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www.rabobank.nl/lvcm

Tijdens de carnaval kom je 
ons overal tegen!

Ook tijdens de carnaval kun je jouw bankzaken 
24 uur per dag regelen via www.rabobank.nl/lvcm

Dichtbij, Betrokken en Toonaangevend.

Een geweldig carnaval voor iedereen. 
Dat is het idee.

We vieren het namelijk graag samen met jou.
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Beste Lezers,

Voor u ligt het nieuwe Baggeblad, dat weer vol staat met 
leuke stukjes en vooral veel foto’s. Er wordt terug geblikt 
op het vorige carnavalsseizoen, maar er wordt ook vooral 
naar voren gekeken, naar wat er dit jaar ons allemaal te 
wachten staat.
Dit allemaal onder leiding van Prins Hans dun urste, Prinses 
Lisette en Narrin Emma.

We hebben dit jaar een oude traditie hersteld. Sinds 1982 
hebben we weer een nar in ons midden. We willen deze 
traditie verder voortzetten door elk jaar weer een nieuwe 
nar te kiezen. Dit allemaal om de jeugd meer bij te carnaval 
te betrekken.

Dat Prins Hans dun urste en Prinses Lisette tot ons nieuwe 
Prinsenpaar zijn verkozen was voor menigeen een grote 
verassing. Vooral omdat zij al lid zijn van de carnavals- 
vereniging. Hieruit blijkt dat je gerust lid kunt worden 
van de carnavalsvereniging zonder dat je al een bepaalde  
functie hebt bekleed. 
We hebben weleens mensen benaderd om lid te worden 
van onze vereniging, maar dan kregen we soms de reactie 
van “eerst wil ik iets worden voordat ik lid wordt”. 
Met andere woorden, sommigen zijn bang dat, als je lid 
bent van de vereniging, je niet meer in aanmerking kunt 
komen voor prinsenpaar of boerenpaar. Maar dit jaar blijkt 
dat dat dus niet het geval is.
Als je de carnaval in Langenboom een warm hart toedraagt, 
schroom dan niet en wordt lid van de carnavalsvereniging. 
Met voldoende leden kunnen we er voor zorgen dat de  
carnaval in Langenboom tot in lengte van jaren blijft  
bestaan.

Als ik verder in de toekomst kijk dan staat er over enkele  
jaren een lustrum voor ons om te vieren. In het carnavals  
seizoen 2016-2017 hopen wij ons 55-jarig bestaan te  
vieren. Hiervoor is al een jubileumcommissie opgericht.
Hoe en wanneer we dit jubileum precies gaan vieren, gaat 
deze commissie uitzoeken en daar zullen we ter zijner tijd 
op terug komen.

U ziet de carnaval in Langenboom bruist en dat hopen we 
zo te houden.
Kom en maak deel uit van carnaval, maak plezier en geniet 
van alle leuke dingen die carnaval te bieden heeft.

Ik wil Prins Hans dun urste, Prinses Lisette en Narrin Emma, 
boerenpaar René en Yvonne en hun getuigen Paul en Ans 
maar ook heel Langenboom, een spetterend carnaval  
toewensen met heel veel plezier.

Carnaval is een feest voor en van iedereen.
Carnaval vier je tenslotte met z’n allen. 
Geniet ervan!

Jan van Kuppeveld
Voorzitter C.V. De Verkuskoppe

De voorzitter aan het woorD
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wat KoM Je aLLeMaaL teGen in onze Krant

Commissie Kofferbakverkoop Pronkzitting commissie  Commissie dansmariekes
Jan van Kuppeveld(sr)   Ellen Hendriks    Yvonne Slaats
0486-432195    0486-431952    0486-424243
Krantencommissie   Jan van kuppeveld (sr)  Public relations
Marleen Selten   (kaartverkoop)    Dimitri van Hal(ook voor LOM)
0486-431994    0486-432195    prverkuskoppe@gmail.com
Boerencommissie   Commissie Prinsenwagen Website CV de Verkuskoppe
Marga Nooijen   Pascal Slaats    www.verkuskoppe.nl
0486-432356    0486-424243    Twan Toonen
Technische commissie  Commissie optocht  Secretariaat
Wally hendriks    Henk Selten    verkuskoppe-secr@hotmail.com
0486-431952    0486-431994    Yvonne Toonen
Krasse Knorre commissie  Commissie gebedsdienst  Financien
Ellen Hendriks    Marga Nooijen   Mark Nooijen
0486-431952    0486-432356    0486-432356
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waar kunt u ons vinden:

www.verkuskoppe.nl
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Facebook:
de verkuskoppe langenboom

42. Krasse Knorre
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Voor al uw voorkomende loon-
grond- & gewasverzorgings-

werkzaamheden.

In de ruimste zin van het 
woord, zijn weer gaarne bereid 
om àlle denkbare werkzaam-

heden voor u uit te voeren.

Voor informatie bel:
(0486) 45 12 74 
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ereleden
Thijs Reinen
Cor Reinen
Tinie Bardoel

ereParen
Herman en Marietje de Klein
Kees en Nellie de Klein
Frans en Francien Meulepas
Piet en Mieke van Kuppeveld

BeStUUr
Jan van Kuppeveld (voorzitter)
Yvonne Toonen (secretariaat)
Mark Nooijen (penningmeester)
Pascal Slaats
Lisette Lukassen

inStrUCtriCeS
Sanjee van Lanen-Biemans
Jacqueline Thelosen

varKenSPootJe
Theo en José de Veth
Wim en Jacqueline de Jong
Jacques en Marina Hendriks
John en Anthoinette Verstegen

BeGeLeiDinG DanSGarDe
Namens de ouders:
Yvonne van den Heuvel
Anja Derks

Namens de Vereniging:
Yvonne Slaats

Prinsenpaar
Prins Hans d’n urste en 
prinses Lisette

narrin
Emma van Dinther

adjudanten
Jan van Kuppeveld en 
Linda de Groot
Twan en Yvonne Toonen

vorst
Wilant Wijdeven

President
Mark Nooijen

Freule
Marga Nooijen

DanSGarDe
Maud van Elderen
Lies van Kuppeveld
Esmée van den  Heuvel
Nienke van den Heuvel
Margo Voss
Fenna Thelosen
Fleur Rossen
Zoë van de Burgt

Anouk Rijkers
Semm Raijmakers
Luca Raijmakers
Marloes Derks
Leonie Derks
Nienke Hendriks
Amber Berends
Senna Kremers 
Meike van Noye
Emmi vd Horst
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                                Cv De verKUSKoPPe
LEDEN
Bets de Klein
Wally en Ellen Hendriks
Henk en Marleen Selten
John en Henrita Bens
Jan en Henny van Kuppeveld
Stan en Anita Straatman
Mark en Marga Nooijen
Twan en Yvonne Toonen
Hans en Lisette Lukassen 
Wilant Wijdeven en Ilse Kuppen
Pascal en Yvonne Slaats
Dimitri van Hal en Marlein Vanhees
Frank Burgers
Carlo Raijmakers
Mark van den Elzen
Jan van Kuppeveld en Linda de Groot
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Opvallen?
Ook na de carnaval

media

reclame | drukwerk | websites

websites | reclame | belettering | drukwerk

D’n Bogerd 19, 5453 KN  Langenboom

T 06 520 679 75   E info@orionmedia.nl   I www.orionmedia.nl

POWER EQUIPMENT

Met zijn robuuste 3 mm dik 
gepoedercoat stalen frame, 
onovertroffen wendbaarheid en 
duurzaam combi-maaidek (mulch 
en achterlossen in één) heeft u 
met de Husqvarna Rider een stuk 
degelijk Zweeds vakwerk. Er is al 
een Rider vanaf €2499,-

Dankzij Honda behoort tuinieren 
vanaf nu tot de mooie dingen van 
het leven. Met de Honda zitmaai-
er met een maaibreedte van 102 
cm en 122 cm belandt iedere 
grashalm in de opvangbak. Het 
gepatenteerde luchtstroomsys-
teem maakt dit allemaal mogelijk. 
Vangen zonder probleem. Ontdek 
een ontspannende manier om uw 
tuin te verzorgen.

Voor meer informatie gaat u naar de site www.butsmeulepas.nl of kom langs

Alles voor tuin en park
FYSIOTHERAPIE LANGENBOOM 

wenst u een fijne carnaval !!  Alaaf !!

Zeelandsedijk 41, 
5453 RJ Langenboom, 

Tel: 06-20 49 50 56
 www.fysiotherapie-langenboom.nl

Na de carnaval weer fit worden? 
Bel voor een afspraak.
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Allereerst willen wij iedereen (nogmaals) bedanken die het 
afgelopen jaar er aan hebben bijgedragen om ons prinsenjaar tot 
een bijzonder en geweldig jaar te maken. Wat hebben we veel 
leuke dingen mogen doen en mee mogen maken. 

Hierbij een korte samenvatting van ons jaar als Prins en Prinses!
Ons jaar begon allereerst natuurlijk met de spannende tijd naar 
het prinsenbal toe, daarna onze prinsenreceptie. Met vele 
bekenden hebben we daar een mooi feestje van gemaakt. Dan 
volgen de recepties van onze “collega” verenigingen. Het is 
nauwelijks te beschrijven wat voor een leuke tijd je dan hebt met 
mensen die je, tot dat moment, niet of bijna niet kende. Je bouwt 
zo’n enorm leuke band op met elkaar. Dan volgen de 
krasseknorre en de pronkzittingen. Al die mensen die zoveel tijd 
vrij maken om een mooie avond in elkaar te zetten voor ons, 
maar natuurlijk ook voor iedereen in Langenboom. Daarna de 
geweldige afterparty’s  met toch wel als één van onze 
hoogtepunten het nachtelijke bezoek aan de bakker, samen met 
boer Wim naar zijn getuuge Johnny, wat was dat ontzettend leuk.

Dan komt de carnaval in zicht. Eerst de sleuteloverdracht met 
onze  “collega” prinsenparen en dan heel snel door naar Bens 
waar ons de zoveelste verrassing staat te wachten….we gaan op 
de motor de zaal binnen, waar we in een haag van enthousiaste 
mensen worden onthaalt. Het feest kan beginnen!!! En dan 
carnavalsmaandag, wat een topper! Op de prinsenwagen door 
Langenboom. Wat heeft iedereen er toch weer werk van 
gemaakt. En dan bijna bij Bens aangekomen staat daar onze 
vriendengroep met een prachtig spandoek op het balkon met de 
tekst “Meedoen aan d’n optocht, wan getob. Gewoon op t 
balkon, en gas derop”.

Maar dan komt toch echt het eind weer in zicht. Dinsdag na de 
boerenbruiloft nog één keer een mooi feestje om het af te leren. 
Helaas moet om elf over elf de sleutel van het Verkuskopperiek 
toch echt weer ingeleverd worden. Het einde van een 
onvergetelijk jaar. 

Maar natuurlijk geen eind zonder onze lijfspreuk

Jan en Linda

Ex-prinsEnpaar 2013
PrinS Jan v en PrinSeS LinDa

Gin getob, mar gas derop!

Wij bedanken alle adverteerders ENnatuurlijk ook onze begunsti ger:

W. van Schayik BV
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Verhuur van pagodetenten
en alu - frame tenten

tevens verhuur van vloeren/ meubilair
en toiletwagens

  

 
Postbus 6 5453 ZG  LANGENBOOM

TEL: 0486 - 431959
www.rinico.nl

Markt 15, 5451 BS  Mill, 
Tel: 0485-451625, Fax: 0485-455376

Wensen alle Verkuskoppe unne plezierige carnaval 
met veul leut en schik.

Markt 15, 5451 BS  Mill, 
Tel: 0485-451625, Fax: 0485-455376

Wensen alle Verkuskoppe unne plezierige carnaval 
met veul leut en schik.

Markt 15, 5451 BS  Mill, 
Tel: 0485-451625, Fax: 0485-455376

Wensen alle Verkuskoppe unne plezierige carnaval 
met veul leut en schik.

Markt 15, 5451 BS  Mill, 
Tel: 0485-451625, Fax: 0485-455376

Wensen alle Verkuskoppe unne plezierige carnaval 
met veul leut en schik.

Markt 15, 5451 BS  Mill, 
Tel: 0485-451625, Fax: 0485-455376

Wensen alle Verkuskoppe unne plezierige carnaval 
met veul leut en schik.
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ProCLaMatie

Ik Prins Hans d’n 1e , Prins van ut Verkuskopperiek. Buitendienstmedewerker van de gemeente Grave. 
Verzorger van de SESfamilie, lid van de SESveteranen, servicekanon bij TCL,  wonend in de Wilgenlaan an d’n 
Boskant.

Maak bij de gratie van mien Prinses Lisette onze kiender Jari en Nikki onze adjudanten Jan en Twan, hun 
derkes Linda en Yvonne, narrin Emma, de vurzitter, de vorst, de freule, de weules, de road van elf en hun 
dames, de dansmariekes en muzikaal ondersteund dur de Herrieschuppers het volgende bekend.

Ten 11de     Di joar dan wel un ouwer prinsenpaar
                   in de kroeg zien wij altied ut latste kloar

Ten 10de     Dun dagwinkel is wer open
                   mar dan moeten we ok doar ons bodschappe goan kope

Ten 9de       Onze narrin Emma is un heerlijke meid
                   met haar beleven we un geweldige tijd

Ten 8ste      Met onze adjes Twan en Jan en derkes Yvonne en Linda hebben we het zeker niet slecht
                   want die houwe ons wel recht

Ten 7de       Met nar Jurre, prinses Emmi en onze jeugdnar Stijn
                   zal het een carnaval worden gezellig en met veul gein

Ten 6de       Bij de heren en dames van SES zit het wel goed
                   Jari en Nikki verdedigen en scoren zoals het moet

Ten 5de       Bij ons in de graaf duut ut ut pienst
                   met de carnaval ben ik buitendienst

Ten 4de       Wij vinden het geweldig um verzorger van de selectie en leidster van de dames te zijn
                   want met ons lupt ut as un trein

Ten 3de       Al is in Overasselt bij Derks de winkel open
                   met carnaval moet mar iemand anders harder lopen

Ten 2de       SES, TCL, de CV en de kroeg
                   wij hebben ieder weekend wel iets vur de boeg

Ten 1ste       Carnavalszaterdag is bij dun Bens un geweldig feest
                    jong en oud goan hier dan tekeer as een beest

                     En tot slot onze lijfspreuk:    Un goei humeur, gin geleur, wij goan erveur  
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Ik ben Hans Lukassen 3e zoon van Thé en 
Tonnie Lukassen-Berends. Ik werd geboren 
aan de Dorpsstraat op 15 november 1962 
maar omdat ik wat weken te vroeg was ging 
ik naar het ziekenhuis in Boxmeer om op 
gewicht te komen en dat is tot op heden goed 
gelukt. Ik heb 2 broers Pieter en Geert die ook 
in Langenboom wonen.

Na de lagere school ben ik naar de MAVO in 
Mill gegaan waar ik 4 jaar gezeten heb. Helaas 
moest ik die verlaten omdat ik twee keer in de 
3e bleef zitten. 

Hierna ben ik naar de L.T.S. gegaan waar ik 
de opleiding installatietechniek met succes 
heb afgerond. Al snel had ik een baantje 
bij Verberk in Langenboom en heb daar 4 
maanden gezandstraald  met toenmalige 
collega Henk de Veer. In november werd 
ik opgeroepen voor militaire dienst waar 
ik TOW-schutter was. Ik was gelegerd in 
Oirschot. 

Na mijn diensttijd heb ik 18 jaar tussen de 
paprika’s bij de Gebroeders Delpeut gewerkt. 
Vanaf 2001 werk ik bij de buitendienst van 
de gemeente Grave waar ik al 12,5 jaar met 
plezier werk.

Ik ben Lisette Lukassen van Sambeek, geboren 
op 8 november 1963 aan de Hogeweg in 
Escharen. Jongste dochter van Huub en Cisca 
van Sambeek-Claassen. Ik ben opgegroeid 
met 4 broers en 2 zussen. Een lekker druk en 
gezellig gezin.

Mijn schooltijd begon in Escharen op de 
‘Ester’. Daarna ging ik naar de Mavo in Grave 
‘De Griend’ wat nu het huidige Merletcollege 
is. School was niet zo mijn ding. Ik heb dan 
ook zo lang mogelijk over de MAVO gedaan 
maar toch nog goed afgesloten .Verder leren 
was voor mij geen optie. Ik had vrij snel werk 
in Overasselt bij Bakkerij en Supermarkt  
Derks, waar ik nu al 31 jaar werk met  veel 
plezier.

ff voorstellen prinsenpaar 2013-2014
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We kregen verkering in november 1979. In 
1985 kochten we ons huis aan de Wilgenlaan 
waar we nu nog steeds wonen. In 1992 zijn 
we getrouwd.  In april 1995 werd  Jari geboren 
en in mei 1997 Nikki. 

Toen ik Hans leerde kennen ging hij net bij 
de selectie van S.E.S. voetballen. Aangezien 
ik al een tijdje rondliep met de gedachte om 
te gaan voetballen dacht ik, laat ik dat maar 
mooi in Langenboom gaan doen. Dan zie ik 
Hans tenminste vaak genoeg. Achteraf een 
goede zet geweest. We komen er nog steeds 
heel veel. Natuurlijk ook omdat Jari en Nikki 
erg fanatiek zijn in het voetballen.

Wat ons sociale leven betreft oftewel  onze 
hobby’s komen we niets te kort. Veel samen 
op het voetbalveld, Hans als verzorger en 
lid van de veteranen en Lisette als leidster 
bij Dames 1. Ook draaien we samen 
kantinedienst op zondag en natuurlijk als 
vaste supporter.  

Verder zijn we al enkele jaren lid van de 
carnavalsvereniging  wat we erg gezellig 
vinden. Maar natuurlijk is het ook een 
vereniging waar meer bij komt kijken als 
alleen maar feesten. Verder drinken we ook 
graag een pilsje met vrienden en bekenden bij 
D’n Bens.

Of carnaval vieren in ons bloed zit dat weten 
we wel zeker. Huub van Sambeek is maar 
liefst 4 keer prins geweest en Lisette was in 
de 6e klas jeugdprinses met als jeugdprins 
Paul Bisseling. In de jeugdjaren dat Hans thuis 
woonde werd er ook altijd meegedaan met de 
optocht en ging hij met zijn ouders en broers 
carnaval vieren bij ’t Huukske’. 

Op latere leeftijd vierden we natuurlijk 
ook carnaval met de vrienden. Hele 
verkleedpartijen op zaterdagavond wat 
meestal wel slaagde. Met de ‘Boskant’ 
hebben we ook jaren meegedaan met de 
optocht dat was altijd geweldig en jaren 
wonnen we de 1e prijs. 

Dit jaar zal het wel een carnavalsjaar worden 
met een speciaal tintje dat weten wij wel 
zeker. Tot slot wensen wij iedereen een 
geweldig carnavalsseizoen en hopelijk tot 
ziens allemaal. 

Un goei humeur, gin 
geleur, wij goan er veur

Hans en Lisette Lukassen
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Wij, familie van het prinsenpaar,  zijn de back-up Raad van 11 genaamd: Van de familie moet tut hebben: Unne goeie road is duur! 
Hans en Lisette hebben het tot nu toe nog allemaal goed bij kunnen benen, want bij ons in de Graaf hebben we nu het ideale 
Prinsenpaar, oh nee, hier in Langenboom.

Ten 11e: Jawel het is traditie bij Hans en Lisette, om de eerste keer te weigeren en de tweede of derde keer als zij dan ja zeggen, dan 
gaan ze er helemaal voor. Het klinkt ons als familie niet vreemd in de oren, het is net zoals bij THE second love story. Ook ditmaal 
zullen ze van hun jawoord zeker geen spijt krijgen.

Ten 10e: Ze hebben al eerder proefgedraaid met de vrienden. Hans en Lisette waren toen het Prinsenpaar en de rest ging als 
dansmarieke. Misschien krijgen we nu dan het dansje te zien wat toen ontbrak. Daarom een oproep aan alle dansmariekes om 
tijdens de carnaval er flink op los te dansen.

Ten 9e: Het is een goed getraind paar. Ze hebben een top conditie opgebouwd. Hierbij denken we aan de wijnfeesten, Appelpop, 
verjaardagen, vakantie uitjes met vrienden, dan hebben we het nog niet gehad over de kantine  bij SES en het paviljoen bij T.C.L. 
poeh hee, dan weet je het wel.

Ten 8e: De Carnavalsvereniging is normaal gesproken gewend om via de achterdeur de feesttent te verlaten. Maar het Prinsenpaar 
heeft besloten om hiervan af te wijken.
Zij zullen beslist niet via de achterdeur de feesttent verlaten, maar altijd via het Cafe, door de voordeur, om er toch maar zeker van te 
zijn dat ze ook de after-party in het Cafe niet hoeven missen.

Ten 7e: Hans was vroeger altijd in de bossen te vinden.
Hutten bouwen, naar de Kuilen, cowboy-tje spelen of kastanjes zoeken.

Ten 6e: Hans moet voortaan ook zout strooien bij glad weer in de gemeente Mill. 
We zien het al voor ons. Dat betekent zout laden bij ons in de Graaf en dan Langenboom 2 keer rond. Dan is d’n bak leeg en moet hij 
weer terug naar de Graaf. Vette pech voor Mill. Wij willen Hans met klem adviseren een emmertje zout achter te houden voor thuis, 
want Lisette zal zich  de komende tijd wel regelmatig op glad ijs begeven. Of nie, Jari!

Ten 5e: En jawel, op de Prins in het Bejaardenhuis na, hebben wij hier bij ons in de Graaf, oh nee, in Langenboom, de oudste prins 
allertijden. He, oeh, da zodde toch nie zeggen? En dat brilletje, daar moeten jullie maar doorheen kijken.

Ten 4e: Inmiddels is Prinses Lisette ook 50 geworden en dat heeft ze geweten. Het was zichtbaar in Langenboom, 50 Sara’s zochten 
de weg naar de Wilgenlaan. De ontvangst was warm met wijn, bier en schrobbeler. Ook Hans kreeg het zeer warm van al dat 
vrouwelijk schoon en na de polonaise had iedereen het warm. Het was tevens een mijlpaal, samen 100+ 

Ten 3e: En dan de onthulling van het Prinsenpaar. Is het jullie ook opgevallen?
Wat een verschijning, Lisette in een prachtige Prinsessenjurk met panty’s, hakjes, sieraden en lippenstift. Maar oei Lisette, je hebt 
nog niet zoveel ervaring met jurken. Zorg ervoor na toiletbezoek, eerst die tent omhoog trekken, dan die panty omhoog en vooral 
niet te vergeten de jurk naar beneden. Want die tent was op zich ook een hele onthulling. 

Ten 2e: Hans als verzorger bij SES, zal je nu schitteren door afwezigheid. Maar je moet ook tijdens de carnaval je doel niet voorbij 
schieten.  We raden je aan de massage olie mee te nemen, mochten er tijdens het hossen krampen ontstaan dan smijt je er meteen 
olie tegen aan. Inkoppertje!!

Ten 1e: Lisette, niet alleen bij SES heb je een leidende functie. Maar ook hier kan jij je kwaliteiten toepassen. Zorgen dat er drank 
gescoord wordt en dat de lege glazen tijdig gewisseld worden. Begin maar vast, wij hebben het glas leeg. Mocht hier de tank leeg 
zijn, op de Wilgenlaan 4 hebben ze altijd grei zat.

We sluiten af met onze familiare lijfspreuk
Un goei humeur en wij hebben de primeur
Gin geleur wij geven kleur
Gullie got er veur en wij goan toch wel deur     

                     ALAAF

SPeCiaaL voor het PrinSenPaar 
De ProCLaMatie van De FaMiLie
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Festa en WLM
wensen jullie veul plezier!

Festa  WLM  winnaar Ondernemersprijs Gemeente Mill & St Hubert 2013

Thomasweg 36, 
5453 KJ  LANGENBOOM

Bjorn 06 - 11 528 897
Michel 06 - 54 321 815

dauphinstuc@gmail.com

gespecialiseerd in cementdekvloeren

Michel Dauphin 
Thomasweg 36
5453 KJ  Langenboom

Tel.0486-431026
Mob.06-54321815   

mdvloeren@home.nl

voor alle stucadoorswerkzaamheden

Thomasweg 36, 
5453 KJ  LANGENBOOM

Bjorn 06 - 11 528 897
Michel 06 - 54 321 815

dauphinstuc@gmail.com

gespecialiseerd in cementdekvloeren

Michel Dauphin 
Thomasweg 36
5453 KJ  Langenboom

Tel.0486-431026
Mob.06-54321815   

mdvloeren@home.nl

voor alle stucadoorswerkzaamheden

Wij wensen Hans en Lisette 

een fijne carnaval toe.

15



16

                                                                                                                    

PrinSenreCePTie      2013
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PrinSenreCePTie      2013
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M a r k h o o r  i s  e e n  v e e l z i j d i g  e n  h o o g  
g e k w a l i f i c e e r d  a d v i e s b u r e a u .  
 
W i j  d e n k e n  e n  w e r k e n  m e e  a a n  w a t  
b e d r i j v e n  b e l a n g r i j k  v i n d e n  v o o r  h u n  
l a n g e  t e r m i j n .  O m  a m b i t i e s  t e  
r e a l i s e r e n  z i j n  o n z e  s p e c i a l i s a t i e s :  
 
•  S t r a t e g i s c h e  d e n k d a g e n  l e i d e n  
•  Ve r n i e u w i n g s v a a r d i g h e d e n  t r a i n e n  
•  C o - m a n a g e m e n t  

Strategische denkdagen leiden   Vernieuwingsvaardigheden trainen    Co-management 
Missie   Merkbelofte    Mensen uitdagen  Stijlflexibiliteit    Ontlasten managers / directies 
Visie   Cultuur    Mensen verbinden  Co-creëren    Interim management 
Strategie  Reputatie    Mensen overtuigen  Kwaliteitscirkel    Interim bestuur  
Trends   Innovatie    Innovatie-assessment  Impact-assessment   Vernieuwingsprojecten leiden 
Businessplan  Haalbaarheidsstudie          Projecten ondersteunen 

    www . markhoor . com   info @ markhoor . com   

Stationstraat 12 Mill T 0485 - 470 419 • www.ixies.nl

iXies wenst oe une 
goeie carnaval toe!

iXies, een modezaak 
voor vrouwen. 
In de maten 42-56. 
Kleding die zorgvuldig 
is uitgezocht; vrouwelijk 
en toch stoer, klassieke 
en trendy kleding. 

tot ziens

Mi de carnaval zien

we gesloten, 

wij vieren ok mit!
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CarnaVaLs ZaTErDaG 2013
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Het kan
weer!
Zilvervloot 
Sparen

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

10%premie voor 10 jaar sparen

Roefs Financiële Dienstverlening
Berkenlaan 12
5453 KD Langenboom
T 0486 - 43 16 01
E roefsfindienst@hetnet.nl
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PROGRAMMA CARNAVAL

15-2-2014
1ste pronkzitting 

zaal Bens
aanvang 19.45 uur

21-2-2014
2de pronkzitting

zaal Bens
aanvang 19.45 uur

22-2-2014
3de pronkzitting 

zaal Bens
aanvang 19.45 uur

1-3-2014
Woordgebedsdienst 

kerk Langenboom
aanvang 18.30 uur

1-3-2014
Sleuteloverdracht
Myllesweerd Mill

aanvang 20.00 uur
aansluitend carnaval zaal Bens

2-3-2014
Jeugdmiddag

zaal Bens
aanvang 16.00 uur

3-3-2014
Carnavalsoptocht
aanvang 14.00 uur

voor meer info kijk op
www.verkuskoppe.nl

4-3-2014
Boerenbruiloft

aanvang 14.00 uur
voor meer info zie:

www.verkuskoppe.nl
23.11 uur sluiting carnaval
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www.huwijtimmerwerken.nl
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Lieve verkuskoppe,

Toen ik, alweer zo’n  37 jaar geleden, begon met vrijwilligerswerk, kreeg ik van mijn 
vader een wijze raad: ”Als je vrijwilligerswerk doet, doe dat dan omdat je iets wil 
betekenen voor anderen, verwacht nooit enig blijk van waardering, als je het daarvoor 
doet stop dan nu”.                                                    
Als je aan mij vraagt wat ging er door je heen toen ik op dat podium gezet werd, was het 
de raad die mijn vader mij toen gaf. 
Ik voelde mij ook wel ongemakkelijk. Niet omdat je voor een groep staat maar vooral 
het gevoel van dat je er niet alleen hoort te staan. Ik denk dat mijn voorgangers het 
misschien wel herkennen.  Je werkt als groep en iedereen is daarin belangrijk.
Men was bang dat ik niet zou gaan als ik iets vermoed had. Ik denk een  terechte zorg. 
Maar ik denk ook dat ik niet had durven weigeren. Ik realiseer mij goed hoeveel werk 
hier weer van vele vrijwilligers in zit. Ik denk een nachtmerrie voor de boerencommissie.
Het gevoel van ongemakkelijk gaat voorbij als je uiteindelijk ziet of hoort wat men 
allemaal in scene gezet heeft om dit te realiseren. De zaal die volstroomt met mensen 
die in dit complot zaten en allemaal de moeite namen om te komen.
Ik was thuis de verjaardag van onze zoon Kim aan het vieren. Ik kreeg bericht van een medebestuurslid van de Scouting dat 
die avond het boerenbruidspaar gekozen zou worden. Of dat ik mee wilde gaan, waarschijnlijk ouders van een van onze leden. 
Natuurlijk, ik wist namelijk niets van een verkiezing die plaats zou vinden en liet de gasten achter met het idee dat ik na de felicitaties 
weer terug zou zijn. 
Terugkijkend voelt het goed. Mijn dank gaat uit naar de mensen die de moeite genomen hebben mij te nomineren. Deze moeite is al 
waardering genoeg. Ook alle felicitaties en kaarten die je zelfs uit onverwachte hoeken krijgt. 
Mijn vader had gelijk. Verwacht het nooit. Maar als we allemaal eens de moeite nemen om vrijwilligers te bedanken doet het wel 
goed. Ik kan het weten.
     Christel Vriens

Hallo, mag ik me even voorstellen,               
ik ben Emma van Dinther, dochter van Bert van Dinther en Ria Theunissen en zusje van Marleen. 
Ik ben geboren op 9 juni 1993 aan de Graspeel in Zeeland, maar woon nu bijna 5 jaar in D’n Tip in 
Langenboom.
Mijn basisschooltijd heb ik doorgracht op basisschool ’t Oventje in Zeeland.
Daarna heb ik 4 jaar op het Merlet College in Mill gezeten en zit nu in het laatste jaar van de 
kappersopleiding in Eindhoven. Ik heb vorig jaar al mijn kappersdiploma behaald maar doe nu nog 1 jaartje om nog wat hogerop te 
komen in het kappersvak. Daarnaast heb ik ook een certificaat voor visagie en nagelstyliste.
In het weekend ga ik graag met vriendinnen op stap, en ben ik vaak te vinden bij D’n Brouwer in Zeeland.
In mijn vrije tijd houd ik me vooral bezig met mijn opleiding, stage en knippen, maar ik heb heel lang gevoetbald bij VCO en geskied 
op de Schans in Uden.
Skiën doe ik nu nog, maar dan als er sneeuw ligt in winterberg (Duitsland).
Jullie kennen mij misschien al van de pronkzitting, waar ik nu voor het 3e jaar mee doe samen met mijn nichtje Yvonne. Ons pap 
heeft 25 jaar mee gedaan en Marleen doet nu ook al voor de 3e keer mee dus is niet raar dat het bij mij ook begon te kriebelen.
Toen ze mij vroegen of ik narrin wilde worden heb ik meteen ja gezegd.
Al helemaal toen ik te horen kreeg dat ik deze carnaval mag doorbrengen met Prins Hans en Prinses Lisette, en natuurlijk ook met de 

adjudantes Jan, Linda, Twan en Yvonne. Ik weet zeker dat dit een heel gezellig jaar gaat worden, 
en tot nu toe bevalt het me al KEI goed! Ik wil iedereen een hele fijne carnaval toe wensen, en we 
gaan er met z’n alle ‘n TOP carnaval van maken!!

Groetjes narrin Emma

FF voorSteLLen narrin eMMa
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Dit jaar een nieuwe rubriek:
Buurten met een buurtschap.
De eer is aan Buurtschap “Ons Streven” om de spits af te bijten.
Dit jaar bestaat de buurtschap 40 jaar en ze zijn echt al jaren actief op 
carnavalsmaandag als de optocht door de straten van ons dorp trekt.
Al jaren komt er met de nieuwjaarsborrel een idee op tafel en wordt er 
gebouwd aan een actueel carnavalesk onderwerp. Van
 “de Brabantse koffietafel”  tot de “roze maandag”en ook de
 “Hell Strevers” toen de Hells Angels zo in het nieuws waren. 
Ze gaan ook altijd voor een onderwerp dat de jeugd ook moet 
aanspreken.
“Eigenlijk is het moeilijkste het idee verzinnen, het bouwen gaat van-
zelf” aldus Bart van de Burght van “Ons Streven”.
 Na wat gebrainstorm komt er een idee op tafel en wordt er twee 
avonden in de week gebouwd door een achttal mannen. Het grove 
werk is voor de mannen en voor het schilderen worden de dames 
ingeschakeld.
Met z’n allen genieten ze van de optocht. En na de optocht gaan ze 
gezamenlijk terug naar de buurt, omdat het voor de jongsten te druk 
is in Langenboom. Daar gaan ze gezellig met zijn allen wat drinken en 
eten. Rond het tijdstip van de prijsuitreiking wordt d’n Bens opgezocht 
om daar gezellig verder te feesten.
De zaterdag na de carnaval is altijd gereserveerd om de wagen met 
z’n allen weer af te breken en de carnaval af te sluiten met een frietje 
en een drankje.
Kortom een heel gezellige buurt die er samen wat van maakt!
Enkele “weetjes”:
* Arjan Rijkers het een keer niet helemaal eens was met de pop die        
   gebouwd werd. Er werd een stier gemaakt, maar toen alle 
   bouwers vertrokken waren heeft hij er een grote piemel 
    aangemaakt.......
* De roze parasol die voor een optocht werd gemaakt nog jaren dienst   
   heeft gedaan bij verschillende buurtactiviteiten.
* Buurtschap “Ons Streven”ook twee keer heeft mee gedaan met de   
   Halfvastenoptocht in Zeeland.
* “Ons Streven” in het jaar 1990 een prins en een boer in de buurt  
   hadden.
* Ze een keer zo’n hoge wagen gebouwd hebben dat ze bijna het dorp   
   niet in konden komen en ze helemaal omgereden zijn. Ze waren 
   net op tijd om nog deel te nemen aan de optocht.
* Ze een wagen gebouwd hebben met een enorme Lange-Boom 
   erop en het onderstel het ‘s ochtends vóór de optocht begaf. Er 
   zijn toen nog wat lasuurtjes ingestoken zodat de tocht toch door 
   kon gaan.
* “Ons Streven” vanaf 1990 onafgebroken meedoet met de 
   ‘Langenbomse Optocht’ en bijna elk jaar een eerste, tweede of    
   derde prijs behaald.

Meedoen met de optocht brengt een hoop gezelligheid en samen-
horigheid in de buurt. Dat daarbij ook nog goed gescoord wordt met  
een ludieke en creatieve carnavalswagen, is mooi meegenomen. We 
hopen dat buurtschap  “Ons Streven” nog lang van de partij zal zijn. 
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BUUrten  Met een  BUUrtSChaP
  BUUrtSChaP      “onS Streven”
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 CARNAVALSVERENIGING 
“DE VERKUSKOPPE”

 CARNAVAL 2014
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JEUGDCARNAVALSVERENIGING
 “DE VERKUSKôPKES”

 CARNAVAL 2014
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Drukwerk & Communicatie

www.weemen.nl

1974-2014

Wij wensen u 
een vrolijke 
carnaval toe!

Houtzagerijstraat 4    
5451 HZ Mill 

T.  0486 / 431239
F.  0486 / 432125

www.vanderhorstaannemers.nl

feliciteert het jeugdprinsenpaar

Stijn & Emmi
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Ergens halverwege oktober
ging bij ons de telefoon, 
Marga aan de lijn, ze wou efkes 
langs komen. Nou nog gén vuiltje án 
de lucht,dacht ik, ze komt wel vaker 
langs. Maar ja, ze kwam deze avond 
niet alleen, Twan was er ook bij, ja 
en dan goan er toch wa bellekes án 
het rinkelen. En ja hoor ná een half uur kúmt dan toch de vroag, 
of wij boerenbruidspaar willen worre. Tja, doar moesten we 
toch nog efe over noa denken. Dieén aovend hebben we gezellig 
zitten buurten, en zien Twan en Marga rond een uur of elf wér 
noar huus toe gegoan. En wij zien án `t  overleggen gegoan. D’n 
halve nacht nie gesloapen natuurlijk. Dágs daorna toch már de 
knup deur gehakt. We doen `t , en we goan er hillemol veur. Wij 
Marga gebeld, en verteld dá ze het boeren paar van 2013 hán 
gevonden.

Ja, en dan begint het circus, alles moet geheim blieven. En 
wachten op de confrontatie avond. Nou dá was ók wel een 
hillen moie avond gewist.met onze getuuge Johnnie en Bianca. 
De ouwen boer en zien boerin en hun getuuge, már ók de hele 
boeren commissie was er bij, we hebben veul schik gehad en 
zien tot in de late uurtjes deur gegoan. 
Toen kwam het grotste euvel, we moeste klere goan páse,  dá 
was een hele opgave, már we zien uuteindelijk toch geslaagd. 
Toen kwam de foto van ons in het openbaar, gelukkig kon 
de doar eigenlijk nie zo veul van maken, anders wár `t nie zo 
moeilijk gewist veur de langenbóms minsen. Már ja, `t spelleke 
is toch zo, dá de minsen toch van alles goan vroagen en gón 
gisse, en hou dan már oew gezicht in de plói. Knap lastig moet ik 
zeggen. Vrijdag 4 Januari, feest van witte gij `t, heel Langenbóm 
wár uitgerukt,iedereen spreekt ons án, moete gullie nie noar 
huus, en wá uitrusten veur mérgen ?? nou nee hoor wij worren 
`t nie, dus dieén aovend nog lekker gefeest mit de buurt. En 
iedereen begon een bitje te twijfelen, wij doar, dan zulle ze `t ók 
wel nie worre.

Daags doarna wár `t  dan zover, het boerenbal. We werden 
in het geheim opgeháld, en bij D`n Bens achter afgezet, we 
moesten ons verschansen in hok 24. Samen mit onze getuuge 
en wá leden van de commissie. we hán zicht op alles wá er in de 
zaal gebeurde, lachen. En ondertussen gingen we onze familie, 
vrienden, buurt en kennissen belle, dá wár wel lachen. En dan 
kumt de opkomst, wá han we toch eschik doar op dá podium. 
We hebben een super móien aovend gehad, we hebben 
genoten van alle felicitatie`s en blije minsen úm ons hin. We 
hebben dan ók nog gezellig gefeest tot in de kleine uurtjes. En 
dan komme de minsen lekkere soep en eieren eten. We hebben 
er van genoten. 

De zondag moesten we noar de lom, en daor wisten ze nie goed 
mit wie Wim ging trouwe, was dá nou Jolanda of toch Karin ? 

‘s Middags moesten we noar D`n Bens en van doaruit naor de 
kerk, we moesten op de foto, samen mit Prins Jan en Prinses 
Linda en het hele stel. Toen gouw noar huus, want doar wár de 
buurt án het versieren, en de carnavals vereniging ók, dus alles 
wá van daags van te veuren over wár wier toen alsnog allemól 
opgegeten. 19 Januari wár de krasseknorre zitting, en wij wiere 
goed in de watte gelegd, we kwamen niks te kort. En dan ziede 
hoe fijn de ouderen het hebben, en dá de carnavals vereniging 
alles uit de kast hált voor zónne middag.

‘ s Avonds ook nog noar de jeugdcarnaval gewist samen mit het 
prinsenpaar. En dan 20 Januari witte gullie nog hoe kouw `t wár, 
het weer wár bar en boos, már ja, wij zien bikkels, dus toch már 
de carnavals kranten rondbrengen, de minsen hán erm zin mit 
ons en we moesten dan ók overal binnen kommen, veur een 
borreltje en een proatje, en natuurlijk kwamen we in tijd nood, 
maar ach, wá makt `t ók uit. Tussen deur hebben we ók nog alle 
pronkzittingen bijgewoond natuurlijk, wá wilde anders, zonder 
boer wim en zien boerin gút `t nie deur(grapje)

En toen wár `t carnaval, vrijdag mérgen waren we uitgenodigt 
op het Palet in boxmeer, waor onze Sanne op school zit en 
daorna hebben we een boterham gegeten bij onze getuuge, van 
doar uit gingen we naor `t klooster, gezellig met de ouderen een 
dansje gewaagd. Daorna zien we naor de sleutel overdracht van 
de jeugd gewist, ók gezellig. Zaterdag was er een carnavalsmis 
en zien we naor de sleutel overdracht geweest, carnaval gevierd 
met onze vrienden en de nodige glaasjes achterover geslagen. 
En d`n urste prijs in de wacht gesleept. Zondag een rustdag 
gehad, effe bijkome, Maondag d`n optocht, we werden om 12 
uur door de buurt verwacht, en ja hoor, we moesten in de ton. 
Ók hier hán we d`n urste prijs. Ók dizen dag was super. 

Toen d`n boeren bruiloft, eerst moesten Wim, Johnnie en de 
kiender, de slee ophalen bij André en Ria. En toen mit d`n helen 
stoet op noar d`n Bens. De trouwerij mit als ambtenaar Anja, 
ging beginnen. Már `t ging nie zonder slag of stoot. Már Anja zou 
Anja nie zien, als ze de trouwerij nie deur zou loaten gaon. We 
konden “gelukkig” mit een gerust hart trouwen. Daorna hebben 
we genoten en gelachen om de leuke sketches van familie, 
vrienden en onze buurt. En als slot hebben we een heel moi 
feest gehad, már de tijd wár eigenlijk veul te kort. 
Wij willen jullie allemól heel erg veul bedanken voor deze 
onvergetelijke tijd en het nieuwe boeren paar heel veul plezier 
wensen en geniet er van !! 

Groeten Boer Wim, Boerin Jolanda 
Kim, Teun en Sanne

BOErEnpaar 2013



Terugblik op een mooie tijd met het boerenpaar 2013
Wim en Jolanda en hun getuigen Johnny en Bianca



Terugblik op een mooie tijd met het boerenpaar 2013
Wim en Jolanda en hun getuigen Johnny en Bianca
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Geert De Veer

Streepgraniet 18
5453 LT
Langenboom
06-10525291
Info of contact:
www.deveerschilderwerken.nl

Tankstation te: Langenboom Zeelandseweg 35
  Nistelrode Heescheweg 19
  Appeltern van Rechterenstraat 6
  Venhorst Telefoonstraat 2a
  Nijmegen Winkelsteegseweg 148
  Uden Handelslaan 3
  Mill Eerste Industrieweg 30
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Tijdens een gezellig boerenbal op zaterdag 11 januari zijn René en Yvonne de Wit onthult als het nieuwe boerenbruidspaar van 2014.
De avond werd geopend door een poetsdame in de persoon van Marga Nooijen. Ze was aan het schoonmaken bij d’n Bens ( was wel 
noddig nó dè feest van Tilt) en ze hadden gevraagd of wilde overwerken en dan ook meteen het Boerenbal wilde presenteren. “ik doe 
mar wa en ik zie wel of ut goed kumt”. Nou dat is haar goed gelukt. Op haar eigen ludieke en vlotte manier heeft ze de avond aan 
elkaar gepraat en ook nog het een en ander gepoetst.
Het Boerenbal begon met het afscheid van het boerenpaar van 2013; Wimke van Jo van Toon en Jolanda van Toos van Catherina en 
hun getuuge Johnnie van Jo en Cora en Bianca van Piet en Jeanne. Na afscheidswoordjes en bedankjes  werden ze ontdaan van hun 
boerenattributen. 
De vriendengroep van het ex-boerenpaar nam afscheid  van het boerenpaar door nog een keertje uit volle borst het lied te zingen wat 
ze speciaal voor hun hadden gemaakt op “Gangnam Style”.... “Kremers Style”!

Daarna brak het boerloze tijdperk aan en kon het boerraden beginnen. Wie o wie zit er in het beroemde hok 24? De spanningen 
begonnen langzaam op te lopen, in de zaal , maar ook in hok 24. 
Afwachten want eerst werd de Superverkuskop van 2014 bekend gemaakt. Dit jaar verliep het een beetje anders dan andere jaren.  
Poetsdame Marga begon met het voorlezen van de oorkonde met daarin vermeld de verdiensten van de Superverkuskop voor de 
Langenboomse gemeenschap toen na de tweede zin Marie-José Verberk parmantig naar voren kwam en zelf de rest van de oorkonde 
voorlas. Samen met poetsdame Marga maakten ze er een humoristische tweespraak van waarbij ze de lachers op hun handen had-
den.
Marie- José is als vrijwilliger nauw betrokken bij SES, Vollan, de Buurtvereniging 
en het Torentje. In het verleden heeft ze haar steentje bijgedragen bij cv 
“de Verkuskoppe”.  Haar “kindje” is de bouwweek voor de jeugd van Langen-
boom. Enkele jaren geleden heeft ze die samen met haar zoon Harm 
opgericht.  Prins Hans I, prinses Lisette en narrin Emma overhandigden  
Marie-José het speldje, de staander en de oorkonde. Een welverdiende onder-
scheiding. 
Familie, vrienden en bekenden kwamen Marie-José feliciteren.

Nu was de tijd aangebroken om het nieuwe boerenpaar te verwelkomen.
Ook dit jaar verliep deze ceremonie anders dan andere jaren. Als eerste ver-     
scheen, op het liedje “Daar komt de bruid” het boerenpaar, getogen in de  
welbekende “verkuspakken  en maskers” op het podium. De boerin werd het  
masker afgenomen, maar de boer bleef verscholen? De mannelijke getuuge had   
namelijk de plaats ingenomen van de boer. De boer was al de hele avond in de   
zaal aanwezig en als ‘verdachte kandidaat boer’ had hij besloten om de  
spanning er in te houden en in de zaal te blijven totdat zijn boerin op het podium zou verschijnen. Dat bracht de nodige hilariteit met 
zich mee. Maar uiteindelijk stond daar het nieuwe boerenbruidspaar; René en Yvonne de Wit. De getuuge werd gemaskerd afgevoerd 
om even later, samen met zijn vrouw op hun muziek “Wake me up” als getuuge weer tevoorschijn te komen. Achter deze maskers 
zaten Paul en Ans Bens.
Na een uitbundig welkom werden beide paren door hun voorgangers “aangetuigd” en na een toost met het prinsenpaar Hans I en 
Lisette en narrin Emma op het carnavalsseizoen 2014, kon er gefeliciteerd en gefeest worden. 

                                                                                                                                          
  De verklaringen voor de cryptische omschrijvingen    
  zijn:
  Deze boer geeft over op de heide:
  Geeft over is overgeven of spugen en dat wordt    
  ook wel tuffen genoemd. Op de heide kan ook de    
  Peel zijn. Tuffen en Peel samen vormen de
  naam Peeltuffen en René is lid van de Peeltuffers.
  Drie keer is scheepsrecht:
  Toen bekend was bij de Vereniging dat we 
  dit jaar een nar zouden krijgen, werd René 
  genoemd als kandidaat.
  Daarna heeft hij zichzelf gepromoot als ” de neije    
  prins”. Hij had zijn damesvoetbalteam al een
  dansmariekedansje geleerd, maar hij is het allebei niet    
  geworden. “Dan wor ik toch de neije boer” en dat is ie   
  geworden.

Het boerraden werd gewonnen door Johan Schaap.
Op dinsdag 4 maart wordt het boerenbruidspaar: René van Mies van Nulleke & Yvonne van Tresia van Petronella onder toeziend oog 
van hun getuuge; Paul van Wiel van Wimme en Ans van Thea van Anna,  in het onecht verbonden op de boerenbruiloft. Iedereen is 
voor deze unieke bruiloft uitgenodigd. Als je mee wilt eten met het ‘boerenbrulloft diner’ moet je wel even een kaartje kopen. Deze 
zijn te bestellen bij Marga Nooijen, telefoonnr. 0486-432356.

BOerenBrUiDSPAAr en SUPerVerKUSKOP 2014
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BOErEnBrUiLOFT 2014

Wij
René van Mies van Nulleke

en 
Yvonne van Tresia van Petronella

Loate jullie hierbij wete
dè wij al zò lang same hebbe

rondgesjouwd,
dè we nou gèr al boer en boerin 

worre getrouwd

ons getuuge zien

Paul van Wiel van Wimme
en 

Ans van Thea van Anna

Wij nodige jullie hierbij dan ok uut um 
op 4 maart 2014 op carnavalsdinsdag, 

op ons groot feest te komme.
Wij zôn ger hebbe as ge allemol um half 
twee bij ons huus zot zien, of doarnoa 

ansluut, as we dur ‘t durp trekke noar de 
“Verkushouve”

Programma boerrebrulluft
Dinsdag 4 maart 2014

13.30 uur: ankomst van de bruidegom bij  
  het huus van de bruid.
13.45 uur: vertrek van het bruidspaar   
  noar de Verkushoeve

Route: Langenboomseweg – Kruisstraat 
– Zuid Carolinaweg– Dominicanen-
straat –Vuursteen – Kiezellei – Zand-
steen – Streepgraniet – Heideweg– 
Wilgenlaan – Populier – Esdoornlaan 
– Acacialaan – Iepenlaan –Espenstraat 
– Dominicanenstraat.
 

15.15 uur: ankomst van het bruidspaar  
  bij “de Verkushoeve”.
15.30 uur: huwelijksceremonie: 
  verbiending van het 
  bruidspaar in de onecht.
16.15 uur: toesproak prins Hans d´n   
  urste, optreije familie, buurt 
  en vriende.
18.00 uur: ‘ete in de Verkushoeve’ 
  wel ’n kartje kope! 
  Da kan bij  Marga Nooijen, 
  Berkenlaan 23
19.15 uur: de officiële receptie begint, 
  als ge wilt dan meugde ons   
  komme felicitere
20.30 uur:  einde receptie en begin van de   
  feestoavond
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Eten in het moderne restaurant Des Werelds draait om 

zoeken, kiezen, ruiken, proeven, keuren en nagenieten. 

En dan nog een keer, en nog een keer, en nog een keer!

Wij presenteren u wereldse smaken en u mag ze allemaal 

komen proeven.

Restaurant Des Werelds

Hoogveldseweg 1  l  5451 AA Mill

T (0485) 47 72 10  l  E info@deswerelds.nl 

www.deswerelds.nl

Des Werelds restaurant 

NIEUW! Onbeperkt à la carte gerechten eten volgens uniek concept. 

INTRODUCTIEAANBIEDING
maandag - donderdag 

€ 21,50*
p.p.                 vrijdag - zondag 

€ 24,50
p.p.

 Reserveren gewenst.

Eindeloos genieten voor 
een vaste prijs!
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Aura Sint Hubert              Pastoor Jacobsstraat 2c               5454 GN Sint Hubert           tel: 0485 45 25 08  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Van terrasoverkapping, garagedeur, daglichtsysteem, 
prachtige betaalbare woondecoraties, 

 houten en pvc vloeren, tot whirlpools en sauna’s. 
 

www.aurasinthubert.nl 

Binnen en buitendeuren 

Garagedeuren en Carport 

Daglichtsystemen 

Softub Whirlpools 
Sfeerhaard 

Dakkapellen 

Schuifdeurkasten Sauna’s 

Terrasoverkappingen 

Shutters 

en toch met beide benen 
op de grond blijven?

Met onze vestigingen in Wanroij, Cuijk, Wijchen, Boekel en Nistelrode zijn wij 
diepgeworteld in de regio en weten we wat onze klanten beweegt. Op zakelijk 
vlak én privé wanneer dat aan de orde is. Interesse in een nadere kennismaking? 
Kijk dan op onze website www.oovb.nl of neem direct contact met ons op voor 
een vrijblijvende kennismaking. Wij staan graag voor u klaar.

Wel degelijk.

Cuijk | Wijchen | Wanroij | Nistelrode | Boekel   Email: info@oovb.nl  Onze website vindt u op www.oovb.nl
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Verkoop van:

Schoolstraat 16  •  5451 AT  Mill
        0486 - 85 15 58  •  www.mdhelektroshop.nl

 Draad & Kabel • Installatiematerialen
    Schakelmaterialen • Groepenkasten
          Verlichting • Videofoon & Intercom 

service.

M +31 (0)6 23 20 50 47

T   +31 (0)486 43 17 27

E wil@vkservice.nl

Dellenweg 18

5453 RB  Langenboom

Netherlands

Service en onderhoud in metaal en techniek

Wil van Katwijk

service.

M +31 (0)6 23 20 50 47

T   +31 (0)486 43 17 27

E wil@vkservice.nl

Dellenweg 18

5453 RB  Langenboom

Netherlands

Service en onderhoud in metaal en techniek

Wil van Katwijk Voor al uw reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden 
van uw machines

Ook voor het lassen van 
staal, RVS en aluminium

VK Service
Dellenweg 18
5453 RB  Langenboom

M 06 23 20 50 47
T   0486 43 17 27
E wil@vkservice.nl

Strandpaviljoen & Bezoekerscentrum 

de Kuilen

Iedere zondag geopend 
tussen 11:00 - 17:00 uur.

Fazantenweg 16 & Valkweg 11dekuilenlangenboomenmill

40

De VierKernenpartij
wenst alle

“verkuskoppen”
fijne carnavalsdagen toe.
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FOTOCOLLAGE PRONKZITING
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FOTOCOLLAGE KKZ

             Prins Jan V & Prinses Linda 2013
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Langenboom
Dorpsstraat 33 - Tel. 0486-431283

Zeeland
Kerkstraat 63B - Tel/fax 0486-460460

Tel.: (0485) 47 16 28
Mob.: 06-51 54 68 95
Fax: (0485) 47 18 15

Peter Jilesen
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Zorg in de breedste zin van het woord

Ellie Hendriks
zelfstandig verpleegkundige

06 - 26 949 923
excellenthelp@hotmail.com
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KoFFerBaKverKooP

woorDJe van onze nieUwe  
BUrGeMeeSter 
                Beste 
Inwoners van het Verkuskopperiek,      
Verkuskoppe en Verkuskopperinnekes  
 
Nog niet zo lang geleden benoemd tot burgemeester van  Mill en Sint Hubert en inwoner 
van Langenboom en dan een verzoek krijgen om een voorwoord te schrijven voor de 
Carnavalskrant 2014  van De Verkuskoppe; ik voel me zeer vereerd! 
 
Op vrijdag 28 februari 2014 is het dan zo ver; tijdens de sleuteloverdracht in Myllesweerd 
zal ik vol vertrouwen en met ‘veul plezier’ de sleutel van Langenboom overhandigen aan 
Jeugdprins Stijn, Jeugdprinses Emmi met hun gevolg en op zaterdag aan Zijne Dorstluchtige 
Hoogheid Prins Hans met zijn prinses Lisette. Vanaf dat ogenblik zullen zij gedurende de 
carnavalsdagen heerser zijn over het Verkuskopperiek en waken over alle grote en kleine 
Verkuskoppe en Verkuskopperinnekes.

Een prachtige tijd breekt dan aan; een paar dagen heerlijk de zinnen verzetten, de draak steken met de “bestuurlijke” waan van de 
dag. Want carnaval vieren is toch vooral het feest van relativeren, de betrekkelijkheid van alles inzien en ‘gewoon ‘ voluit genieten en 
feestvieren. 

De voorbereidingen van dit geweldige feest zijn al even aan de gang; heel veel vrijwilligers zijn sinds maanden druk bezig. 
Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend maar dat is het natuurlijk niet. Daarom ook van de zijde van het gemeentebestuur een woord 
van dank aan alle ‘mensen achter de schermen’ die er ook in 2014 een fantastisch carnaval van zullen maken. En fantastisch is het 
zeker, mij is inmiddels gebleken dat de gemeente Mill en Sint Hubert een stevige en rijke carnavalstraditie kent.  
 
Ik kijk uit naar carnaval 2014 in Langenboom. Dat het een geweldig feest mag worden, waardoor we weer de nodige energie voor 
het komende jaar krijgen. Ik hoop velen van u te ontmoeten, bij de sleuteloverdracht op 28 februari en op 1 maart en tijdens de 
dagen daarna! 
 
Antoine Walraven, burgemeester van Mill en Sint Hubert,
Onderdaan van het Verkuskopperiek 

                                                       
  Veel bezoekers op kofferbakverkoop

 Op de zondagen 14 april en  
  1  september 2013 organiseerde 
  CV de Verkuskoppe hun eerste  
  kofferbakverkopen. Er waren vele deelnemers, waarvan ook uit 
  Langenboom, die hun spullen vanuit de kofferbak van hun auto 
  verkochten. 

Heel veel spullen, die nog goed bruikbaar waren veranderden van eigenaar. 
Er heerste een gezellige sfeer en er werd volop gehandeld met het massaal toegestroomde publiek. 
Op het terras was het lekker gezellig. Onder het genot van een kopje koffie en een muziekje was het goed vertoeven op het 
sportveld achter café D’n Bens. 

CV de Verkuskoppe kan terug zien op zeer geslaagde kofferbakverkopen dat een gevolg zal 
krijgen op 6 april 2014. Gooi  uw gebruikte spullen niet zomaar weg, maar bewaar ze en 
probeer ze op de volgende kofferbakverkoop te verkopen.
                     

                                  tot ziens op zondag 6 april
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het leven van een prinsenpaar
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het leven van een prinsenpaar

vlaggen hangen
Bij de LoM

ziekenbezoek‘t Kloster Krantoverhandiging

Schoolbezoek

the end!

Krantbezorging

ff passen
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Langstraat 5a, 5411 LE ZEELand

tEL 0486 43 22 69
www.tuiNERiJ.NL

tuin advies
tuin aanleg

tuin ontwerp
tuin onderhoud
tuin bestrating

Leon Derks

Wij wensen jullie 

fijne carnavalsdagen
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    JEUGDCarnaVaL  2012-2013
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 Olie- en  Brandstofinstallatie 
          
 Persluchtinstallatie 
  
 Garage inrichting  
   

 
 

             Ton Vervoort           Zuid-Carolinaweg 15      Tel  0486-432054    
 Erik Boetselaers       5453 JG  Langenboom     www.te-techniek.nl                

              
                                               

reCePTieS
ZUSTerVereniGinGen

50
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                               ik, prins stijn d’n Urste en ik, prinses Emmi
                   maken bij de gratie van onze nar Jurre, onze raad van 17
                           en onze dansmariekes, het volgende bekend:

 ten 11e Ons pap en ons mam bij de grote raad
  en ik sta bij de jeugd paraat

 ten 10e Met mijn haren in de krul en mijn jurkje strak
  swing ik dit jaar de pannen van het dak
  

 ten 9e    Ik heb twee burgermeesters in mijn straat
  Die geef ìk dit jaar wel goede raad

 ten 8e  Voetballen doe ik al een hele poos
  maar met carnaval schiet ik in de roos

 ten 7e               Prinses ben je maar voor even
   Daarom zal ik het met veel plezier beleven

 ten 6e               Het nieuwe voetbalveld is bijna klaar
   Hier staan de kampioenen van volgend jaar!

 ten 5e               Al zit ik niet op ‘t Stekske
   Ik heb in Boxmeer mijn eigen plekske

 ten 4e               Met de dansmariekes doe ik altijd mee
   maar nu komt dit op plaatsje twee

 ten 3e               Minecraft zet ik nu minder aan
   want met carnaval gaan we er tegen aan!

 ten 2e               We zullen er met z’n allen voor gaan
   neem dat maar van ons aan

 ten 1e               En wij gaan nu de aftrap geven
   om met z’n allen een daverend carnavalsseizoen 
      te beleven!

                        

  

 Met deze vrolijke boel 

    wordt carnaval 

            super Vet Mega Cool !!

51

   
          JeUGDPrOCLAMATie
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TErUGBLiK JEUGDprinsEnpaar 2013
Vorig jaar oktober werden wij alle drie thuis overvallen door een groepje  
moeders die vrijwilliger zijn bij de verkuskôpkes om te vragen of wij prins, 
prinses en narrin wilden worden. Wij hoefden daar niet lang over na te  
denken en hebben meteen ja gezegd.
Het lastige was wel dat we dat nog geheim moesten houden tot onze onthul-
ling. Voor het zover was moest er natuurlijk al van alles gedaan worden zoals 
nieuwe kleren kopen en onze proclamatie in elkaar zetten en niet te vergeten 
onze lijfspreuk bedenken.
Onze ouders hadden die avond nog meer lol dan wij, maar ja die zijn ook niks 
gewend hè. 
Tijdens de onthulling waren wij en onze ouders wel zenuwachtig. Prins Jan en 
Prinses Linda kwamen ons installeren en we werden erg verwend door iedereen die was gekomen met cadeautjes en felicitaties. We 
hebben een super gezellige avond gehad.
Na onze onthulling hebben we eigenlijk alleen maar leuke dingen gedaan: een interview bij de LOM, medailles in ontvangst nemen, 
naar de receptie van Prins Jan en Prinses Linda,  de sleuteloverdracht, de jeugdpronkzitting, schoolcarnaval, boerenbal, heel veel 
hossen en feesten en natuurlijk het bezorgen van de carnavalskrant. 
Dat was super gezellig. De hele dag op pad om bij onze opa’s, oma’s, ooms, tantes en meester Jos persoonlijk de krant te brengen. 
Bij meester Jos hebben we zelfs foto’s gekeken waar onze ouders op stonden toen zij nog “jong” waren. Wij lachen natuurlijk.
Helaas komt aan al het leuks ook weer een einde. Maar ja, we zijn nu ook weer een jaar ouder en zitten ondertussen op de middel-
bare school dus hebben het super druk met huiswerk, mobieltjes enz. Daarom geven wij met alle plezier onze taken over aan Prins 
Stijn, Prinses Emmi en nar Jurre.  Dat zij een net zo’n leuk jaar mogen gaan beleven als wij het afgelopen jaar hebben gehad. 
Wij willen iedereen bedanken die ervoor hebben gezorgd dat wij deze tijd nooooooooooit meer gaan vergeten. Allemaal een 
geweldige carnaval !!!!!!!!
Wij zeggen voor de allerlaatste keer;

Groetjes
nienke, Fenna en Guus.

Het kan vriezen dat het krakt, mar 

wij zien vur de carnaval gemakt.

Met deze vrolijke boel
wordt carnaval 

SUPer, MeGA, VeT,
COOOOOOL !
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  Bij Bets op de krukken  aan de bar.  
  Even voorstellen:
  ik ben Prins Stijn;   
  Mijn papa is Mark Nooijen, Verkuskoppe prins in 2009. 
  Hij werkt bij van der Ven Loonbedrijf in Zeeland.    
  Mijn mama is Marga Nooijen-de Klein, de Langenbomse bloemiste.
  Ik heb nog een broer Koen, ik voetbal bij SES in de D2 en schiet bij Het         
  Roosje.
  ik ben Prinses emmi; 
  Mijn vader is Marc van der Horst  aannemer in Langenboom. 
  Mijn moeder is Daisy van der Ven uit Zeeland en werkt ook op de zaak. 
  Ik heb nog 2 broers Sven en Stef. 
  Ik voetbal ook bij SES bij de meisjes dan en ik ben  dansmarieke bij de 
  Verkuskôpkes.              

ik ben nar Jurre;   
Mijn papa is Marco de Klijn werkt bij de SNS bank in Den Bosch . 
Mijn moeder is Isabelle de Klijn-Boeyen en die werkt bij Pantein in Mill. 
Ik heb ook nog een zus Lisa en een broer Brent. Ik voetbal bij SES in de E2.

en nu gezellig bij Bets aan de bar;
Eerst even een lekker stukje gebak en wat te drinken na de fotosessie bij  Debby. 
We  hebben eigenlijk niets te zeggen maar willen gewoon FEESTEN.
We gaan nu de champagne ontkurken en FEESTEN. 
Prins Stijn, naar school in Boxmeer met de bus, maar gaat toch FEESTEN.  
Prinses Emmi, moet huiswerk maken, maar gaat toch FEESTEN. 
Nar Jurre, doet wel gek, maar gaat toch FEESTEN 
Bij Bens kwamen we met het Jeugdprinsenbal uit , dat was FEESTEN. 
We moeten bij SES voetballen maar we gaan toch FEESTEN. 
Prinses Emmi, dansen bij de dansmariekes gaat ook door , maar ook FEESTEN. 
Prins Stijn, ons pap en ons mam bij de Grote Raad maar ik bij de Jeugd....
ook FEESTEN. 
Nar Jurre,  achter de computer , Minecraft ik er op los, maar ook FEESTEN.

                              ALAAF

BiJ BetS aan De Bar
MET JEUGDPRINS STIJN, JEUGDPRINSES EMMI, EN NAR JURRE
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    Jeugdpronkzitting
  Zondag 16 februari
   In zaal D´n Bens 
     om 13.00 uur  
 Iedereen is welkom

 Kindercarnaval
  Gezellige middag     
  voor jong en oud     
    zondag 2 maart        
   in zaal d´n Bens
 Aanvang 16.00 uur

Carnavalsoptocht
Maandag 3 maart 
Aanvang 14.00 uur
            
          Aansluitend :

Carnavalsfeest 
in de Wis in Langenboom
 van 15.00 tot 18.00 uur
 Sleutelteruggave
in de Wis in Langenboom
        rond de klok 
       van 18.30 uur

    ProGraMMa       JeUGDCarnavaL
            ‘De Verkuskopkes’

Scoutingbal 
Vrijdag 14 februari 
voor alle jeugd van 
    Langenboom
In de Tweesprong in 
   Langenboom
Aanvang 18.30 uur

Sleuteloverdracht
        Jeugd
Vrijdag 28 februari
 Aanvang 18.00 uur in
 Gemeentehuis Mill
     
          Aansluitend:

Schoolcarnaval
Vrijdag 28 februari     
door basisschool
          `t Stekske

Koninklijk       
            hoogheden
 Prins Stijn d´n Urste
 Prinses Emmi
 Nar Jurre

Jeugdraad:
Fleur van de Berg
Job van Lanen
Nienke de Lange
Freekje Couwenberg
Piet de Klein
Joyce Hendriks
Bo Verschuren
Sanne Hendriks

  Verkuskopkesbal
     in zaal d´n Bens
  Aanvang 19.00 uur

Joep Theunissen
Janneke Theunissen
Nadieh Schaap
Romee Brans
Derkje de Klein
Jis van de Linde
Sil Nabuurs 
Jurre de Klijn

    Gebedsdienst
     Zaterdag 1 maart
met een carnavalesktintje
      voor iedereen.
 18.30 uur in de kerk
      van  Langenboom
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bouwbedrijf
verbeek•van dongen

ZEELAND  •  T: 06 304 22 503  •  T: 06 508 05 444

NIEUWBOUW•VERBOUW•RENOVATIE

bouwbedrijf
verbeek•van dongen

ZEELAND  •  T: 06 304 22 503  •  T: 06 508 05 444

NIEUWBOUW•VERBOUW•RENOVATIE

bouwbedrijf
verbeek•van dongen

ZEELAND  •  T: 06 304 22 503  •  T: 06 508 05 444

NIEUWBOUW•VERBOUW•RENOVATIE

bouwbedrijf
verbeek•van dongen

ZEELAND  •  T: 06 304 22 503  •  T: 06 508 05 444

NIEUWBOUW•VERBOUW•RENOVATIE

bouwbedrijf
verbeek•van dongen

ZEELAND  •  T: 06 304 22 503  •  T: 06 508 05 444

NIEUWBOUW•VERBOUW•RENOVATIE

0486-431200  www.fotostudiomieke.nl

0485-211174  www.fstyle.nl 

WWW.RECEPTENVANDAAG.NL

Joep Theunissen
Janneke Theunissen
Nadieh Schaap
Romee Brans
Derkje de Klein
Jis van de Linde
Sil Nabuurs 
Jurre de Klijn
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