
 

Jaarverslag Carnavalsvereniging De Krutjesrapers 2013-2014 (5 november 2014) 
 
Als ieder jaar vangt het carnavalsjaar aan met de Algemene Ledenvergadering waarin het 
bestuur verslag doet van het afgeronde carnaval, de financiën en de speerpunten voor 2014. De 
vereniging heeft een klein positief saldo weten bij te schrijven met het gevoerde beleid.  De 
vereniging start het carnavalsjaar met 9 bestuursleden en 10 leden van de raad van elf. 
 
Het carnavalsjaar 2014 zal vooral in het teken staan van het 55-jarig jubileum van de vereniging. 
Het is de bedoeling om dit door alle activiteiten heen symbolisch te gaan vieren aangevuld met 
een speciaal evenement in de feesttent op zaterdag 8 februari 2014. Een commissie onder 
leiding van Harrie van Eck (oud-prins en oud-voorzitter) en verder bestaande uit Edwin Sanders 
(penningmeester), Jörg Hompes, Menno van Hoek, Ad Louwers en Anneke Sanders zal zich hier 
mee bezig gaan houden. 
 
Op het Elf-Elf bal in de grote zaal van De Zwaan wordt de nieuwe prins Arjen Brand aan het 
publiek bekend gemaakt met een groots opgezette act waarbij de brandweer de prins van het 
dak van de St. Petrusbandenkerk komt redden. 
 
Prins Arjen Brand is dan 37 jaar oud. Hij en zijn partner Danny zijn pas van Breugel naar Son 
verhuisd waar zij met hun 3 kleine kinderen aan de Australiëlaan zijn gaan wonen. De achterban 
van Prins Arjen komt vanuit de brandweer in Son en Breugel en Sonsport. Zijn motto luidt: 
“Dizze Brand is na 4 daog nog nie uitgeblust”. Een motto dat hij zeker heeft waar gemaakt! 
Tijdens de carnavalsdagen is hij traditioneel ontvangen in Hotel La Sonnerie. Prins Arjen wordt 
voor het eerste jaar begeleidt door de nieuwe adjudant Ad Megens. 
 
Alweer voor de vierde keer schreef Pieter Melisse (oud-prins en bestuurslid) een nieuw 
Krutjesgats carnavalslied.  Enthousiast gezongen door Maikel van Hak en Geert Verschuren 
wordt het lied met de titel “We gaan als de brandweer”steevast tijdens carnaval gespeeld. 
 
De krantencommissie is er uitstekend in geslaagd om een bijzonder magazine te maken van de 
jubileumeditie van de carnavalskrant waarmee de vereniging zich weet te onderscheiden in Son 
en Breugel. Het blad werd wederom huis aan huis met in totaal ruim 6500 exemplaren bezorgd. 
Ter ere van het jubileum was een 8 pagina tellende bijlage aan de krant toegevoegd met daarin 
de meest recente geschiedenis van de vereniging. 
 
De jubileumcommissie presenteert in januari 2014 een opmerkelijke lesmap voor alle groepen 
van het basisonderwijs in Son en Breugel. In een educatief boekwerk met de titel“Leerzaam en 
Gaaf, Krutjesgat Alaaf” wordt de historie van carnaval in zijn algemeenheid en Krutjesgat in het 
bijzonder beschreven voor de basisschoolleerlingen. De lesmap is bijzonder positief ontvangen 
op alle scholen en de leerlingen hebben met veel plezier deelgenomen aan het lesprogramma.  



 

Als beloning ontvingen de leerlingen een speciaal ontworpen jubileumpin. 
 
Bij aanvang van het carnavalsprogramma wordt op zaterdag 8 februari op uitzonderlijke wijze 
stilgestaan bij het 55-jarig bestaan. De laatste jaren heeft de vereniging gespaard om een 
passend programma te maken. De jubileumcommissie is hier goed in geslaagd door enerzijds 
wat later op de middag een vorm van een dinershow te presenteren voor de vele vrijwilligers 
van de vereniging en dat ’s avonds te laten overlopen in een feestavond voor heel Son en 
Breugel. Tijdens de middag zijn er optredens van Krutjesgatse coryfeeën als Aris Weel, Rob 
Verschuren en Harrie Sijbers die allemaal gekend zijn van de Zittingsavonden. 
 
Voorafgaande aan het feestelijke programma werd met muzikale ondersteuning van Pro Honore 
et Virtute op het plein voor het oude raadhuisje een beeld onthuld in het bijzijn van bestuur, 
raad van elf, de burgemeester en erkende oud-leden waaronder Jan Broks en Ed Tielemans. Dit 
beeld is in opdracht van de jubileumcommissie ontworpen door Caroline Hörchner uit 
Maasbommel en beeld de “Prins van Krutjesgat” uit. In goede samenwerking met de 
gemeente Son en Breugel werd deze locatie uitgekozen en voorzien van verlichting. Het bestuur 
spreekt de wens uit dat dit beeld tot in lengte van jaren symbool zal staan voor de 
verbondenheid van vereniging, Son en Breugel en de vele carnavalsvierders.  
 
Jammerlijk genoeg werden de veren van het beeld al na 1 dag na de onthulling vernield. De 
verzekering van de gemeente heeft geholpen bij het herstel hier van dat in het verdere verloop 
van 2014 plaatsvond. Ook werd de vereniging geconfronteerd met de verdwijning van 5 van de 
6 welkomstborden die van de opbrengst van het Lingo woordspel in januari 2013 werden 
aangeschaft en geplaatst. Het zijn droeve gebeurtenissen die een negatief stempel drukken op 
de doorgaans fantastische carnavalsactiviteiten in ons dorp.  
 
Ten aanzien van het programma werden op twee hoofactiviteiten belangrijke wijzigingen 
doorgevoerd. In overleg met een brede groep betrokkenen en bezoekers werd een pakket aan 
veranderingen voor de Zittingsavonden doorgevoerd. Zo werd de eindtijd bepaald op 23:30u en  
de diversiteit in het programma gehandhaafd maar wel voor een andere opbouw van de acts 
gekozen. In de evaluaties is gebleken dat dit grotendeels in de gewenste effecten heeft 
geresulteerd en dat dit voor de komende jaren de basis zal zijn. Daarnaast werd het reglement 
van de optocht gewijzigd om meer voortgang in de optocht te houden en het publiek te blijven 
vermaken. Ook dat heeft tot gewenste verbetering geleid. 
 
Het bestuur kijkt terug op wederom een uitermate geslaagd carnavalsfeest dat bovendien in het 
teken stond van het feestelijke 55-jarig jubileum. Lopende het programma ontvingen Antoinette 
Schepers en Noud van Eck een Zilveren Krut voor hun verdiensten tijdens de Zittingsavonden 
respectievelijk de Boerenbruiloft in Breugel. Kees Sanders ontving de Sonse Bok 2014 voor zijn 



 

bijdragen aan het carnaval in Krutjesgat gedurende een zeer lange tijd bij De Kantelaars en De 
Krutjesrapers. 
 
Als altijd kan dit bijzondere carnavalsfeest in Krutjesgat pas mogelijk gemaakt worden met de 
inzet van vele vrijwilligers in allerlei functies. Wel wordt in toenemende mate geconstateerd dat 
met de stijging van het ledenaantal de zowel morele als maatschappelijke verplichtingen ook 
toenemen. De druk op de vrijwilligers neemt daardoor ook toe en het zal een speerpunt moeten 
blijven om de juiste balans tussen nieuwe initiatieven en bereidheid van vrijwilligers in goede 
banen te blijven leiden. 
 
De vereniging, met het bestuur voorop, is zeer dankbaar voor al datgene deze vrijwilligers voor 
het carnaval betekenen. Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde! 
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