
 

Jaarverslag Carnavalsvereniging De Krutjesrapers 2014-2015 (28 oktober 2015) 
 
Op de Algemene Ledenvergadering op 5 november 2014 doet het bestuur verslag van het 
carnavalsjaar 2014, de financiën en de speerpunten voor 2015. De vereniging heeft een negatief 
saldo over het carnavalsjaar 2013-2014 gepresenteerd, voornamelijk als gevolg van de 
gemaakte onkosten voor de feestavond ter ere van het 55-jarig jubileum.  
 
Het voortraject van carnaval werd dit jaar enorm verstoord door het jarenlang voortslepend 
geschil tussen omwonenden en de gemeente, waarbij uiteindelijk de Raad van State een 
uitspraak deed over het evenementenbestemmingsplan. De gemeente besloot tot een eindtijd 
van 24:00u waarna er geen versterkt geluid meer ten gehore gebracht mocht worden. Dit was 
ondanks de steeds goede wil voor het bestuur van De Krutjesrapers niet meer acceptabel en 
aanleiding om gezamenlijk met de vergunninghouder bezwaar in te dienen en voorlopige 
voorziening te vragen bij de rechtbank. Het doel van het bezwaar was om in ieder geval carnaval 
als vanouds tot 01:30u te laten plaatsvinden. Uiteindelijk besloot het gemeentebestuur alsnog 
om de normale eindtijd tijdens carnaval toe te staan. 
 
Op het Elf-Elf bal in de grote zaal van De Zwaan wordt de nieuwe prins Carel Sarton aan het 
publiek bekend gemaakt met een act in de Kiosk op het Kerkplein waar de commissie op zoek 
ging naar de juiste kandidaat in een setting van “ Krutjesgat got Talent”. 
 
Prins Carel Sarton is dan 47 jaar oud, getrouwd met Nicole en samen hebben ze dochter Roos 
en zoon Kevin. Prins Carel is de 3e Prins uit de Margrietstraat na Tinus van der Aa en Henk 
Scheepens. Hij is vooral bekend als artiest op de Zittingsavonden in de Drie Vraagtekens en FF 
Anders , maar mensen kennen hem ook als kunstschilder en oud lid van de Raad van Elf. Zijn 
motto luidde “Di jaor is uniek met volop kleur en muziek!” Het  nieuwe Krutjesgatse 
carnavalslied van Pieter Melisse “Krutjesraperinnekes” werd enthousiast gezongen door 
Maikel van Hak en Geert Verschuren en steevast tijdens carnaval gespeeld. 
 
De krantencommissie is er uitstekend in geslaagd om wederom een bijzonder magazine te 
maken. Het magazine is zeer kleurrijk in de lijn van het motto van de Prins. Een mooie 
aanvulling is de terugblik op het 55-jarig jubileum. Het blad werd traditiegetrouw huis aan huis 
met in totaal ruim 6500 exemplaren bezorgd.  
 
De Zittingsavonden waren succesvol met de vernieuwde opzet. Het was opnieuw een divers 
programma met jong talent, maar ook bewust kortere avonden met minder dans, met meer acts 
om naar te luisteren voor de pauze en met meer muziek na de pauze. De eerste avond was in 
tegenstelling tot de overige avonden niet uitverkocht. Het bestuur besloot daarop om de 
première avond toegankelijk te maken voor circa 100 vrijwilligers van andere verenigingen uit 
Son en Breugel. Alle avonden eindigden keurig om de vastgestelde eindtijd van 24:00u. Het 



 

blijft een voorrecht voor de organisatie en de vereniging om zoveel artiesten uit Son en Breugel 
dit podium te kunnen bieden. Kwaliteit blijft daarbij echter voorop staan. 
 
Op de carnavalszaterdag bracht een traditionele Sleuteloverdracht oplossingen voor bestaande 
problemen in onze gemeente. De burgemeester nam aanzienlijk de tijd en werd gesteund door 
een tonpraoter en een zangtrio, maar Prins Carel gaf hem gevat repliek in zijn betoog. 
 
Het stralende weer tijdens de optocht bracht veel deelnemers in de kleurrijke stijl van het motto. 
Al enkele jaren op rij wordt een vermindering van het aantal grote wagens in de optocht gezien, 
maar het word gecompenseerd door grotere groepen deelnemers zonder grote wagens. Het 
vernieuwde reglement om zo min mogelijk gaten in de optocht te krijgen, werd met succes 
toegepast. De kwaliteit van de optocht was zeer hoog. 
 
De balavonden waren volop uitverkocht met een goede mix aan artiesten, bands, DJ en 
Bloaskaken Het doet het bestuur van De Krutjesrapers deugd dat ook op andere locaties 
carnavalsactiviteiten werden georganiseerd die gericht zijn op een bredere doelgroep. Er was 
voor iedere leeftijd iets te doen in het dorp bij onder andere het Vestzaktheater en Oase. 
 
Het bestuur kijkt terug op wederom een uitermate geslaagd carnavalsfeest in 2015. Lopende het 
programma ontvingen Freddie Louwers (Bloaskaken) en Piet Leblanc (Optochtcommissie) een 
Zilveren Krut voor hun verdiensten. Oud-prins Henri Jansen ontving de Sonse Bok 2015 
voornamelijk als artiest op de Zittingsavonden maar ook als bestuurslid en veilingmeester. 
 
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! 
 
Namens het bestuur van CV De Krutjesrapers, 
 
Jasper van Zuuren (voorzitter), Edwin Sanders (penningmeester), Bjorn van Doremalen 
(secretaris), Ad Megens (adjudant), Addy van den Hurk, Guido Harteveld (Opper), Pieter Melisse, 
Kees Sanders. 


