
 

Jaarverslag Carnavalsvereniging De Krutjesrapers 2012-2013 
 
Het verenigingsjaar wordt traditioneel gestart met de Algemene Ledenvergadering waarin het 
bestuur verslag doet van het afgeronde carnaval, de financiën en de speerpunten voor het 
volgende jaar. De vereniging heeft een positief saldo weten bij te schrijven met het gevoerde 
beleid. De jaarlijkse groei van het ledenaantal heeft zich nog steeds doorgezet en nu hebben we 
rond de 750 leden in totaal. 
 
De prinsencommissie is er in geslaagd om een jonge prins carnaval te benoemen om daarmee 
een signaal af te geven aan de jeugdgroepen in Krutjesgat dat de inzet rond en voor het 
carnaval gewaardeerd wordt en dat de vereniging zich wil positioneren voor de toekomst. De 
onthulling van de nieuwe prins was een waar spektakel op het Kerkplein dat werd opgebouwd 
vanuit een verhaallijn in de ondersteunende filmpjes op Youtube. 
 
Prins Jörg Hompes is 24 jaar oud tijdens de bekendmaking op 10 november 2012 en heeft een  
relatie met Ilse de Graaf. Jörg is een van de oprichters van carnavalsvereniging De Bierbubbels 
die zijn ontstaan op basisschool De Bloktempel. De groep doet dan al 12 jaar mee aan de 
optocht met een grote wagen en is één maal winnaar geweest in die categorie. Zijn motto luidt: 
“Hil de carnaval gin trubbel mi dizze Bierbubbel”. Tijdens de carnavalsdagen wordt hij 
traditioneel ontvangen in Hotel La Sonnerie van oud-prins en gastheer Addy van den Hurk. 
 
Voor de derde keer op rij kreeg de prins een Krutjesgats carnavalslied geschreven door Pieter 
Melisse.  Oud-prins Maikel van Hak en grote vriend van de prins Geert Verschuren zingen 
andermaal het lied met dit keer als titel “Onze Prins is een Bierbubbel”. Voor de eerste keer 
werd een heuse videoclip gemaakt met de hele groep van De Bierbubbels. 
 
In januari wordt op initiatief van Opper Guido Harteveld deelgenomen aan een speciale 
carnavalsuitzending van het TV woordspel Lingo.  Onder leiding van de presentatrice Lucile 
Werner, twee jaar eerder eregast op de Seniorenmiddag, winnen Prins Jörg en Adjudant Jan een 
4 cijfer bedrag. De TV uitzending is op maandag tijdens carnaval op Nederland 1. Het gewonnen 
bedrag zal geheel ten goede komen aan een duurzame besteding voor het carnaval. 
 
De carnavalskrant is dit jaar een aantal pagina’s dikker  mede als gevolg van een stijging in 
adverteerders ondanks de moeilijke tijden in de wereld om ons heen. Tijdens de bezorging 
wordt traditioneel gevraagd om een bijdrage van de ontvangers en het totaalbedrag voor De 
Krutjesrapers en Dommelsoppers is de hoogste in jaren. 
 
Tijdens de jaarlijkse Zittingsavonden werd gevierd dat dit de 33e editie op rij is in Krutjesgat. 
Sinds 1980 staat dit al op het programma en 6 personen werden in het zonnetjes gezet voor 
hun deelname of betrokkenheid bij alle 33 uitvoeringen: Marion Meulenbroeks-vanRooy, Ties 



 

van Gorp, Lambert van der Aa, Gerard Swinkels, Jan Jansen en Mieske Merks. Al deze personen 
ontvingen een speciale oorkonde als erkenning voor hun bijdragen. 
 
Het bestuur constateert m.u.v. de laatste avond helaas in toenemende mate rumoer en gebrek 
aan interesse van het publiek voor de acts op de zittingsavonden.  Dit is een ontwikkeling waar 
de vereniging genoodzaakt is iets aan te gaan doen. Het bestuur heeft daarom het initiatief 
genomen om in een breed kader mogelijke verbeteringen te gaan onderzoeken voor 2014. Het 
team van de decorbouw onder leiding van Kees Sanders heeft een paar ingrijpende 
veranderingen doorgevoerd door prinsenbak te verplaatsen op het podium en ruimte te maken 
voor ondersteunende TV schermen. 
 
Het wagenbouwersfonds ter stimulering van jeugdgroepen om aan de optocht te kunnen 
blijven deelnemen heeft voor de 3e keer uitgekeerd aan 5 groepen. Dit idee van penningmeester 
Edwin Sanders bereikt dat de betrokkenheid van de jeugd groot blijft en dat zij met een 
geldelijke bijdrage gesteund worden in hun deelname aan de optocht. Ten aanzien van de 
optocht is geconstateerd dat over het traject van de St. Hubertuslaan naar de Nieuwstraat te 
lang wordt gedaan door diverse deelnemers. Het publiek gaat voortijdig weg, omdat er grote 
gaten in de optocht vallen. Het bestuur gaat hierop het reglement voor 2014 aanpassen. Alle 
overige berichtgevingen ten spijt is het toch echt Prins Jörg en carnavalsvereniging De 
Krutjesrapers die als eerste de nieuwe brug  over de Dommel van de Veerstraat naar de 
Wilhelminalaan opent door een lint door te knippen en passend vuurwerk af te steken. 
 
Aan het einde van carnaval wordt symbolisch afscheid genomen van Adjudant Jan van Gerwen. 
Hij heeft 16 prinsen begeleidt waarvan de meesten aanwezig zijn om hem een unieke karikatuur 
van Sandor Paulus aan te bieden. Jan heeft laatste Zittingsavond de Sonse Bok uitgereikt 
gekregen voor zijn enorme staat van dienst voor de vereniging en het carnaval in het algemeen. 
Ad Megens zal met ingang van 2014 de rol van Adjudant van de prins gaan uitvoeren.  
 
Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagd carnavalsfeest. Alle evenementen zijn strak 
georganiseerd en doorgaans steeds volgeboekt of in ieder geval volop bezocht. Secretaris Bjorn 
van Doremalen heeft als ceremoniemeester tijdens het carnavalsfeest de juiste contacten 
opgebouwd om waar nodig snel te kunnen handelen. Ook activiteiten die in de basis wat kleiner 
zijn zoals het Diner Carnavalesk en het Ziekenbezoek blijven hoogtepunten. 
 
Als altijd kan dit bijzondere carnavalsfeest in Krutjesgat pas mogelijk gemaakt worden met de 
inzet van vele vrijwilligers in allerlei functies. De vereniging, met het bestuur voorop, is zeer 
dankbaar voor al datgene deze vrijwilligers voor het carnaval betekenen. Vrijwilligerswerk is van 
onschatbare waarde! 
 
Namens het bestuur, Jasper van Zuuren, voorzitter  Son en Breugel, 31 oktober 2013 


