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Namens CV de Krutjesrapers en Prins Jarno wensen we alle 

Krutjesrapers en Krutjesraperinnekes een geweldige carnaval toe! 

 

 

 

 

 

 

 

Zilveren Krut en Sonse Bok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Zilveren Krut voor Marc Gruithuijzen: 

Het bestuur van CV de Krutjesrapers heeft tijdens de tweede Zittingsavond in Son en Breugel op zaterdag 16 

februari 2019 een eervolle Zilveren Krut uitgereikt aan Marc Gruithuijzen voor zijn verdiensten voor carnaval en 

de vereniging. Marc is vrijwilliger van de werkgroep tonpraters en medeoprichter en later voorzitter van de 

commissie voor de Creascholendag. 

De Sonse Bok voor Hans Poppelaars: 

De Sonse Bok 2019 van CV de Krutjesrapers is voor oud Prins Hans Poppelaars voor zijn jarenlange inzet voor carnaval in 

Son en Breugel en de vereniging in het bijzonder. Hans heeft zich jarenlang ingezet voor de Goederen- en Dienstenveiling, 

JC-Oase en CV de Dommelsoppers, het carnaval op Zonhove en de optocht. Als blijk van waardering kreeg Hans vanuit het 

bestuur van CV de Krutjesrapers de Sonse Bok 2019! 

 

Geplande evenementen 

2018 / 2019 

Donderdag 28 februari 2019  

Carnaval Berkenstaete  

 

Vrijdag 1 maart 2019  

Carnaval (o.a. Bezoek basisscholen en 

Ziekenbezoek  

 

Zaterdag 2 maart 2019  

Carnaval (o.a. Sleuteloverdracht)  

 

Zondag 3 maart 2019  

Carnaval (o.a. Optocht van Krutjesgat)  

 

Maandag 4 maart 2019  

Carnaval (o.a. Oberrace)  

 

Dinsdag 5 maart 2019 

Carnaval (o.a. Boerenbruiloft) 

  

 

Belangrijke mededeling 

namens het bestuur 

In het programma van de 

carnavalskrant staat een foutje. De 

carnavalstent gaan dinsdag om 

19:11 open i.p.v. 20:00! 

Tijdens de carnaval geld natuurlijk   

overal: 

         



De nieuwe oberrace van CV de Krutjesrapers. 

Op maandag 4 maart zal de traditionele Oberrace weer plaats vinden. Dit jaar op een nieuwe locatie, namelijk 

de carnavalstent! Op dit moment hebben we een 20 tal teams die mee doen, maar inschrijven kan nog. Ook 

zal er speciaal voor de kinderen de  Kinderoberrace zijn! We sluiten de middag af met Het Foute Uur o.l.v. DJ 

Giel.  

Wil je kans maken op de geweldige hoofdprijs (een verzorgde bootreis van Son naar Lieshout en terug met 

hapjes en drankjes) schrijf je dan snel in via oberrace@dekrutjesrapers.nl.  

Dit jaar is zal de wagenbouwers brunch plaats vinden in de zaal van de Zwaan vanaf 11.00u. Wil je zeker zijn 

van een plaats, koop je kaartjes dan aan de bar in de Zwaan. Kosten zijn €14.50, dat is de brunch plus een 

unieke bierpul inclusief 1x vullen en 1 broodje kroket/frikandel tijdens de Oberrace! 

 

 

 

 

 

 

Zittingsavonden 2019, een geweldige avond! 

De zittingsavonden en seniorenmiddag van 2019 waren een groot succes. Alle avonden en de middag waren 

in een mum van tijd uitverkocht en de artiesten hebben er samen met de commissie en vele vrijwilligers een 

fantastische avond van gemaakt! Namens CV de Krutjesrapers, iedereen bedankt voor de geweldige avond. 

Trots zijn we als CV de Krutjesrapers dat we top avond kunnen neerzetten met talent uit eigen dorp. 

Fantastisch! 

 

 

 

 

 

KinderCreaDag weer een succes. 

Op dinsdag 19 februari hebben 650 kinderen deelgenomen aan de KinderCreaDag. Een dag waarbij de 

kinderen een schilderij maken voor Prins Jarno. Onder begeleiding van 25 vrijwilligers hebben de kinderen 

een leuke carnavaleske dag gehad.  

Dit jaar zullen de winnende creaties op de carnavalswagen van de Brandweer te bewonderen zijn. De 

Brandweer heeft samen met de een aantal kinderen van de basisschool de platen bevestigd op hun wagen. 

Dit om de jeugd kennis te laten maken met het bouwen van wagens en zo de deelnamen aan de optocht te 

stimuleren. Met dank aan de Brandweer, want de jeugd heeft de toekomst. 

 

 

 

Artiesten in de carnavalstent 

Zaterdag 2 maart: 

DJ Geert, de Bloaskaken, zanger 

Kafke, Jelle B en de Alpenzusjes  

Zondag 3 maart: 

DJ Geert, de Bloaskaken, John de 

Bever en Arjon Oostrom. 

Maandag 4 maart: 

De Bloaskaken en BABY BLUE.  

Dinsdag 5 maart: 

De Bloaskaken en VANGRAIL 
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