
 

 Nieuwsbrief december 2018 
 

CV de Krutjesrapers 
www.dekrutjesrapers.nl 

 

Namens CV de Krutjesrapers wensen we alle Krutjesrapers en 

Krutjesraperinnekes fijne feestdagen toe. Op naar een mooi 2019 

met een geweldige carnaval! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging receptie 

Prins Jarno 

 

Geplande evenementen 

2018 / 2019 

12-1-2019 

Vrije verkoop zittingsavond 

kaartjes en passe-partout voor 

carnaval. Vanaf 10.00u in de 

Zwaan. 

2-2-2019 

Rondbrengen carnavalskrant 

2019. Vanaf 10.00u wordt de 

carnavalskrant bezorgd.  

3-2-2019 

Receptie jeugdprins en jeugdprins 

in JC Oase.  

 

Belangrijke mededeling 

namens het bestuur 

De leden enveloppen met daarin 

de zittingsavond kaartjes en 

kaartjes voor carnaval zullen voor 

31 december bij de leden worden 

bezorgd. 

De kaartjes voor de 

zittingsavonden 3 en 4 (vrijdag 22 

en zaterdag 23 februari) zijn al 

uitverkocht! Dat betekent ook dat 

er in de vrije verkoop op 12 

januari geen kaartjes meer voor 

22 en 23 februari te koop zijn! 

Voor de seniorenmiddag gaan we 

vanaf dit jaar werken met een 

voorverkoop. De kaartjes zijn te 

koop vanaf 12 januari 10.00u in 

de Zwaan. 

 



Boerenbruidspaar bekend: Robin Jansen en Anouk 

Kuijpers.  

Het bruidspaar is wederom  een paar die beide dorpen echt 

met elkaar verbind. Dit jaar zullen de Sonse boerin Anouk 

Kuijpers en de Breugelse Boer Robin Jansen in het ‘onecht’ 

worden verbonden. 

Als oudste zoon van Jan en Trudie Jansen en jongste dochter 

van Harry en Joke Kuijpers zei dit stel volmondig ja op de 

vraag om het boerbruidspaar van 2019 te worden. 

Robin is eigenaar van een autogarage in Beek en Donk. 

Naast sleutelen is hij graag actief als lid bij de raad van 11,  de 

scouting en als vendelier bij het Sint-Catharinagilde. Anouk is 

jarenlang creatief geweest met het bouwen van 

carnavalswagens bij de Zultkoppen en de Bierbubbels. Ook is 

Anouk betrokken bij het ontwerpen van het decor en de 

onderscheiding van CV de Krutjesrapers. Zij is werkzaam als 

bouwkundig tekenaar bij een architectenbureau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers gezocht voor de Creadag 2019 

Voor de Creadag 2019 zijn we op zoek naar vrijwilligers die willen 

helpen op deze geweldige dag. Tijdens deze dag komen alle 

basisschool leerlingen van groep 6, 7 en 8 een schilderij maken voor 

de prins. De dag zal zijn op dinsdag 19 februari van 08.30 tot 

15.30. Lijkt het u leuk om mee te helpen, stuur een berichtje naar 

secretaris@dekrutjesrapers.nl 

 

 

 

 

 

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 
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