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De eerste activiteit van het carnavalsjaar is de Algemene Ledenvergadering waar het bestuur 
verslag doet van het voorbije jaar, bestuursleden worden benoemd of herkozen en de 
begroting met speerpunten voor het nieuwe jaar worden vastgesteld. Carnaval in 2018 is 
afgesloten met een positief saldo dat aan het vermogen van de vereniging wordt toegevoegd. 
Pieter Melisse en Bjorn van Doremalen stoppen als bestuursleden en Flip Spooren en Ronald 
Brekelmans worden benoemd. Op het 11/11 bal zal passend afscheid genomen worden van 
Pieter en Bjorn als dank voor hun grote inzet voor De Krutjesrapers. 
 
Het bestuur benoemt als speerpunt specifiek dat het voornemens is om het lidmaatschap van 
de vereniging te gaan wijzigen. Dit wordt ingegeven door het grote ledenaantal van circa 1000, 
de hoogte van de contributie en het aantal te verstrekken passe-partouts voor toegang tot de 
tent tijdens carnaval. Zodra het bestuur hiertoe een definitief voorstel heeft uitgewerkt, zal het 
een nieuwe algemene ledenvergadering bijeenroepen. Die heeft vervolgens in juni 2019 
plaatsgevonden en vanaf 2019 gelden twee soorten lidmaatschappen: steunend lid en 
persoonlijk lid. Rechten van leden worden hierop eveneens aangepast. Het voorstel van het 
bestuur wordt unaniem aangenomen door de algemene ledenvergadering. 
 
In het najaar van 2018 start de vereniging met het uitbrengen van nieuwsbrieven gedurende 
het carnaval seizoen. Maandelijks worden actualiteiten over de vereniging digitaal naar onze 
leden verstuurd. 
 
Carnaval in 2019 wordt voorgegaan door prins Jarno Jurjus die spectaculair onthuld wordt in 
de zaal van De Zwaan. Het evenement is onverminderd drukbezocht en erg gezellig. 
 
Prins Jarno Jurjus (1974) is dan 44 jaar en getrouwd met Marielle. Samen hebben ze 4 kinderen 
en wonen zij in de Colijnstraat in Breugel. Prins Jarno is in het dagelijks leven Officier van Dienst 
Geneeskundig in de regio Zuidoost Brabant en mensen kennen hem onder andere uit de 
Breeakker waar hij is opgegroeid. Jarno is de 4e prins met oorsprong in de Emmastraat. Zijn 
motto voor carnaval in 2019 luidt: Mi dizze prins telt elke seconde! Prins Jarno genoot zichtbaar 
van alle activiteiten en toonde grote betrokkenheid bij alle activiteiten. 
 
De carnavalskrant is als vanouds van hoge kwaliteit. Dit glossy magazine is de benaming krant 
echt ontgroeid. De lezers zijn zeer tevreden over deze krant. Er was een hoge opkomst van 
vrijwilligers bij het rondbrengen van de krant dat zich dan ook uit in de hoge opbrengst van 
de collecte. Zoals gebruikelijk wordt de opbrengst gedeeld door CV de Krutjesrapers en JC 
Oase. 
 



 

Hotel La Sonnerie organiseerde alweer voor de 12e keer het diner carnavalesk. Naast de trouwe 
schare bezoekers is het ook verheugend te zien dat er ieder jaar nieuwe mensen aanschuiven. 
Het diner is van hoge kwaliteit en aangevuld met het entertainment leverde dit een smakelijke 
en aangename avond. 
 
De kerkdienst aan het begin van het carnaval seizoen was in de Sint-Genoveva kerk in Breugel. 
De mis was goed verzorgd en in de kerk gezellig druk. 
 
De zittingsavonden in Son en Breugel zijn al tientallen jaren een begrip in het dorp. Dit jaar 
stond er een behoorlijk lange rij bij de start van de vrije verkoop. Het kon niet anders dan dat 
de avonden op een paar kaarten na volledig uitverkocht waren. Voor het eerst werden ook 
kaarten voor de Seniorenmiddag in de voorverkoop verkocht en dat is een gewenste 
verandering geweest voor de mensen die naar deze middag komen. Het concept met opbouw 
en nieuw talent in de zittingsavonden heeft zich bewezen en de avonden zijn van aanhoudend 
hoge kwaliteit. Het bestuur is verheugd over het aanbod van talent uit Son en Breugel dat ieder 
jaar opnieuw een kans krijgt op dit grote podium. 
 
Tijdens de tweede zittingsavond werd door het bestuur een Zilveren Krut uitgereikt aan Marc 
Gruithuijzen. Hij is een kartrekker van de creadag en lid van de werkgroep tonpraters bij de 
zittingsavonden. Tijdens de laatste zittingsavond wordt een Sonse Bok uitgereikt aan Hans 
Poppelaars. Gedurende vele jaren is hij op allerlei vlakken actief geweest voor het carnaval in 
brede zin. Beide ontvangers van deze onderscheidingen zijn typische voorbeelden van stille 
krachten binnen de vereniging. 
 
Doordat het scholenbezoek steeds minder invulling kreeg door aanpassingen in het rooster 
van de scholen op vrijdagmiddag, besloot het bestuur om het scholenbezoek ’s ochtends te 
doen en het ziekenbezoek ’s middags. Dit werd door alle betrokkenen als een positieve 
verandering ervaren die ook komend jaar zal worden toegepast. Op verzoek van prins Jarno 
ging de vereniging in vol ornaat ’s middags naar de Markt in Eindhoven om in een café daar 
collega’s van de prins te ontmoeten. Ook dit was een mooie activiteit met de vereniging. 
 
De Sleuteloverdracht was in 2019 kort en bondig. De laatste jaren wordt de invulling door een 
commissie gedaan met belangrijke medewerking van oud-gemeente ambtenaar en oud-
tonprater Henk Vogels. Prins Jarno wist burgemeester Gaillard gewiekst van zeer bruikbare 
ideeën voor verbetering van het dorp te voorzien. 
 
De optocht was andermaal kleurrijk en ludiek, hoewel het aantal grote wagens nog steeds 
afneemt. Dit heeft echter geen invloed op de kwaliteit van de optocht en het aantal 
deelnemers. Gedurende het jaar is met medewerking van de optocht commissie gezocht naar 



 

bouwruimte voor wagenbouwers. Daar lijkt tot nu toe niet in geslaagd te zijn. Andermaal heeft 
het bestuur ook dit jaar een grote prijzenpot ter beschikking gesteld voor de deelnemers. 
 
De traditionele balavonden waren zeer drukbezocht. Vooral op maandag en dinsdag was het 
volop feest met live bands. Het bestuur is verder zeer te spreken over het verloop van de 
avonden die zonder noemenswaardige incidenten zijn verlopen. 
 
Op carnavalsmaandag werd de Oberrace voor de eerste keer gehouden in de tent en niet meer 
buiten bij het oude raadhuisje. De keuze om het in de tent te doen is positief ontvangen door 
de Raad van Elf die dit organiseert en ook bij de deelnemers zelf. 
 
Voor de tweede maal vond de Boerenbruiloft in de vernieuwde vorm plaats in Krutjesgat. In 
de Bongerd werd deze activiteit gevierd met het bruidspaar Robin Jansen en Anouk Kuijpers. 
CV de Krutjesrapers heeft voor dit initiatief een relevante bijdrage geleverd om te helpen dit 
vorm te blijven geven. 
 
Na carnaval werd in de maand april wederom een goed bezochte Goederen en Dienstenveiling 
gehouden waar de opbrengst wordt verdeeld tussen CV de Krutjesrapers, voetbalvereniging 
SBC en JC Oase. Het deel van de carnavalsvereniging zal vooral besteed worden aan startgeld 
voor de optochtdeelnemers en aan de jeugdtent op het Oranjeveld. Het bestuur dankt 
andermaal de commissie van de veiling voor de organisatie. 
 
Het bestuur vindt het zeer bijzonder dat het hele programma van tijdens carnaval zo 
drukbezocht wordt en het verder zonder noemenswaardige incidenten plaats vindt. Het is met 
recht een groots feest voor alle inwoners van Krutjesgat.  Het bestuur kijkt mede daarom terug 
op een zeer geslaagd carnaval.  
 
Het is voor alle vrijwilligers en betrokkenen dankbaar en een voorrecht om dit feest te helpen 
organiseren. Als ieder jaar wil het bestuur de vele vrijwilligers in alle functies danken voor hun 
inzet. Zonder vrijwilligers kan carnaval zoals wij dat vieren niet bestaan. De vereniging, met het 
bestuur voorop, is enorm dankbaar voor al datgene deze vrijwilligers voor het carnaval 
betekenen. Zoals altijd geldt: Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde! 
 
Het bestuur van CV De Krutjesrapers, 
 
Jasper van Zuuren (voorzitter), Edwin Sanders (penningmeester), Flip Spooren (secretaris), 
Arjen Brand (adjudant), Guido Harteveld (Opper), Ronald Brekelmans en Kees Sanders.  


