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CV De Krutjesrapers dankt alle Krutjesrapers en Krutjesraperinnekes voor 

een zeer geslaagd carnavalsfeest in 2019. 

In het bijzonder danken wij: 

Alle carnavalsverenigingen en -groepen uit Krutjesgat. 

Alle artiesten van de Zittingsavonden en de deelnemers aan de 

Krutjesgatse Optocht. 

De locaties die we bezocht hebben: Zonhove, Berkenstaete, De 

Bongerd, SBC, Jeugdtent Oranjeveld, Oase, café Het Raadhuis, 't Hart van 

Son; Sportcafé Expreszo 

De muziek en artiesten van Berk Music. 

De Hofleveranciers: Hotel La Sonnerie, café-restaurant De 

Zwaan en Foolen Audio & Light. 

CV de Dommelsoppers met Prins Calvin, Prinses Rachelle en Adjudant 

Jaimy. 

Boerenkapel Wa’n Klank, De Dansgarde van de Prins, De Vrijwilligers in 

alle commissies, Hofkapel De Bloaskaken, De Raad van Elf, Het Bestuur; 

Prins Jarno Jurjus, met Marielle en hun gezin en vrienden. 

ALAAF en tot ziens in 2020! 

 

 

Geplande evenementen 

2018 / 2019 

Zaterdag 13 april 2019 

De Goederen- en Dienstenveiling. 

Café de Zwaan 

SBC – J.C. Oase – CV de Krutjesrapers 

 

 

 

Belangrijke mededeling 

namens het bestuur. 

Carnaval zal in 2020 zijn van 

zaterdag 22 februari t/m 

dinsdag 25 februari.  

 

 

         

 



Goederen- en Dienstenveiling 

Zaterdag 13 april 2019, start 20.00u  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Goederen- en dienstenveiling wordt ieder jaar georganiseerd om 

carnavalsvereniging de Krutjesrapers, jongerencentrum Oase en 

voetbalvereniging SBC financieel te ondersteunen. Het opgehaalde 

geldbedrag wordt gebruikt om de kwaliteit van de drie verenigingen 

hoog te houden. Dit jaar wordt op zaterdag 13 april de jaarlijkse 

veiling georganiseerd in de Zwaan. Deze start om 20.00u.  

Ondernemers stellen geheel belangeloos kavels ter beschikking, die 

door de veilingmeesters verkocht worden. Er worden zowel grote als 

kleine kavels geveild, zodat iedereen hun steentje bij kan dragen. 

 

 

 

Na een spannende oberrace zijn de 

winnaars bekend. Nieuw dit jaar 

was de finale strijd tussen de 

winnaars van de horeca- en 

amateurklasse voor de felbegeerde 

hoofdprijs: de volledig verzorgde 

bootreis van Krutjesgat naar 

Roapersgat en terug! 

Het bleef lang spannend maar 

uiteindelijk was het team van 

Kloosterhotel Restaurant La 

Sonnerie de snelste en winnen zij 

de Krutjesgatse Oberrace 2019! 

Deelnemers, sponsors en 

toeschouwers bedankt en tot 

volgend jaar! 

 


