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Prins carnaval 2019 in Krutjesgat is Jarno Jurjus (1974). 

Jarno, geboren en getogen in Son en Breugel, is getrouwd met 

Marielle en woont in Breugel. Samen hebben ze 4 kinderen. 

Jarno is werkzaam als ambulancechauffeur en Officier van Dienst 

Geneeskundig bij de GGD Brabant Zuid Oost in de regio 

Eindhoven. Hij diende bij de Koninklijke Marine in Den Helder en 

werkte als chauffeur bij van Rooijen logistiek en bij Van Happen 

Containers later ook als planner. 

Hij is verbonden aan het Sinterklaas-comité in Son en Breugel en 

was vroeger gekend als Vorst van CV de Dommelsoppers , DJ van 

de Katjamata Discoshow in de Oase, DJ in Café de Pomp en hij 

werkte bij de pomp van Ed Tielemans aan de Wilhelminalaan. Hij 

houdt van motorrijden en is fan van voetbalclub PSV, waarbij hij 

voor zijn werk ook nauw betrokken is. 

Zijn motto voor carnaval in 2019 luidt: Mi dizze prins telt elke 

seconde! 

 

 

 

 

Geplande evenementen 

2018 / 2019 

24-11-2018 

Start verkoop zittingsavond 

kaartjes voor leden (meer info via 

deze nieuwsbrief en website) 

12-1-2019 

Vrije verkoop kaartje 

zittingsavond. 10.00u in de 

Zwaan. 

2-2-2019 

Rondbrengen carnavalskrant 

2019. Vanaf 10.00u wordt de 

carnavalskrant bezorgd 

 

Belangrijke mededeling 

namens het bestuur 

I.v.m. een systeemfout, zal de 

contributie voor het carnavalsjaar 

2019 begin december worden 

afgeschreven bij de leden. 

De vrije verkoop van de 

zittingsavond kaartjes zal zijn op 

12 januari in de Zwaan in Son 

vanaf 10.00u.   

Dit jaar zal er ook voor de 

Seniorenmiddag een voorverkoop 

zijn. Deze kaartjes zijn te koop bij 

de Zwaan vanaf 12 januari om 

10.00u.  

 



Jeugdprins Calvin en Jeugdprinses Rachelle 

Tijdens het 11-11 bal van de carnavalsvereniging de CV 

Dommelsoppers in Son en Breugel werd de nieuwe jeugdprins en 

prinses onthuld. 

Jeugdprins Calvin Lenting en prinses Rachelle Lenting zullen tijdens 

het carnaval de scepter zwaaien. Calvin is 16 jaar, en een bekende 

binnen het jeugdcarnaval. Jarenlang was hij adjudant van de 

jeugdprins en jeugdprinses. Rachelle is ook 16 jaar en danst in de 

garde van de prins.   

Namens CV de Krutjesrapers wensen we Calvin en Rachelle een 

geweldig carnaval! 

 

 

 

 

 

 

 

Foto gemaakt door Wil Feijen.  

Start verkoop zittingsavond kaarten.  

Leden hebben als vanouds de gelegenheid om als eersten kaarten 

voor de Zittingsavonden te gaan bestellen. 

 

Net als voorgaande jaren verloopt dit alleen via de website. 

 

De periode waarin u kaarten kunt bestellen is tussen zaterdag 24 

november 11:00u en zaterdag 15 december 11:00u in 2018. 

 

Bestelde kaarten worden normaal gezien tussen 29 december 2018 

en 5 januari 2019 bezorgd op het woonadres dat bij de 

ledenadministratie bekend is en door u bevestigd wordt bij de 

aankoop van kaarten. 

 

Voor meer informatie en een instructie voor deze kaartverkoop 

verwijzen wij graag naar de website op de pagina kaartverkoop. 

 

Krutjesgat zoals het lacht, zingt en danst … en stil is op het juiste 

moment. 

 

 

 

Datums zittingsavonden 2019 

 

Zittingsavond 1: 

Vrijdag 15 februari 2019  

Zittingsavond 2: 

Zaterdag 16 februari 2019 

Seniorenmiddag 

Zondag 17 februari 2019 

Zittingsavond 3 

Vrijdag 22 februari 2019 

Zittingsavond 4 

Zaterdag 23 februari 2019 

tingsavond 4 

 

http://www.dekrutjesrapers.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=547

