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De carnavalskrant 2019 

Op zaterdag 2 februari zal vanaf 10.00u de carnavalskrant worden 

rondgebracht in Son en Breugel. Voor elk woonadres in Son en 

Breugel is er een carnavalskrant. Bij het rondbrengen zal er aan de 

deur gevraagd worden naar een vrijwillige bijdrage. De opbrengst 

van deze collecte zal ten goede komen aan het jeugdcarnaval van 

Son en Breugel!  

Let op: Heeft u een nee/nee sticker op de brievenbus maar wilt u 

toch een krant, plak dan een briefje op de deur of haal de 

carnavalskrant vanaf maandag 4 februari op bij de Traverse in 

Son! 

 

 

 

 

 

 

 

Het programma 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Geplande evenementen 

2018 / 2019 

2-2-2019 

Rondbrengen carnavalskrant 

2019. Vanaf 10.00u wordt de 

carnavalskrant bezorgd 

3-2-2019 

Receptie jeugdprins en jeugdprins 

in JC Oase  

5-2-2019 

Diner Carnavalesk in la Sonnerie.  

 

Belangrijke mededeling 

namens het bestuur 

Alle zittingsavonden, 

seniorenmiddag en 

carnavalsavonden zijn 

uitverkocht!. 

 

 



De nieuwe oberrace! 

De vernieuwde Krutjesgatse Oberrace vindt plaats op carnavalsmaandag 

04 maart 2019. De locatie is gewijzigd naar de carnavalstent. Er wordt 

door de horecaklasse en de carnavalsvierdersklasse gestreden om hun 

eigen wisseltroffee. De winnaars van beide klassen strijden vervolgens 

om de hoofdprijs. De hoofdprijs is dit jaar een volledig verzorgde 

bootreis van Krutjesgat naar Roapersgat en weer terug. Deze middag zal 

de Raad van Elf het winnende team volledig in de watten leggen. 

Wagenbouwersbrunch: 
Voorheen werd het Wagenbouwersontbijt georganiseerd. Om directe 

aansluiting met de Oberrace te vinden veranderen wij deze in een 

brunch. De winnaars van de optocht in de categorie grote wagens 

kunnen aanschuiven aan de VIP-tafel. Meer info volgt nog. 

Oberrace Arrangement: 
Een nieuwe locatie biedt nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen wij een 

volledig verzorgd arrangement op deze maandag aanbieden. Voor 

slechts € 14,50 kan er genoten worden van de brunch in de Zwaan, krijg 

je een Oberrace Bierpul incl. 1x vullen, een broodje kroket/frikadel in de 

middag en gratis deelname aan de Oberrace. Ook aan de kinderen is 

gedacht. Kinderen tot 5 jaar brunchen gratis mee. Voor kinderen tot 10 

jaar betaal je € 5,00. Zij mogen in de kinderhoek meedoen de 

KinderOberrace en krijgen gratis ranja en een snoepzak. 

Kinderhoek: 
In de kinderhoek kunnen de kinderen meedoen met de KinderOberrace. 

Ook kan hier gekleurd en gespeeld worden. Deelname is uiteraard wel 

op eigen risico. 

Programma: 

11.00 uur Wagenbouwersbrunch in de zaal van de Zwaan  

14.00 uur Krutjesgatse Oberrace in de tent 

16.00 uur Foute uur 

Inschrijven voor de Oberrace kan via email: oberrace@dekrutjesrapers.nl 

of aanmelden bij een van de leden van de Raad van Elf. De kaarten voor 

het arrangement zijn te koop bij de Zwaan. De entree in de tent is gratis. 

De Raad van Elf Pul is een collectorsitem en is in de tent te koop voor € 

5,00 (incl. 1x gratis vullen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 


