FINALEPROGRAMMA

BARONIE TV 
2017 
ZET ALLES 
OP ZUNNE KOP
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PARTY 
 

FEESTEN EN      VANAF  19.00 UUR dj rini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTOCHT KIJKEN EN VANAF 16.00 UUR DJ RINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.00 uur hoge hakken race voor mannen  
    EN vrouwen MET optreden van o.a.                                  

georganiseerd door 
cv de dooie bevers EN CV DE hEROES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANAF 10.00 uur   Engels ontbijt   € 7,50 p.p.   
reserveren t/m  ZONDAGMIDDAg 

VANAF 14.00 UUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
voor alle leeftijden inschrijven achter de bar 

 



72

Lijst Harry Bakker wenst 
iedereen een 

leutige carnaval!!!

Ge wit nie wagge ziet
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Ontwerp/Advies 
Tuinaanleg 
Onderhoud 

Aanleg van o.a. 
Schuttingen 

Pergola 
Vlonder 

Alle soorten 
bestrating 
Beplanting 

	

Ammel veul plezier dees carnaval! 
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Thijssenweg 2b  
4927 PC Hooge Zwaluwe

(076) 5933621

W-INSTALLATIE

Onderhoud

BRANDBEVEILIGING TELECOM/DATA E-INSTALLATIEGEBOUWBEVEILIGING

( 24/7 )

info@palsbv.nl

www.palsbv.nl

Pals Briefpapier 2014.indd   1 1-12-2014   11:42:41

Beste Muziekliefhebbers, 
 
Herinneren jullie het je nog, Carnaval 2016? Wat een heerlijke opwarmer was dat voor ons 
11-jarig Jubileum. Ja, je leest het goed! Wij mogen al 11 jaar onze muzikale klanken aan 
de Terheijdense toehoorders laten horen. Dit heuglijke feit hebben wij met menig Traaienèr 
mogen vieren tijdens onze NEON Party op zaterdag 19 maart Jl. Samen met bevriende 
kapellen, zanger Jack Kunkels (Wie???), onze Neon Minigolfbaan en een 100-tal bezoekers 
hebben wij onze verjaardag groots gevierd. De vele alcoholische versnaperingen hebben onze 
herinneringen aan deze avond aardig aangetast, maar gelukkig hebben we de foto’s nog! 

Ook dit jaar zullen wij weer van de partij zijn om carnaval in Traaie weer op te vrolijken met 
zowel onze kleurrijke pakken als onze muzikale klanken. Omdat we merkten dat het toch best 
koud is tijdens carnaval hebben wij dit jaar flink geïnvesteerd in warme jassen, voorzien van ons 
eigen logo.  
 
We hopen jullie allemaal weer te zien bij een van onze optredens! Wij hebben er weer zin in, 
jullie hopelijk ook! 
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B&BB&BB&B 
Afbouw 

gipswanden 
en -plafonds

Schapenbogert 38
4844 AK Terheijden

Tel.: 076 - 5931699
Mob.:06-13767823
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Beste carnavalsvierders van Terheijden!
 Supertrots presenteren wij ons: kapel Vur ne Keer! 
 Wellicht heeft u ons eerder dit jaar ook al gehoord in Traaie.
  
Dit stukje in de carnavalsglossy schept de gelegenheid om ook iets meer over ons zelf te vertellen. 
Vur ne Keer is een uiteenlopende groep muzikanten, die niet door een dirigent bijeen wordt gehouden: we zijn er dus altijd wel 
eentje kwijt. De meeste van onze leden zijn muziek gaan maken, omdat ze of niet konden voetballen of thuis geen radio hadden. 
De redenen om bij Vur ne Keer lid te worden zijn divers: De ene om gratis toegang te krijgen tot de carnavalsmis; de ander 
lette even niet op en anderen omdat ze anders moeten helpen om een praalwagen te bouwen. Bij Vur ne Keer is het repeteren 
geblazen!  
 Afgelopen jaar hebben we nieuwe leden gekregen en er een paar weggepromoveerd. Ook hebben sommigen een ander instrument 
opgepakt (in de hoop dat ze dat wel kunnen bespelen?) waardoor we wat verschuivingen hebben gehad binnen de kapel. 
 Nu bent u natuurlijk benieuwd wie u deze carnaval te zien krijgt en vooral wat u te horen gaat krijgen, daarom volgt hier 
een kort voorstelrondje: De warme klanken van de bariton worden verzorgd door Jolanda van Beek en Sander van Gool. De 
trombones worden bespeeld door Jan Jansen en Michiel Baelemans. Op trompet hebben we Cees en Cees (Verwijmeren en Van 
de Luijtgaarden) en Wim van der Woning. Correctie: op drie trompetten. De saxofoons worden door Susan Steevens, Margot 
Verwijmeren en Anne van Tetering en Ankie Oonincx vol geblazen. De bas wordt verzorgd (gepoetst, gesmeerd, vertroeteld en 
bespeeld) door Corné Sprangers. Sinds dit jaar hebben we Joke Baelemans op hoorn. Ondersteuning door het slagwerk komt van 
Frans Roovers, Jan Daas en Mathyn de Jong.
 Met z’n allen hebben we dit jaar weer HARD gerepeteerd om een afwisselend en vernieuwd repertoire te kunnen spelen; van 
symfonische paling-rock tot jazzy smartlappen en van Eddy Wally tot Tearing Harry. Ook hebben we een aantal eigen nummers; 
daarmee kunt u ons bellen.
 Fijne carnaval alvast, we komen elkaar ongetwijfeld tegen. 
 Muzikale groet,
 Speciaal voor u..... 
Helemaal uit het Terheijden....
Pas gewassen en goed gekapt......
Vur ne Keer
 
Oja, en denkt u nu, ik kan ook niet voetballen (lees: ik speel trompet of bariton of iets anders waar geluid uit komt) en ik zou graag een keertje mee 
komen spelen, spreek dan gerust een van ons aan!
Sinds kort zijn we ook te vinden op Facebook. Vindt u onze filharmonische klanken ook zo geweldig. Meldt uzelf dan snel aan op onze  Vur ne Keer 
pagina.  
Dit jaar sieren we de carnavalsglossy nog met een oude foto, maar volgend jaar komen we met een prachtige/sprankelende nieuwe foto. 

vur ne keer
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Ge wit nie wagge ziet…
d’n taid vliegt….
Ze zegge welles da d’n taid vliegt, nou da is ok zo.
Als d’n dag van gistere wit ik nog da munne se-
kretaris  watts eppte meej den bódschap dat ‘r wa 
geschreve moes worre vur d’n kraant.  
En…wa denkte, gistere? …Neeje ze eppte nie …
Maor ik kreeg wel un meeltje:  “Jan vergitte gai ut 
nie..da stukske vur d’n kraant!”
Nou daor gaon we wir:
D’r ken veul veraandere in un jaor taid, ok  bai oos 
kapelleke.
André Geldtmeijer is trug naor zun “ roots “ en das 
de Leur. Dré het ‘r un kapel gevonden waor  ie 
ok meej z’n stokskes moogt rammele. Vurdeel is 
daggut dicht bai huis is zodat ie ok un pilske ken 
drinke meej de carnaval . Hij moes tog alle daoge 
van de Leur naor Traaie en wir trug.
Wai wense oos  Dré heel veul leut  daor in de Leur 
en daggebedaanktzijdawittewel!!!
Wai hebbe veul gelache meej diejen gangmaoker.
Mar tog hebben we d’r ok wir unne nieuwe bai:
Wa  wil ut geval,  d’r is nog wel unne muzikaant 
die meej oos meej wilde speule.
Un herintreejer…ja ge leest ut goed. Unne mees 
die al is eerder bai oos speulde 
Vor veul meese nog un bekende ok : Jan Vinger-
hoets.
Hij hèt naost onze Rol zun plekske gevonden 
meej  z’n schuiftrombone  
Jan van harte welkom!
En dan nog  wa aandere wetenswaordigheden:
Oos Inge is van trompet naor un Es-hoorn  ge-
gaon.

Oos Colinda  het saame meej Remco un zoontje 
op dees aardbol gezet: Sam.
Oos Jurgen is d’n repetitor op zondagavonden 
mar Thijs ister ok nog  regelmaotig om un deun-
tje mee te speule.
En als leste:  Oos Angélique hèt vur un  nieuwe 
frisse website zorg gedraogen. 
www.kielekiele.net  mar ge kan oos natuurlijk ok 
op Feestboek volge.
Da waar het wel zo’n bietje meej de veraanderin-
gen van oonze kaant.
Gelukkig is ut bai de Schraansers  qua Hoogheid 
gelaik gebleve.
Tis wir un eer om Prins Piërre II op muzikaol ge-
bied te mooge vergezellen tijdens alle daogen 
van carnaval (en alle fistjes vuraf).
Heel effekes waore we bang da Pieter ut nie zou 
worre …d’r waore namelijk genoeg meese tijdens 
ut 11-11 bal die ok een gooi deeje naor dees titel. 
Ik zeej nog : “GE WIT NIE WAGGE ZIET” meej 7 
kandidaoten op ut podium tijdens ut assessment 
van C.V. Uitgeteld…. Mar  Pieter was de geluk-
kige en mag vur ut zeuvende jaor vurgaon in de 
leut!
Wai hebben d’r wir veul zin in en gullie hopeluk 
ok!
D’n vurzitter, zun bestuur mar zeer zeker alle mu-
zikaanten van Kiele Kiele wensen alle Traaienè-
ren in 2017 un geweldige carnaval toe!!!
Saomen meej de Schraansers  komme we elkaor 
vast wel tegen in 1 of aander cafeeke!

Alaaf en de muzikaole groeten 
van d’n Hofkapel.



78

 

Polanenstraat 8, 4844 BE Terheijden 
Tel. +31 (0)76 593 40 19, Mobile +31 (0)6 14 18 71 41 

www.vanwezelsecurity.nl 

Security 
Tourmanagement 
Events 

Beste bewoners van het mooie Schraansersrijk.
Dees maol heb ik wir de pen op het papier gezet in het buitenlaand. Alleen nie zo ver weg als 
de veurige keer, toen waar ik in Poetin land. Nu in het Berenland. Veur de Schraansers is het 
dan buitenlaand hè. Wat veur mij echt geldt als buitenlaand is als ik de rivieren oversteek. De 
ruimte wordt dan meer beperkt.
Laot da nu net ons motto zijn. Ge wit nie wa ge ziet, agge de Landrovers de ruimte in schiet. 
Ruimte is in nun breeje zin uit te beelden. Nun lege plek geeft ruimte. De ruimte is ok wel het 
heelal, het universum. De maon bevindt zich in de ruimte. Oep de maon kan de dansen, zo-
als er gezongen wordt in nun liedje. Michael Jackson deed aan moonwalking. Over Disney 
gesproken. Pluto is nun andere planeet, die zich ook in de ruimte bevindt. Pluto is ook nun 
hond, van Mickey Mouse welteverstaon. Of Mickey en Michael van twix hielden wit ik nie, nun 
mars hebben ze vast een keer op. Laot mars nou ook nun planeet in de ruimte zijn. En als 
je veul marsen eet heb je gin ruimte meer in je buik. Dan motte nun keer naor de WC. En zo 
spreken we ineens over het zwarte gat. Wat weer dubbelzinnig is. De WC is in huis meestal 
de kleinste ruimte. Maor als je daor vandaon komt, lucht het wel vaok op. Ik spreek nie over 
de lucht die er hangt, das nun ander verhaol. Agge in de lucht kijkt zie je weer wel die ruimte. 
Nou denkt waarschijnlijk iedereen die dit leest, die vent die dit geschreven heeft moet aardig 
wat bier op hebben gehad. Laat dit nu niet het geval zijn. Tis nun combinatie gewist van wa 
bier en cake. Juist ja; SPACE CAKE.

Alaaf. C.V. de Landrovers
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COURNAVAL 2017 
Op zaterdag, zondag, maandag en dinsdagavond 
van 19.00 tot 22.30 uur 
Toegang € 3,50 per avond DJ Rob (kid drinks € 1,-)

Zaterdagmorgen

  Snotpinnekesbal
Aanvang 10.00 uur (drinks normale prijs) toegang gratis.

Alle avonden  toegang van 8 t/m 13 jaar

Binnen is binnen

 Alcoholvrij!!
Met uitzondering van de ouders die lekker blijven hangen.

Alle avonden DJ Rob “the best from Traaie”
en barstensvol verrassingen.

Koel, boeiend, cournaval

De Cour, Markstraat 6 
4844CR Terheijden,076-8886463
www.decour.nl



HET IS GELUKT!
We hebben er zelf ook een kleur van gekregen

De krant is klaar.
Vrijwel alle stukjes en advertenties in kleur!

Ook nog een fraaie jeugdkrant, 
bedankt vrienden van de prins.De redactie
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A-categorie 
1 C.V. de Vliethofjes
2 C.V. Just’in Bibber
3 C.V. de Drama’s 
 Publieksprijs: 
 C.V. Just’in Bibber

UITSLAGEN 
GROTE OPTOCHT 
2016

B-categorie
1. C.V. Uitgeteld
2 C.V. Pluchen Ber
3 C.V. Agge marLeut et !
 Publieksprijs: 
 C.V. Toedeloe

C-categorie
1. C.V. de Heros
2 C.V. de Braoipotte
3 C.V. de Landrovers 
 Publieksprijs: 
 C.V. de Braoipotte

De uitslagen van de kinderoptocht staan in de jeugdkrant.
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FD advies Breda BV | Postbus 7236 4800 GG Breda
Hoofdstraat 7 Terheijden | Tel.: 076 - 5938315

E-mail: info@fdadvies.nl | Internet: www.fdadvies.nl



T.C.V. “De Schraansers”
Opgericht nov. 1959

Fotografie Renė Schotanus


