
Beste carnavalsvrienden, 

In deze bijlage vinden jullie het verslag van Schraanse en Maauwe  van 15 februari 2020. 

Tijdens de eerste bijeenkomst van Schraanse en Maauwe is er in acht groepen gesproken over 

verschillende stellingen om Carnaval in Terheijden nog meer op de kaart te zetten. 

Bij de opening door de voorzitter en de Prins is verteld dat de Schraansers handen te kort komen om 

Carnaval te organiseren. Hulp van alle kanten is welkom en nodig, net als nieuwe ideeën. 

Na deze uitleg is iedere groep aan de slag gegaan met een van de uitgedeelde stellingen. 

Op de volgende pagina’s is het verslag van deze avond bijgevoegd. In het zwart de notulen, in het 

groen bij een aantal stellingen een aanvulling of toelichting vanuit de Schraansers. We hebben als 

Schraansers geen onderscheid gemaakt of keuzes; alle opmerkingen en zaken die besproken zijn 

komen in de notulen terug.   

Het is nu lastig voor ons om aan te geven wanneer we verder kunnen met een vervolg op Schraanse 

en Maauwe. Veel zal afhangen van de maatregelingen omtrent Corona. Dat er een vervolg gaat 

komen, is voor ons in ieder geval zeker. Wij hebben het ervaren als een zeer prettige avond. Er is op 

een positieve manier nagedacht op carnaval in Traaie weer op de kaart te zetten. 

Namens de Schraansers, 

Marco Ridderhof 

Voorzitter 

  



 

Stelling 1: 

Hoe betrekken we de jeugd bij de carnaval? 

Hoe maken we carnaval ruim voldoende tot goed voor de jeugd? 

• Een eigen honk voor 12 t/m 15 jaar 

• Jeugd 12+ activiteit in de middag, bijvoorbeeld een kleine activiteit met muziek 

• CV’s in de activiteiten ook jeugd betrekken  

• Op basisscholen vragen of ze het vak cultuur aan willen bieden.  

• Voor alle kinderen tot 18 jaar een informatie avond over bouwen organiseren 

- betrek oud bouwers hierbij 

- een bouwhal voor de jeugd met eventueel workshops 

- vrijwilligers gericht benaderen 

• Meer activiteiten voor de jeugd gedurende het hele jaar, bijvoorbeeld in de basement of de 

Cour 

• Jeugdcarnaval in een grote tent of kerk 

• Leg de vraag voor bij de jeugd 

- online enquête 

- betrek SVT en andere sportverenigingen erbij 

• Laat oud jeugdraadleden betrokken blijven 

• Gezamenlijke scholenochtend vrijdag voor de carnaval 

• In gesprek gaan met andere dorpskernen/gemeenten  

• Aparte categorie voor de jeugd in de grote optocht 

• Ouders meer betrekken 

• Schraanse en Mauwe met de jeugd 

• Social media meer inzetten 

• Inschrijven kinderoptocht net als de grote optocht 

 

Enige jaren geleden is een experiment geweest in samenwerking met andere dorpskernen voor de 

jeugd van 12 t/m 17 jaar. Hier was toen geen animo voor. Ook een avond in de Basement is 

geprobeerd, maar geflopt. Hoe kunnen we er voor zorgen dat het nu wel lukt? 

De basisscholen worden door mensen van de raad of jeugdraad bezocht. Elk kind heeft dit jaar een 

tasje gehad met daarin spullen voor de carnaval. Het is aan de scholen zelf of ze meer tijd aan 

carnaval willen en kunnen besteden 

Zijn er mensen binnen ons dorp betrokkenen welke de Schraansers willen helpen met allerlei 

randzaken. Denk bijvoorbeeld aan  het opzetten van een duidelijke en overzichtelijke website?  



 

Stelling 2: 

Hoe zorgen we ervoor dat “de raad” weer een “raad van 11” wordt?  

Ruimer in zijn jasje komt? 

• Een poule opzetten waarbij de raad van 11 niet elke dag hoeft, maar er gerouleerd kan 

worden 

• Jeugdraad niet alleen groep 7 en 8, maar bijvoorbeeld van 8 t/m 13 jaar 

• Vrouwen in de raad/prinses 

• Vereniging toegankelijk maken voor vrijwilligers en andere geïnteresseerden 

• Raad actiever aanwezig bij evenementen zoals Sauwelen 

• Sponsering/adoptie kosten lidmaatschappen door lokale 

ondernemers/donateursloten/wervingsacties 

• Maak gebruik van de vrienden van de prins, maak dit aantrekkelijk door een activiteit te 

organiseren als bedankje 

• Oude jeugdraad betrokken houden  

• Evenementen organiseren voor jeugd vanaf 16 jaar om jeugd te enthousiasmeren Schraanser 

te worden 

• Programma actief delen 

• Term/titel Schraanser is bijna beschermd, vrijwilligers mogen die niet dragen of voelen dat 

zo. Dit moet voor iedereen beschikbaar staan. 

• Stageplekken 

• Evenementen verdelen onder de C.V.’s 

• Imago oppoetsen 

• Schraansers en raad gescheiden 

• Zorgen dat ondersteuning aan de Schraansers per evenement “omarmd” kan worden 

Vragen naar aanleiding van deze stelling van een van de groepen: 

Wat doet de raad? 

Wat moet de raad doen? 

Vanaf begin september komt de raad een keer per maand bij elkaar om te vergaderen. Deze 

vergaderingen zijn altijd op een maandagavond. Tijdens deze vergaderingen worden alle 

activiteiten besproken. Binnen de Schraansers  zijn een aantal commissies die elk een activiteit 

organiseren. Schraansers bepalen zelf in welke commissies ze plaats nemen en hoeveel tijd ze 

daar aan willen/kunnen besteden. Te denken valt aan commissie optocht, commissie motto en 

embleem, commissie jeugdraad, commissie jeugd (waaronder bijvoorbeeld de kinderbingo en de 

clownsmiddag vallen), sauwelcommissie, commissie krant. Ieder raadslid zit in een of meerdere 

commissies. Hoe de commissie dingen vastleggen en organiseren, verschilt per commissie. Vanaf 

ongeveer 11 november begint het carnavalsseizoen. Het maken van een foto van alle 

Schraansers is de eerste officiële activiteit. Buiten het verder organiseren van alle activiteiten die 

er dan komen, beginnen ook de feestjes. Niet alleen het vieren van de feestjes, ook het 

meehelpen met versieren en opruimen van alle versieringen hoort hier bij. De Schraansers 

worden ook bij feestjes buiten ons eigen dorp uitgenodigd. Zo is er een verbroederingsfeest met 

alle dorpskernen van de gemeente Drimmelen en een Prinsengeburenbal met de omliggende 

gemeentes van Breda.   



Stelling 3: 

Welke activiteiten kunnen worden georganiseerd door carnavalsvierders of 

CV’s? 

Hoe betrek je ruim genoeg vrijwilligers bij het carnaval? 

• Kinderbingo 

• Iets voor de jeugd van 12 t/m 16 

• Snotpinnekesbal 

• Clownsmiddag/kindermiddag 

• Jeugd begeleiden bij bouwen optocht 

• Carnavalslessen maken/tasjes maken voor de scholen 

• Festivalaaf 

• Carnavalsquiz 

• Traaierie 

 

Extra opmerkingen 

• Mensen uit de CV’s die ook mee kunnen met de raad 

• Vrouwen in de raad 

• Vrijheid voor de organisatie 

• Sub commissies vormen 

• Meer praten over carnaval op avonden zoals deze 

 

Alle activiteiten kwamen bij beide groepen terug 

  



Stelling 4 

Hoe ziet carnaval er over 10, 20 of zelfs 60 jaar uit? 

Hoe houd je carnaval van deze tijd, zonder tradities uit het oog te verliezen? 

 

• Jeugd erbij betrekken (bijvoorbeeld jureren optocht) 

• Waarom tradities in stand houden? 

• Social media meer inzetten/ meer informatie op de website 

• Reserve lijst raad van 11 

• Verenigingen meer betrekken bijvoorbeeld met een whatsapp groep 

• Leuke activiteiten tijdens carnaval 

• Reclame maken voor een bouwloods 

• Workshops aanbieden voor bouwen voor de optocht 

• Nieuwe tradities maken 

• Overal dezelfde consumptieprijzen 

• Grote feesttent op het plein zondags voor de jeugd 

• Cafés met elkaar plannen maken om meer samen te werken 

• Zet iemand van de jeugd in het bestuur 

• Vrouwen in de raad 

• Nadruk op evenementen en concentreren (minder dagen) 

• Meer input vanuit cafés 

• Jeugdraad een coachende functie voor nieuwe jeugd 

• Jeugd betrekken bij scholen bezoek 

• Leeftijdscategorie voor de jeugd maken en dan een samengevoegde optocht 

  



Stelling 5 

Welke activiteiten of bijzonderheden van het huidig carnaval zorgen ervoor 

dat jij carnaval gaat vieren? 

 

• Festivalaaf 

• 60 jaar Schraansers 

• Kinderbingo 

• Inschrijven optocht 

• Sauwelen 

• Opwermconcert 

• Opening Cour 

• Kinderoptocht 

• Grote optocht 

• Sleuteloverdracht 

• Kroegentochten 

• Sociale instellingen 

• Kindermiddag 

• Scholen 

• Popverbranding 

• Individuele act kroegen 

• Deformatie 

• Sociaal samenzijn 

• Braoipotten middag 

• Snotpinnekusbal 

• Nootdkreetdag 

• Kruiwagenrace/zeepkistenrace 

• DJ die meer Nederlandstalig en carnavals muziek draait 

• Femkesbal 

 

Femkesbal wordt genoemd als activiteit die terug moet komen. De laatste jaren was er echter maar 

een handje vol vrouwen aanwezig. Het is aan de kroegbaas om hier zelf over te besluiten.  Hoe reëel 

is het om een activiteit terug te laten komen als deze niet of nauwelijks bezocht wordt? Hoe krijgen 

we meer vrouwen enthousiast voor dit feestje? 

  



Stelling 6: 

Als ik aan carnaval in Traaie denk, denk ik aan… 

Als ik de mensen buiten Traaie uitleg waarom ik in Traaie carnaval vier dan 

noem ik… 

 

• Saamhorigheid 

• Gezelligheid 

• Lokale horeca 

• Afstand 

• Ons kent ons 

• Carnaval vier je “thuis” 

• Genoeg opties/cafés 

• Sociaal veilig gevoel 

• Verbinding “familie” 

• Gemoedelijk 

• Kattekwaad (geintje) 

• De gulle glimlach van Prins Pierre 

• Aanmoedigen van de kinderen 

• Traais volkslied 

• Leuk tot 11 jaar, maar daarna? 

• Leuke optocht/acts/sauwelen/muziek, creatief! 

• Verbroedering 

• Zondag in de Gouwe 

• Nieuwe mensen leren kennen 

• Nootdkreet 

• Uitgeletd 

• Prins Pierre 

• Dicht bij huis 

• Vrienden/bekenden 

• Trouw aan het dorp 

  



In plaats van stelling 5 heeft een van de groepen een nieuwe stelling gemaakt. 

Extra stelling 

Hoe krijgen we onze vereniging weer gezond? 

 

• Mensen die nieuw in het dorp komen wonen, benaderen om mee te komen carnavallen 

• Vrouwen in de raad 

• Modernisering 

• Verander de manier van denken/tradities 

• Betrek CV’s meer bij de activiteiten 

• Samenwerken met de verenigingen 

• Vaker rouleren van Prins 

• Stemrecht van inwoners over de Prins 

• Tradities niet veranderen, gebruiken wel 

  



Na afloop van de stellingen en het eten, zijn er een paar vragen aan de groep gesteld. 

Wie van de aanwezigen zou op een “reservelijst” willen komen om met de raad mee te gaan naar 

verschillende activiteiten? 

Hierop heeft een aantal mannen hun hand opgestoken. 

Wie van de aanwezigen zou in een whatsappgroep willen, zodat er via deze groep hulp gevraagd 

kan worden? 

Degene die dit wilden, hebben meteen hun nummer achter gelaten. De Schraansers zullen hier mee 

aan de slag gaan. 

Wie van de aanwezigen zou de jeugd willen begeleiden bij het bouwen voor de optocht? 

Hierop gingen elke handen omhoog.  

Wie van de aanwezigen vrouwen zou in de raad willen? 

Ondanks dat dit op bijna alle stellingen terugkwam, heeft geen van de aanwezige vrouwen 

aangegeven in de raad te willen. 

Afgelopen jaren hebben meerdere mensen aangegeven vrouwen in de raad te willen. Helaas is er tot 

nu toe nog geen enkele vrouw geweest die zelf heeft aangegeven in de raad te willen.  

Hoe nu verder? 

Van deze avond zal een verslag komen, wat naar de betrokkenen en CV’s gestuurd zal worden. 

In maart zal er een uitnodiging komen om door te pakken met zijn allen. Iedereen heeft A gezegd, 

wie gaan er nu B zeggen. 

De prins en voorzitter hebben aangeven om eens goed naar de statuten van de vereniging te kijken. 

Wat staat hier in en wat kan/moet er aangepast worden? 

 

Helaas is het door de omstandigheden niet mogelijk geweest om in maart met alle CV’s nog een keer 

bij elkaar te komen. Vanuit huis zijn de Schraansers wel bezig geweest met de aankomende carnaval. 

De whatsappgroep is in ieder geval een succes geweest. Een aantal keer is er een verzoek geweest 

vanuit de Schraansers voor hulp en hier is ook zeker gehoor aan gegeven. Dit hebben wij als heel 

prettig ervaren en we hopen dan ook dat deze groep zal blijven bestaan. 

De statuten zijn inmiddels doorgenomen door de prins en de voorzitter. In de statuten staat niet 

vermeld dat een lid van de raad van Elf een man moet zijn. Vrouwen zijn dus meer dan welkom en bij 

deze uitgenodigd om kenbaar te maken dat ze lid willen worden. Wel is de minimum leeftijd van een 

lid 16 jaar. Waarbij we er natuurlijk vanuit gaan dat, zodra er iemand onder de 18 bij de raad wil, 

deze zich aan de wettelijke afspraken houdt en dus geen alcohol zal nuttigen. 

Als een nieuw lid zich aanmeldt, moet deze door de vergadering met een meerderheid van stemmen 

worden ingestemd.  

Vanaf aankomende carnaval zal er gewerkt worden met een ‘stage’ periode. Zo kan iemand een 

bepaalde periode eerst meelopen, voordat hij of zij daadwerkelijk bij de raad zal gaan.  

 


