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Prins carnaval 2020 in Krutjesgat is Bas Coensen  

Bas is een getogen dorpsgenoot en woont in Son en Breugel    

samen met Nienke. 

Hij is onderwijzer van groep 5 op basisschool De Bloktempel in Son. 

Hier geeft hij les op de school waar hij vroeger zelf op heeft 

gezeten. Voor en tijdens zijn studietijd was hij jarenlang werkzaam 

bij de benzinepomp Schimmel aan de Eindhovenseweg. 

Sinds zijn 9e jaar is Bas actief handballer bij Handbalvereniging 

Apollo en nu coach van het dames 1 team. Ook is hij verbonden 

aan het Sinterklaas-comité in Son en Breugel. Hij viert uitbundig 

carnaval met zijn vriendin en hun vriendengroep de Bierdupkes. Hij 

houdt van motorrijden en stedentrips. 

 

Zijn motto luidt: We gaon als unne stuiterbal dur dizze 

carnaval! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Geplande evenementen 2019 

11-1-2020 

Vrije kaartverkoop 

zittingsavonden kaarten en 

carnaval pass-partouts vanaf 

10.00u in café de Zwaan. 

25-1-2020 

Bezorging carnavalskrant in Son 

en Breugel vanaf 10.00u. 

25-1-2020 

Receptie CV de Dommelsoppers 

in het gebouw van JC Oase. 

 

 

Belangrijke mededeling 

namens het bestuur 

De ledenenveloppen met daarin 

de toegangsbandjes voor de 

carnavalsavonden en de 

toegangsbandjes voor de 

zittingsavonden (indien besteld) 

worden in week 52 en 1 bij de 

leden thuisbezorgd.   

Dit jaar zal de senioren middag 

plaats vinden op zondag 9 

februari 2020. De tent zal open 

haan om 12.00u en het 

programma zal beginnen om 

13.00u.  

 



Jeugdprins Stan en jeugdprinses Sanne  

Prins Stan Keijzers en Prinses Sanne Schoonen zwaaien dit jaar de 

scepter bij Carnavalsvereniging De Dommelsoppers.  

Sanne Schoonen is 15 jaar oud en woont in Breugel samen met haar 

ouders Carola en Dennis en zus Nikky. Ze volgt VMBO-T op het 

Nuenens college. Ook is dit haar examenjaar. Om een extra 

zakcentje te verdienen werkt ze bij een cateringbedrijf in Eindhoven. 

Haar hobby is dansen en dat doet ze al sinds haar 3e. Ze zit dit jaar 

11 jaar bij de vereniging. 

Ook Stan Keijzers is 15 jaar en woont samen met zijn ouders Dirk en 

Mariëlle en zijn jongere zusje Lenne in 't Zand in Son. Van maandag 

t/m vrijdag fietst hij naar het Eckartcollege in Eindhoven. Dit is voor 

hem ook het examenjaar. Hij voetbalt al jaren bij SBC, dit seizoen in 

de JO17-1. 

 

 

 

 

 

 

   Informatie kaartverkoop  

Tijdsschema zittingsavond kaartjes en passe partout: 

- 23 november tot en met 14 december online voorverkoop 

voor leden.  

- 11 januari 10:00u De Zwaan. Start vrije verkoop van de 

overgebleven zittingsavondbandjes en passe partouts 

carnavalsavonden. 

- 11 januari 11:00u tot 1 februari 11:00u. Online verkoop van de 

overgebleven en passe partouts. 

- Overgebleven zittingsavondbandjes en passe partouts zijn 

vanaf 1 februari 11:00u te koop aan de bar van De Zwaan. 

- De ledenenvelop met daarin de zittingsavondbandjes en 

passe-partouts wordt bezorgt in week 52 en 1.  

- Kaarten online gekocht tussen 11 januari en 1 februari worden 

ook thuis bezorgd. 

 

Tijdsschema toegangskaarten seniorenmiddag: 

- Seniorenmiddag vindt plaats op zondag 9 februari: 

- Voorverkoop bij De Zwaan vanaf 11 januari 10:00u. 

- Voorverkoop bij Berkenstaete vanaf 11 januari 12:00u. 

 

 

Champagne drinken met Prins 

Bas 

Traditioneel werd zaterdag 16 

november een toast 

uitgebracht op een uitbundig 

carnaval 2020!  

 

 


