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Zaterdag 25 januari jl. werd tradioneel getrouw de carnavalskrant 

rondgebracht. Er werd een geweldig bedrag opgehaald van 

€5.011,75 deat ten goede komt aan het jeugdcarnaval in 

Krutjesgat. CV de Krutjesrapers wil de vrijwilligers bedanken voor 

alle hulp! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging receptie 

Prins Bas 

 

Geplande evenementen 2020 

2-2-2020 

10.30u Carnavalsmis in de kerk in 

Breugel. Om 14.30u start de 

receptie van prins Bas in café-

restaurant de Zwaan. 

7-2-2020 

Start van het 1ste Zittingsavond 

weekend. Met op zondag 9 februari 

de Seniorenmiddag 

14-2-2020 

Start van het 2de Zittingsavond 

weekend.  

 

Belangrijke mededeling 

namens het bestuur 

Alle voor de verkoop beschikbare 

toegangsbandjes voor de 

Zittingsavonden zijn verkocht!  

Voor de Seniorenmiddag zijn er 

nog een aantal kaarten te koop bij 

café-restaurant de Zwaan is Son. 

Er zullen geen losse 

toegangsbandjes worden verkocht 

aan de deur tijdens de 

Seniorenmiddag.  

 

 

 



De Krutjesgatse Zittingsavond  

Het zelf meenemen van etenswaren en drank is tijdens de 

Zittingsavonden niet toegestaan. Ook is het verplicht om je jas op te 

hangen in de garderobe.  

 

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. 

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 carnaval 

Zondag 2 februari 2020  

Mis | Koffietafel | Receptie 

van de Prins Kerk Breugel | De 

Zwaan  

Vrijdag 7 februari 2020 

Zittingsavond 1 Tent  

Zaterdag 8 februari 2020 

Zittingsavond 2 Tent  

Zondag 9 februari 2020 

Seniorenmiddag Tent  

Dinsdag 11 februari 2020 

Creadag basisscholen Tent  

Vrijdag 14 februari 2020 

Zittingsavond 3 Tent  

Zaterdag 15 februari 2020 

Zittingsavond 4 Tent  

Donderdag 20 februari 2020 

Carnaval Berkenstaete 

Berkenstaete  

Vrijdag 21 februari 2020 

Carnaval (o.a. Bezoek 

basisscholen | Ziekenbezoek 

Son en Breugel  

Zaterdag 22 februari 2020 

Carnaval (o.a. 

Sleuteloverdracht) Tent, De 

Zwaan  

Zondag 23 februari 2020 

Carnaval (o.a. Optocht van 

Krutjesgat) Tent, De Zwaan  

Maandag 24 februari 2020 

Carnaval (o.a. Oberrace) Tent, 

De Zwaan  

Dinsdag 25 februari 2020 

Carnaval (o.a. Boerenbruiloft) 

Tent, De Zwaan  

Zaterdag 14 november 

2020 11/11 Bal De 

Krutjesrapers De Zwaan 

 


