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Heej Schaansers & 
Schaanserinnekes,
Ik zal mun eige eerst ff veurstelle: 
Ik ben Chimène Bo Damen, 12 jaor en gebore en getoge in Traaie. 
Ik heb dees jaor de grôte eer om hier in Traaie de Jeugdprinses  
te mogen zijn meej nun Jeugdraad van 18 kinderen.
Ik heb vurig joar ook in de jeugdraad gezeten, meej nun fantas-
tische Prins: Prins Lars dun 1e en da was een top joar. 

dus ik benner super blij meej. 
We hebben 11e van de 11e al achter de rug en da was  
deze keer ook weer super leuk.
We keken er met z’n allen errug naar uit, omdat we toen pas werden onthuld en het  
vanteveure geheim moesse houwe.  
We hebben dees joar unne veldwachter, un paor pages, nun adjudant en un poar narren, 
samen meej nog eens een volledige Raad van elluf. 
We hebbe dees joar ook weer een super leuk en druk schema klaor staan en kunde oos overal 
z’on bietje vinden.
We hebben onder andere ut kiekendievenbal, Cournaval, SV Terheijden, de kinderbingo en 
natuurlijk dun optochten. 
Ik kijk er dan ook erg noar uit dees joar en hoop 
gullie dan ook tegen te kômme.

Alaaf, Alaaf, Alaaf !!  

Jeugdprinses Chimène Bo dun 1e 

Ik wou vorig jaor ook al Prinses worden, dit vooral  
omdat Prins Suus dun 1e, mijn opa, ook prins is geweest 
van het Schraansersrijk



Beste kinderen 
uit Terheijden, 

Alaaf 
Schraansers-
kinderkus! 
Carnaval gaat weer beginnen! 
Heb je onze jeugdraad al gezien? 18 kinderen met 
Prinses Chimène Bo  als Jeugdprinses, 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!
We organiseren in Terheijden veel verschillende 
dingen. Wat dacht je van een carnavalsoptocht, een 
kinderdisco, een bingo, een optreden van een clown 
of een lampionnenoptocht? Dat zijn toch leuke dingen 
om aan mee te doen of naar toe te gaan! Ik hoop dat 
jullie ook allemaal Carnaval gaan vieren in Terheijden.  
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. 
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. Mijn dochter Sara doet mee als page in 
de jeugdraad! Niet alleen op haar ben ik trots, maar 
zeker ook op de hele jeugdraad! Ons motto dit jaar 
is ‘ge staot er gekleurd op’. We gaan er een kleurrijk 
carnaval van maken, zeker als jullie meedoen. 

Alaaf 
Prins Pierre II 
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Hoi ik ben Lynn van den Broek. Ik ben 12 jaar en zit op ba-
sisschool de zonzeel. Ik ben dit jaar een van de 2 narren en 
dat vind ik heel leuk. Vorig jaar zat ik ook in de jeugdraad.  
Dat was heel gezellig en dat wordt het dit jaar hopelijk weer.  
Mijn opa is erelid en mijn vader is veldwachter, dus carna-
val zit in de familie. 

We gaan er een super gezellig carnavalsfeest van maken 
dit jaar! Alaaf Alaaf Alaaf Lynn

Ik ben Fleur, 11 jaar en ik zit in groep 8 van de Zeggewijzer. 
Dit jaar ben ik Veldwachter  en ik wilde graag veldwachter zijn 
om Prinses Chimène Bo d’n 1ste dan te kunnen helpen met 
het uitdelen van de medailles en te helpen met andere dingen.
Ik maak ook geschiedenis dit jaar want ik ben de eerste vrou-
welijke veldwachter in de geschiedenis van de Jeugdraad. 
Ik vind het heel leuk om carnaval te vieren want ik hou van 
feesten en dansen.Ik hoop dat dit jaar weer heel leuk wordt 
en omdat het mijn laatste jaar is in de jeugdraad ga ik er extra 
van genieten met carnaval en ik hoop dit samen met jullie te 
kunnen doen. Alaaf,  Veldwachter Fleur

Veldwachter Fleur

Ik ben Brayden en zit voor het tweede jaar in de 
jeugdraad. 
Dit keer mag ik nar zijn, wat heel leuk is omdat 
ik lekker mag geinen. 
Zeker dit jaar is het perfect, want ik sta er zeer 
gekleurd op. 
Het wordt weer een geweldig feest voor ieder-
een. 
Groeten Brayden 
 

Beste schaansers, schaanserinekes en schaanderskinderkus,  
Wij zijn Sara en Zoë de pages van dit jaar, Sara is met carnaval 11 jaar en Zoë is 12 jaar. We zitten op de zegge-
wijzer in groep 8. Vorig jaar zaten we ook in de jeugdraad met veel plezier. We hopen dat dit jaar carnaval een 
groot feest word. We hebben een volledige jaardraad dus kunnen we veel feesten. Het thema van dit jaar is ge 
staat er gekleurd op hopelijk word dat het ook ;-). Wij vinden carnaval super leuk en laten dat graag merken.  
We hopen dat het een super leuk carnavals jaar wordt,

Groetjes Sara en Zoë. 

Hoi mag ik me even voorstellen ik ben Quinn Verha-
gen  en ik ben 12 jaar 
Ik zit voor het 2e jaar in de jeugd raad  
Vorig  jaar was ik lid van de jeugd raad, nu ben ik ad-
judant van prinses Chimene Bo . 
Ik zit op school in Breda ,op ons SBO.  
Ik heb het Traais carnaval  met de paplepel  ingegoten 
gekregen ,want  mijn vader zit deze carnaval  voor de 11 x 
in de raad van 11 in Traaie 
Ik hoop jullie allemaal tegen te komen  carnaval  2018 . 
En ik wens jullie allemaal een fijn en gezellig Traais   
carnaval.                    Tot  10 februari  2018  Quinn
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Tobias van D
uuren, N

ikki N
auta, Q

uinn Verhagen, D
am

ian G
eppaart, Lisa Kuijsters, Sara Verdaasdonk, A

nne Joosen, C
him

ène Bo D
am

en, M
ila Tekin, 

Zoë Ridderhof, Siem
 vd Bogaert, Levy Biem

ans, A
nna de Koning, Lieve de Jong en Lars van de Luitgaarden. 

Voorste rij: Lynn vd Broek, Fleur van W
ingerden en Brayden van Schijndel.



Het was fantastisch vorig jaar!

Als prinses Chimène Bo, 
de veldwachter, pages, narren,
adjudant en raadsleden net zoveel 
plezier beleven als wij vorig jaar,
dan zit het wel weer goed.
Veel plezier oud prins Lars

Begeleiding 
Dit zijn Eefje en Elles, 

herkenbaar aan de oranje 
body-warmer, 

Zij gaan, samen met 
de ouders, zorgen voor 

de begeleiding van de 
kinderen van de jeugdraad.

Een terugblikje
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Wie zijn toch die volwassen 
mensen die, schijnbaar doelloos in 
de Cour rondhangen? 
Het zijn de vrijwilligers, die door hun inzet, het cournaval 
mede mogelijk maken.

Petje af!
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Uitslagen jeugdoptocht 2017
A 
1ste plaats C.V. De Freekjes - kekt goe, en ge wit nie we ge ziet 
 
2de plaats C.V. Wai doen maar wa - Gewi(ch)t nie wagge ziet 
 
B  
1ste plaats De schubbekus - Wai steke er dun draok meej  
 
2de plaats Het Gespuis - Ge wit nie wat ge ziet als ik door de tunnel schiet 
 
3de plaats C.V. De oelewappers - Ge wit nie wa ge ziet alles is blauw  
 
C  
1ste plaats C.V. De uiltjes - ge wit niet wa ge ziet opa’s en oma’s op den biet 
 
2de plaats C.V. De crazy girls - wij zijn stok poppetjes 
 
3de plaats C.V. De knollekes - un pokestop in traaie, ge wit niet wagge ziet

Beste Schraansers en Schraanserinnekes, 
 
Carnaval 2018 zen we d’r wir bij, 
Vriendjes en vriendinnekes bouwen op un rij. 
 
Drieëntwintig bij mekaor,  
Eerste prijs hadde we vurrig jaor. 
 
U snapt wel, we ware heul blij, 
In 2018 zen we wir van de partij. 
Leut maoke as opa’s en oma’s dansend op dun biet. 
Traaie kleurt straks rood, geel en blaaw zoals ge ziet. 
Ja, het is echt waor.... 
En ons stukske is bijna klaor. 
Sta de gij aan dun kaant dees jaor? 
 
Houdoe!  

Laia, Tygo, Sepp, Jari, Milan, Bram, 
Robin, Freek, Thomas,  Rens, 
Marit, Fee, Ian,Tom, Roos, Sophie, 
Loïs,  Fenne, Joost, yfke, 
Eefje, Guus en Riff 



Beste Schraanserkinderkus,
Vorig jaar hebben wij voor het eerst meegedaan met de kinderoptocht in Traaie. Met wat hulp van 
onze papa’s en mama’s hebben we ons idee uitgewerkt en zijn we aan het knutselen geslagen. Na wat 
woensdagmiddagen en zaterdagen knippen, plakken en schilderen kreeg onze tunnel de juiste vorm. Na 
een leuke optocht hebben we de tweede plaats behaald. Zowel wij als onze papa’s en mama’s kregen de 
smaak te pakken: dat smaakte naar meer.

Nu hebben we weer een mooi idee, waarmee we kleurrijk voor de dag kunnen komen tijdens de kinder-
optocht in 2018. Hopelijk zien we iedereen langs de optocht.

Met Carnavalsgroet,

CV Het Gespuis      Daan – Jurre – Noud – Rick – Sem

De Kleurplaat
Annemieke Bax-Krijnen heeft voor de schraanserskinderen een mooie kleurplaat gemaakt
Je kunt de kleurplaat inleveren bij de Jumbo in Terheijden vóór maandag 
12 februari om 18.00 uur
Je krijgt bij het inleveren ook een kleine attentie.

De prijsuitreiking is op dinsdag iets na 13.00 uur bij de Jumbo. 
Zorg dat je erbij bent!!

Je kunt meer kleurplaten (gratis) bij de Jumbo ophalen.

Willem en ik doen nu voor het 3e jaar 
mee.
We hebben het eerste jaar de 1e 
prijs gewonnen en het tweede jaar 
2e.
Vorig jaar hadden we niet alleen de 
2e prijs, maar we mochten ook gratis 
winkelen .
We hadden de weken daarna genoeg 
snoep en chips voor een heel jaar.
Maar nu zijn we groter  met 5 man 
meer gaan we weer ons best doen 
voor een prijs .
Iedereen een fijne carnaval  
toegewenst.

Groetjes 

cv we doen maar wat

De twee CV’s bij het 1 minuut gratis winkelen.
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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.

Oplossing 
pagina 15
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Kinderoptocht 2018 
 

Zaterdag middag 10 februari 2018 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 27 januari 2018 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. 
 
Na 27 januari 2018 zal je een bericht ontvangen met je startnummer, dit nummer 
dien je zelf op de wagen te vermelden. Hou ook de website in de gaten. 
 
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: 
Opstellen Markstraat richting de Lidl, rechtsaf Hoofdstraat in, linksaf Zeggelaan in, linksaf Abtslaan 
in, rechtsaf Kleine Hulsdonk in, linksaf Hulsdonk in, linksaf Liesveld in, linksaf Lageweg in, linksaf 
Raadhuisstraat in, Dorpsplein waar de optocht wordt ontbonden. 
Prijsuitreiking in de Gouden Leeuw. 
 
VOLLEDIG INVULLEN A.U.B. 
naam:................................................................................ 
adres:................................................................................ 
leeftijd:....................... tel.nr:....................................... 
e-mail:...................................... *verplicht anders kunnen we je startnummer niet 
doorgeven. 
groep A: 1 tot 4 personen 
Aantal personen.................Leeftijden......................... 
groep B: 5 tot 8 personen 
Aantal personen.................Leeftijden......................... 
groep C: 9 of meer personen.............Leeftijden......................... 
Muziek : ja/nee 
carnavals idee :............................................................. 
Groep: ............................................................. 
 
Vind je het leuk dat de Jeugdraad en de Grote Raad komen kijken tijdens het 
bouwen?  JA/NEE (doorstrepen wat niet van toepassing is) Bouwlocatie: …………………………. 

 
DOOR DE JURY WORDT ER STRENG OP GELET OF JE ER ZELF AAN GEWERKT HEBT. 
VEEL BOUWPLEZIER!!!!!!!!!!!!!!! 
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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!!

Hoofdstraat 72, Terheijden
Tel. 076 593 3067

Dit jaar bestaat de jeugdraad 33 jaar!!
Op elf elf 2018 wordt daar uitgebreid
bij stilgestaan met o.a. een reunie.
 



Zoek de 8 verschillen (oplossing op pagina 15)
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Op dinsdag 13 februari a.s. een optreden 
in de Gouden Leeuw van: 

Carnavalsshow alaaf met clown 

Japie
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 16.15 afgelopen.
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KIDS-COURNAVAL 2018
ZATERDAG 10 FEBRUARI.
 SNOTPINNEKESBAL VAN 
 10.00-12.30 UUR. DJ ROB

ZATERDAGAVOND 10 FEBRUARI.
 DJ ROB VAN 19.00-22.30 UUR.
ZONDAGAVOND 11 FEBRUARI
 DJ ROB VAN 19.00- 22.30 UUR
MAANDAGAVOND 12 FEBRUARI.
 DJ ROB ZET DE COUR OP Z’N KOP.  
 19.00-22.30 UUR.
DINSDAGAVOND 13 FEBRUARI.
 DJ ROB NOG STEEDS TOP. 
 19.00-22.00 UUR

WIJ SCHENKEN GEEN ALCOHOL 
ONDER DE 18 JAAR.
ENTREE ALLE AVONDEN 4,00 PP
CONSUMPTIEPRIJS KIDS 1,00 TIJDENS DISCO AVONDEN.

ZATERDAGMORGEN NORMALE PRIJZEN, 
SNOTPINNEKESBAL GRATIS TOEGANG.

VOOR DE KIDS IS DE REGEL, BINNEN IS BINNEN.
BIJ CALAMITEITEN NEMEN WE CONTACT OP MET DE OUDERS.

RINI EN CARLA EN TEAM VRIJWILLIGERS DE COUR
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De twee narren en een kikker 
zitten in python. Zegt een nar tegen de kikker: 

“Ben je misselijk? 
Je ziet helemaal groen”.

Wat ben je aan het doen, vraagt het ene 
raadslid aan het andere raadslid.

Ik schrijf een brief.
Naar wie? Naar mezelf.

Oh, wat staat er allemaal in?
Dat weet ik nog niet, ik krijg hem pas morgen.

Pliesie: kun jij vijf huisdieren opnoemen?
Prinses: konijn, cavia, hamster, hond en kat!

Pliesie: ik kan dat veel sneller..... 
Vijf konijnen!

Hoe komt een geitje uit het water?

Helemaal nat

Hoe stop je een olifant in de 
koelkast?

Deurtje open, olifant erin, deurtje dicht

De adjudant en de twee pages spelen yathzee.
De adjudant gooit de dobbelsteen tegen het 

plafond. 
Waarom doe je dat, vragen de pages. 

De adjudant zegt:  
Wie het hoogst gooit mag beginnen.

Van de redactie.
Met dank aan de fotografen, en

schraanserskinderen die een stukje hebben gemaakt.
Wij hopen volgend jaar nog veel meer stukjes te  

ontvangen zodat de krant nòg dikker wordt 
(Sorry penningmeester).

Speciale dank aan Annemieke en Annelies 
voor hun waardevolle bijdragen.

Hahahaha

Hahahaha Ha
hah
aha

Ha
hah
aha

Oplossing rebus: al draagt een aap een gouden ring het is en blijft een lelijk ding. 
8 verschillen: petje van de boef, haar van de boef, nummer op boevenpak, strik van het meisje,
oorbel van het meisje, opening van de arm van het meisje, wangen van het meisje, riem judopak.
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