
 

 Nieuwsbrief december 2019 
 

CV de Krutjesrapers 
www.dekrutjesrapers.nl 

 

Namens CV de Krutjesrapers wensen wij alle Krutjesrapers en 

Krutjesraperinnekes fijne feestdagen toe. Op naar een mooi 2020 

met een geweldige carnaval! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging receptie 

Prins Bas 

 

In de brief, die in de ledenenvelop zit staat een fout. De receptie zal zijn 

op zondag 2 februari zoals op de uitnodiging staat.  

 

Geplande evenementen 

2019 / 2020 

11-1-2019 

Vrije verkoop zittingsavond-

kaartjes, seniorenmiddag en 

passe-partout voor carnaval. 

Vanaf 10.00u in de Zwaan. 

25-1-2019 

Rondbrengen carnavalskrant 2020. 

Vanaf 10.00u wordt de 

carnavalskrant bezorgd.  

26-1-2019 

Receptie jeugdprins en jeugdprins 

in JC Oase.  

 

Belangrijke mededeling 

namens het bestuur 

De ledenenveloppen met daarin 

de toegangsbandjes voor de 

zittingsavonden en 

carnavalsavonden zullen voor 4 

januari 2020 bij de leden worden 

bezorgd. 

De zittingsavonden 3 en 4 (vrijdag 

14 en zaterdag 15 februari) zijn al 

uitverkocht! Dat betekent dat er in 

de vrije verkoop op 11 januari 

geen kaartjes meer voor deze 

avonden koop zijn! 

 

 



Bericht namens de optocht commissie.  

De optochtcommissie is volop bezig om de optocht van zondag 23 

februari vlekkeloos te laten verlopen. De deelnemers van het 

afgelopen jaar ontvangen op hun eerder opgegeven email adres een 

uitnodiging en inschrijven is digitaal mogelijk via de website van de 

Krutjesrapers. Ook zijn inschrijfformulieren verkrijgbaar bij Albert 

Boudewijns Lederwaren, Nieuwstraat 26a of bij Hans Poppelaars, 

Orionlaan 31 in Breugel. 

De optochtcommissie wil alle deelnemers van de optocht uitnodigen 

voor een informatieve bijeenkomst op dinsdag 21 januari om 19.30 

uur in La Sonnerie. We willen jullie dan nog eens informeren over de 

afspraken m.b.t. de optocht en de wijze waarop er gejureerd wordt. 

Wij wensen alle deelnemers fijne feestdagen, alle goeds voor 2020 en 

heel veel succes met de voorbereidingen. 

De optochtcommissie. 

Nieuw: De Krutjesgatse kleurplaat! 

Dit jaar wordt de carnavalskrant met de Krutjesgatse kleurplaat 

geleverd! 

Wil jij kans maken op 4 vrijkaartjes voor Dierenrijk of andere mooie 

prijzen? CV de Krutjesrapers en JC Oase organiseren dit jaar voor het 

eerst een kleurplatenwedstrijd voor de jeugdige Krutjesrapers en 

Krutjesraperinnekes.  

Hoe doe je mee?  

Zorg ervoor dat je de kleurplaat zo mooi mogelijk ingekleurd. Hang 

deze vervolgens vóór 15 februari voor het raam en laat de kleurplaat 

extra opvallen door ook je raam te versieren. 

Kom op 25 februari om 15.30 uur naar de kindermiddag in de JC 

Oase en neem je versierde kleurplaat mee. Tegen inlevering ontvang 

je een prijsje! De jeugdprins en -prinses belonen deze middag de 

mooist versierde kleurplaten met prachtige prijzen. 

Je kunt ook nog eens op de foto met de jeugdprins en -prinses! 

Goed om te weten: 

- Deelname is bedoeld voor kinderen t/m 12 jaar. 

- Op 15 februari 2020 worden alle kleurplaten in Krutjesgat 

beoordeeld. Zorg dus dat de kleurplaat duidelijk zichtbaar 

voor het raam hangt! 

- Per huishouden maak je 1 keer kans op de hoofdprijs. 

- Tegen inlevering van de kleurplaat op 25 februari 2020, tijdens 

de kindermiddag in JC Oase, ontvang je een prijsje. 

 

 

Datums zittingsavonden 2020 

 

Zittingsavond 1: 

Vrijdag 07 februari 2020  

Zittingsavond 2: 

Zaterdag 08 februari 2020 

Seniorenmiddag 

Zondag 09 februari 2020 

Zittingsavond 3 

Vrijdag 14 februari 2020 

Zittingsavond 4 

Zaterdag 15 februari 2020 

 
 


