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Prins Ivo I en Prinses Rian

Beste Toeters en Toeterinnekes,

Afgelopen seizoen overheerste de spanning; Gaat het wel 
of niet gebeuren? Mogen wij, Ivo Stevens en 
Rian Stevens-van Meijl, ons bekend maken als het nieuwe 
Prinsenpaar van Toeterland?

Alles lag klaar en we konden niet anders dan afwachten 
en hopen. Eindelijk was daar dan de persconferentie met 
de verlossende woorden: 
Het land gaat weer open. We kunnen niet zonder elkaar. 
Een fragment hiervan is ook terug te vinden in onze 
opkomst/presentatie film. Deze kan je nog eens 
terugkijken op YouTube. 

Wat was het een onvergetelijk moment om op te komen 
in een volle en enthousiaste Reinder waar iedereen weer 
los ging. Samen met onze adjudanten Patrick en Teun 
en natuurlijk het Jeugdprinsenpaar met onze Stan als 
Jeugdprins, Jeugdprinses Daphne en 
Jeugdadjudante Nikki.

De dagen erop vlogen voorbij. De dag na het Prinsenbal 
meteen een super gezellige middag bij het Thomashuis 
Budel-Schoot. Donderdag Sleuteloverdracht. Vrijdag de 
scholen van ons Jeugdprinsenpaar bezocht en ‘s avonds 
een gezellig feest met oa optochtdeelnemers in 
De Reinder. Zaterdagmiddag kinderoptocht in Budel 
gekeken en ’s avonds feesten bij de Heiknuuters in 
Dorplein. Zondag oa een ludieke optocht in Gastel 
bijgewoond met een gezellige pre-party. 
Maandagmiddag gezellig in De Reinder met de jongste 
jeugd uit Toeterland en ’s avonds het Toeterbal wat tot in 
de late uurtjes duurde. Dinsdag nog een ludiek Priezebal 
bie Jozef. Ook mocht de Jeugd de zondag erop nog 
Prinsenvliegen en woonden we de eerste editie van de 
Carnavals Cup Cranendonck bij.
Kortom iedereen had er last minute alles aan gedaan om 
Carnaval 2022 te doen slagen. Bedankt daarvoor! 
Het was kort maar krachtig. Mooi en onvergetelijk was het 
zeker!

Daarna ging het vizier op het hemelvaartweekend, waar de 
Carnavalscantus, de Foute Party met diverse optredens 
van bekende artiesten en het 
Jong Boeren Brunch Bal op het programma stonden. 

Een topweekend waar de geslaagde eerste editie van 
de Carnavalscantus in seizoen 2023 een vervolg krijgt. 
Dit was met recht een bonusweekend! Als er in februari 
niets mogelijk was geweest hadden we dit als alternatief 
bedacht om toch iets van Carnaval mogelijk te maken na 
een lockdownperiode. Nu was het dubbel feest!

Omdat we niet een volledig traditioneel seizoen met een 
optocht als hoogtepunt hebben mogen meemaken, blijven 
we aan als Prinsenpaar van C.V. de Toeters en ook het 
Jeugdprinsenpaar gaat nog een jaartje door. 
Hierbij verwelkomen we de uitbreiding van onze 
Jeugdhoogheden met Jeugdadjudante Myla en 
Jeugdvorst Aiden die zich verderop in deze krant aan jullie 
voorstellen. 

Samen met onze Raad kijken we uit naar carnaval 2023 
met als hoogtepunt een grandioze optocht in Toeterland. 
We hopen jullie vaak te mogen treffen tijdens een van 
onze activiteiten of op een ander moment. We gaan van 
carnaval weer een groot en gezellig feest maken!

Dit alles onder ozze leus:

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

Alaaf
Prins Ivo I & Prinses Rian
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Hallo Toeters en Toeterinnekes ,

Ik ben Myla Kalle, ik ben 12 jaar oud en ik zit in 
groep 8 van Basisschool de Wereldwijzer. 
Samen met mijn papa Eric, mama Jessie en mijn 
broer Zino woon ik op de Grootschoterweg. 

Ik volleybal al een aantal jaar bij Vc Ledub. Sinds 
dit jaar speel ik samen met onze Jeugdprinses 
Daphne bij meisjes 3. Verder ga ik elke woensdag 
avond met veel plezier naar Jong Nederland. 
Waar ik graag buiten speel en de boel op stelten 
zet.

In 2020 ben ik mini boerenbruid geweest en in 
2022 zat ik in de jeugdraad. Nu ik in groep 8 zit 
en er de vraag kwam om het Jeugd prinsenpaar 
en adjudant te ondersteunen, hoefde ik dus 
niet lang na te denken. Ik heb meteen een leuke 
brief geschreven en deze bij Ivo afgegeven. 
Dus toen Ivo en John me kwamen vragen om 
Jeugdadjudante te worden heb ik natuurlijk 
meteen JA gezegd!

Ik ga er samen met Stan, Daphne, Nikki en Aiden 
een knallend carnavalsfeest van maken!!

Alaaf

Jeugdadjudante Myla 

  

Hallo Toeters en Toerinnekes,

Ik ben Aiden Neijssen en ik ben 12 jaar.
Ik woon met mijn papa, mama, broer Riley en 
zusje Aimey op de Grootschoterweg in 
Budel-Schoot.

Thuis hebben we veel dieren maar mijn eigen 
huisdier is Kay de baardagaam. Hier kweek ik zelf 
ook voedseldieren voor.
Ik zit in groep 8 van basisschool de Triolier.
Mijn hobby’s zijn motoball daar ben ik keeper, 
Jong Nederland Budel-Schoot daar kunnen we 
altijd lekker ravotten en spannende dingen doen. 
Gamen op de playstation vind ik heel leuk en 
speel dan spelletjes met mijn vrienden van 
over heel de wereld, hierdoor leer ik ook super 
goed engels spreken. Verder hou ik ook nog van 
zwemmen.

Mijn broer Riley was Jeugdadjudant in 2020 en 
2021. Toen heb ik ook mee gefeest en gehost 
en zag ik hoe leuk het was. Toen John en Ivo 
kwamen vragen of ik dit jaar de allereerst 
Jeugdvorst zou willen worden was ik daar heel 
blij mee. Ik had dit niet verwacht omdat ik al 
gehoord had dat Jeugdprins Stan, 
Jeugdprinses Daphne en Jeugdadjudante Nikki 
zouden blijven. Dit jaar doen Myla en ik gezellig 
mee.  

Stan, Daphne en Myla ken ik omdat zij 
klasgenoten van mij op mijn oude bassischool 
zijn en Nikki ken ik omdat ik nu bij haar in de klas 
zit.

Samen met de grote hoogheden gaan we 
vast heel veel plezier hebben en er een mooi 
carnavalsfeest van maken.

Alaaf

Jeugdvorst Aiden
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Met z’n 5en voorop, 

gaan we non-stop vol d’r op

Hallo Toeters en Toeterinnekes.

Om maar met de deur in huis te vallen, wat was 
het afgelopen jaar een spannend seizoen.
Nadat wij gevraagd waren om Jeugdprins, 
Jeugdprinses en Jeugdadjudante van 
C.V. de Toeters te worden, begonnen de 
voorbereidingen. Samen de onderscheidingen, 
de leus en opkomstmuziek uitzoeken. 

Toen was het ineens 11 november, het begin van 
het carnavalsseizoen. Dus begon het steeds meer 
te kriebelen, maar wij moesten nog geduld hebben 
tot het Prinsenbal. Alleen kwam er toen vervelend 
nieuws zodat alles uitgesteld en onzeker werd over 
of wij nog wel carnaval konden gaan vieren.

Uiteindelijk was het toch zover en werden wij 
uitgeroepen als Jeugdprins Stan, Jeugdprinses 
Daphne en Jeugdadjudante Nikki om carnaval te 
gaan vieren. Dit deden wij samen met Prins Ivo, 
Prinses Rian en de Adjudanten Patrick en Teun. 
In het korte geweldige carnavalsseizoen was het 
elke dag feest. 

Als bonus gingen we tijdens Hemelvaart gewoon 
verder met nog een mooi feestweekend. 
Omdat het afgelopen seizoen kort en onvolledig was 
mogen wij nog een seizoen aanblijven en wordt de 
jeugd gezellig uitgebreid.

Wij hebben er veel zin in om samen met Jeugdvorst 
Aiden en Jeugdadjudante Myla er een geweldig 
carnavalsseizoen van te maken vol met recepties, 
verschillende bals en als klapper de optocht op 
carnavalsmaandag!

Alaaf

Jeugdprins Stan
Jeugdprinses Daphne
Jeugdadjudante Nikki
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Proclamatie
Ich, Preens Ivo d’n Urste, mej de steun van mien Prinses Rian en os Adjudanten Patrick en Teun, onder 

goekeuring van Vorst John, de hieële Rôad van Elluf van Carnavalsvereniging “De Toeters” en mej de 

volledige steun van alle Toeters en Toeterinnekes.

Prins Carnaval 2022/2023
Heerser van hieël Toeterland,

Groeêt Hertog van de Grootschoterweg en och un bietje van de Dwarsstraat,

Rôadshieër van Stevens Televisies Budel-Schoot,

Koning van het 1e van de 35+ van SV Buul,  

Gelukkige mins van Prinses Rian,

Trotse Voader van Jeugdprins Stan en ex-Jeugdprinses Sophie.

Proclameert de volgunde elluf geboden:
Iedere dag een fest is tot en met as-woenzig

Veul volluk noa De Reinder en d’n Optocht kumt

Overal in Toeterland mag volop gefest were

Regelmatig een pilske en borrelke drinkuh

Iedereen mej lupt in de polonaise 

Altied in de goei stemming zien

Noit unne dag eindigt zonder vet hapke

Samenzijn op een gezellig bal belangriek is

Televisies wa eerder oet gaan, want willie vieren Carnaval

Altied er vur elkoar zien

Noit te loat komuh vur het fest

Vier het lève, makt veul pret, 
Carnaval wurt wèr hiël vet !
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Beste Carnavalisten, 

Staan we aan we aan de vooravond van een grandioos 
ouderwets Carnavalsseizoen in Toeterland?  Wij zijn er in 
ieder geval helemaal klaar voor en wat zijn we er aan toe 
met zijn allen. Gezellig feestvieren in een volle Reinder 
met alle carnavalsvierders en hopelijk weer een prachtige 
optocht door ons mooie Toeterland. Uit gesprekken met 
diverse carnavalsverenigingen, hebben we inmiddels 
vernomen dat de meeste weer enthousiast aan de slag 
gaan om er samen een prachtige optocht van te maken, 
hoe fantastisch is dat!  Heel veel succes allemaal met de 
voorbereidingen.

Vlak voor carnaval 2022 ging alles weer open en konden 
we onze nieuwe Hoogheden bekend maken. 
Prins Ivo I en Prinses Rian konden niet wachten om zich 
aan het publiek te laten zien. Met ondersteuning van 
hun Adjudanten Patrick en Teun hebben ze al een aantal 
leuke feestjes gevierd op de vrijdag voor carnaval en op 
carnavalsmaandag. Uiteraard zien ze nu ook uit naar een 
volledig carnavalsseizoen samen met Jeugdprins Stan, 
Jeugdprinses Daphne en Jeugdadjudante Nikki.

Zoals vermeld hebben we afgelopen jaar gelukkig al 
wat feestjes kunnen organiseren. We hadden voor de 
zekerheid ook een weekend in mei gekozen, omdat de 
verwachting was dat er dan meer mogelijk zou zijn. 
Een nieuwe activiteit in dit weekend was de 
Carnavalscantus, welke een grandioos succes was, 
mede door het enthousiasme van het publiek dat uit volle 
borst meezong met  de vele artiesten van eigen bodem. 
Als klap op de vuurpijl was er een optreden van Versleten 
Werk en Jan Biggel. Dank aan de Cantuscommissie voor 
het goede werk. Een dag later hadden we de Foute Party 
met de Partyfriex, De Lawineboys en DJ Carlo, waarvan 
vooral de jeugd ontzettend heeft genoten. Als uitsmijter 
was er nog het Jong Boeren Brunchbal waarbij Boer 
Logan en Boerin Amy met elkaar in de onecht verbonden 
werden. Natuurlijk vindt u elders in deze krant de 
ervaringen van onze Hoogheden over het afgelopen jaar 
en ons feestweekend in mei.

Helaas is er ook wat minder goed nieuws te melden. Onze 
voorzitter Marcel van Gils heeft aangegeven zijn functie 
als voorzitter van onze vereniging neer te leggen. Marcel 
blijft nog wel lid van C.V. Toeters die dus op zoek  is naar 
een nieuwe voorzitter. Lijkt dit je wat of ken je iemand 
waarvan je denkt dat hij/zij hier geschikt voor kan zijn, 

laat het ons weten. Wil je meer weten over de rol van 
voorzitter bij onze vereniging, geef het aan en we gaan 
hierover graag met je in gesprek. Marcel bedankt voor je 
inzet en het goede werk dat je hebt verricht binnen onze 
vereniging en voor carnaval in Toeterland.

Ook hebben een aantal leden besloten om te stoppen bij 
onze Raad. Wij willen Toon en Marja, Geert, Gerard, Sergio 
en Joan, Peter en Miranda en Esther bedanken voor hun 
inzet voor onze vereniging en voor carnaval in Toeterland.
En dan groot nieuws want ter versterking van onze 
Jeugdige Hoogheden, willen we heel graag 2 nieuwe 
Jeugdhoogheden aan jullie voorstellen.  
Jeugdvorst Aiden en Jeugdadjudante Myla  gaan dit jaar 
als extra ondersteuning mee om er samen met Jeugdprins 
Stan, Jeugdprinses Daphne en Jeugdadjudante Nikki een 
geweldig feest van maken.  Elders in deze krant stellen 
zij zich aan jullie voor. De Jeugd viert carnaval onder hun 
leus:  “Met z’n 5en voorop, gaan we non-stop vol d’r op”

Natuurlijk zijn wij voor alle activiteiten en vooral de 
optocht sterk afhankelijk van alle carnavalsverenigingen 
uit Cranendonck.  Zo gaan we dan ook zo nu en dan met 
hen in overleg om te brainstormen over de toekomst van 
carnaval in Toeterland en hoe zij hier tegenaan kijken. 
De Toeters staan open voor nieuwe inbreng en stimuleren 
de jeugd om deel te nemen in de diverse commissies, 
die onze activiteiten in Toeterland organiseren. Dit om 
carnaval voor de toekomst in ons dorp te waarborgen.
Ook de artiesten van onze Bonte Avonden die dit jaar 
eindelijk weer in actie gaan komen, heel veel succes met 
de voorbereidingen en alvast dank voor jullie inzet.  

Natuurlijk willen we ook onze sponsoren hartelijk danken 
voor hun steun. Het faciliteren en organiseren van onze 
activiteiten en het uitbrengen van een carnavalskrant 
kost veel geld en zonder steun van onze sponsoren is 
dit niet mogelijk. Onze sponsoren kunt u vinden in deze 
carnavalskrant en ze zijn te zien op het scherm tijdens 
onze activiteiten. En dan last but not least, dank aan alle 
medewerkers en vrijwilligers die de Toeters een warm hart 
toedragen en altijd voor ons klaar staan, zonder jullie hulp 
zijn onze activiteiten niet te organiseren.

Namens C.V. de Toeters allemaal een geweldige Carnaval 
toegewenst en tot ziens op onze activiteiten.

Vorst John

C.V. de Toeters



C.V. de Toeters 2023  |  11

Voorwoord Burgemeester

Als het over carnaval gaat, zie je bij veel 
inwoners van Cranendonck een sprankeling 
in hun ogen. Carnaval zit hier in de genen. 

Hoop doet leven. Vorig seizoen stond carnaval meer 
dan ooit in het teken van dat thema. Nadat we een jaar 
noodgedwongen online en thuis carnaval vierden, 
was vorig seizoen weer meer mogelijk. 

We hebben in beide gevallen laten zien, dat carnaval 
een feest is van hoop, verbinding en natuurlijk plezier.

Nee, vorig seizoen kon en mocht nog lang niet alles. 
Versoepeling van sommige overheidsmaatregelen 
kwam daarvoor ook te kort voor de drie dolle dagen. 
Maar het traditionele feest heeft daardoor ook 
vernieuwende elementen gekregen.

Toch spreek ik hier de hoop uit dat het komende 
seizoen weer meer mag. Of, beter nog, dat carnaval 
weer gevierd kan en mag worden, zoals voorheen. En 
dat is met veel plezier en oog voor de traditie, maar 
dan zonder belemmeringen. En als carnavalist vier ik 
dan graag met jullie mee.

Heel veel plezier tijdens het komende 
carnavalsseizoen!

Alaaf
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Prins Ivo I en Prinses Rian
Adjudanten Patrick en Teun

Jeugdprins Stan
Jeugdprinses Daphne
Jeugdadjudante Nikki
Jeugdadjudante Myla

Jeugdvorst Aiden

Onze hoogheden nodigen u uit op hun receptie.

Deze zal doorgang vinden op

zondag 5 februari 2023 vanaf 15:00 uur tot 18:00 uur

in De Reinder te Budel-Schoot.
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Hoofdsponsoren

CARNAVAL

CARNAVAL20232023

Proost!Proost!
Alaaf!Alaaf!

BUDELSE BROUWERIJ B.V.

NIEUWSTRAAT 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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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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Hoofdsponsoren
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Carnavalscantus 2022
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Foute party 2022
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  Eregalerij ‘t Toeterke

  2018: CV de Feestbeesten

  2019: CV de Feestbeesten

  2020: CV de Dwarsliggers

  2021: Niet uitgereikt

  2022: Niet uitgereikt

Wie-o-wie wint ditmaal 
de Wiel Peerlings wisselbokaal ?

Zoals heel carnaval minnend Cranendonck en omgeving 
inmiddels wel weet, is er vorig jaar door een groot deel 
van de Cranendonckse tonpraters, onder leiding van 
Tom van Osch, Arian Compen en Frank Stevens iets 
ongekends neergezet: 
Carnavals Cup Cranendonck (C.C.C.)

C.C.C. = Workshops tonpraten op alle deelnemende 
scholen in de gemeente, daarna begeleiding van de 
kinderen door meer dan 10 tonpraters van Cranendonck 
en tenslotte als klap op de vuurpijl een heuse wedstrijd 
waarin de beste tonprater van elke school het opneemt 
tegen de besten van de andere scholen. Zo wordt 
geprobeerd het tonpraten en de aanvoer van nieuwe 
tonpraters veilig te stellen voor de toekomst.

De workshops zijn inmiddels achter de rug. Er is met veel 
plezier en enthousiasme geproefd van het fenomeen 
tonpraten. Op een laagdrempelige manier werden 
leerlingen van groep 7 + 8 over de streep gehaald om zich 
voor een groep te presenteren en daarbij allerlei emoties 
te gebruiken om hun verhaal kracht bij te zetten. 
Wederom is het verbazend om te zien hoe snel deze 
methode kinderen van hun schroom afhelpt en ervoor 
zorgt dat ze iets meepikken waar ze ook later in hun leven 
profijt van hebben.

Na deze workshops is er weer een (vaak moeilijke) 
keuze gemaakt uit de vele aanmeldingen, zodat er van 
elke deelnemende school weer een kandidaat is voor 
de wedstrijd. Deze tonpratertjes en hun begeleiders zijn 
inmiddels al flink aan de slag om goed beslagen ten ijs 
te komen.

Uiteindelijk maken we er met z’n allen natuurlijk weer een 
gigantisch gezellige en leuke wedstrijd van. 
De Carnavals Cup Cranendonck, oftewel C.C.C. , de strijd 
om de Wiel Peerlings wisselbokaal. Hier zullen maar liefst 
8 tonpratertjes acte de présence geven om hun school te 
vertegenwoordigen. 

Dit is een datum om met dikke stift te markeren in je 
agenda! Dit mag je gewoon niet missen.
We hebben het hier over ZONDAGMIDDAG 12 MAART 
2023 in MFC De Borgh te Budel.

Vorige keer was het in een mum van tijd uitverkocht en de 
verwachting is dat het nu nóg sneller gaat:
via deze link kunnen er kaarten besteld worden: 
https://theater.deborghbudel.nl/voorstelling/63/
carnavals-cup-cranendonck-2023

(Let op! WEES ER SNEL BIJ ! De zaal kan maar één
 keer vol!)

Carnavals Cup Cranendonck
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  Eregalerij ‘t Toeterke

  2018: CV de Feestbeesten

  2019: CV de Feestbeesten

  2020: CV de Dwarsliggers

  2021: Niet uitgereikt

  2022: Niet uitgereikt

‘t Toeterke

 
 
 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

 2022: Jos de Werdt

Zilveren Toeter



C.V. de Toeters 2023  |  26

Prinsenbal 2022



C.V. de Toeters 2023  |  27



C.V. de Toeters 2023  |  28

Prinsenschieten 2022: 
Koningstitels voor Buulder Buk, 
Heiknuuters en Toeters.

Bij de zevende editie van het Prinsenschieten op zaterdag 

3 september 2022 bij het Sint Jorisgilde Budel waren er 

maar liefst drie Koningtitels te winnen. 

De Prinselijke Hoogheden uit Budel, Budel-Schoot, 

Budel-Dorplein, Gastel, Soerendonk, Maarheeze en 

Sterksel waren deze middag bij elkaar gekomen op 

een zonovergoten schietterrein bij De Vaandrig aan de 

Poelderstraat. Burgemeester Roland van Kessel was ook 

aanwezig en na het maken van de groepsfoto kon er om 

14.30 uur begonnen worden met schieten. 

Bij de volwassen hoogheden was het prins 2020 Bart I 

van c.v. Buulder Buk die het laatste stukje van de vogel 

wist te schieten. Hij is dan wel geen regerend Prins meer, 

maar mag zich nog een jaar lang Koning der Prinsen 

noemen. 

Bij de Jeugd werd in twee groepen geschoten op een 

gekleurde haan op de vlakbaan. Gildebroeder Jos van 

Esch had weer voor een verrassing gezorgd door twee 

geheime rozen te bepalen op de kleurrijke kaart. 

Dat maakt ook de uitslag bij jeugd elk jaar verrassend. 

In de groep jeugdige hoogheden uit de jaren 2020 en 2021 

ging de overwinning naar Jeugdprins 2021 Quint van 

k.s. De Heiknuuters uit Budel-Dorplein. 

Bij de Jeugdige Hoogheden van het jaar 2022 was het 

Jeugdadjudante Nikki van C.V. de Toeters uit 

Budel-Schoot die het hoogste aantal punten wist 

te schieten. Daarmee werden maar liefst drie 

carnavalsverenigingen gekroond met een Koningstitel. 

De volgende editie van het prinsschieten staat op de 

planning voor zaterdag 2 september 2023.

Prinsenschieten
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Verbroederingsbal

8e editie Cranendoncks Verbroederingsbal
 

Na twee jaar afwezigheid kon dit jaar dan eindelijk het 

Cranendoncks Verbroederingsbal weer plaatsvinden. En hoe! Duizenden 

feestgangers genoten van het gezelligste carnavalsfeest van Brabant.

 

Zaterdag 26 november was het tijd voor de 8e editie van het 

Cranendoncks Verbroederingsbal. Het was weer een grandioos feest. 

DJ Hardy opende op 19.00 uur het feest, waarna artiesten als 

Frans Duijts, PartyfrieX, Vieze Jack, Lamme Frans en 

Buren van de Brandweer de avond vulden. De avond werd om 01.00 uur 

afgesloten met een spectaculaire eindshow.

 

Dit jaar werd er voor het eerst feest gevierd in een nieuwe festivaltent van wel 

32,5x80 meter. Dit kan natuurlijk niet waargemaakt worden zonder vele 

helpende handen. Diverse verenigingen uit de omgeving helpen bij de opbouw 

van dit evenement en krijgen hiervoor natuurlijk ook een mooie vergoeding. 

Zo helpen we elkaar!

 

Het Cranendoncks Verbroederingsbal heeft als doel om de diverse 

carnavalsverenigingen in de omgeving te ondersteunen in de vorm van 

extra prijzen- en startgeld. Vorig jaar kon er helaas geen 

Cranendoncks Verbroederingsbal plaatsvinden, maar alsnog heeft de 

organisatie een cheque t.w.v. 555 euro uitgereikt aan de Jeugdoptocht in 

Budel. ‘’We vinden het geweldig om de (jeugd-)groepen te kunnen steunen en 

we hopen dit jaar weer alle optochten in de omgeving een extraatje te kunnen 

geven.’’, aldus de organisatie.

 

De organisatie kijkt terug op een geweldig Cranendoncks Verbroederingsbal en 

wenst iedereen een heel fijn carnavalsseizoen!

 

Uitreiking Cheque 2021

Editie 2022



C.V. de Toeters 2023  |  30

Sleuteloverdracht 2022
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Boerenbal
Boer Bart & Boerin Janneke

Zaoterig 21 januaori - 21.00 uur

De Reinder, Schoët

20221201_Toeters_BB_Poster_v3.indd   120221201_Toeters_BB_Poster_v3.indd   1 13-12-22   21:4113-12-22   21:41
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Bonte Avonden

Per persoon kunnen maximaal 10 entreekaarten worden gekocht! 

Dit geldt voor iedereen. 

De Bonte Avonden beginnen stipt om 19:45 uur in De Reinder in 

Budel-Schoot en een kaartje kost € 11,-.

Kaartvoorverkoop: 

Zondag 15 januari 11:00-12:30 uur Café De Sport

Vrijdag 20 januari 19:00-20:30 uur Café De Sport

Bonte Avonden 2023 op donderdag 
en vrijdag
 

De bonte avonden van C.V. de Toeters vinden dit jaar 

plaats op:

donderdag 26 januari 2023 en vrijdag 27 januari 2023. 

Aanvangstijdstip: 19:45 uur

Ook nu weer met veel artiesten van eigen bodem. 

Tonpraters, dans, acts, zang en nog meer… 

Het geheel wordt muzikaal ondersteund door 

dj Jens van Leeuwen die ook de afterparty op beide 

avonden verzorgt. 

Als speciale gasten zijn er dit jaar drie tonpraters: oude 

rotten in het vak Tom van Osch en Jasper van Gerwen 

en de nog zeer jonge deelnemer van de Carnavals Cup 

Cranendonck 2022, Tigo Compen.

Zoals bij veel activiteiten is er een tijd van komen en 

een tijd van gaan. We nemen dit jaar afscheid van twee 

groepen die al jaren het publiek vermaakt hebben met 

hun gevarieerde acts: 

Oet Schôt en We Méle. Zorg dat je erbij bent als ze voor 

de laatste keer te zien zijn op onze bonte avonden en 

geef ze hun welverdiend laatste applaus!
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Eerste editie Carnavalscantus bij 
C.V. de Toeters

Begin 2022 stond de organisatie van de Cantus al in de 
startblokken echter .... werd het wachten op de proef 
gesteld. Toen de geluiden van uit het bestuur dan ook 
doorkwamen dat er in het weekend na Hemelvaartsdag 
allerlei activiteiten georganiseerd zouden gaan worden 
was iedereen van de organisatie super enthousiast om 
alles in het werk te stellen om een geweldige eerste editie 
van de Cantus te gaan opzetten. DJ Siem, We Méle, 
de Tri-Jo’s en De Boerenjongens werden benaderd om 
het toekomstige publiek op deze avond, in verschillende 
samenstellingen, te vermaken. Iedereen reageerde super 
enthousiast, ook op de liedjes die de organisatie had 
uitgekozen. Op de achtergrond werd ook contact gelegd 
met de drie mannen van Versleten Werk en ook met
Jan Biggel konden we concrete afspraken maken. 

De voorverkoop vond online plaats. Toevallig (of niet) 
vond er juist op dat moment een storing bij de Rabobank 
plaats. Zou de gigantische drukte bij de voorverkoop de 
oorzaak van de storing zijn? Samengevat, binnen 
10 minuten was de zaal vet uitverkocht. 

Op zaterdag 27 mei ging de zaal tijdig open en werden de 
eerste pitchers gevuld. Wat zou de avond precies gaan 
brengen? Voor velen was het een allereerste Cantus 
(zelfs voor een aantal personen van de organisatie). 
Bij aanvang van de avond had het presentatieduo 
Mark Bogers en Frank van Leeuwen geen enkele moeite 
om de gehele zaal uit volle vorst “het Wilhelmus” 
te laten zingen. Vanaf dat moment zat het tempo, 
de muziek en de gezelligheid meteen in de zaal. Het werd 
echt één meezing (en meedrink)spektakel. Tussendoor 
werden er door de aanwezige “scheidsrechters” wel wat 
overtredingen gezien waarbij de straf op het podium 
afgehandeld werd. Menig straf-atje werd genuttigd, 
waarbij het “Atje Speciaal” bij menigeen zal blijven 
heugen. 

Tijdens het programma genoot ook Jan Biggel van de 
sfeer. Hij nam plaats op het kleine podium wat was 
ingericht als ouderwets gezellige huiskamer. Het was voor 
hem dan ook niet heel moeilijk om de gehele zaal 
“os moeder zeej nog” te laten zingen, de zaal ging uit zijn 
dak! Toen het dak enigszins hersteld was kwamen de 

heren van Versleten Werk op het podium en zij kregen 
met hun nummers (Ober zet’r hie nog (g)enne neer / 
Krju / en een nieuw Schoots carnavalsnummer) het dak 
er wederom eraf! Toen de cantus ten einde kwam kon 
DJ Siem nog even gas geven en bleef het nog lang 
gezellig in De Reinder.

Na de eerste editie werd al vlug duidelijk dat er het 
komende jaar een vervolg gaat komen. Op zaterdag 
28 januari wordt De Reinder weer omgetoverd tot een 
Cantuszaal en staan de tafels en banken weer gereed om 
iedereen een prima plaats te kunnen geven om lekker mee 
te kunnen zingen. Onze lokale artiesten hebben gelukkig 
weer toegezegd waarbij ook Aad van Leeuwen (Versleten 
Werk) een aantal nummers voor zijn rekening neemt!

Een aantal nummers van vorig jaar zullen weer samen 
gezongen gaan worden maar zéér zeker ook heel veel 
nieuwe nummers. 

De voorverkoop vond reeds plaats op zaterdag 
26 november. Op de website www.carnavalscantus.
nl is natuurlijk de laatste informatie terug te vinden en 
logischerwijze houden we iedereen via de socials op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is ook te lezen 
hoe laat de zaal open gaat en hoe laat het een en ander 
gaat beginnen!

Wij hopen natuurlijk op wederom een geweldige 
avond waarbij zang, meezingen & gezelligheid weer de 
ingrediënten zijn voor deze avond.
Wij hebben er in ieder geval weer super véél zin in!

De Cantuscommissie

Carnavalscantus
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Jong Boeren Brunchbal
CV de Toeters

jong nederland
presenteren het

MINI

BAL
BOEREN

en

ZONDAG 29 JANUARI
OM 14.11 IN DE REINDER

IN BUDEL-SCHOOT
MEER INFO: CVDETOETERS.NL | JNBS.NL
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Vrijdagavondbal 2022

Vrijdag 17 februari
20.00 uur in de Reinder

Gratis

entree Vol = vol

dj Thijs Bakermans

minimale leeftijd 16+
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Vrijdag 17 februari
20.00 uur in de Reinder

Gratis

entree Vol = vol

dj Thijs Bakermans

minimale leeftijd 16+
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Carnaval Familie Matinee 2022
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Toeterbal 2022

CV de  Toeters  Presenteer t

Zondag  19 februar i  2023 van  10 :11 tot  12 :11

Kiekt Nè Zoe Naow 
Ontb i j t

0-6  jaar  Gratis              6-16  jaar  2  penn ingen              > 16  jaar  3  penn ingen

Aanmelden  kan  v ia  ontb i j t@cvdetoeters .n l  o f  cvdetoeters .n l
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Sta jij hier volgend jaar op deze pagina te shinen?
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Meld je nu aan via
www.cvdetoeters.nl

Meld je aan voor de optocht van 2023!
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  Onze Scepter is schitterend gerestaureerd !!

 De scepter van C.V. de Toeters wordt vanaf het Prinsenbal door de nieuwe 

 Prins van Toeterland meegedragen tijdens alle carnavalsactiviteiten. 

 Tijdens de carnavalsdagen zwaait de Prins spreekwoordelijk de scepter 

 over Toeterland nadat de burgemeester de sleutel heeft overhandigd.

 Door de jaren heen zijn er verschillende scepters in gebruik geweest. 

 Prins Gert-Jan I was in 2011 de eerste Prins die de huidige scepter in 

 ontvangst mocht nemen. Door de jaren heen was er natuurlijk in al het 

 feestgedruis slijtage ontstaan en was de scepter toe aan een grondige 

 opknapbeurt.

 Toon van Moorsel (afgelopen jaar samen met Marja zeer verdienstelijk 

 onderscheiden als Lid van de Orde van Oranje-Nassau) heeft de taak 

 op zich genomen de scepter grondig te restaureren en afgelopen zomer 

 tijdens een BBQ bij hun achter in de tuin werd het verrassende resultaat 

 overhandigd aan de huidige Prins Ivo I. 

 Sprakeloos en emotioneel werd het resultaat door iedereen bewonderd. 

 Hij is schitterend geworden. TOON BEDANKT !! 

 
 De toekomstige Hoogheden van C.V. De Toeters kunnen hem nog vele jaren met trots   

 meedragen!
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Gerestaureerde Scepter

 Beste Toeters en Toeterinnekes,

 Na een aantal jaren van onzekerheid hebben wij er vertrouwen in 

 dat dit seizoen eindelijk weer alle carnavalsactiviteiten in Toeterland  

 door kunnen gaan.

 De Prinsengarde van Budel-Schoot heeft er enorm veel zin in 

 en wenst iedereen en met name Prins Ivo I en Prinses Rian samen  

 met hun Adjudanten Patrick en Teun, Jeugdprins Stan, 

 Jeugdprinses Daphne, Jeugdadjudanten Nikki en Myla en 

 Jeugdvorst Aiden van C.V. de Toeters een prachtig Carnaval toe.

 Alaaf

Prinsengarde
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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

Jeugdhoogheden 2023

Luuk Hoomans & Sophie Stevens  2019

Adj. Yente Fransen

Luuk van Seggelen & Adj. Riley Neijssen  2020

Luuk van Seggelen & Adj. Riley Neijssen  2021

Sill Hoomans & Nynthe Horsten     2021

Adj. Wes Fransen (Bs De Wereldwijzer)

Stan Stevens en Daphne van Kuijk  2022

Adj. Nikki Korten 

Eregalerij Jeugd
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Jeugdhoogheden 2023

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

Prins Ivo en Rian Stevens   2022

 

Eregalerij Prinsenparen
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Deze krant wordt mede mogelijk 
gemaakt door:

ABC Hekwerk
Antiekhandel van Leest
Arie Houbraken Grondverzet
Autoschade Frans Aarts
Autoschade Schrurs
Autoservice van Deursen BV 
Autoservice Kees / Super bedrukt
Beerten Keukens
Café Quincy
Ceelen Security
De Reinder
EBM Totaalinrichting
Foto Rooijmans
Grondwerken Beerten BV
Inxpress Nederland
Beerten Haardendesign
Lasadviesbureau Rutten
Ook anders!
Pieter Briels Tegelwerken
Stoombierbrouwerij De Pimpelier
Rob Ras Tuinrealisatie
Slaapcenter Verweijen
Slagerij Neeskens
Slijterij Scholten
Cafetaria ‘t Schootje
Stookservice Budel
Umans-Winters Tankstation
Van Fulpen Automaterialen
Verhoeven Verhuur & Handelscenter
Vocotec Installatietechniek
Ward’s Wijnwereld
Wyczisk Goudsmid-Juwelier 
Zo Groen

Airflow
Assuplan
Autobedrijf Feijen
Bakkerij De Jong de Echte bakker
Beerten Bedrijfsruimtes B.V.
Beerten Bouwmaterialen B.V.
Bloemsierkunst Rutten
Borduurstudio Budel
Bouwcenter Budel
Bosch Electro-Service
Brabant Totaal Afbouw
Café zaal de Wielerbaan
Darkness Entertainment

De Bonte Os
De Budelse Packaging en Print
De Coockpit
De Laat Auto’s Budel
De Staalneuzen
EB Laser
EPH Hamont
Feijen Metaaltechniek BV
Bike Totaal Vlassak
Kuppens Infra BV
Mike Verberne glas- en montagebedrijf
Grensstreek Architecten
HAC Weekblad
Heuvelmans Taxi
Inter-Mill (John Govers)
Jimny Parts
John Jaspers Archtitectenbureau
Jong Nederland Budel-Schoot
Jumbo Hesselberth
Kapsalon Haar en Hem
Klimatro BV
Kraus Recycling
Mr. Piepers
Nieuwendaal Uurwerkspecialisten
Paardenhouderij Looymans
Peeters Beveiliging
Praxis Budel
Presention
Prowise
Rens -x- Ontwerp
Rovo Houthandel

Sponsoren
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Rooymans Neckwear BV
Sebu Tegelwerken
Slagerij Twan Ras
Stomerij De Kim
Storage World Budel
Thijs van Dommelen Grondwerk/Bestrating
Van der Straaten Makelaardij
Van Horne Brandstoffen BV
Vlassak BV

Akropolis Grieks Restaurant
Autobedrijf Wesley Swinkels
Autobedrijf Twan van Mierlo
Autobedrijf Van Den Broek
Boy Jansen Uitvaartverzorging
Café Bar Biljart Zaal “De Sport”
Café de Capucijner
Café de City bar
Castelli
CSB installatietechniek BV
Damen Beletteringen 
De Zaak vol Smaak Carry van Rooij
Different Doors
Distriheat
Fitness & Tuinmeubelen Specialist
Hecht Metaaltechniek
Hoomans Stucadoorsbedrijf
Houben Reinigingstechnieken
Jos Saes Party en Verhuurservice
Kremers Installatietechniek
Meppelink Klauwverzorging

PVC Vloeren Specialist
Riks de Jong / Steroma
Smart Solar Scheffers
Secure-U
Stucservice Holland
Trienekens Boleij Administratie &     
    Bedrijfsadvies
Toine Jongen Schilderwerken
Upstairs
Veldsink - Van Hunsel & Govers 
Verhagen Dak en Montagetechniek
W&G Brinkhorst Best
WSS Audio & Light
Rabobank

Budelse Brouwerij BV
DES Service en Onderhoud
JKB Transporttechniek b.v.
MCC installaties
Multi-Service
Plus Dennis van Moorsel
Stevens Televisies
Thomashuis Budel-Schoot
van Deurzen Heftrucks

Sponsoren
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In Memoriam

In memoriam 
(1942-2022)

Ex Prins Jan Rutten
C.V. de Toeters 1972
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Jaarprogramma 
2023

Voorverkoop Bonte Avond
15 januari 11:00-12:30 uur Café De Sport

20 januari 19:00-20:30 uur Café De Sport

Boerenbal
21 januari 21:00 uur De Reinder

Bonte avonden
26 januari aanvang 19:45 uur De Reinder

27 januari aanvang 19:45 uur De Reinder

Carnavalscantus
28 januari inloop 19:11 | start 19:49 uur De Reinder

Mini Boerenbal
29 januari aanvang 14:11 uur De Reinder

Receptie Hoogheden
5 februari aanvang 15:00 uur De Reinder

Festibal
17 februari aanvang 20:00 uur De Reinder

Zaterdagavondbal
18 februari aanvang 20:00 uur De Reinder

Kiekt Nè Zo Naow Ontbijt
19 februari aanvang 10:11 uur De Reinder

Grote Bonte Optocht
20 februari start 14:11 uur

Optochtbal
20 februari aanvang na de optocht De Reinder

Prijsuitreiking
20 februari aanvang 20:00 uur De Reinder

Toeterverbranding
21 februari aanvang 20:00 uur Café De Sport


