
 

Jaarverslag Carnavalsvereniging De Krutjesrapers 2015-2016 (2 november 2016) 
 
Op de Algemene Ledenvergadering op 28 oktober 2015 doet het bestuur verslag van het 
carnavalsjaar 2015, de financiën en de belangrijkste doelstellingen voor 2016.  
 
Voor 2015 heeft de vereniging een batig saldo op de verenigingsrekening kunnen bijschrijven 
door solide beheersing van de kosten. Tevens werd, op eerder verzoek van de leden, een 
significante reservering gedaan voor een aankomend jubileum. De voorzitter maakt echter een 
voorbehoud op een volgend jubileum. Een periode van 11 jaar is best een lange tijd is, en 
waarom zouden we tot 2025 (66 jaar Krutjesrapers) zo lang wachten op weer een mooi feest. 
 
Er waren enkele bestuurswijzigingen bij aanvang van het seizoen: Arjen Brand trad toe als 
bestuurslid in de functie van Adjudant. Kees Sanders werd herkozen als bestuurslid en Jasper 
van Zuuren als voorzitter voor opnieuw een periode van 3 jaar. 
 
Het is bewonderenswaardig dat in tijden waarin steeds minder vrijwilligers beschikbaar zijn, juist 
leden van onze eigen Raad van Elf bereid zijn om extra taken op zich te nemen. Daaronder 
bijvoorbeeld de advertenties voor de krant, en ook de ledenadministratie en optochtcommissie. 
 
Door de verbouwing van de grote zaal van café-restaurant De Zwaan werd al vroeg duidelijk dat 
verschillende activiteiten in het carnavalsjaar verplaatst zouden moeten worden naar andere 
locaties. Commissie hebben daardoor een behoorlijke flexibiliteit moeten tonen om toch alles in 
goede banen te leiden. 
 
Het Elf-Elf bal in de kapelzaal van hotel La Sonnerie was sfeervol, en het hotel bood een aantal 
voordelen rondom de onthulling van de nieuwe prins. De tuin voor het hotel was een prima 
locatie voor een spectaculaire en wisselende act. De nieuwe prins werd daar aan het publiek 
gepresenteerd en naderhand in een bomvolle kapelzaal gefeliciteerd door de vele aanwezigen. 
 
Prins Pieter Egmond is dan 27 jaar oud en thuiswonend in de Tweelingenlaan in Breugel. Hij is 
een telg uit een carnavalsgezinde en muzikale familie. Hij is bij de jeugdige carnavalsvierders 
vooral bekend van de Zwoele Ridders, maar ook van Hendig Zat als deelnemer aan de optocht. 
Pieter is grafisch ontwerper van beroep en in zijn vrije tijd vaak bij SBC om te voetballen met zijn 
vriendenteam. Ook is Pieter een van de kartrekkers van het grootse Beach Event in Son en 
Breugel en medeorganisator van het Bierpul Curling op het jaarlijkse IJsfeest. Zijn motto luidde 
even simpel als krachtig“Een voor allen, allen voor een.” Het Krutjesgatlied had de titel "Da 
kan nie meer stuk" en werd gezongen door de Krutjesgatse Hofzangers Geert Verschuren en 
Erik Knottnerus. De muziek en productie is van Pieter Melisse en de tekst is geschreven samen 
met Edwin Sanders. 
 



 

De 57e editie van de Krutjesgatse Staotscourant was door een groot aantal adverteerders ruim 
kostendekkend. Zoals we de laatste jaren gewend zijn, is de kwaliteit hoog en de gewijzigde 
opmaak verfrissend. 
 
Het Diner Carnavalesk in Hotel La Sonnerie, voor de 9e keer georganiseerd, was wederom 
drukbezocht. Het wordt zowel door de gasten, alsook door het bedienend personeel van 
bestuur en de raad van Elf als een leuke aftrap van het carnaval beschouwd. 
 
De koffietafel en receptie van de Prins werden op voortreffelijke wijze georganiseerd in het 
Vestzaktheater. Het bestuur dankt en complimenteert de organisatie voor de bewezen diensten. 
 
De Zittingsavonden konden andermaal voortbouwen aan de succesvolle wijzigingen in de opzet. 
Enkele teruggekeerde oudgedienden kregen veel waardering van het publiek en de mix met 
nieuw of jong talent gaf een divers programma. De eerste avond werd als een Prinsenzitting 
gepresenteerd waarop enkele verenigingen uit de nabije omgeving de zittingsavond bezochten. 
Dit is een welkome aanvulling die komende jaren verder uitgebreid zal worden. 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. 
 
Nieuw dit jaar was de invoering van digitale kaartverkoop van Zittingsavondkaarten via de 
website. Leden konden als vanouds met voorrang kaarten bestellen en betalen via IDEAL. Deze 
wijze neemt veel handmatig werk uit de handen van het bestuur. De kaartverkoop verliep erg 
soepel met slechts enkele correcties binnen een marge van 0,5%. 
 
Mede door het optreden van de Gravelsingers en de Dommelsoppers is de carnavalsavond in 
Berkenstaete tot volle tevredenheid verlopen. Mieske Merks weet op zijn manier de mensen 
dusdanig te enthousiasmeren, dat er ook door het bejaardenhuis een polonaise liep. 
 
Steeds meer basisscholen in Son en Breugel hebben op vrijdagmiddag geen programma meer, 
waardoor het aantal scholen om te bezoeken af neemt. Dit jaar waren er nog 4 bezoeken van de 
in totaal 7 scholen die voorheen bezocht werden. 
 
De sleuteloverdracht vond dit jaar plaats in het restaurant van De Zwaan vanwege de 
eerdergenoemde verbouwing. Prins Pieter presenteerde daar enkele zeer gevatte oplossingen 
voor problemen waar het gemeentebestuur hier al jaren niet in slaagt.  
 
De optocht was opnieuw erg kleurrijk. Er vindt zichtbaar een langzame verschuiving plaats van 
grote wagens naar grote loopgroepen. Echter, het bestuur complimenteert alle deelnemers voor 
de als maar toenemende kwaliteit in de optocht. Het vorig jaar gewijzigde reglement heeft ertoe 
geleid dat de optocht mooi op tijd ten einde was en daarmee ook aantrekkelijk voor het 



 

publiek. In een zinvolle sessie met de optochtcommissie, deelnemers en jury werd besloten een 
meer evenwichtige jurering in te voeren die recht doet aan de verschillende elementen in de 
optocht. 
 
Op verzoek uit de ledenvergadering in 2015 werd de wijze waarop prijzengeld wordt toegekend 
gewijzigd naar een systeem waarbij in beginsel iedere deelnemer startgeld krijgt en winnaars 
wat minder prijzengeld. De jeugd werd andermaal gestimuleerd om deel te nemen in de vorm 
van een Jeugdstimuleringsfonds. 
 
De balavonden tijdens carnaval waren volop uitverkocht met een goede mix aan artiesten, 
bands, DJ en natuurlijk hofkapel de Bloaskaken. Het doet het bestuur van De Krutjesrapers 
deugd dat ook op andere locaties carnavalsactiviteiten werden georganiseerd die gericht zijn op 
een bredere doelgroep. Vooral de nieuwe jeugdtent op het Oranjeveld viel in positieve zin op, 
omdat het voor het eerst sinds lange tijd een locatie biedt voor jeugd tussen 13 en 18 jaar. Het 
is een initiatief van JC Oase en enkele ouders om deze jeugd gewoon in Son en Breugel carnaval 
te laten vieren. 
 
Lopende het programma ontving Andy Vermeulen een Zilveren Krut voor zijn verdiensten 
gedurende 16 jaar in de Raad van Elf. Oud-tonprater en eindregisseur van de Zittingsavonden 
Henk Vogels ontving de Sonse Bok 2016. 
 
Het bestuur kijkt terug op wederom een uitermate geslaagd carnavalsfeest in 2016. Er hebben 
zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan, en dat bij een bezoekersaantal dat de 
15.000 zal overschrijden voor alle activiteiten bij elkaar opgeteld. 
 
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! 
 
Het bestuur van CV De Krutjesrapers, 
 
Jasper van Zuuren (voorzitter) 
Edwin Sanders (penningmeester) 
Bjorn van Doremalen (secretaris) 
Arjen Brand (adjudant) 
Addy van den Hurk 
Guido Harteveld (Opper) 
Pieter Melisse 
Kees Sanders. 


