
 

CV de Krutjesrapers Jaarverslag 2020 (11 december 2021) 
 
Op 29 oktober 2019 tijdens de reguliere ledenvergadering werd het financiële resultaat gepresenteerd 
en het bestuur, met de penningmeester in het bijzonder, decharge verleend voor het jaar 2018-2019. 
 
Op rooster aftredend zijn dan de in 2018 benoemde Flip Spooren (secretaris) en Ronald Brekelmans (lid) 
en beiden worden herbenoemd als bestuursleden. Kees Sanders treedt af en van hem zal op het 11/11 
bal passend afscheid genomen worden. Kees blijft wel actief als vrijwilliger binnen de vereniging bij de 
zittingsavondcommissie, de optocht en het decor/onderscheiding. Enrico Robbemont wordt als 
bestuurslid benoemd specifiek voor de rol van adjudant van de prins. 
 
Aandachtspunten voor de vereniging worden door het bestuur toegelicht waaronder digitale 
communicatie, het invoeren van de gewijzigde contributie en mogelijkheden onderzoeken voor carnaval 
voor 13- tot 16-jarigen. Ondanks de goede wil is dit laatste punt nog niet van de grond gekomen. 
 
Carnaval in 2020 wordt voorgegaan door prins Bas Coensen (1989) die mede door grote inbreng van 
zijn vriendengroep en handbalvereniging Apollo spectaculair onthuld wordt in de zaal van De Zwaan. 
Het evenement is onverminderd drukbezocht en erg gezellig.  
 
Bas Coensen 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 voor carnaval in 2019 luidt: We gaon 
als unne stuiterbal dur dizze carnaval! 
 
De carnavalskrant is onverminderd van hoge kwaliteit. 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 CV de Dommelsoppers. 
 
Hotel La Sonnerie organiseerde alweer voor de 13e 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. Opvallend was de livemuziek van hofkapel De Bloaskaken 
die heel mooi een eigen versie speelde van The Sound of Silence (Simon and Garfunkel). 
 
Met een spectaculair begin door vrienden van de prins en getalenteerde zangers uit het dorp werden 
de zittingsavonden van Krutjesgat geopend.  Wederom stond er vooraf een behoorlijk lange rij bij de 
start van de vrije verkoop. Zoals al een paar jaar op rij zijn de avonden op wat kaarten na uitverkocht. 
De zittingsavonden en de seniorenmiddag zijn voortdurend een enorme boost voor talent van eigen 
bodem. Opvallend in 2020 was de harde wind tijdens de seniorenmiddag. Het bestuur had nauw contact 
met de veiligheidsregio om de actuele situatie goed op te volgen, maar het leidde gelukkig niet tot 



 

afzegging. De eregast van de middag was oud-keeper van onder andere het Belgische nationale elftal 
Jean Marie Pfaff (ook bekend van de real-life soap met zijn gezin op TV). 
 
Op de tweede zittingsavond werd door het bestuur een Zilveren Krut uitgereikt aan Remco Heeren voor 
zijn buitengewone bijdrage aan carnaval onder meer als presentator van de zittingsavonden en van het 
carnaval bij Oase en de Dommelsoppers.  
 
Op de laatste zittingsavond ontving onze eigen secretaris Flip Spooren uit handen van burgemeester 
Gaillard een Vrijwilligerspenning van de gemeente Son en Breugel voor zijn brede inzet voor De 
Krutjesrapers, Oase en de Kindervakantieweek in Breugel. 
 
Vanaf donderdagavond (Berkenstaete) tot en met woensdagavond (haringhappen) werd een overvol 
carnavalsprogramma doorgemaakt met de prins en zijn gevolg. Op vrijdagochtend het scholenbezoek 
en op vrijdagmiddag een bezoek aan het Stratum’s Eind waar vele collega’s van de prins aanwezig 
waren voor hun zeer gezellige carnavalsmiddag. 
 
De Sleuteloverdracht was in 2020 wederom kort en bondig nadat dit al een paar jaar op rij goed is 
bevallen. Op deze zaterdagmiddag werd het echter duidelijk dat door de te verwachten harde wind het 
niet verantwoord meer was om de optocht op zondagmiddag door te laten gaan. Meerdere optochten 
in Noord-Brabant en Limburg werden al afgelast. In nauw overleg met de optochtcommissie en het 
boerenbruiloft comité besloot het bestuur dan ook om de optocht naar dinsdagmiddag te verplaatsen. 
 
En toen gebeurde er weer iets dat de mensen in Krutjesgat zo sterk verbindt: mede op initiatief van 
carnavalsvereniging Hendig Zat ontstond een alternatieve zittingsmiddag op zondag in de tent. 
Vermaarde Krutjesgatse artiesten werden gevraagd een optreden te komen verzorgen en deze middag 
was een groot succes dankzij de vele vrijwilligers die spontaan meewerkten. Een zondagmiddag zonder 
carnaval in Krutjesgat dat kon niet bestaan. En zo geschiedde. 
 
Op maandag werd het wagenbouwersontbijt georganiseerd in de Zwaan waarna de Oberrace voor de 
tweede maal in de tent plaatsvond. De raad van elf bouwde een parcours door en over het publiek met 
nieuwe en uitdagende elementen voor zowel de deelnemers als het publiek. 
 
Ondanks wat beperkingen vanwege de aanhoudende wind, was de optocht andermaal kleurrijk en 
ludiek. Het prijzengeld beschikbaar gesteld door de vereniging werd in een uitbundige uitreiking onder 
winnende deelnemers verdeeld. 
 
Ondanks het noodgedwongen verplaatsen van de optocht naar dinsdagmiddag kon de boerenbruiloft 
gewoon doorgang vinden. Het ontbijt, de voltrekking van het huwelijk van Frans en Ans Lathouwers en 
de receptie werden allen drukbezocht. 
 
De traditionele balavonden in de tent waren weer 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. 
 



 

Vanwege de Coronapandemie die zo’n beetje tijdens carnaval in 2020 ook Nederland bereikte werd 
vervolgens al snel duidelijk dat de Goederen en Dienstenveiling helaas moest worden afgelast. Door 
beperkende maatregelen voor het vertragen van de verspreiding van het virus kon er geen veiling 
gehouden worden. 
 
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.  Iedereen is welkom en kan altijd volkomen zichzelf zijn of diegene die hij 
of zij graag wil zijn. Het bestuur kijkt mede daarom terug op een zeer geslaagd carnaval in 2020. 
 
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), Enrico 
Robbemont (adjudant), Guido Harteveld (Opper), Arjen Brand en Ronald Brekelmans. 


