
 

Jaarverslag Carnavalsvereniging De Krutjesrapers 2010-2011 

 

Het verenigingsjaar wordt gestart met de toetreding van oud-prins Toon Meulendijks tot het 

bestuur om de band met de Krutjesgatse jeugd die dicht tegen de carnavalsvereniging aan zit 

verder te gaan versterken. 

 

In de aanloop naar het 11/11 bal worden op verrassende en vernieuwende wijze de 

aanwijzingen voor de nieuwe Prins in 2011 via de website en met name YouTube aan de 

inwoners van Son en Breugel gepresenteerd. 

 

Prins Pieter Melisse, 37 jaar oud, getrouwd, 2 kinderen en bij velen gekend en bekend als 

muzikant bij onder andere de harmonie en de Bloaskaken. Hij is een opmerkelijk muzikale prins 

die een heus carnavalslied heeft gemaakt dat tegelijkertijd zijn motto is: “Krutjesgat daor wil ik 

zijn!” Het lied werd gezongen door 2 rasechte Krutjesgatters te weten oud-prins Maikel van 

Hak en DJ Geert Verschuren. De muzikale inbreng van de prins werd verder gekenmerkt door 

zijn entrade tijdens de zittingsavonden waarop de prins zijn eigen trompet blies. 

 

Voor de 2e maal heeft de Prins besloten zijn eigen steek uit te kiezen en aan te schaffen. De 

vereniging probeert daarmee de Prins ieder jaar een eigen aanzien te geven, alhoewel het grote 

geheel wel door het bestuur bewaakt blijft. De onthulling van de Prins was opnieuw een 

spectaculaire vertoning met veel muziek en lichteffecten in de kiosk op het Kerkplein. 

 

Onder leiding van oud-Prins Toon werd een eenmalige activiteit ondersteunt door de verkoop 

van worstenbroodjes. Bijna € 1.000 werd opgehaald voor het landelijke initiatief van Radio 3 FM 

Serious Request in Eindhoven. 

 

Hotel La Sonnerie, Autobedrijf Jos Hölscher en Foolen Audio&Light  hebben wederom grote 

bijdragen geleverd aan het carnaval in Krutjesgat door de Prins te laten overnachten in het hotel 

en hem rond te laten rijden in een heuse Prinsenmobiel. Bij geen van de activiteiten ontbrak het 

aan fantastisch licht en geluid. 

 

Het bestuur heeft de handen ineen geslagen met Oase en de horeca in het centrum van Son en 

Breugel door een convenant te initieren om alcoholgebruik door kinderen jonger dan 16 jaar te 

beperken. Het idee wordt uitgevoerd in de grote tent op het Kerkplein en de cafes zelf, maar 

door emotionele bezwaarmakers tegen een tent bij Oase strandt de opvang van jeugd tussen 13 

en 16 jaar bij Oase. Het is erg spijtig om te moeten constateren dat de belangen van individuen 

er toe bijdragen dat sommigen onder onze eigen jeugd buiten Krutjesgat carnaval gaat vieren. 

Er is veel respect voor het vele werk dat bestuur en raad van elf verzet hebben om dit initiatief 

voor de tent in goede banen te leiden. 

 



 

De carnavalskrant is de titel “krant” al lang voorbij. Het glossy magazine is voor het eerst 

geheel in kleur en de vernieuwende stijl wordt prima ontvangen. Tijdens de koffietafel nam het 

bestuur officieel afscheid van Harrie Verschueren en Ad Louwers van de Krantencommissie. Zij 

zetten zich al jaren enorm in voor de vereniging en zijn dan ook beiden Erelid en Sonse Bok. 

 

Enkele weken voordat de tent geplaatst zou worden is door het bestuur samen met de leiding 

van De Zwaan besloten om een andere tent te plaatsen. De praktische voordelen waren 

overduidelijk en de inzet van alle betrokkenen heeft er toe geleid dat er een heus theater met 

fantastisch podium en decor is ontstaan. Hopelijk kan door nog vele jaren gebruik van gemaakt 

worden. Met deze tent en inrichting acht het bestuur het niet wenselijk om in een zaal carnaval 

te gaan vieren. 

 

Voor het eerst in het bestaan van de vereniging konden alle inwoners van Son en Breugel een 

geheel nieuwe carnavalsvlag aanschaffen. De eerste oplage van 100 stuks was snel uitverkocht 

en sierde tijdens carnaval vele gevels in het dorp. 

 

Met het 4e diner carnavalesk is een ware traditie ontstaan waardoor de mensen zich echt op tijd 

voor moeten inschrijven. De organisatie is zich er van bewust dat er extra aandacht is voor de 

invulling van de artiesten zodat ook dat onderdeel bij de sfeer van de avond en de gasten past. 

 

De Zittingsavonden waren binnen recordtijd volledig uitverkocht met iedere avond 800 

betalende bezoekers. De Seniorenmiddag was met bijna 500 gasten ook gezellig druk. De 

Zittingsavonden werden verrassend geopend door onze eigen Bloaskaken die met behulp van 

een film en live muziek een inkijkje gaven in de prinsenkeuze met alle voorbereidingen die daar 

mee gemoeid zijn. Tijdens de Seniorenmiddag was Prins Pieter zijn eigen eregast met De Drie 

Donken blaaskapel uit Den Dungen. Zij verzorgden een hoogstaande show met veel kwaliteit en 

voor het publiek een aansprekend repertoire. 

 

Tijdens de Zittingsavonden werd afscheid genomen van Wilma van der Aa na 22 jaar als 

grimeuse en Bjorn van Doremalen na 6 jaar als toneelmeester. Bjorn zal wel aanblijven als 

secretaris van het bestuur. 

 

De Sonse Bok was voor Maikel van Hak die hij totaal verrast in ontvangst nam tijdens de laatste 

Zittingsavond. Maikel werd geprezen voor zijn bijdrage aan carnaval in zeer brede zin. Velen 

kennen hem als een vaste waarde in meerdere acts op het podium van de Zittingsavonden. 

 

Tijdens het programma werden enkele kleine aanpassingen doorgevoerd: carnaval in De Vloed 

verhuisde naar de vrijdagavond en op dinsdag werd doorlopend familiecarnaval georganiseerd. 

Het laatste verdient nog een steuntje in de rug om ook tijdens dit onderdeel van carnaval veel 

volk op de been te krijgen. 



 

De sleuteloverdracht is traditioneel in een bomvolle zaal met ludieke toespraken van 

Burgemeester Gaillard en Prins Pieter. Hij zette de gemeenteraad neer als een 

(on)samenhangend orkest met daarbij natuurlijk de nodige kolderieke vergelijkingen. 

 

Alle avonden tijdens het carnavalsprogramma waren volledig uitverkocht. Voor de 5e maal 

hadden we de Noord Nederlandse formatie Vangrail op het podium die na een wat minder jaar 

nu weer bewezen dat zij nog steeds op de maandagavond van Krutjesgat thuis horen. 

 

Voor de 2e maal heeft de Raad van Elf samen met de horeca in het dorp een succesvolle 

Krutjesgatse Oberrace georganiseerd op maandagmiddag. 

 

De traditionele Boerenbruiloft van Breugel was weer in de Vresselse Hut en Son verhuisde de 

gehele dag naar De Zwaan wat ruimte liet voor een familiedag op dinsdag in de tent. De beide 

Boerenbruiloften blijven gelukkig hun geheel eigen karakter behouden en brengen veel 

Krutjesgatters op de been voor deze activiteiten. 

 

Een nieuw onderdeel ter afsluiting van carnaval is het verbranden van een krut. Met name 

enkele leden van de Raad van Elf en het bestuur hebben een 4 meter hoge krut uit staal en 

papier gemaakt. Deze werd om het einde van carnaval te symboliseren aangestoken door de 

Prins onder het toeziend oog van de brandweer. 

 

Het bestuur van De Krutjesrapers kijkt terug op een bijzonder geslaagd carnaval dat dit jaar 

werd voorgegaan door Prins Pieter Melisse. Alle activiteiten werden enorm goed bezocht. De 

organisatie zit fantastisch in elkaar, de betrokkenheid is geweldig en via de enorme expertise en 

het aanstekelijke enthousiasme in de verschillende commissies zijn we samen in staat om een 

prachtig feest neer te zetten. 

 

Een oprecht woord van dank aan alle vrijwilligers in welke rol dan ook is zeker op zijn plaats. 

 

Het is ook zeer opmerkelijk te noemen dat na carnaval 2011 het bestuur een bedankbrief van 

het gemeentebestuur ontving voor “een goed carnavalsfeest”. 

 

Daar kunnen alle Krutjesrapers en Krutjesraperinnekes trots op zijn. 

 

Namens het bestuur van CV De Krutjesrapers, 

 

Jasper van Zuuren 

Voorzitter 

 

Son en Breugel, 31 oktober 2011 


