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Na een periode van 5 jaar als voorzitter van de carnavalsvereniging nam oud-prins Harrie van Eck op 

de ledenvergadering op 28 oktober 2009 afscheid als vrijwilliger van De Krutjesrapers. Hij werd in 

deze vergadering opgevolgd door Jasper van Zuuren die na een periode van 10 jaar als lid van de raad 

van elf, opper en secretaris in de functie van voorzitter werd gekozen. Cees Sanders (lid) en Bjorn van 

Doremalen (secretaris) werden aan het bestuur toegevoegd en de taken onder de zittende bestuursleden 

herverdeeld. 

Met een groots opgezette onthulling buiten op het Kerkplein tijdens het 11/11 bal kon na lange tijd van 

speculeren eindelijk Prins Toon Meulendijks bekend gemaakt worden. De nieuwe prins daalde in een 

spectaculaire act met licht en geluid via een kraan vanuit de lucht neer op het Kerkplein alwaar hij 

door een grote enthousiaste menigte werd onthaald. Toon is dan 27 jaar en pas getrouwd met Cynthia. 

Het paar woont op Olen 23 in het buitengebied van Breugel en formeel is dat de gemeente Nuenen. 

Dat laatste heeft vele carnavaleske en ludieke reacties tot gevolg gehad, onder andere in de 

Sleuteloverdracht waar de voorzitter op 4 punten verwees naar een echte Breugelse Prins Toon. 

De traditionele start van het carnavalsprogramma was het rondbrengen van de krant die ondanks een 

moeilijk economisch klimaat weer een goede bijdrage aan de jaarlijkse begroting opleverde.  

In een maatschappij waarin inwoners zich sneller laten horen om voor hun persoonlijke belangen op te 

komen, bleek ook in 2010 dat de verleende vergunning door de gemeente veel tijd en energie heeft 

gevergd. In het belang van de carnavalsvereniging en de duizenden carnavalsvierders tekende de 

vereniging nota bene bezwaar aan tegen de eigen vergunning die in samenwerking met De Zwaan was 

ingediend. Met name het tijdstip waarop tijdens carnaval de muziek in de tent drastisch naar beneden 

moest, was een zwaarwegend punt. Het schriftelijke bezwaar door de vereniging werd uiteindelijk 

door de gemeente gegrond verklaard met als advies om ook het evenementenbeleid aan de tot dan toe 

gangbare eindtijden aan te passen. 

De Zittingsavonden waren een editie met veel jeugdige debutanten. De commissie onder leiding van 

Henk Vogels als eindregisseur slaagde er in om voor het 5
e
 jaar op rij een goed programma neer te 

zetten. Alle avonden waren in recordtijd uitverkocht en ook de Seniorenmiddag mocht zich prijzen 

met publiek dat in grote getale was komen opdagen. De opkomst was zo groot dat vlak voor aanvang 

er nog vele zitplaatsen moesten bijkomen om iedereen van deze middag te laten genieten. 

Tijdens de Zittingsavonden en de Seniorenmiddag riep het bestuur op tot een bijzondere collecte voor 

het carnavalsfeest op Zonhove. Door ingrepen van het Rijk worden de budgetten op zorginstellingen 

aanzienlijk gekort, en het bestuur meende dat er voor gezorgd moest worden dat in ieder geval 

carnaval op Zonhove doorgang kan vinden. Samen met de bijdrage namens de carnavalsvereniging en 

van Stichting De Vossenkuil leverde dit in totaal € 1.250 op. Hiermee zal de vereniging in overleg met 

Zonhove een structurele bijdrage aan het feest kunnen geven. 

Prins Toon was tijdens de sleuteloverdracht binnen 15 minuten zeer daadkrachtig met zijn oplossingen 

voor een aantal lang slepende dossiers binnen de gemeente. Meest opmerkelijke daarbij was de 

goedkeur voor het hossen op de carnavalswagen door zijn eigen Garde van de Prins op de 

Dommelbrug. Hoe kon dat toch door de gemeente worden verboden als hij er met de strooiwagen van 

23 ton wel volle bak overheen kan rijden? 
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De raad van elf heeft zich dit jaar van de allerbeste kant laten zien door de Prinsenwagen helemaal te 

vernieuwen en aan te kleden. Met deze wagen kunnen we weer jaren de optocht in Krutjesgat 

voorgaan. Ook namen zij het initiatief tot de 1
e
 Krutjesgatse Oberrace dat zeer geslaagd was. 

Carnaval 2010 trok enorm veel bezoekers met alle avonden een bomvolle tent, een afwisselend 

programma en wederom een geweldige maandagavond met de band Vangrail uit het noorden van het 

land. 

Tijdens de koffietafel na afloop van de prinsenviering werden Zilveren Krutten uitgereikt aan Leon 

Vogels, Ralf Huberts en Karin Jansen van De Bloaskaken. Alle drie maken ze ieder ruim 22 jaar 

muziek met de hofkapel  tijdens het carnavalsprogramma. Daarnaast ontving Gerard Vermeulen een 

Zilveren Krut, omdat hij  13 op rij als toneelmeester aan de Zittingsavonden heeft meegeholpen. Op de 

laatste avond nam hij afscheid met zijn eigen carnavalskraker “Ik heb zo’n jeuk aan mijn grote teen”. 

De Sonse Bok 2010 werd gepresenteerd aan Albert Merks voor zijn vele diverse vrijwilligerswerk 

voor  het carnaval in de meest brede zin, de boerenbruiloft en voor maar liefst 44 jaar optocht in het 

bijzonder. 

Op de Algemene Ledenvergadering in oktober 2009 kondigde het bestuur aan om 4 nieuwe 

initiatieven te zullen ontplooien. De commissie voor Decor en Onderscheiding heeft voor de 1
e
 keer 

een prachtig decor afgeleverd en een zeer toepasselijke onderscheiding van Prins Toon. Het 

maandagmiddag programma werd voor de eerste keer opgeluisterd met de Krutjesgatse Oberrace waar 

velen aan mee konden doen en nog meer mensen stonden te kijken. Er was zelfs aandacht van Omroep 

Brabant TV. En tot slot heeft het bestuur ruimte kunnen vinden om een jonge groep nieuwe 

wagenbouwers onderdak te verschaffen voor de bouw van hun wagen.  

Als we terug kijken op carnaval 2010 dan was het enige noemenswaardige incident tijdens het gehele 

carnavalsprogramma het afvoeren van Prins Toon naar het ziekenhuis: tijdens de Oberrace werd hij zo 

enthousiast dat de zware aluminium staf van de prins een verwonding boven zijn rechteroog 

veroorzaakte. Met een blauw oog en een paar hechtingen leed het programma er echter niks onder. 

Helaas werden we kort voor de zomer geconfronteerd met het plotselinge overlijden van 

verenigingscoryfee en erelid Piet van Rooy. Zijn bijdrage aan de vereniging was zeer divers en Piet 

werd daarvoor onder andere onderscheiden met een Sonse Bok, de Zilveren Speld van de 

Boerenbruiloft en een Koninklijke Onderscheiding. We missen in Piet een creatieve en geweldig 

betrokken persoon. 

De conclusie van het bestuur is dat Carnaval 2010 onder leiding van de jonge Prins Toon Meulendijks 

uit Breugel een bijzonder geslaagd volksfeest in Krutjesgat is geweest. Er zijn altijd punten waarop je 

een organisatie kunt verbeteren, maar de fundamenten van carnaval in dit dorp zijn rotsvast en geven 

veel vertrouwen voor de toekomst. Jeugdgroepen moeten alle ruimte krijgen om zich te kunnen 

ontwikkelen, want uiteindelijk zullen zij over een aantal jaren carnaval in Son en Breugel gaan 

besturen. 

Namens het bestuur van CV De Krutjesrapers, 

Jasper van Zuuren, Voorzitter, Son en Breugel, 25 oktober 2010. 


