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Ge wit nie 
wagge ziet



Beste Schraansers en Schraanserinnekes 
uit Traaie
Ik ben dit jaor prins en ik vind het un hele eer om dat te zijn. 
Dit jaor hebbe wu un grote en un heel erg leuke raad. Samen 
met de adjudant, de nar, de brakkepliesie, de pages en de raad 
zelf gaan we un jaor beleven die wu nooit zouden kunne  
vergeten. Het schema is altijd helemaal vol, maor het is wel 
altijd een superleuk schema. We gaan onder andere naar het 
‘Kiekendievenbal’. Daar treden allemaal bekende artiesten op, 
zoals (vorig jaar) Gebroeders Ko! Verder komen jullie ons ook 
nog tegen bij de Cour, SV Terheijden, de kinderbingo, de kerk 
en de optochtun! Je kunt ons ook nog volgen op Facebook 

www.facebook.com/jeugdraadTCVdeSchraansers

Op vrijdag 11-11 werd de jeugdraad onthuld. Het was moeilijk 
geheim houden, want zoiets wil je gelijk delen!

Vorig jaor zat ik ook in de jeugdraad met een geweldige  
prinses: Prinses Emma! Ik werd enthousiast gemaakt door 
iemand die bij mij in de klas zat. Eerst twijfelde ik, maar ben 
achteraf blij dat ik mee heb gedaon! 

 WA UN TOPJAOR!
Wu hebbe ook nieuwe pakke, die zijn gemaakt door het bedrijf 
van Cees (zeg: Sees) van Zundert. Namens mij en de jeugdraad, 
hartelijk dank!

Ik ga van deze carnaval un topjaor maken! Ik kan dat niet al-
leen, dat ga ik doen met de hele jeugdraad en Traaile zelf!

Carnavalsgroetjes van Prins Lars dun I

Beste kinderen uit Terheijden, 
Alaaf Schraanserskinderkus ! 

In Terheijden worden er met carnaval  veel verschillende dingen 
geregeld. Zoals een carnavalsoptocht, een kinderdisco, een bin-
go, een optreden van een clown of een lampionnenoptocht.  Er 
zijn veel mensen die Carnaval erg leuk vinden om te vieren! Ik 
hoop dat jullie ook allemaal Carnaval gaan vieren in Terheijden. 
Want Carnaval hoort er gewoon bij als je een echte inwoner van 
Terheijden bent! Met Carnaval heet ons dorp geen Terheijden 
maar Schraansersrijk. Ik ben erg blij om Prins te zijn van het 
Schraansersrijk en hoop jullie dan ook tegen te komen in Traaie.

Als dat zo is begroet ik jullie met Alaaf! Dat is de carnavalsgroet 
die al jarenlang gebruikt wordt. Alaaf komt van het getal 11. En 
11 is weer het ‘gekkengetal’. Eigenlijk betekent dit dat het nét niet 
perfect is. En dat is met Carnaval precies zo. Het hoeft niet perfect 
te zijn als je maar plezier hebt! Carnaval is gewoon veel plezier 
maken en dan ook nog eens verkleed! Weet jij al hoe je verkleed 
gaat? Ik ben benieuwd hoe iedereen er uit ziet en of jullie mee 
gaan doen.  

Heb je trouwens onze jeugdraad al gezien? 17 kinderen met Prins 
Lars als Jeugdprins, ik weet zeker dat zij veel plezier gaan beleven 
met carnaval! Zij gaan er voor iedereen een heel mooi feest van 
maken, ik wens ze heel veel succes en plezier!
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Veldwachter      Hallo allemaal,
Mijn naam is Lorenzo Peijs. Ik ben 12 jaar en zit in groep 8 van basisschool De Zonzeel. Dit jaar ben ik de veldwachter van 
onze jeugdraad. 
Carnaval vieren vind ik super leuk. Lekker dansen en de polonaise lopen, en met de jeugdraad erbij wordt het dit jaar super 
leuk. 
Ook vind ik het ontzettend leuk om de rechterhand van Prins Lars d’n eerste te mogen zijn. 
We gaan dit jaar met de jeugdraad, grote raad en de Schraansers en Schraanserinekes en Schraanserkinderkes er een super 
leuk jaar van maken. 
Het moto van het jaar is: Ge witte nie wa ge ziet!!, dus kom gezellig met ons carnavallen. 
Alaaf Alaaf Alaaf                                                                                                                                  

 Pages 
Beste schraansers en schraanserinekes.
Ge wit nie wagge ziet. Wij zijn Lynn Overhaart (12 jaar) en Eva van 
Gils (11 jaar) en wij zijn dit jaar de pages van Prins Lars dun 1e. We 
zitten allebei in groep 8 van basisschool Zonzeel. Vorig jaar zaten 
wij samen in de jeugdraad en dit jaar mogen wij de pages zijn. Wij 
hebben er al super veel zin in en wij hopen jullie allemaal te zien op 
onze leuke jeugdactiviteiten. 
Alaaf Alaaf Alaaf      Lynn en Eva.

Nar
Hoi ik ben Anna
Ik ben 10 jaar en ik zit op OBS De Windhoek. Ik ben 
dit jaar nar en ik ben er heel blij mee. Vorig jaar was 
het heel gezellig met iedereen en ik hoop dat het dit 
jaar weer zo leuk zal worden. Ik vind carnaval zo 
leuk omdat het gewoon super gezellig is. En ik ben 
toevallig jarig tijdens de grote optocht. Dus het is een 
nog groter feest. Ik wens jullie een leuke carnaval!

Anna

Adjudant
Hallo, ik ben Teun Willemse, ik ben 11 jaar en zit in groep 8 van Basisschool De Zeggewijzer.  
Misschien kennen jullie mij nog van vorig jaar, want toen zat ik ook al met heel veel plezier in de jeugdraad.
Ik ben er trots op om dit jaar jullie Adjudant te mogen zijn. 
Als Adjudant van de jeugdraad ondersteun ik Prins Lars dun 1ste en zorg ik ervoor dat de Jeugdraad overal 
compleet en op tijd verschijnt. 
Ahum….. dat is in ieder geval mijn officiële taak dan hè…. ;-) 
Ik ga er in ieder geval mijn best voor doen, want ik vindt het zelf ook leuk om een feestje te vieren J
Onder het motto “Ge wit nie wagge ziet” gaan we er met zijn allen weer een supermooi (jeugd-)carnaval van maken.
Groetjes en hopelijk allemaal tot ziens,        Teun
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A cat.  
1 Mario kart club zet um op de mariokart
2 Amélie en Mara blad met kaart
3  CV in m’n eentje  ik zet traaie op d’n kaort  
 

B cat.  
1 Space kidz  crew capsule
2  CV de schubbekus  we zetten onze visjes op de kaart  
3 CV de cvkus  we zetten traaie op de (wereld)kaort

Hoe denken zij erover?

Uitslagen jeugdoptocht 2016

C cat.  
1 CV de Kuifkes traaie op d’n kaart zetten
2 Crazy girls  wij zijn van de kaart
3 de braoipotjes we laodenum op de kaort

Wat is het leukste aan carnaval?
Feestvieren
Wat had je nodig om de 1e prijs te behalen?
Skelters, tape, verf en plezier.

Heb je tips voor anderen die mee willen doen?
Verzin een leuk idee, knutsel iets leuks in elkaar 
en heb plezier tijdens de optocht.

Een motto voor 2018?
Bouw dr un feestje meej
Groetjes Willem en Niek! (winnaars A-categorie)

Wat vind je het leukst met carnaval?
Wij vinden eigenlijk alles leuk met carnaval. We mogen ons leuk verkleden 
als bijvoorbeeld prinses, ninja of voetballer.  Maar het allerleukst vinden we 
de optochten. 
Geef een tip voor andere kinderen die mee willen doen met de optocht.
Meedoen is ten eerste superleuk!!
Maak het jezelf niet te moeilijk als je mee wilt doen. Je moet het namelijk zelf 
kunnen maken en/of bouwen. 
Wat zou jij een leuk motto vinden voor carnaval 2018?
We vinden het leuk als we iets van vroeger kunnen uitbeelden. We denken 
hierbij aan dinosaurussen, de ijstijd, de romeinen enz. 
Wat hebben jullie allemaal aan jullie bouwwerk moeten doen om de 1e te 
worden met de optocht?
We hebben eerst met onze ouders het idee verzonnen om Traaie letterlijk op 
d’n kaart te zetten. Iedereen had een rol die overeen kwam met een plek op 
de kaart. Zo was iemand badjuffrouw en een ander bijvoorbeeld de pastor.  

Sam, Nic, Mike, Lizzy, Femke, Mischa, Abbey, Milan, Sienna, Timo en Jasper van CV de Kuifkes (winnaars C-categorie)

Wat is het leukste aan carnaval?

Heb je tips voor anderen die mee willen doen?

Een motto voor 2018?

Wat had je nodig om de 1e prijs te behalen?
Tekst Lars vd Luitgaarden
Foto: winnaars B-categorie “Spacekidz”
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Woordzoeker
Streep in de puzzel
de woorden aan die
onderaan staan.

Dat kan van links 
naar rechts, maar 
ook van boven naar 
beneden
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    Kinderoptocht 
Zaterdag middag 25 februari 2017 is het weer zover: CARNAVAL, en daar hoort ook dit jaar 
natuurlijk de KINDEROPTOCHT bij. Zin om mee te doen? GEEF JE DAN OP!!! 
Vul de inschrijfstrook in en gooi die voor 17 februari bij 
Remco vd Broek, Polderstraat 21 of Remco van Gool, Molenstraat 21 in de BRIEVENBUS!!!! 
Schrijf in onder een leuke Carnavalsnaam. 
Bij slecht weer wordt de route ingekort! 
Verder zijn wij overeengekomen dat er geen gemotoriseerde voertuigen in de optocht mee 
mogen rijden die  voertuigen en /of wagens van de kinderen voortbewegen 
m.u.v. politiewagens of aangewezen voertuigen door de  Schraansers ingezet. 
Wij hopen U hiermee voldoende te hebben ingelicht en wensen U allen een 
gezellige Carnaval toe. 
 
Route kinderoptocht 
Opstellen om ongeveer 13.00 uur in de Markstraat, waar je een startplaats krijgt toegewezen 
door iemand van de optocht-commissie. Om ongeveer 13.30 uur gaan we van start. 

De route is als volgt: 
Markstraat, Hoofdstraat, Rotonde driekwart rond de Zeggelaan in,  
Abtslaan, Hulsdonk, Liesveld, Lageweg, Raadhuisstraat, Dorpsplein waar de optocht wordt 
ontbonden. 
Prijsuitreiking in de Gouden Leeuw. 
    VOLLEDIG INVULLEN A.U.B. 
  
naam:................................................................................ 
  
adres:................................................................................ 
  
leeftijd:.......................          tel.nr:.......................................

     e-mail:...................................... 
  
groep A:   1 tot 2 personen 
                Aantal personen.................Leeftijden......................... 
  
groep B:   3 tot 5 personen 
                Aantal personen.................Leeftijden......................... 
  
groep C:   5 of meer personen.............Leeftijden......................... 
  
  
Muziek  :    ja/nee 
  
carnavals idee :.............................................................    
  
Carnavalsnaam: ........................................................... 
  
DOOR DE JURY WORDT ER STRENG OP GELET OF JE ER ZELF AAN GEWERKT HEBT. 
VEEL BOUWPLEZIER !!!!!!!!!!!!!!!! 

7



8

  

Carnavalskapel: Fluitje van ‘n band
Sinds april 2016 is Traaie een jeugdkapel rijker. 
Met elf enthousiaste muziekliefhebbers spelen we allemaal leuke carnavalsliedjes. 
De kapel bestaat uit de drie slagwerkers: Gijs, Joris en Toon, drie klarinettisten: 
Sara, Evy en Sammy, drie saxofonisten: Zoë, April en Tim en twee trompettisten: Sander 
en Sven. 
Natuurlijk hebben we hulp bij het instuderen van al deze liedjes. Anouk en Carmen bege-
leiden ons erg goed. We repeteren nu nog 1 keer in de 2 weken, maar binnenkort gaan 
we dit elke week doen, zodat we met de carnaval nog beter klinken. We hebben al een 
paar keer opgetreden. 
De eerste keer was op de Traaierie. Met het elfde van het elfde bal mochten wij de jeug-
draad begeleiden. Dit gaan we met de carnaval ook doen.  
De repetities zijn altijd erg gezellig en we hopen met de carnaval een mooi feestje te gaan 
bouwen. 

Tot dan allemaal!            Namens Fluitje van ’n band  Sammy Ridderhof

Start om 18.30 uur

daarna popverbranding

Po
ld
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st

ra
at

M
arkstraat

Hoofdstraat

Mr. Aalbersestraat

Lampionnenoptocht
Dinsdag 18.30 uur

Voorverkoop lampionnen:

  Schaf ze tijdig aan!!

Hoofdstraat 72, Terheijden
Tel. 076 593 3067



Zoek de 10 verschillen (oplossing op pagina 12)
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Op dinsdag 28 februari a.s. een optreden 
in de Gouden Leeuw van:

Clown OkiDoki

OkiDoki

Zaal open om 13.30 uur, aanvang 14.00 uur
Entree: € 3,- voor kinderen tot 10 jaar

Geen toegang voor ouders, er zullen voldoende plas- moeders/oma’s aanwezig zijn.

Om 16.00 uur komt de jeugdprins met jeugdraad en de prins met raad binnen.

De middag is ongeveer om 16.45 afgelopen.
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VOOR DE 18e KEER ZAL ER IN DE COUR HET 

“COURNAVAL”
PLAATSVINDEN. 

EEN GEWELDIG CARNAVALSFEEST 
VOOR DE JEUGD VAN TERHEIJDEN 

TOT 16 JAAR. 

DIT EVENEMENT GEORGANISEERD 
DOOR DE COUR  IS ELK JAAR WEER EEN GEWELDIG 

SUCCES IN TERHEIJDEN.

DIT IS AL DIE JAREN MEDE MOGELIJK GEMAAKT 
DOOR DE INZET VAN EEN GROOT AANTAL 

VRIJWILIGERS WAARVAN ER NU NOG BIJ ZIJN 
DIE REEDS IN “DE  DREEF” 

(WIE WEET HET NOG) ERBIJ WAREN.

OOK DIT JAAR MAKEN WEER EEN HEEL AANTAL VAN 
DEZE GEWELDIGE MENSEN HET CARNAVAL VOOR DE 

DOELGROEP TOT 16 JAAR TOT EEN GROOT FEEST.

NAMENS DE COUR (CARLA & RINI)  EN DE PAPA”S EN 
MAMMA”S VAN TRAAIE ALVAST KAAI VEUL BEDANKT 

VOOR DIE 4 DAGEN 
LEUTIGE OPPAS.

KOM GERUST EENS EEN KIJKJE NEMEN TIJDENS 
DEZE DAGEN IN DE COUR.
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Oplossing van de 10 verschillen
1. Tree van de ladder 2. Veer ridder 3. Toverstaf danseres 4. Bloem clown 5. Scepter prins Carnaval 6. Muisje op de 
draaitafel 7. Band op hoed Cowgirl 8. Ballon boven DJ 9. Koptelefoon DJ 10. Broek varken Schraansers

Tenslotte...
Applaus voor:

Frans Damen
Elk jaar staat zijn 
kantoor op z’n kop, 

omdat de ruimte 
wordt gebruikt als 
Jeugdresidentie

Annemieke 
Bax-Krijnen

De bijzonder geslaagde 
zoek de verschillen

tekeningen en
de mooie rebus

en de mooie tekening in de
“grotemensenkrant”

Annelies Bax
Het was háár idee
om een krant uit te 

brengen voor de jeugd.
Ook maakt zij de woordzoeker
en gaf goed bruikbare adviezen 

aan de “oudjes” van de 
redactie

Peter en Rianne
Gooyers

Voor hun jarenlange inzet
bij de begeleiding van alle 

activiteiten van de
jeugdraad

Van de redactie

De eerste jeugdkrant is een feit.
Dankzij de steun van de vrienden van de prins konden we deze uitgave, 

zonder advertenties, realiseren.
Wij hopen natuurlijk dat er meerdere zullen volgen, en dan bij voorkeur 

gevuld met bijdragen van de kinderen.
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