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Jaarverslag carnavalsvereniging de Krutjesrapers 2009 

 

 

We kunnen terugzien op een zeer geslaagd carnaval 2009, dat onder leiding van Prins Mieske heeft 

plaatsgevonden. Het enthousiaste, spontane en altijd vrolijke optreden van Prins Mieske werkte 

aanstekelijk voor alle Krutjesrapers en heeft beslist bijgedragen aan het succes van carnaval 2009. 

 

In de ledenvergadering van oktober 2008 werd Jan van Gerwen benoemd tot Erelid van de vereniging 

voor zijn bijzondere verdienste voor de carnavalsvereniging. 

 

Tijdens het 11-11 bal werd Prins Mieske in een spectaculaire act door Sinterklaas en zijn Pieten 

onthuld. Speciaal voor onze nieuwe prins had Sinterklaas zelfs een nieuwe staf meegebracht. Het 

motto van de prins was: “Krutjesgat, zoast lacht, zingt en danst”. 

 

Tijdens het 11-11 bal legden Jos Essinger en Raymond Bonnier hun functies neer en werden 

gedecoreerd met een Zilveren Krut. Jos voor 11 jaar opperschap en Raymond voor het jarenlang 

presenteren van de creadag, lid van de optochtcommissie, presentatie van de optocht en voor 11 jaar 

mede organiseren en presenteren van het 11-11 bal. 

 

Op zaterdag 24 januari werd met dank aan de vele vrijwilligers de keurig verzorgde carnavalskrant 

bezorgd aan alle inwoners van Son en Breugel.  

Een week later werd op zondagochtend door pastor Bakermans de prinsenmis voorgegaan. 

Aansluitend werd de koffietafel genuttigd, waarbij pastor Bakermans de Zilveren Krut werd 

overhandigd uit waardering dat de Sonse kerk reeds 26 jaar de prinsenviering verzorgd. ‘s Middags 

werd de prinsenreceptie druk bezocht en opgeluisterd door diverse muziek- en blaaskapellen. 

 

In de aanloop van carnaval werd de vergunning voor de tent nadrukkelijk ter discussie gesteld, waarna 

in goed overleg met de gemeente, vereniging, organisatie en omwonenden een passend compromis 

werd gevonden om alle activiteiten op het Kerkplein doorgang te laten vinden. Hiermee werd een 

goede basis gelegd voor de toekomst. 

 

De zittingsavonden waren wederom van hoog niveau en boden een gevarieerd programma met zang, 

dans en de nodige humor. Gelukkig hadden we dit jaar een aantal debutanten op het podium die de 

continuïteit van de zittingsavonden voor de toekomst waarborgen. Ruim voor aanvang van de 4 

zittingsavonden waren alle kaarten uitverkocht. Ook de seniorenmiddag met als eregast Eddie Wally 

was druk bezocht en werd door de Krutjesgatse senioren zeer gewaardeerd. 

 

Op de laatste zittingsavond werden de Bloaskaken door het Bestuur onderscheiden met een oorkonde 

voor vriendschap en 17 jaar Krutjesgatse hofkapel. 

 

Donderdagavond voor carnaval heeft prins Mieske en zijn complete gevolg een bezoek gebracht aan 

bejaardenhuis de Vloed. Onze prins wist met zijn goocheltrucs ook onze bejaarden aangenaam te 

verassen. 

 

Vrijdagochtend stond het inmiddels traditionele bezoek aan onze zieke dorpbewoners op het 

programma. Prins, bestuur en Raad van Elf ondersteund door een aantal betrokken vrijwilligers 

hadden circa 60 zieke mensen verblijd met een bezoek en een kleine attentie. ’s Middags hebben we 

met het gehele gevolg de carnavalsfeesten op de basisscholen en de Emiliusschool opgeluisterd.  
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Op zaterdag werd carnaval officieel geopend met de sleuteloverdracht, waarbij Prins Mieske na 

diverse goocheltrucs de sleutel van het Krutjesgat mocht ontvangen uit handen van burgemeester 

Gaillard. 

 

De optocht op zondag was weer een kleurrijk spektakel  waarbij creatief Son en Breugel zich heeft uit 

kunnen leven met het motto van onze Prins. 

 

De balavonden werden druk bezocht met als hoogtepunt het bomvolle gehuwdenbal op maandagavond 

met optredens van onze Bloaskaken en Vangrail. 

 

Dinsdag stond carnaval in het teken van de Boerenbruiloften, die door de Prins en zijn gevolg zowel in 

Son als Breugel werden bezocht. Dinsdagavond werd carnaval traditiegetrouw om 0.00 uur afgesloten 

toen de burgemeester de sleutel weer uit handen van onze prins mocht ontvangen. 

  

 

Opgemaakt te Son en Breugel op 28 oktober 2009.   

 


