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Nadat in 2021 alle activiteiten met bezoekers geheel werden afgezegd door (strenge) maatregelen die 
de overheid heeft opgelegd voor de bestrijding van het coronavirus, was er in de zomer van 2021 
goede hoop op carnavalsactiviteiten voor de periode november 2021 tot en met februari 2022. Er 
bleek echter opnieuw dat maatregelen hebben geleid tot afzeggingen of alternatieve invullingen. Zo 
werd tot 3 keer toe door het steeds verder opleggen van maatregelen het 11-11 bal geschrapt telkens 
een dag voordat de activiteit zou plaatsvinden. Het vergde veel van de organisatie op die momenten. 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering op 11 december 2021 doet het bestuur verslag van de beide 
verenigingsjaren 2020 en 2021. Edwin Sanders en Guido Harteveld worden per 2020 herbenoemd als 
penningmeester en opper. Arjen Brand wordt per 2021 herbenoemd als bestuurslid. Jasper van Zuuren 
wordt per 2021 herbenoemd als voorzitter voor de duur van 1 jaar zoals hij zelf heeft verzocht. 
 
Ondanks de maatregelen en onzekere situatie vond de vereniging een manier om een nieuwe prins 
carnaval te kunnen voorstellen in een online-uitzending vanuit de studio van hofleverancier Foolen. Na 
deze bekendmaking werden maatregelen echter steeds strenger en was het uitzicht op een 
gebruikelijk carnavalsprogramma nihil.  
 
Op 11 december 2021 presenteerde CV de Krutjesrapers de nieuwe prins Menno van Hoek. Menno is 
geboren in Breugel en een gekende carnavalsvierder in het dorp. Hij is getrouwd met Jeannette en 
samen hebben ze een dochter (Sia) en een zoon (Otis). Het gezin woont in de Nachtegaallaan in Son. 
In het dagelijks leven is hij werkzaam in de wereld van Human Resources (personeelszaken). Velen 
zullen prins Menno kennen van zijn activiteiten voor het carnaval in Krutjesgat. Zo heeft hij meerdere 
malen in de ton gestaan, was hij lid van de commissie zittingsavonden, de jubileumcommissie 55 jaar 
Krutjesrapers (2014) en pastoor tijdens de boerenbruiloft in Breugel. Andere hobby’s van Menno zijn 
onder meer hardlopen, tennissen en darten. Hij grijpt vooral zo veel mogelijk momenten aan om met 
familie en vrienden het leven te vieren. Zijn motto voor carnaval in 2022 luidt: Gas op die lollie! 
 
De vereniging richtte zich in januari 2022 op wat wél mogelijk zou worden: een carnavalskrant, 
wandelingen en diners op afstand. Het leek er toen nog op dat alleen zulke activiteiten met corona 
toegangspas, afstand houden en zitten zouden kunnen doorgaan. Er werd een alternatief programma 
ontwikkeld met een carnavalswandeling en aansluitend een diner voor de deelnemers. 
 
In de laatste weken voor carnaval konden steeds meer maatregelen losgelaten worden door de 
overheid. Nota bene op de vrijdag voor carnaval werden alle maatregelen geschrapt. Er was toen geen 
tijd meer om nog grootschalig activiteiten op te zetten. De combinatie van een wandeling met diner 
en openstellen de cafés maakte dat er vrij spontaan toch een programma voor de carnavalsvierders 
ontstond. Het mooie weer tijdens de carnavalsdagen maakte het aantrekkelijk om deels buiten toch 
carnaval te kunnen vieren. 
 
Een uitdaging voor de commissie was de nieuwe editie van de carnavalskrant die met een terugblik op 
2020 en vooruitblik op 2022 terugkeerde op de gebruikelijke professionele wijze. Het diner 
carnavelesk van hofleverancier Hotel-brasserie La Sonnerie werd in twee gedeelten gehouden om zo 
binnen het aantal toegestane deelnemers te kunnen blijven. 



 

Tijdens carnaval organiseerde de vereniging op zaterdag en zondag een wandeling in het teken van 
carnaval. Daar namen beide dagen ruim honderd deelnemers aan deel. Op zaterdag en zondag was er 
aansluitend een diner in het restaurant van hofleverancier De Zwaan waar al snel de vertrouwde 
ambiance van carnaval terugkeerde. Het voelde voor velen als een soort van opluchting dat dit weer 
mogelijk was. Het zonnige weer leverde ook een positieve bijdrage aan de beleving buiten. De 
bezoekersaantallen tijdens de avonden in de zaal van De Zwaan viel over het algemeen wat tegen naar 
de mening van de vereniging. 
 
De afgelopen twee jaar hebben de vereniging tot uitersten gedreven: in het najaar van 2020 besluiten 
tot volledig annuleren van het programma in 2021, tegenslag door op korte termijn af moeten schalen 
van het 11-11 bal in 2021 en het opzetten van alternatieven onder strikte maatregelen om carnaval in 
leven te houden in Son en Breugel. Met gepaste trots kijkt het bestuur terug op deze unieke periode in 
het bestaan van de vereniging en vooral op de onvoorwaardelijke steun van vrijwilligers en leden. 
 
De vereniging, met het bestuur voorop, is enorm dankbaar voor de buitengewone inzet van vrijwilligers 
om 2022 weer carnaval te kunnen vieren. Zoals altijd geldt, en deze jaren nog veel meer dan anders: 
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.  


