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Prins Ivo I & Prinses Rian 2022-2023
 
Beste Toeters en Toeterinnekes,

Wij, Ivo Stevens en Rian Stevens-van Meijl zijn vereerd om het 
Prinsenpaar 2022-2023 van C.V. De Toeters te mogen zijn. 
Met onze adjudanten Patrick & Teun en natuurlijk onze zoon 
Jeugdprins Stan, Jeugdprinses Daphne en Jeugdadjudante Nikki 
gaan we er samen een onvergetelijk carnavalseizoen van maken. 
We zullen zien wat er allemaal mogelijk gaat zijn.

Ik, Ivo, ben de jongste zoon van Jan & Zus Stevens-Hensen, 
bekend van de vroegere speelgoedwinkel op Schoot. 
Mijn zus Gerty en broer Tino zijn ondernemer in Budel-Schoot. 
Rian, is de dochter van Jo en Marijke van Meijl-van Distel uit 
Gastel. Zij is opgegroeid met de carnaval. Vader Jo stond 33 jaar 
in de ton en bekleedde tientallen jaren diverse functies bij 
C.V. de Pintewippers. Jo en Marijke waren in 1990 het 
Prinsenpaar van C.V. de Pintewippers en broer Paul was in dat 
seizoen ook de Jeugdprins. Nu is Paul samen met zijn Lieke bij 
de Raad van 11 van De Roesdonkers in Soerendonk.

Inmiddels runnen we al 20 jaar met veel plezier onze winkel 
Stevens Televisies aan de Grootschoterweg 105 te Budel-Schoot. 
Daar laten we zien dat je in een dorpse vakspeciaalzaak ook 
kan winkelen tegen een concurrerende prijs. Vroeger gingen we 
tijdens de carnavalsvakantie van de kids vaak naar de zon op 
vakantie om de accu weer op te laden na een druk winkelseizoen. 
Even lekker ontspannen.

Tot 2019, het 66 jarig jubileumjaar van C.V. De Toeters. Toen was 
onze dochter Sophie Jeugdprinses. Wat was dat een geweldige 
tijd! Een en al gezelligheid. Zo kwam steeds vaker de vraag: 
Kom toch gezellig bij De Raad. Zo geschiedde. 

In het seizoen 2020 hadden we na de receptie in Leende een 
etentje bij Antoine in Soerendonk. Daar zat ik aan tafel bij John 
Kees. Die zei: Stevens, Vorst, is dat iets voor jou? Eerst dacht ik 
dat hij een grapje maakte, maar Jos de Werdt had aangegeven 
na jarenlange geweldige inzet als Vorst te willen stoppen. Na 
overleg met Rian, besloot ik eens te informeren wat dat allemaal 
inhoud en werd ik enthousiast. Iets doen voor de samenleving 
waarin je woont geeft ons veel voldoening. De woorden “samen” 
en “voor elkaar” staan hoog in het vaandel bij C.V. De Toeters.

In het eerste jaar dat ik officieel als Vorst zou gaan optreden, 
samen met John, sloeg Corona toe. Het werd een aangepaste 
carnaval zonder Prinsenbal. Mijn twee veren moesten nog 
even in de kast blijven. Nu we gelukkig wel weer, weliswaar in 
zeer aangepaste vorm, iets van carnaval kunnen vieren mag ik 
meteen een derde veer in mijn steek steken. 

Onze namen als Prinsenpaar van Toeterland worden al heel 
wat jaren geroepen. De laatste jaren speculeerden we met onze 
vrienden stiekem al een beetje hoe dat eruit zou zien en werd er 
voor de grap al eens een foto gemaakt. Afgelopen september 
tijdens de zoveelste editie van onze (Fr)eetclub, was het etentje 
bij ons thuis. Daar konden we eindelijk de vraag stellen aan onze 
vrienden Patrick en Teun of ze onze adjudanten wilden zijn. 
Het antwoord was volmondig: ja, natuurlijk! Wat hebben we 
genoten van de voorpret. We kennen elkaar al bijna 30 jaar. 
Met hun partners Mariëlle en Tamara en hun kinderen 
ondernemen we regelmatig leuke dingen en houden we van
een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. 

Hoe mooi is het, dat gelijktijdig ook nog eens onze zoon Stan 
de Jeugdprins is, de dochter van Harold en Laura, die al jaren 
op de koffie komen, de Jeugdprinses is en de dochter van onze 
vrienden Teun & Tamara, de Jeugdadjudante is.

We gaan er samen met jullie en onze Raad de komende tijd 
iets moois van maken. We kijken in het bijzonder uit naar ons 
grandioos feestweekend eind mei (programma zie verderop in 
deze krant), waar we de achterstand van de afgelopen weken 
dubbel en dwars gaan goedmaken. 

Wij hebben er enorm veel zin in om er samen met jullie een 
onvergetelijk feest van te maken!

Dit alles onder ozze leus: 

Vier het lève, makt veul pret, carnaval wurt ujt wèr hiël vet !

Alaaf !!!!

Even voorstellen
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aaa
Hallo Toeters en Toeterinnekes,

Ik ben Stan Stevens en woon samen 
met mijn papa, mama en zus Sophie 
aan de Grootschoterweg in 
Budel-Schoot. Ik ben 11 jaar. 
Ik zit in groep 8 van basisschool De 
Wereldwijzer. Mijn hobby’s zijn voetbal, 
Jong Nederland en gamen.

Toen de briefjes op school uitgedeeld 
werden om je op te kunnen geven voor 
de Jeugdraad of om Jeugdprins te 
kunnen worden, hoefde ik niet lang na 
te denken.

Mijn zus Sophie was in 2019 
Jeugdprinses in het 66 jarig 
jubileumjaar van De Toeters. 
Dat was een groot feest. Toen dacht 
ik al een beetje na over hoe het zou 
zijn als ik Jeugdprins zou kunnen 
worden. Ik heb toen aan papa en mama 
gevraagd of zij dat goed vonden en heb 
een briefje geschreven. Na een paar 
weken hadden papa en John, die Vorst 
zijn, een hele grote verrassing voor mij. 
Ik mag de nieuwe Jeugdprins zijn!

Toen ik hoorde dat papa en mama ook 
de grote Prins en Prinses zullen zijn en 
dat Teun en Patrick hun adjudanten 
zijn, vond ik dat super leuk en ook 
grappig!

Ik vind het super gaaf om samen met 
hun en met Jeugdprinses Daphne 
en Jeugdadjudante Nikki dit seizoen 
voorop te mogen gaan.

Ik heb er heel veel zin in!! Laten we er 
samen een mooi feest van maken!!

ALAAF!!

Jeugdprins Stan

Lieve Toeters en Toeterinnekes,

Ik ben Nikki Korten. Ik ben 10 jaar en zit 
in groep 7 van De Triolier. Samen met 
mijn ouders Teun en Tamara en mijn 
broer Yoran en zus Nina, woon ik al heel 
mijn leven in de Pastoor Verbakelstraat 
in Budel-schoot.

Ik rijd al jaren paard bij Manege 
Looymans in Budel-Schoot. Ik heb 
eerst dressuur gedaan maar zit sinds 
kort op springles. Ik voetbal sinds ik 6 
jaar ben bij SV Budel. Ik voetbal nu in 
het team meiden onder 13-1.

Bij ons op school kan ik me opgeven 
voor Jeugdprinses en Boerin. Elk 
jaar geef ik me hier opnieuw voor 
op. Helaas ben ik het nog nooit 
geworden. Toen Ivo Stevens mij vroeg 
om Jeugdadjudante te worden van 
Jeugdprins Stan en Jeugdprinses 
Daphne, wist ik het antwoord meteen!
Stan ken ik al heel mijn leven. Daphne 
ken ik van Klikkelstein.

Vorig jaar konden we helaas geen 
carnaval vieren, dus maken we er dit 
jaar dubbel feest van!
 
ALAAF!!

Jeugdadjudante Nikki

“Dit jaar veel gehos

Stan, Daphne en Nikki 

gooien alle remmen los!!!”
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Hallo Toeters en Toeterinnekes,

Ik ben Daphne van Kuijk, ik ben 10 jaar 
oud en zit in groep 7 van basisschool 
De Wereldwijzer. Samen met mijn 
ouders Harold en Laura en onze hond 
Phoxy woon ik op de Grootschoterweg. 

Mijn hobby’s zijn volleyballen bij de 
mini’s van VC Ledub, vendelen bij het 
St Joris Gilde en junioren meiden bij 
Jong Nederland. En de kinderoptocht 
lopen met C.V. ’t Kuukske.

Ik had het nog niet verwacht dat 
ik mij dit jaar mocht opgeven voor 
jeugdprinses maar in de brief stond 
ook groep 7. Dus heb ik een brief 
geschreven en afgeven bij vorst Ivo. 
Toen was het afwachten tot dat op 
een avond de vorsten Ivo en John op 
de stoep stonden. Die kwamen voor 
mij met de vraag of ik dit seizoen 
Jeugdprinses van de Toeters wilde 
worden. Dit kwam als een verrassing 
maar zoals jullie kunnen zien heb ik 
JA gezegd. 

Samen met Jeugdprins Stan en 
Jeugdadjudante Nikki gaan we er een 
knallend carnavalsseizoen van maken.

ALAAF!!

Jeugdprinses Daphne
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Beste Carnavalsvrienden,

Na een bijzondere uitgave van onze vorige carnavalskrant en een 
even bijzonder seizoen, zijn we voorzichtig enthousiast dat er 
weer mogelijkheden zijn en kijken we naar wat wel kan om er voor 
te zorgen dat carnaval blijft bestaan.

Carnaval 2021 was er één die in de geschiedenisboeken nog 
vaak naar voren zal komen, maar ook 2022 kende een valse 
start.  Prins Teun I en Prinses Daphne en hun Adjudanten Theo 
en Rick hebben historie geschreven door 2 volle jaren Hoogheden 
van Toeterland te zijn.  Voor Adjudant Rick was het zelfs zijn 
3e jaar en Prins Teun was al de 1e Prins die ook Jeugdprins 
is geweest, maar maakt het uniek door nu 2 jaar Prins te zijn.  
Hoewel de statistieken leuk zijn om te vermelden hadden we 
natuurlijk allemaal liever gewild dat we een normaal jaar hadden 
mogen beleven, maar ondanks alles hebben we heel veel respect 
voor Prins Teun, Prinses Daphne, Adjudanten Theo en Rick en 
Jeugdprins Luuk en Adjudant Riley. We willen hen bedanken 
dat ze het samen met ons zo goed hebben opgepakt en er het 
allerbeste van gemaakt hebben.

Jeugdprins Luuk  en Jeugdadjudant Riley, zitten inmiddels in de 
2e klas van het Voortgezet Onderwijs. Op die leeftijd veranderen 
dingen nu eenmaal snel, maar heel fijn dat ze er toch nog altijd bij 
waren, al kon het niet meer helemaal in vol ornaat. 
Luuk en Riley bedankt voor 2 hele mooie jaren.

En dan hadden we natuurlijk nog ons Wereldwijzer 
Jeugdprinsenpaar en Jeugdadjudant uitgeroepen in 2021, 
in samenwerking met Basisschool De Wereldwijzer. Fijn dat de 
carnavalsvreugde van 2021 onder de jeugd op de basisschool in 
Toeterland zo toch nog enigszins gevierd kon worden. 
Gelukkig hebben zij in november ook nog een feestje samen met 
De Toeters kunnen vieren, al hadden dat er veel meer moeten 
zijn. Syl, Nynthe, Wes en De Wereldwijzer, bedankt voor jullie 
enthousiasme en de wijze waarop ook jullie een bijzonder jaar 
hebben opgepakt.

Natuurlijk vindt u elders in deze krant de ervaringen van alle 
Hoogheden over de afgelopen periode.

Voor onze Vorst Jos, die ook noodgedwongen een jaartje langer 
is doorgegaan, zit zijn taak als Vorst er nu echt op. We kunnen 
wel zeggen dat hij het geweldig gedaan heeft, natuurlijk met de 
steun van Driena. Jos draagt zijn 2 veren officieel over aan 
Ivo Stevens, die dit samen met Vorst John verder op zal gaan 
pakken. Uiteraard blijven Jos en Driena lid van onze vereniging. 
Elders in deze krant leest u hoe Jos zijn jaren als Vorst heeft 
beleefd.

En dan door naar nieuwe carnavalsactiviteiten. 
Prins Ivo I en Prinses Rian samen met hun Adjudanten 
Patrick en Teun en Jeugdprins Stan, Jeugdprinses Daphne en 
Jeugdadjudante Nikki gaan er helemaal voor. We zijn enorm 
trots op onze nieuwe Hoogheden die zichzelf in deze krant aan 
u voorstellen. We zijn enorm trots dat ze deze stap gezet hebben, 
in deze toch onzekere tijd en dat ze met ons samen willen kijken 
naar wat wél kan.  Wat staan ze er fantastisch op samen en wat 
hebben we er weer zin in met zijn allen. Samen hopen we er op 
27, 28 en 29 mei een geweldig feestweekend van te maken en 
het carnavalsgevoel bij eenieder in Toeterland naar boven te 
halen. Het programma van dit weekend treft u elders aan in 
deze krant en volg hiervoor de komende tijd ook onze 
social media pagina’s. 

Natuurlijk spreken we onze dank uit naar alle 
carnavalsverenigingen die dit jaar het bouwen aan hun creatie 
voor de tweede maal niet op hebben kunnen pakken. Voor het 2e 
jaar op rij, trekt er helaas geen optocht door Toeterland. 
Bedankt voor jullie begrip en hopelijk zijn jullie er in 2023 allemaal 
weer bij, zodat de carnavalsoptocht voor Toeterland en de regio 
behouden blijft.  Ook de artiesten van onze bonte avonden die 
dit jaar weer niet in actie kunnen komen. Hopelijk zijn jullie er 
volgend jaar weer bij. Natuurlijk ook hartelijk dank aan onze 
sponsoren, want zonder jullie is carnaval in Toeterland niet 
mogelijk. En last but not least dank aan alle medewerkers en 
vrijwilligers die de Toeters altijd een warm hart toedragen.

Gelukkig beschikken we bij de Toeters over een mooie complete 
Raad van elf, die er samen met de gemeenschap voor zorgen dat 
alle activiteiten in Toeterland altijd prima geregeld worden. 
Helaas hebben vorig jaar ook enkele leden besloten om te 
stoppen. Wij willen William en Linda, Chris en Mark dan ook 
bedanken voor hun inzet voor onze vereniging en voor carnaval in 
Toeterland.

Carnaval vier je samen en gelukkig is er weer zicht op meer 
mogelijkheden. Uiteraard dienen wij ons ook te houden aan de 
geldende coronaregels en we hopen dat jullie hier allemaal goed 
en begripvol mee om gaan.  Alleen samen kunnen we er opnieuw 
een geweldig feest van maken zoals we dat gewend zijn, want 
carnaval mag niet ontbreken in Toeterland! 

Alaaf, Voorzitter en Vorsten C.V. De Toeters

C.V. De Toeters
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Voorwoord burgemeester

Beste Carnavalsvierders,

Wat willen we graag met z’n allen weer zo een 

spetterend carnavalsfeest organiseren met hossen, 

dansen, optochten en andere leuke activiteiten. 

Wat kan wel en wat kan niet met carnaval? Het is op 

dit moment nog steeds onduidelijk hoe we carnaval 

dit jaar kunnen vieren. 

Ik denk dat ik voor velen spreek als ik zeg dat we er 

enorm aan toe zijn, na een jaar zonder dit geweldig 

feest. Ik heb er bewondering voor hoe alle 

verenigingen hier vorig jaar mee zijn omgegaan en 

zelfs online alternatieven organiseerden. Ook hebben 

we een alternatieve sleuteloverdracht gehad. Op een 

besneeuwde 11 februari 2021 heb ik iedere prins of 

prinsenpaar een bezoekje gebracht en een

snoepsleutel overhandigd, zoals te zien op bijgaande 

foto. Hoe ik dit jaar de sleutel mag overhandigen en 

het bestuur van de gemeente symbolisch een paar 

dagen uit handen ga geven blijft nog de vraag?  

Ik hoop dat carnaval dit jaar op een speciale manier 

mensen bij elkaar mag brengen fysiek of digitaal. 

Vier dagen los van de realiteit en dagelijkse routine, 

vol met gezelligheid en plezier. Ook al weten we nog 

niet welke carnavalsactiviteiten er plaats kunnen 

vinden ik wens jullie alvast een paar onvergetelijke 

dagen toe. Dat er ondanks de maatregelen toch een 

gezellige carnavalssfeer mag hangen in onze 

gemeente! 

Alaaf! 

Burgemeester Roland van Kessel 
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Hoofdsponsoren

CARNAVAL
2022

BUDELSE  BROUWERIJ  B .V.  

N IEUWSTRAAT  9  |  6021 HP BUDEL

T.  +31(0 )  495 49 13 69

INFO@BUDELS.NL

WWW.BUDELS .NL
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Hoofdsponsoren
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CCaarrrryy  vvaann  RRooooiijj  

EEeenn  bbiijjzzoonnddeerr  jjaaaarr,,  eeeenn  bbiijjzzoonnddeerree  kkrraanntt..  

BBlliijjff  ggeezzoonndd  eenn  llaatteenn  wwee  vvoollggeenndd  jjaaaarr  wweeeerr  ssaammeenn  
ccaarrnnaavvaalllleenn!!  

  

WWiijj  bblliijjvveenn  ooppeenn  mmaaaarr  wweell  oopp  oonnzzee  
ssppiikksspplliinntteerrnniieeuuwwee  llooccaattiiee;;    

DDeekkeenn  vvaann  BBaaaarrssssttrraaaatt  1111,,  BBuuddeell..  
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Leverancier en producent van transportoplossingen 

JKB Transporttechniek b.v.            JKB Nieuwegein b.v. 
Fabrieksstraat 106a            Van Mussenbroekbaan 3c 
6021 RE Budel                      3439 MX Nieuwegein 
Nederland                                        Nederland 
+31 (0)495 492573    info@jkb-handling.com   +31 (0)30 6045488 
        www.jkb-handling.com 

Onze merken: 

Uw partner in: autolaadkranen, opleggers, kippers & containersystemen 

* Wij zoeken 

    vakmensen * * Wij zoeken 

    vakmensen * 

Hoofdsponsoren
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UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES

Grootschoterweg 105 · Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL
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  Eregalerij ‘t Toeterke

  2018: CV de Feestbeesten

  2019: CV de Feestbeesten

  2020: CV de Dwarsliggers

  2021: Niet uitgereikt

 
   Beste Toeters en Toeterinnekes,

  Helaas was 2021 een rustig carnavalsjaar. Hopelijk kan en mag er dit jaar meer, 

  maar vooralsnog blijven het onzekere tijden.

  Wij wensen alle carnavalsvierders hoe dan ook een mooie carnaval toe en met name  

  de nieuwe Prinsen (paren).

  Wij willen Prins Teun 1 en Prinses Daphne van harte danken voor hun geweldige   

  bijdrage en welkom heten bij de Prinsengarde van Budel-Schoot.

  Alaaf

  Prinsengarde Budel-Schoot

Op 16 januari 2021 precies 11 jaar na feest ter ere van 

het vorige jubileum en ook op precies dezelfde plek als 

toen (het Stationsplein in Budel-Schoot) zou het 

44-jarig bestaan van de Flausmause worden gevierd. 

Jammer genoeg moesten de eerste voorbereidingen al 

vrij snel worden gestaakt, want de coronamaatregelen 

zouden het voorlopig nog niet toelaten om een groot 

feest te organiseren. 

Maar we wilden ons jubileum natuurlijk niet zomaar aan 

ons voorbij laten gaan, dus een aantal van onze leden 

kwamen met een Plan B dat nog even een verrassing zou 

blijven voor de rest van de vereniging: een biercantus in 

de Bellevue met alleen leden van de Flausmause. 

Dat zou toch zeker wel mogen tegen die tijd?! Maar nee, 

zelfs dit bleek geen optie. 

Dus werd er uiteindelijk gekozen voor Plan C. De hele 

Grootschoterweg – met als toppunt de tuin van onze 

Bert Verhees – werd in het oranje-blauw gehuld tijdens 

het weekend waarin ons jubileumfeest normaal 

gesproken zou plaatsvinden. Ook kregen alle leden een 

jubileumvlag van de vereniging. 

En het zou zomaar kunnen dat jullie onze leden op 16 

januari door heel Cranendonck zijn tegengekomen, want 

we organiseerden een coronaproof ‘Crazy 44’ waarbij in 

teams allerlei opdrachten moesten worden uitgevoerd. 

De avond werd afgesloten met een online quiz. Zo werd 

het dan toch nog een feestelijke dag!

Na een heel seizoen zonder carnavalsactiviteiten zijn we 

natuurlijk heel blij dat er weer optochten en feestjes op de 

planning staan. Onze eerste vergadering heeft 

inmiddels dan ook plaatsgevonden en we zijn sinds een 

aantal weken ook weer in de bouwhal bij het sportpark 

te vinden. En dat feestje?! Als het aan ons ligt, gaat dat 

natuurlijk alsnog door! Wanneer hier meer duidelijkheid 

over is, horen jullie dat natuurlijk als eerste.

Hopelijk zien we elkaar snel in Toeterland/het Bokkenrijk 

en proosten we dan alsnog op 44 jaar Flausmause!

CV De Flausmause 44 jaar
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  Eregalerij ‘t Toeterke

  2018: CV de Feestbeesten

  2019: CV de Feestbeesten

  2020: CV de Dwarsliggers

  2021: Niet uitgereikt

‘t Toeterke

 
   Beste Toeters en Toeterinnekes,

  Helaas was 2021 een rustig carnavalsjaar. Hopelijk kan en mag er dit jaar meer, 

  maar vooralsnog blijven het onzekere tijden.

  Wij wensen alle carnavalsvierders hoe dan ook een mooie carnaval toe en met name  

  de nieuwe Prinsen (paren).

  Wij willen Prins Teun 1 en Prinses Daphne van harte danken voor hun geweldige   

  bijdrage en welkom heten bij de Prinsengarde van Budel-Schoot.

  Alaaf

  Prinsengarde Budel-Schoot

Prinsengarde Budel-Schoot

 

 
 Eregalerij Zilveren Toeter

 2010:  Fred Soentjens

 2011:  Jos Seelen

 2012:  Marcel van Gils

 2013:  Leo Hendriks

 2014:  CV De Flausmause

 2015:  Kees Jansen

 2016:  Jac Kuppens

 2017:  Jozef Friederichs

 2018:  Sergio D’Alessandro

 2019:  Boy Jansen

 2020: ‘t Thomashuis

 2021: Niet uitgereikt

Zilveren Toeter
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Bouwhallen in Cranendonck, 
Hatseflats: De schouders eronder!

Tja, dat het zo lang zou duren had niemand kunnen 

vermoeden en laat dat nu net het verlangen aanwakkeren 

naar betere en gezelligere tijden. 

Zoals bouwen in de Cranendonckse Carnavalshallen waar 

saamhorigheid en oog voor elkaar nu belangrijker en 

waardevoller zijn dan ooit. Geen optochten dit jaar, 

derhalve is het momenteel “bouwtechnisch” relatief rustig 

en concentreren we ons voorlopig even op de 

mogelijkheid nog in dit voorjaar links of rechts een verlaat 

carnavalsfeestje mee te pakken.

De traditie, het plezier en de onderlinge gezelligheid

rondom het samen bouwen in de hallen brengen straks 

vast weer veel energie bij de bouwers naar boven. 

Met ook in 2023 weer als ultieme doel verwondering 

creëren door middel van kleurrijke, theatrale, prachtige 

optochten in alle kernen.

De mensen van de stichting zullen er samen met jullie 

voor zorg blijven dragen dat de hallen hun mooie, 

inspirerende en verbindende rol in het bouwproces 

kunnen blijven behouden. Daarbij blijft ook nog steeds 

de doelstelling nieuwe groepen een plaats in een van de 

hallen te geven om van alle reeds aanwezige kennis bij de 

ervaren bouwers te kunnen leren. 

Op de foto’s is te zien dat het “personeel” al wat oude 

herinneringen heeft opgeruimd om vervolgens ruim baan 

te kunnen maken voor nieuwe creaties. Dat kan weer, 

de hallen in Budel en Soerendonk zijn weer open.

Wij wensen iedereen veel plezier bij een wie weet hier of 

daar nog klein Carnavalsfeestje en bovenal een gezond 

vervolg!

Stichting Bouwhallen Carnaval Cranendonck

Bouwhallen Carnavals Cup Cranendonck
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Het tonpraten is een belangrijk en niet meer weg te 

denken onderdeel van het carnavalsfeest. In Cranendonck 

hebben we door de jaren heen heel veel tonpraters gehad 

en ook nu zijn er een groot aantal tonpraters die elk jaar 

weer de ton inkruipen om de mensen te vermaken.  

Nog wel…. Er is weinig tot geen aanvulling na de huidige 

tonpraters. De jeugd laat ‘t wat afweten. Daarom 

trokken Tom van Osch, Arian Compen en Frank Stevens 

de stoute schoenen aan. Ze bedachten workshops 

tonpraten voor groep 8 van de basisschool met daar aan 

vastgekoppeld een wedstrijdmiddag tussen de talenten 

van elke deelnemende school. 

De Carnavals Cup Cranendonck was geboren. 

Zij wisten iedereen laaiend enthousiast te krijgen. 

De scholen, de jeugd, de carnavalsverenigingen en de 

tonpraters van Cranendonck. Alles om de jeugd te

prikkelen, om ze te laten zien hoe leuk tonpraten is en dat 

ze er op die manier ook zin in krijgen om te gaan

 tonpraten.

De workshops hebben inmiddels plaatsgevonden en de 

tonpratertjes die hun school gaan vertegenwoordigen zijn 

bekend.

Op zondagmiddag 13 maart om 13.00 uur vindt de 

Carnavals Cup Cranendonck plaats in De Borgh te Budel. 

Welke school sleept de Wiel Peerlingsbokaal in de wacht? 

Kom jij ook je kind, klasgenootje, school of dorp 

aanmoedigen?* 

Tuurlijk! De entree is GRATIS. 

*Het aantal personen dat toegang krijgt is afhankelijk van de dan 

geldende regels uiteraard.

Carnavals Cup Cranendonck

 
 Wie doen er mee?

 
 Tom Hakkenberg Soerendonk St. Joan

 Silke Belën  Gastel  ‘t Lange

 Maxime Corbey  Maarheeze De Stapsteen

 Twan Slenders  Budel-Schoot De Wereldwijzer

 Cas van Eerd  Budel  De Triolier

 Sebas Compen  Budel  De Boogurt

 Jop Kuipers  Budel  De Schatkist
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C.V. De Pretmakers

Geboortejaar:   2015

Woonplaats:  Budel-Schoot

Kleur:   Blauw en Geel

Het gekste wat wij hebben meegemaakt op een activiteit van de Toeters is: 

We hebben al een aantal keer iets super geks meegemaakt bij de prijsuitreiking; 

we zijn nog nooit 1ste geworden bij de Toeters!! Gek toch?!?!

Wat wij verwachten van onze volgende creatie:  

Het wordt geweldig, grandioos maar vooral onvergetelijk. Met ons idee van 2022 pakken we 

4X de 1ste plak!!!(zelfs in Toeterland)(snap je de grap niet?)(zie bovenstaande vraag)(houdoe).

Onze leukste foto samen

C.V. De Flierefluiters
Geboortejaar:   1998
Woonplaats:  Budel-Schoot
Kleur:   Geel en groen

Onze favoriete drank is:  

is toch wel Thee (kamille bij voorkeur), Koffie (van de Reinder) en Cola.

Het leukste dat wij hebben gedaan is:  

Het organiseren van een Afterparty

Onze leukste foto samen

VRIENDEN

CV DE T OETERS

BOEKJE

C.V. de Gekken Yuppen
Geboortejaar:   2007
Woonplaats:  Budel-Schoot
Kleur:   Roze en groen

Het leukste dat wij hebben gedaan is:  

Onze ouders onder de tafel gedronken tijdens ons 11-jarig jubileumfeest.

Ons nutteloos talent is gaten trekken (want gaten maken d’n optocht.

Wij verwachten van ons idee van 2023 dat we weer grote gaten zullen trekken

Onze leukste foto samen
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C.V. De Pretmakers

Geboortejaar:   2015

Woonplaats:  Budel-Schoot

Kleur:   Blauw en Geel

Het gekste wat wij hebben meegemaakt op een activiteit van de Toeters is: 

We hebben al een aantal keer iets super geks meegemaakt bij de prijsuitreiking; 

we zijn nog nooit 1ste geworden bij de Toeters!! Gek toch?!?!

Wat wij verwachten van onze volgende creatie:  

Het wordt geweldig, grandioos maar vooral onvergetelijk. Met ons idee van 2022 pakken we 

4X de 1ste plak!!!(zelfs in Toeterland)(snap je de grap niet?)(zie bovenstaande vraag)(houdoe).

Onze leukste foto samen

C.V. De Flierefluiters
Geboortejaar:   1998
Woonplaats:  Budel-Schoot
Kleur:   Geel en groen

Onze favoriete drank is:  

is toch wel Thee (kamille bij voorkeur), Koffie (van de Reinder) en Cola.

Het leukste dat wij hebben gedaan is:  

Het organiseren van een Afterparty

Onze leukste foto samen

VRIENDEN

CV DE T OETERS

BOEKJE

C.V. de Gekken Yuppen
Geboortejaar:   2007
Woonplaats:  Budel-Schoot
Kleur:   Roze en groen

Het leukste dat wij hebben gedaan is:  

Onze ouders onder de tafel gedronken tijdens ons 11-jarig jubileumfeest.

Ons nutteloos talent is gaten trekken (want gaten maken d’n optocht.

Wij verwachten van ons idee van 2023 dat we weer grote gaten zullen trekken

Onze leukste foto samen
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C.V. de Flausmause

Geboortejaar:   1976

Woonplaats:  Budel-Schoot

Kleur:   Oranje en blauw

De Toeters mogen bij Willem en Cindy Houben langs voor de toekomstige prins(es) van 

Toeterland. Dat wordt toch nu toch écht wel eens tijd!

Ons succesvolste jaar was 2009 met de creatie:  

‘Oost west thuis best’. Op die wagen van 58 meter kijken we nog steeds met veel trots terug.

 

Onze leukste foto samen

C.V. Sickurity
Geboortejaar:   2015
Woonplaats:  Budel-Schoot
Kleur:   Zwart en goud

Het laatste nieuwtje dat wij willen delen met heel Toeterland is:  

 dat de eerste Sickurity-baby eind november is geboren! Gefeliciteerd Kaja en Mitchel! 

Ook hebben wij met Kayleigh de (toekomstige) Prinses van Toeterland 

en met Bart de (toekomstige) Prins van de Heiknuuters in ons midden. 

Hebben we ook allemaal gezien in onze glazen bol.

Onze leukste foto samen

Thomashuis

Geboortejaar:   2013

Woonplaats:  Budel-Schoot

Kleur:   Blauw

Het gekste wat wij hebben meegemaakt op een activiteit van de Toeters 

is dat wij de getuige mochten zijn van de trouwerij van 

Rolf en Mieke als boerenpaar van de toeters.

Ons nutteloos talent is:  

wij hebben geen nutteloos talent. Zelfs Rolf is toch nog ergens nuttig voor.

Onze leukste foto samen

C.V. De Lamballen
Geboortejaar:   2009
Woonplaats:  Budel-Schoot
Kleur:   Geel en groen

Onze favoriete drank is:  

Zolang er alcohol in zit zijn we snel tevreden.

Het leukste dat wij hebben gedaan is:  

Die hebben wij erg veel! Zo zijn wij de beste in het verzinnen van moeilijke ideeën voor de 

optocht, maken wij de mooiste fluoriserende pakken die je liever niet draagt, 

staat bierdrinken op nummer 1 en is het trekken van een atje een dagelijkse bezigheid. 

Onze leukste foto samen
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C.V. de Flausmause

Geboortejaar:   1976

Woonplaats:  Budel-Schoot

Kleur:   Oranje en blauw

De Toeters mogen bij Willem en Cindy Houben langs voor de toekomstige prins(es) van 

Toeterland. Dat wordt toch nu toch écht wel eens tijd!

Ons succesvolste jaar was 2009 met de creatie:  

‘Oost west thuis best’. Op die wagen van 58 meter kijken we nog steeds met veel trots terug.

 

Onze leukste foto samen

C.V. Sickurity
Geboortejaar:   2015
Woonplaats:  Budel-Schoot
Kleur:   Zwart en goud

Het laatste nieuwtje dat wij willen delen met heel Toeterland is:  

 dat de eerste Sickurity-baby eind november is geboren! Gefeliciteerd Kaja en Mitchel! 

Ook hebben wij met Kayleigh de (toekomstige) Prinses van Toeterland 

en met Bart de (toekomstige) Prins van de Heiknuuters in ons midden. 

Hebben we ook allemaal gezien in onze glazen bol.

Onze leukste foto samen

Thomashuis

Geboortejaar:   2013

Woonplaats:  Budel-Schoot

Kleur:   Blauw

Het gekste wat wij hebben meegemaakt op een activiteit van de Toeters 

is dat wij de getuige mochten zijn van de trouwerij van 

Rolf en Mieke als boerenpaar van de toeters.

Ons nutteloos talent is:  

wij hebben geen nutteloos talent. Zelfs Rolf is toch nog ergens nuttig voor.

Onze leukste foto samen

C.V. De Lamballen
Geboortejaar:   2009
Woonplaats:  Budel-Schoot
Kleur:   Geel en groen

Onze favoriete drank is:  

Zolang er alcohol in zit zijn we snel tevreden.

Het leukste dat wij hebben gedaan is:  

Die hebben wij erg veel! Zo zijn wij de beste in het verzinnen van moeilijke ideeën voor de 

optocht, maken wij de mooiste fluoriserende pakken die je liever niet draagt, 

staat bierdrinken op nummer 1 en is het trekken van een atje een dagelijkse bezigheid. 

Onze leukste foto samen
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C.V. Ut Wurd Niks

Geboortejaar:   2010

Woonplaats:  Budel-Schoot

Kleur:   Geel en rood

De Toeters mogen bij Martijn Saanen (hij is speciaal hiervoor naar Schoot verhuisd) 

langs voor de toekomstige prinses van Toeterland.

Het gekste wat wij hebben meegemaakt op een activiteit van de Toeters is: 

dat een lid van ons tweedegraads brandwonden op heeft gelopen omdat 

ahij werd aangevallen door een loslopende kaassoufflé.  

Onze leukste foto samen

Kwats

Geboortejaar:   Onbekend

Woonplaats:  Budel-Schoot

Kleur:   Fleurig

Onze favoriete drank is:

Lekker Pilske en dikke citroen.

Het laatste nieuwtje dat wij willen delen met heel Toeterland is:  

is dat wij helaas gezien onze leeftijd binnenkort gaan stoppen met de raad van elf. 

Onze dringende oproep naar alle jongeren, sluit je snel aan bij deze gezellige vereniging, 

we kunnen het iedereen aanraden.

Onze leukste foto samen

C.V. de Dwarsliggers
Geboortejaar:   2010
Woonplaats:  Budel-Schoot
Kleur:   Groen en blauw

De grootste kartrekkers van de groep zijn:  

Pimme! Pimme! Pimme! En die andere 29 natuurlijk, 

maar daar heeft ABBA geen nummer voor geschreven… ;)

De Toeters mogen bij … langs voor de toekomstige prins(es) van Toeterland:  

We leveren de afgelopen 3 jaar al de prins en prinses. 

Het is wel ff goe gewist ;)

Onze leukste foto samen

C.V. de Feestbeesten
Geboortejaar:   1999
Woonplaats:  Budel
Kleur:   Groen en rood

Het gekste wat wij hebben meegemaakt op een activiteit van de Toeters:  

Plafond platen verplaatsen in de Reinder

Het laatste nieuwtje dat wij willen delen met heel Toeterland is:  

Dat onze groep wordt uitgebreid met een aantal mini- feestbeestjes! 

Onze leukste foto samen
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C.V. Ut Wurd Niks

Geboortejaar:   2010

Woonplaats:  Budel-Schoot

Kleur:   Geel en rood

De Toeters mogen bij Martijn Saanen (hij is speciaal hiervoor naar Schoot verhuisd) 

langs voor de toekomstige prinses van Toeterland.

Het gekste wat wij hebben meegemaakt op een activiteit van de Toeters is: 

dat een lid van ons tweedegraads brandwonden op heeft gelopen omdat 

ahij werd aangevallen door een loslopende kaassoufflé.  

Onze leukste foto samen

Kwats

Geboortejaar:   Onbekend

Woonplaats:  Budel-Schoot

Kleur:   Fleurig

Onze favoriete drank is:

Lekker Pilske en dikke citroen.

Het laatste nieuwtje dat wij willen delen met heel Toeterland is:  

is dat wij helaas gezien onze leeftijd binnenkort gaan stoppen met de raad van elf. 

Onze dringende oproep naar alle jongeren, sluit je snel aan bij deze gezellige vereniging, 

we kunnen het iedereen aanraden.

Onze leukste foto samen

C.V. de Dwarsliggers
Geboortejaar:   2010
Woonplaats:  Budel-Schoot
Kleur:   Groen en blauw

De grootste kartrekkers van de groep zijn:  

Pimme! Pimme! Pimme! En die andere 29 natuurlijk, 

maar daar heeft ABBA geen nummer voor geschreven… ;)

De Toeters mogen bij … langs voor de toekomstige prins(es) van Toeterland:  

We leveren de afgelopen 3 jaar al de prins en prinses. 

Het is wel ff goe gewist ;)

Onze leukste foto samen

C.V. de Feestbeesten
Geboortejaar:   1999
Woonplaats:  Budel
Kleur:   Groen en rood

Het gekste wat wij hebben meegemaakt op een activiteit van de Toeters:  

Plafond platen verplaatsen in de Reinder

Het laatste nieuwtje dat wij willen delen met heel Toeterland is:  

Dat onze groep wordt uitgebreid met een aantal mini- feestbeestjes! 

Onze leukste foto samen
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Afscheidswoordje ex Prinsenpaar

Beste Toeters en Toeterinnekes,

Na ruim 2 jaar is het dan zover, wij gaan de scepter 
doorgeven aan de nieuwe hoogheden van Toeterland. 
Voordat we dit gaan doen, blikken we graag nog even 
samen met jullie terug op ons lange, maar bovenal 
mooie seizoen als prinsenpaar van CV De Toeters. 

Het begon eigenlijk allemaal al in mei 2019, op het 
moment dat Jos en John aan de keukentafel zaten 
op de stationsweg met de belangrijke vraag ‘wil jij de 
Prins worden van Toeterland in 2020’. De keuze voor de 
adjudanten was niet moeilijk, hier waren we vrij snel over 
uit en voor we het wisten hadden we twee fantastische 
adjudanten, Theo en Rick, aan onze zijde staan.

De voorbereidingen waren zo voorbij en voor je het 
wist stonden we op het podium in de Reinder. Na de uit 
roeping zijn we er allemaal met volle energie ingestapt 
en gelukkig hebben we in 2020 het seizoen volledig af 
kunnen maken, samen met onze jeugd prins Luuk en 
jeugd adjudant Riley. Met zijn zessen hebben we elke 
activiteit met veel plezier bezocht en ook op de after 
party’s waren onze jeugd hoogheden altijd weer van de 
partij. We waren natuurlijk niet alleen op de activiteiten, 
zo was de raad van elf altijd mee en om niet te vergeten, 
onze geweldige carnavals- en vriendengroep 
CV de Dwarsliggers. 

Als het laatste feestje er opzit, ga je je meteen al 
verheugen op het volgende feestje in mei. In dit geval 
hadden we nog twee jubileumfeestjes op de planning 
staan. De Buulderbuk en de Pintewippers hadden een 
jubileum weekend georganiseerd. 

Maar na de Carnaval stond eigenlijk alles al op zijn kop, 
het een na het andere feestje werd geannuleerd en in 
de herfst kreeg je al steeds meer het gevoel dat er geen 
nieuwe hoogheden gepresenteerd zouden worden, of 
te wel wij zouden niet af gaan treden. In januari werden 
deze gedachten dan toch bevestigd, wij blijven nog een 
jaar het prinsenpaar van de Toeters.

In februari kregen we nog een extra jeugdprinsenspaar 
van de Wereldwijzer aan onze hoogheden familie 
toegevoegd. Sill, Nynthe en Wes bedankt voor deze 
toevoeging tijdens de carnavalsdagen in 2021.

In november 2021 hadden we het gevoel dat we toch 
nog een paar feestjes mee konden pakken en het met 
zijn allen op een mooie manier konden afsluiten. Helaas 
kwam er ook hier weer een abrupt einde aan. Samen met 
de Toeters gaan we er vanuit dat er dit jaar toch het een 
en ander gaat gebeuren en het voor ons tijd is om de 
scepter door te geven aan de volgende hoogheden.
 
Wij willen iedereen bedanken die de afgelopen twee jaar 
aan onze zijde gestaan hebben met in het bijzonder Theo 
en Rick, Luuk en Riley, De raad van elf, de Dwarsliggers 
en onze familie en vrienden. Wij wensen het nieuwe 
prinsenpaar veel pleizer in deze mooie tijd! 

Ex Prins Teun I en ex Prinses Daphne
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2022 is alweer begonnen, terwijl we in 2019 gevraagd 
werden om Jeugdprins & Jeugdadjudant te worden. 
Een heel mooi seizoen in 2020, waaraan abrupt een 
einde kwam door Corona. In het begin maar denken, 
nou, tegen de tijd dat het verbroederingsbal er is zullen 
we wel weer mogen!

Maar helaas. Dat werd hem niet. En zelfs de 
mogelijkheid dat Carnaval in 2021 niet door zou gaan 
werd op tafel gelegd… Hoe dan??

Toch hebben we dat jaar zoveel als mogelijk gedaan. 
De posteractie en de raamversieringen. Wat deden veel 
mensen hieraan mee en wat fijn om Schoot toch een 
beetje in carnavalsstemming te zien! Als Jeugdprins 
en Jeugdadjudant gingen we met Prins Teun en 
Prinses Daphne en het prinsenpaar van de Wereldwijzer 
toch de straten door. Maar niets was zoals je gehoopt 
had, we moesten nog een jaar wachten. Dan zal het 
allemaal wel weer kunnen. Toch?

In november hadden we de seizoensopening van de 
Toeters in de Cantine in Dorplein. Wat fijn om elkaar 
weer te zien. Met goede vooruitzichten naar de week 
erna waar de Buulder Buk hun feestweekend zouden 
beleven. Het was raar om weer te beginnen, maar toen 
de tent er stond was het ook wel weer fijn om te zien dat 
het eindelijk door zou gaan.

11e van de 11… De aftrap in de tent op het 
evenemententerrein. Maar hoe lang zou het nog kunnen. 
We zagen dat Corona en nieuwe maatregelen weer op 
de loer lagen.. Zou het dan wéér allemaal niet doorgaan?  
Niet voor te stellen. Ja, hoor, helaas .. het Jubileumfeest 
van de Buulder Buk werd afgelast, en zo ook opnieuw 
het verbroederingsbal op 27 november… Zou dat verzet 
worden? Zou er nog iets wel kunnen?... Krijgen we een 
goede Carnaval in 2022? Geen idee. We hopen van wel! 
Dat Toeterland weer geel – rood kleurt!! En dat het 
nieuwe Prinsenpaar en nieuwe Jeugdprinsenpaar er 
volop aan kunnen beginnen! Dat wij het stokje kunnen 
overdragen aan de volgende en iedereen daarmee weer 
kunnen laten genieten van een fantastisch feest.

Toeters, bedankt voor jullie doorzettingsvermogen. 
Prins Teun en Prinses Daphne, bedankt dat jullie ons nog 
een jaar mee hebben genomen!

Alaaf!

Ex Jeugdprins Luuk & ex Jeugdadjudant Riley

Afscheidswoordje ex Jeugd
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Het begon allemaal in november 2020, toen we werden 

gevraagd om het Jeugdprinsenpaar te vormen. 

Vanwege de omstandigheden rondom corona zijn 

Jeugdprins Luuk en Jeugdadjudant Riley niet kunnen 

aftreden. Daarom werden wij het Jeugdprinsenpaar van 

Bs De Wereldwijzer. Een mooie, creatieve oplossing van 

CV De Toeters en Bs De Wereldwijzer. Wat waren we blij 

dat we toch het Jeugdprinsenpaar konden zijn.  

We zijn snel nadat bekend was wie er in het 

Jeugdprinsenpaar zat bij elkaar gekomen en hebben 

daarna een datum geprikt om de kleding uit te kiezen. 

Toen we de kleding binnen hadden gingen we foto’s 

maken bij Jeugdprins Sil. Toen hadden we een periode 

niks, maar al snel kwam de bekendmaking eraan. 

De bekendmaking voor school moest online vanwege 

corona. We werden gevraagd voor een interview met 

Radio Horizon, maar dat was de dag voor de bekend

making dus we waren maar wat aan het verzinnen. 

De dag na de bekendmaking hebben we ons bord bij de 

school neergezet. De vrijdag daarna waren we uit 

quarantaine en konden we het op school vieren. 

Toen hadden we weer een hele tijd niks, eigenlijk zouden 

de eerste feestjes weer gaan beginnen, maar toen kwam 

corona weer…  

Het laatste feest wat door is kunnen gaan was 

‘Ut get beginne’, maar die avond daarna was er een 

persconferentie en toen zeiden ze dat feestjes niet meer 

door konden gaan en bijna alles dicht moest. 

Maar ondanks corona hebben we toch nog een leuk jaar 

gehad. We vonden het fijn dat we toch een feestje 

hebben mogen meemaken, ook al moesten we die dag 

erna naar school. En natuurlijk op school was het ook 

heel leuk om samen met vrienden en vriendinnen het 

te mogen vieren. We hebben er samen het beste van 

gemaakt met onze leus ‘Op afstand dit jaar vieren we 

de leukste carnaval met elkaar’ en we willen vanaf deze 

plek het jeugd comité van CV De Toeters, CV De Toeters, 

Bs De Wereldwijzer en alle Toeters en Toeterinnekes 

bedanken. 

We hopen dat komend jaar er feestjes door kunnen gaan 

en al staan we niet op de bühne, we feesten mee en 

wensen onze opvolgers veel plezier!

Alaaf! 

Ex Jeugdprins Sil, ex Jeugdprinses Nynthe en 

ex Jeugdadjudant Wes van Bs De Wereldwijzer 

Afscheidswoordje ex Jeugd 
De Wereldwijzer



C.V. De Toeters 2022  |  33

Helaas toch geen Cranendoncks Verbroederingsbal 
2021  

De kaartverkoop was gestart, de voorbereidingen waren in volle gang en 

iedereen had er onwijs veel zin in. Op zaterdag 27 november had het 

Cranendoncks Verbroederingsbal moeten plaatsvinden. Dit jaar in een nog 

grotere en chiquere feesttent dan voorgaande jaren. Maar jammer genoeg kon 

het feest ook dit keer niet doorgaan. 

De organisatie was al maanden bezig met de voorbereidingen en alles was zo 

goed als geregeld. Artiesten als John West, Lamme Frans, PartyFriex, Veul Gère, 

Lampegastuh en DJ Hardy zouden de feesttent in no time op zijn kop gaan 

zetten. Vele feestvierders hadden van te voren al een kaartje weten te 

bemachtigen. Maar helaas; het feest kon, vanwege de aangescherpte 

coronamaatregelen, ook dit jaar niet doorgaan. 

‘’Maar niet getreurd, we komen terug!’’ laat de organisatie van het 

Cranendoncks Verbroederingsbal weten. Want één ding is zeker: er volgen 

sowieso meer edities van het Cranendoncks Verbroederingsbal! Houd voor de 

laatste updates de facebookpagina van het Cranendoncks Verbroederingsbal in 

de gaten. 

Het is bovenal een fantastisch feest voor vele carnavalsliefhebbers, maar het 

feest heeft ook elke editie weer het doel om vele optochtdeelnemers bij te staan 

in de vorm van extra prijzengeld. Zodra het bal weer kan plaatsvinden zal het 

Cranendoncks Verbroederingsbal deze verenigingen zeker weer steunen. 

Helaas kon het Cranendoncks Verbroederingsbal niet doorgaan, maar we kijken 

uit naar een mooi carnavalsseizoen in 2022! De organisatie van het 

Cranendoncks Verbroederingsbal wenst iedereen dan ook een fijne carnaval!

Alaaf! 

Verbroederingsbal
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DE TOETERS
KRIJGEN EEN NIEUW PEKSKE

Tot in het detail
een echt toeter-

pekske

Een eerste gesprek
met Nathalie van

Rooymans Neckwear

Stof, patroon, kleur
en accessoires

gekozen
 

 

Alle
toeters
wordt de
maat

genomen
 
 

Aan de slag in het
atelier van Rooymans

Neckwear

En klaar, onze
nieuwe pekskes
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Maak jij de

 Prinsenwagen af?

Prinsenwagen pimpen
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Carnaval 2021 met de kleurwedstrijd
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met de kleurwedstrijd
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Carnaval 2021 - Versier je huis



C.V. De Toeters 2022  |  39

Beste Toeters en Toeterinnekes,

Vele malen ben ik de afgelopen jaren als Vorst met 

deze woorden begonnen, was het voor een stukje in de 

Toeterkrant of op het podium in de Reinder. Met heel 

veel plezier kijk ik terug op de afgelopen jaren waar ik de 

taak als Vorst van CV de Toeters heb mogen vervullen en 

zoals altijd komt er een keer een einde aan. Eigenlijk had 

het moment van afscheid een jaar eerder plaats moeten 

vinden maar door Corona is helaas alles een jaartje 

uitgesteld. Maar nu het moment dan ook daadwerkelijk 

daar is geef ik met het volste vertrouwen het stokje over 

aan Vorst John, die ondertussen de klappen van de 

zweep al kent en aan onze kersverse Vorst Ivo. 

Het begon allemaal In 2013, ik werd Vorst van 

CV de Toeters. Van het begin af aan heb ik deze taak met 

veel plezier en liefde op me genomen. Trots, dat was ik 

zeker, op onze prachtige vereniging, op onze Raad van Elf 

en onze dames welke in het moderne carnaval niet meer 

weg te denken zijn. Op de  prachtige Prinsenparen en 

Prinsen welke het op hun eigen manier allemaal geweldig 

hebben gedaan en waar ik nog vele vriendschappen aan 

heb over gehouden. Mijn hoogtepunt in deze periode was 

toch wel het 66 jarig jubileum van CV de Toeters, met als 

slot stuk een prachtig feest op het Stationsplein. 

Dit was ook het jaar waarin ik samen met mijn vrouw 

Driena en onze twee zonen de scepter over Toeterland 

heb mogen zwaaien. Het deed me altijd goed om te zien 

dat we Carnaval op Schoot samen vierden, samen met 

jong en oud, met de vele Schootse verenigingen die weer 

elk jaar weer voor een mooie optocht zorgden. 

Carnaval leeft nog volop in Toeterland en dat doet me 

dan ook goed en geeft vertrouwen in de toekomst, 

“Ons Carnavals hart klopt Altiéd”. Stoppen bij de Toeters, 

nee dat niet, Driena en ik blijven nog bij de Raad van Elf 

en je zal ons op menig bal of feestje tegenkomen.

En dan, nog één keer, met heel veel trots, de magische 

woorden, “Lieve Toeters en Toeterinnekes” Dankjewel 

voor deze voor mij, hele mooie tijd, het vertrouwen en 

de energie die ik van jullie allemaal kreeg, dankjewel 

voor de mooie feestjes die we samen hebben gevierd 

en het plezier wat ik als Vorst heb mogen beleven aan 

de Carnaval in Toeterland. Mijn vrouw Driena, dankjewel 

voor je geweldige steun bij alles wat ik deed. Dan rest 

mij nog om onze Vorsten John en Ivo veel succes maar 

vooral heel veel plezier toe te wensen.

  

Alaaf!!!

Jos

Afscheidswoordje Vorst Jos
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ZONDAG 29 MEI   

'Jong Boeren Brunch Bal'
 De Reinder te Budel-Schoot

CV De Toeters en Jong Nederland
presenteren:

Aimey en Logan 
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ZONDAG 29 MEI   

'Jong Boeren Brunch Bal'
 De Reinder te Budel-Schoot

CV De Toeters en Jong Nederland
presenteren:

Aimey en Logan 

Cranendonckse Carnavalscantus

Een compleet nieuwe activiteit op het programma van 

C.V. De Toeters (waar we mega trots op zijn)  namelijk 

een heuse Carnavalscantus. Nu hoor ik velen al hardop 

afvragen … een wat?

Een biercantus is een fenomeen dat is overgewaaid uit de 

studentenwereld. De bedoeling is simpel: meezingen als 

je moet zingen en meezuipen als je moet zuipen! Klinkt 

aantrekkelijk, niet? Aan lange biertafels lal je de 

gezelligste feestnummers mee met onze artiesten. 

Je krijgt een zangbundel bij binnenkomst, dus mocht je 

her en der de tekst niet kennen dan heb je wat om op 

terug te vallen. Na ieder nummer zingen we het drinklied 

en brengen we een toost uit… Ein prosit! 

Dit alles wordt in goede banen geleid door de 

cantusleiding. Cantusleiders Mark Bogers & Frank van 

Leeuwen praten de avond aan elkaar en de 

scheidsrechters zorgen ervoor dat je je netjes 

aan het cantusreglement houdt. Wat de regels 

zijn? Check het cantusreglement op 

www.carnavalscantus.nl.  Anders riskeer je een 

Atje Voor De Sfeer!

Artiesten die deze avond te bewonderen zijn op 

het podium zijn:  De Tri-Jo’s, Wemele, De Boeren 

Jongens, Versleten Werk en niemand minder 

dan Jan Biggel (bekend van het nummer 

“Ons moeder zeej nog!) en natuurlijk alle 

zangtalenten in de zaal!”

De Cranendonckse Carnavalscantus vindt dit jaar plaats 

op vrijdag 27 mei 2022.

Op 11-11-2021 om klokslag 11:11 uur begon de 

voorverkoop van deze nieuwe activiteit. Een enorme run 

ontstond op de kaartjes waarbij een storing van de

Rabobank her en der wat stress teweeg bracht. 

Binnen 10 minuten waren alle kaarten verkocht. 

On-voor-stel-baar en dit had de organisatie zeker niet 

verwacht maar wat fijn om te beseffen dat op 27 mei De 

Reinder vol zit met enthousiaste, meezingende, feesten-

de en bovenal gezellige carnavalsvierders. Wij hebben er 

enorm veel zin in, wie weet bouwen we aan een nieuwe 

traditie voor de komende jaren?
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Jeroen Kerkhofs & Monique van Bussel   1995

Ties van Deurzen & Loes Hendriks  1996

Paul de Laat & Kelly Moonemans  1997

Sander Meuffels & Cindy Hendriks  1998

Bart van Kimmenade & Lieke Kuppens  1999

Frank van Dijk & Lotte Indenkleef  2000

Marcel Moonemans & Nikki Seelen  2001

Rens  Hoomans & Lavita Verdonschot  2002

Marco Saanen & Janneke van Dijk  2003

Martien Bax & Jaëla Straver   2004

Ruud Lamers & Sherida Verdonschot  2005

Jelle Deboel & Rianne Schoonen  2006

Frank van Leeuwen & Sasja Rademaekers 2007

Teun Derks & Linda Lamers   2008

Robert Saanen & Lara Rutten   2009

Tim Derks  & Chiara Verberne   2010

Jordi van Leeuwen & Sanne van Deursen 2011

Brian Verberne & Beau Minkenberg  2012

Adj. Lars Piron

Jory Bekelaar & Maud Derks   2013

Adj. Britt van Deursen

Cas van de Ven & Eline Kees   2014

Adj. Britt van Weert

Rens Kivits & Jessie Kissen   2015

Adj. Jasmijn Ruys

Quinten Jongen & Lynn Rutten   2016

Adj.Simone Kivits

Glenn van Weert & Lotte van Seggelen  2017

Adj.Jordy Verhees

Dylan van Rooij & Naomi Pater   2018

Adj. Stef Looijmans

Luuk Hoomans & Sophie Stevens  2019

Adj. Yente Fransen

Luuk van Seggelen & Riley Neijssen  2020

Luuk van Seggelen & Riley Neijssen  2021

Sill Hoomans & Nynthe Horsten     2021

Adj. Wes Fransen (Bs De Wereldwijzer)

Jeugdraad 2021

Jeugdraad 2022

Eregalerij Jeugd
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Jeugdraad 2022

Prins Driek en Anneke Corstjens   1955 

Prins Tinus Huyers    1956

Prins Toon Vos     1957

Prins Thjeu v. Tulden    1958

Prins Bert Damen    1959

Prins Jo v. Vlierden    1960

Prins Theo v.d. Vin    1961

Prins Harrie Gossijns    1962

Prins Jef Vaneerdewegh   1963

Prins Leo Sentjens    1964

Prins Driek en Anneke Corstjens   1965

Prins Jef Vaneerdewegh   1966 

Prins Hennie en Riet Corstjens   1967

Prins Wiel en Lenie Geven   1968

Prins Neel Stevens    1969

Prins Theo Geven    1970

Prins Neel Stevens    1971

Prins Jan en Ria Rutten    1972

Prins Jo en Netty v. Vlierden   1973

Prins Frans en Diny Dirks   1974

Prins Harrie en Wies v. Grootel   1975

Prins Ber Jacobs    1976

Prins Janus Verhees    1977

Prins Harrie v. Veldhoven   1978

Prins Sjang Kuppens    1979

Prins Harrie v. Seggelen    1980

Prins Joep en Nel Rutten   1981

Prins Leo Hendriks    1982

Prins Bert en Lies Verhees   1983

Prins David en Francien Broers   1984

Prins Jos en Willemien v. Deurzen  1985

Prins Frits en May Soentjens   1986

Prins Ad Kouters    1987

Prins Harrie en Poldine Beliën   1988

Prins Piet Looymans    1989

Prins Henk en Koos Clerx   1990

Prins Sjef en Philomene v.d. Kruijs  1991

Prins Jozef en Marlies Friederichs  1992

Prins Toon Frenken    1993

Prins Bart en Dokie Padding   1994

Prins Jos en Marloes Seelen   1995

Prins Michel Boers    1996

Prins Ad en Toos Govers   1997

Prins Jean-Pierre en Nicole de Boel  1998

Prins Marcus en Antoinet Graafstra  1999

Prins Toon en Elly Kuppens   2000

Prins Jack en Ingrid Moonemans  2001

Prins Leo en Wilma Verdonschot  2002

Prins Bennie en Hetty v. Vuurden  2003

Prins Peter en Astrid Hoomans   2004

Prins Riks en Mayke de Jong   2005

Prins Boy Jansen    2006

Prins Emile en  Gujrong Bouwmeester  2007

Prins Guus en Sabine Lamm   2008

Prins Sergio en Joan d’Alessandro  2009

Prins Theo en Annie Derks   2010

Prins Gert-Jan en Silvia Bruggink  2011

Prins Gerard en Trudie Kissen   2012

Prins Gerard en Miranda van Seggelen  2013

Prins John en Silvia Kees   2014

Prins Chris en Petra Kivits   2015

Prins Remón Saanen    2016

Prins Geert Kissen     2017

Prins Carry en Mandy van Rooij   2018

Prins Jos en Driena de Werdt   2019

Prins Teun Derks en Daphne Kwaspen  2020

Prins Teun Derks en Daphne Kwaspen  2021

 

Eregalerij Prinsenparen
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Deze krant wordt mede mogelijk 
gemaakt door:

ABC Hekwerk
Antiekhandel van Leest
Arie Houbraken Grondverzet
Atep Binnenhuisspecialisten
Autobedrijf Hompes
Autoschade Frans Aarts
Autoschade Schrurs
Autoservice van Deursen BV 
Autoservice Kees / Super bedrukt
Bakkerij Rooijmans
Beerten Keukens
Bloemsierkunst Rutten
Café Quincy
Ceelen Security
Damen Machinaal Timmerwerken
De Gebruikte Meubelhal 
EB Laser
Eurotools BV
EBM Totaalinrichting
Foto Rooijmans
Mike Verberne glas- en montagebedrijf
Grondwerken Beerten BV
Inxpress Nederland
Beerten Haardendesign
Krispa Shop
Lasadviesbureau Rutten
Notaris op de Laak
Ook anders!
PEDE Budel, V’waard, Weert
Pieter Briels Tegelwerken
Pieter Roefs Graszoden
Stoombierbrouwerij De Pimpelier
Rigo Huijers Schilderwerken
Rob Ras Tuinrealisatie
Slaapcenter Verweijen
Slagerij Neeskens
Slijterij Scholten
Cafetaria ‘t Schootje
Stookservice Budel
Textielhuis Budel
Toine Jongen Schilderwerken
Umans-Winters Tankstation
Van der Straaten Makelaardij
Van Fulpen Automaterialen
Verhoeven Verhuur & Handelscenter
Vocotec Installatietechniek
VTV Computers
Ward’s Wijnwereld
Wyczisk Goudsmid-Juwelier
Rabobank
Zo Groen

Airflow
Assuplan
Autobedrijf De Laat 
Autobedrijf Feijen
Autobedrijf Twan van Mierlo
Bakkerij De Jong de Echte bakker
Bakkerij Teeuwen
Beerten bouwmaterialen 
Borduurstudio Budel
Bouwcenter Budel
Bosch Electro-Service
Café zaal de Wielerbaan
Darkness Entertainment
De Budelse Packaging en Print
De Coockpit
De Goeij Deuren
De Reinder
De Staalneuzen
EPH Hamont
Feijen Metaaltechniek BV
Bike Totaal Vlassak
Kuppens Infra BV
Grensstreek Architecten
HAC Weekblad

Sponsoren
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Heuvelmans Taxi
Inter-Mill (John Govers)
John Jaspers Archtitectenbureau
Jong Nederland Budel-Schoot
Jumbo Hesselberth
Kapsalon Haar en Hem
Klimatro BV
Mr. Piepers
Nieuwendaal Uurwerkspecialisten
Onur
Paardenhouderij Looymans
Peeters Beveiliging
Praxis Budel
Presention
Prowise
Rens -x- Ontwerp
Rovo Houthandel
Sebu Tegelwerken
Slagerij Twan Ras
Stomerij De Kim
Storage World Budel
Thijs van Dommelen Grondwerk/Bestrating
Van Horne Brandstoffen BV
Vlassak BV

Akropolis Grieks Restaurant
Autobedrijf Wesley Swinkels
Boy Jansen Uitvaartverzorging
Café Bar Biljart Zaal “De Sport”
Café de Capucijner
Café de City bar
Castelli
Damen Beletteringen 
Different Doors
Fitness & Tuinmeubelen Specialist
Hecht Metaaltechniek
Hoomans Stucadoorsbedrijf
Houben Reinigingstechnieken
Jos Saes Party en Verhuurservice
Meppelink Klauwverzorging
PVC Vloeren Specialist
Riks de Jong / Steroma
Stucservice Holland
Trienekens Boleij Administratie&Be-
drijfsadvies
Upstairs
Van Hunsel & Govers BV
Verhagen Dak en Montagetechniek
W&G Brinkhorst Best
WSS Audio & Light

Sponsoren
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In Memoriam

Elly Kuppens - Verheggen
(1960 - 2021)

Ex Prinses Elly
C.V. De Toeters 2000

Netty van Meijl 
(1943- 2021)

Ex Prinses Netty
C.V. De Toeters 1973

Nel Rutten-Rijnders
(1938 - 2022)

Ex Prinses Nel
C.V. De Toeters 1981
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Als een vlinder omhoog gevlogen, omringd 
door héél veel liefde……..naar de mooiste 

ster in de hemel…….naar je lieve tweelingzus
Kanjers rust zacht!

Rick van Deursen
2001 - 2021

Rick is de zoon van onze gewaardeerde Raad 
van Elf leden Patrick en Lilian,

broer van Ex-Jeugdprinses Sanne, 
Ex-Jeugdadjudante Britt en

Ex-Prinses Lieke van de Berkenschutse *

In Memoriam

Mia van de Put - Spreeuw
(1940 - 2021)

Partner van Josef,
Eigenaar Café de Sport

 Residentie C.V. De Toeters

Een tweeling

Een tweeling, twee zeer jonge levens,
een dubbel geschenk, een dubbel geluk.

Reeds vanaf het eerste moment onafscheidelijk verbonden,
niets komt daar tussen, niemand maakt dat stuk.

Een tweeling, twee kinderen,
altijd samen, nooit meer alleen.

Geboren op dezelfde dag, in hetzelfde uur, 
met z’n tweeën, samen een.

Een tweeling, twee heel verschillende wezentjes,
met hun eigen karakter, samen apart.

Anders doen en anders denkend,
doch steeds blijvend in elkaars hart.

Een tweeling, op 5 januari 2021 gescheiden van elkaar,
op 26 augustus 2021 voorgoed herenigd met elkaar.

Lieve schatten pas goed op elkaar.

José Dolders
(1947 - 2021)

Weduwe van Jein Duisters, 
schrijver van het Toeterlied
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PROGRAMMA
Hemelvaartweekend

CARNAVALSCANTUS
UITVERKOCHT

VRIJDAG 27 MEI 2022 • 19:11 UUR

JONG BOEREN BRUNCH BAL

ZONDAG 29 MEI 2022 • 11:11 UUR

FOUTE PARTY
ZATERDAG 28 MEI 2022 • 19:11 UUR

MET OPTREDENS VAN ONDER ANDEREDE LAWINEBOYS EN DE PARTYFRIEX


