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Beste Krutjesrapers en Krutjesraperinnekes, 

Na een geweldig carnavalsjaar 2018-2019 zijn velen alweer druk bezig 

met het nieuwe carnavalsjaar, 2019-2020. Onder andere zit de 

prinsencommissie volop in de voorbereidingen, de eerste artikelen voor 

de carnavalskrant zijn geschreven en de artiesten van de zittingsavonden 

zijn bezig met de opzet voor het nieuwe jaar. 

Ook dit jaar willen we u weer zo goed als mogelijk op de hoogte houden 

van alle planningen en ontwikkelingen. Daarom ontvangt u periodiek de 

nieuwsbrief. 

Wij wensen alle commissies veel succes met de voorbereidingen. Dat wij 

er opnieuw een geweldig carnavalsjaar van gaan maken, samen met alle 

Krutjesrapers en Krutjesraperinnekes! 

Met carnavaleske groet,  

CV de Krutjesrapers 

 

11-11 bal: Wie wordt die nieuwe prins? 

Op 09 november 2019 is het zover. Wij presenteren u het 11-11 bal. Ook dit 

jaar vind de avond plaats in de grote zaal van de Zwaan. Tijdens deze avond 

nemen wij afscheid van prins Jarno, die na een fantastisch carnavalsjaar plaats 

zal maken voor de nieuwe prins carnaval. 

De zaal opent om 20.11 uur. De bekendmaking zal plaatsvinden om 23.11 uur. 

Wij hopen u allen te zien met het 11-11 bal! 

 

 

 

 

  

 

Geplande evenementen 2019 

30-10-2019 

Algemene Ledenvergadering 

20.30u in De Zwaan. 

9-11-2019 

11-11 bal in De Zwaan vanaf 

20.00u. Onthulling om 23.11u. 

16-11-2019 

Champagne drinken met de 

nieuwe Prins in het café van De 

Zwaan vanaf 21.00u. 

 

 

Belangrijke mededeling 

namens het bestuur 

Habemus princeps! 

 

 



Nieuwe contributie 

De Algemene Ledenvergadering van CV de Krutjesrapers heeft op woensdag 

12 juni 2019 unaniem ingestemd met een voorstel van het bestuur om de 

contributie te wijzigen met ingang van 01 oktober 2019. 

 

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat u voortaan persoonlijk lid 

bent, en dus 1 passe-partout per lidmaatschap krijgt! U mag meerdere 

lidmaatschappen per adres/gezin afsluiten (wel elk met een uniek email 

adres) 

  

Er zijn nu twee vormen van het lidmaatschap en daarbij gelden de volgende 

bepalingen: 

  

Steunend Lid: 

 Contributie € 11,00 per jaar. 

 Jaarschildje op bestelling. 

 Voorrang bij kaartverkoop Zittingsavonden*. 

  

Persoonlijk Lid: 

 Contributie € 27,50 per jaar. 

 Jaarschildje op bestelling. 

 Voorrang bij kaartverkoop Zittingsavonden*. 

 1 passe-partouts** voor toegang tent tijdens carnaval. 

 Mogelijkheid voor aankoop van 1 extra passe-partouts** tijdens de 

voorverkoop op de website en tegen de normale verkoopprijs.  

  

* Voor de zaterdagen blijft een maximum gelden van maximaal 2 kaartjes 

per lid. 

** Een passe-partouts bestaat uit 1 toegangsbandje voor iedere van 4 

balavonden tijdens carnaval (dus 1 voor zaterdag, 1 voor zondag, 1 voor 

maandag en 1 voor dinsdag).  

 

Bouwruimte gezocht 

Op verzoek van een aantal carnavalswagenbouwers plaatsen we deze 

oproep! 

Elk jaar is er in Son en Breugel op de carnavalszondag een geweldige 

optocht. Tijdens deze optocht zijn er groepen die mee doen met een wagen, 

waar ze maanden aan werken. 

Helaas zijn er nu 2 wagenbouw groepen, die dit jaar geen bouwplaats 

hebben maar wel heel graag een wagen willen bouwen. Dit gaat om CV 

Hendig Zat en CV Vrijgezellig. 

Daarom zijn we opzoek naar bouwlocaties. Zijn er mensen of bedrijven die 

een ruimte beschikbaar hebben en deze groepen willen helpen, neem dan 

contact op met secretaris@dekrutjesrapers.nl   

Het zou gaan om de periode van september/oktober 2019tot begin maart 

2020. Het zou erg jammer zijn als er dit jaar 2 wagens minder mee kunnen 

doen met de optocht. 

Het bestuur van CV de Krutjesrapers. 

 

 

De carnavalskrant 

De commissie van de carnavalskrant is 

druk doende met het samenstellen 

van de nieuwe carnavalskrant.  

De artikelen worden geschreven, 

adverteerders worden benaderd en de 

foto’s  worden uitgezocht. 

Wilt u adverteren in de carnavalskrant 

neem dan contact op met 

carnavalskrant@dekrutjesrapers.nl 

Dit jaar bezorgen wij de 

carnavalskrant op zaterdag 25 

januari 2020   
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