
 

 Nieuwsbrief september 2019 
 

CV de Krutjesrapers 
www.dekrutjesrapers.nl 

 

Beste Krutjesrapers en Krutjesraperinnekes, 

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang. 

Binnenkort kunt u al de 4 aanwijzingen die leiden naar de nieuwe 

prins zien. De aanwijzingen worden ondersteund door de 

traditionele filmpjes die op onze website en social media zullen op 

verschijnen stipt om 09.00u op de volgende dagen: 

Aanwijzing 1 Maandag 14 oktober 

Aanwijzing 2 Maandag 21 oktober 

Aanwijzing 3 Maandag 28 oktober 

Aanwijzing 4 Maandag 4 november 

Houd dit dus goed in de gaten en wie weet vindt u wel die 

verborgen aanwijzingen! 

Namens het bestuur van CV de Krutjesrapers.  

 

Dinsdag 29 oktober om 21.00u, Algemene 

ledenvergadering. 

Op dinsdag 29 oktober zal de algemene ledenvergadering zijn van CV 

de Krutjesrapers. Alle leden zullen binnenkort de uitnodiging 

ontvangen met daarin de agenda.  

Tijdens de algemene ledenvergadering zal besproken worden hoe het 

afgelopen jaar is gegaan, en wat er komend jaar staat te gebeuren. 

Ook op financieel gebied. 

Alle leden van CV de Krutjesrapers krijgen via e-mail een uitnodiging.  

 

 

  

 

Geplande evenementen 2019 

29-10-2019 

Algemene Ledenvergadering 

21.00u 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 

De algemene ledenvergadering 

zal dit jaar plaats vinden op 

dinsdag 29 oktober 2019 om 

21.00u in de zaal van café-

restaurant De Zwaan in Son en 

Breugel. De agenda wordt circa 3 

weken vooraf toegestuurd.  

 



Nieuwe talent gezocht! 

Op woensdag 2 okt as om 20.00 uur nodigen we alle talenten van 

Son en Breugel uit die het leuk zouden vinden om aan de slag te 

gaan met ons als commissie om een act op te voeren tijdens de 

aanstaande Krutjesgatse Zittingsavonden.  

We zoeken elk jaar weer nieuwe talenten op het gebied van zang, 

dans, cabaret en tonpraten. Dus mocht je interesse hebben, loop dan 

bij ons binnen tijdens deze inloop avond. De bijeenkomst vindt plaats 

in De Zaal van De Zwaan in Son. 

Mocht je tijdens deze avond niet kunnen, maar je wel willen 

aanmelden, dan kun je een bericht sturen aan  

Patrick Wijns van de commissie zittingsavonden  

Email: p.wijns@upcmail.nl  

Bellen of appen via 06 – 10 54 81 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-11 bal, 9 november.  

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

Ook dit jaar vindt 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! 

 

 

 

 

 

 

De carnavalskrant 

De commissie van de carnavalskrant is 

druk bezig 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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