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Prins Sander d’n Urste & Prinses Bianca en Nar Tim
Jeugdprins Stef d’n Urste, Jeugdprinses Nadieh en Nar Fleur

De voorzitter aan het woord
In Memoriam
Riny Hubers
-ex Getuige van het Boerenpaar-

In Memoriam
Henk Verstegen
-ex Prins-

In Memoriam
Jan de Klein
-ex Boer en lid CarnavalsverenigingBeste lezers,
Voor U ligt het nieuwe Baggeblad, dat weer vol staat met leuke
stukjes en vooral veel foto’s. Mijn complimenten aan de
krantencommissie voor deze schitterende carnavalskrant. Er
wordt teruggeblikt 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 Sander dun
urste, Prinses Bianca en Nar Tim.
Er staat weer van alles te gebeuren voor en met de carnaval.
Op het moment dat deze krant verschijnt hebben we de Krasse
Knorrre Zitting net achter de rug. Een zitting die wij,
carnavalsvereniging de Verkuskoppe, speciaal voor onze oudere
dorpsgenoten organiseerden. Die ouderen werden dan ook
getrakteerd op een middag lekker lachen en genieten.
De pronkzittingen staan nu voor de deur. De pronkzittingen in
Langenboom zijn, zoals we al jaren gewend zijn, van een hoog
niveau. Dat merken we aan de vele buitendorpse bezoekers die
op onze pronkzitting afkomen. Het zijn gewoon 3 avonden vol
met humor, muziek, dans, cabaret en natuurlijk ook tonproaten.
Ik zou zeggen, dat mag je als Langenbomer echt niet missen.

In Memoriam

Henk Sommers
-ex Getuigen van het Boerenpaar en
lid Carnavalsvereniging-

In Memoriam
Piet Otten
-ex Nar-

In Memoriam
Piet van Dijk
-ex lid Carnavalsvereniging-

In Memoriam
Wim Verstegen
-ex Prins-

Na de pronkzittingen begint de carnaval pas echt. 4 dagen lekker
alle zorgen aan de kant zetten en niks hoeven maar mogen, met
als hoogtepunt de optocht op maandag en de boerenbrulloft op
dinsdag.
Ik wil Prins Sander dun urste, Prinses Bianca en Nar Tim, maar
ook heel Langenboom, al vast een spetterend carnaval
toewensen met heel veel leut en 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
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Inhoudsopgave

Waar kunt u ons
vinden:
www.verkuskoppe.nl
of
Facebook:
de verkuskoppe
langenboom

Commissie kofferbakverkoop

Pronkzitting commissie

Commissie dansmariekes

Krantencommissie
Marleen Selten
0486-431994

Jan van Kuppeveld (sr)
(kaartverkoop)
0486-432195

Public relations

Boerencommissie

Commissie prinsenwagen

Marga Nooijen
0486-432356

Pascal Slaats
0486-424243

Website CV de Verkuskoppe

Technische commissie

Commissie Optocht

Wally Hendriks
0486-431952

Henk Selten
0486-431994

Krasse knorre commissie

Commissie Gebedsdienst

Jan van Kuppeveld (sr)
0486-432195
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Ellen Hendriks
0486-431952

Ellen Hendriks
0486-431952

Marga Nooijen
0486-432356

Yvonne Slaats
0486-424243

Dimitri van Hal (ook voor LOM)
prverkuskoppe@gmail.com
www.verkuskoppe.nl
Twan Toonen

Secretariaat

verkuskoppe-secr@hotmail.com
Yvonne Toonen

Financien

Mark Nooijen
0486-432356

Prinsenpaar

CV De Verkuskoppe
Bestuur

Prins Sander d’n urste
Prinses Bianca

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

Nar

Tim Toonen

Adjudanten

Hans en Lisette Lukassen
Jan van Kuppeveld en
Linda de Groot

President

Mark Nooijen

Freule

Marga Nooijen

Leden

Bets de Klein
Wally en Ellen Hendriks
Henk en Marleen Selten
John en Henrita Bens
Jan en Henny van Kuppeveld
Mark en Marga Nooijen
Twan en Yvonne Toonen
Hans en Lisette Lukassen
Wilant Wijdeven
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
Emma van Dinther

Weules

Carlo Raijmakers
Voor al uw voorkomende loongrond- & gewasverzorgingswerkzaamheden.

In de ruimste zin van het
woord, zijn weer gaarne bereid
om àlle denkbare werkzaamheden voor u uit te voeren.

Voor informatie bel:
(0486) 45 12 74

Ereleden

Thijs Reinen
Cor Reinen
Tinie Bardoel
Jacques Hendriks

Varkenspootje

Ereparen

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

Theo en Jose de Veth
Wim en Jaqueline de Jong
Jacques en Marina Hendriks
John en Anthonette Verstegen
Stan en Anita Straatman

Organisatie jeugdcarnaval de verkuskoppe
Kristel van Hinthem
Marijn Verheul
Bets de Klein
Ewa Hendriks
Anja Brans
Bianca Hendriks
Yolanda Theunissen
Daisy van der Horst
Cynthia Lammers
Yvonne van de Heuvel
Maarten Jan van Kessel
Theo Thelosen
Angelique Schraven

Instructrices

Sanjee van LanenBiemans
Jacqueline Thelosen
Lynn van den Elzen
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Begeleiding Dansgarde
Namens de ouders:
Yvonne van de Heuvel
Anja Derks

Dansgarde
Esmeé van de Heuvel

Namens de vereniging:
Yvonne Slaats

Dansgarde

Sem Raymakers
Meike Noye
Amber Berents
Anouk Rijkers
Leonie Derks
Senna Kremers
Marloes Derks
Luca Raymakers

Maud van Elderen
Lies van Kuppeveld
Emmi van de Horst
Nienke Hendriks
Zoë van de Burgt
Nienke van de Heuvel
Fleur Rossen
Margo Voss
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EX PRINS HANS D’N URSTE EN PRINSES LISETTE

FYSIOTHERAPIE LANGENBOOM
wenst u een fijne carnaval !! Alaaf !!

Ook na de carnaval

Opvallen?

Waar zullen beginnen met ons verhaal, natuurlijk bij het begin
van een geweldige carnavalsperiode.
Eind augustus werden we gevraagd. Heel even hadden we onze
bedenkingen maar Jari wist ons direct te overtuigen om ja te
zeggen. Dus na twee dagen hebben we ja gezegd.
Dan komt er een lange periode van maar liefst twaalf weken
voordat je dan uitkomt als prinsenpaar. Dit jaar zou er ook weer
sinds vele jaren (1983) een nar verschijnen en enkele weken
voordat we uitkwamen werden we aan elkaar voorgesteld. Het
klikte direct want narrin Emma van Dinther was voor ons geen
onbekende.
Het zijn wel bijzondere weken geweest van zwijgen en al
genieten van de mensen die over het nieuwe prinsenpaar
gissen. Zo ook binnen de vereniging omdat wij al lid waren. En
dan is het zo ver 9 november.
We waren redelijk ontspannen die dag en als dan de avond van
de onthulling begint vliegt, alles voorbij waar je zolang naar toe
geleefd hebt. Het was een heerlijke avond.
De meeste prinsenparen uit de gemeente worden dan ook
bekend en dan wordt je wel nieuwsgierig wie dat zullen worden.
Ook al kenden we ze wel of niet dat maakt echt helemaal niets
uit. Je bouwt een ontzettend leuke band op die onvergetelijk is.

Na de carnaval weer fit worden?
Bel voor een afspraak.

media
D’nreclame
Bogerd 19,
5453 KN Langenboom
| drukwerk
| websites
T 06 520 679 75 E info@orionmedia.nl I www.orionmedia.nl
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En dan volgt de carnaval die gaat helemaal in een roes aan je
voorbij. Eerst de carnavalsmis op zaterdag en dan direct door
naar Mill voor de sleuteloverdracht en daarna naar Bens waar
de carnaval echt gaat beginnen. Op een oude solex kwamen
we binnen gereden en dan staan daar zussen en vriendinnen
als dansmariekes, geweldig. En natuurlijk al die andere mensen
die weer moeite gedaan hebben om leuk verkleed te gaan. Op
zondag de kindermiddag is ook altijd erg gezellig.

Maandagcarnaval de optocht wat zeker een hoogtepunt is in de
hele periode. Stiekem hadden we er wel eens over gedroomd
om daar boven op die prinsenwagen te staan. Nou die droom
is uitgekomen en is zeer speciaal om dit mee te maken. Daar
konden onze dansmariekes Elzebé, Paulien en Ans ook over
meepraten dit jaar. Als verrassing mochten zij ook mee op de
wagen en wat hebben ze genoten dat weten wij zeker.

Zeelandsedijk 41,
5453 RJ Langenboom,
Tel: 06-20 49 50 56
www.fysiotherapie-langenboom.nl

websites | reclame | belettering | drukwerk

De pronkzittingen die volgden
waren supergoed. Al die mensen
samen heel erg bedankt voor
jullie inzet al die maanden.
Vlak voor carnaval zijn we
ook nog in Mill geweest
bij Aldenhorst waar oudLangenbomer Jo van Doorn prins werd. Dit was ook een
ontzettend leuke avond waar de oudjes genoten van onze
optredens.

Dan volgen de recepties bij de andere prinsenparen,
supergezellig met al die after-party’s.
In december was onze eigen receptie wat niet te beschrijven is
met zoveel verrassingen, cadeaus, optredens en felicitaties van
die vele mensen die er waren.
In januari is dan het boerenbal en de superverkuskop wordt
bekend. Rene en Yvonne de Wit kwamen uit als boerenpaar
voor ons zeker geen vreemde, met als getuige Paul en Ans Bens.
We wisten dan ook direct dat dit samen helemaal goed zou
komen. Marie-José Verberk werd superverkuskop.
In februari beginnen dan de pronkzittingen als eerste de Krasse
Knorre zitting waar veel mensen uit de eigen vereniging aan
deelnemen met natuurlijk nog mensen van buiten de vereniging.
Dit is echt een hele mooie middag waar de 55-plussers
ontzettend dankbaar voor zijn.

En dan dinsdag de laatste dag, we begonnen met de
boerenbruiloft wat altijd ook een leuk feest is.
En dan nadert al heel snel de avond met het afscheid om 11
over 11. Alle officiële dingen worden afgewerkt en dat valt
dan niet mee. Maar aan alles komt een einde ook aan onze
carnavalsperiode die voor ons onvergetelijk was. We zullen
er nog vaak aan terugdenken. Iedereen ontzettend bedankt
speciaal aan onze adjudanten
Jan en Twan en Derkes Linda en
Yvonne.
Met als afsluiter nog één keer
onze lijfspreuk

Un goei humeur,
gin geleur,
wij goan er veur

Alaaf

Proclamatie
Ik prins Sander d'n urste, 53e prins van de verkuskoppe, elektronica ontwikkelaar bij Fluidwell in Veghel, lid
van de doortrappers, dorpslijst Langenboom en schietvereniging het Roosje, wonend tegenover de laan aan
de Gasthuisstraat, maak bij de gratie van mijn prinses Bianca, onze nar Tim, onze adjudanten Hans en Jan,
hun derkes Lisette en Linda, de Raad van elf en hun dames en de dansmariekes het volgende bekend:

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
Markt 15, 5451 BSmet
Mill,veul leut en schik.
Tel: 0485-451625, Fax: 0485-455376

Markt
15,
BS
MarktWensen
15, 5451
5451
BS Mill,
Mill,
alle Verkuskoppe unne plezierige carnaval
0485-451625,
0485-455376
0485-451625, Fax:
Fax:met
0485-455376
veul leut en schik.
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Verkuskoppe
Verkuskoppe unne
unne plezierige
plezierige carnaval
carnaval

Ten 11de
Tijdens de carnaval in geminte Mill,
stut de politieke agenda stil
Ten 10de
M'n racket rakt voorlopig ginne bal,
want ik vier nu liever carnaval
Ten 9de
Tijdens de carnaval trap ik nie deur,
mar daarna goi ik er wir veur
Ten 8ste
De verkuskôpkes, TCL en de oudervereniging, effe zonder mij,
want ik neem voorlopig vrij
Ten 7de
De roos zal ik met schiete nie duk rake,
doorvur vien ik pilskes te goed smaken
Ten 6de
De steek van de prins is di joar nei
Dor heurt vur de prinses ok un nei kroontje bij
Ten 5de
Mi kindercarnaval goan onze Fleur, Guus en Mart in de polonaise veurop
en dor zien wij als prinsenpaar kei trots op !
Ten 4de
Loat de jeugd onder leiding van Stef, Nadieh en Fleur mar hossen en keten
Dan goan we dizze carnaval allemoal nooit mer vergeten
Ten 3de
Dag winkel, Hallo Jumbo
Ten 2de
De zorgcoöperatie is een feit,
maar zurg d'r vur da ge gezond blijft
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FF Voorstellen

Prinsenpaar 2014-2015

Prins Sander

Beste Verkuskoppe, ik zal beginnen door me even voor te stellen. Ik ben prins Sander dun urste, zoon van
Wimke Hendriks en Mientje Hendriks-Kuijpers en broer van Heidi Derks. Ik ben geboren en getogen op
Gasthuisstraat 11, oftewel nog nie van de plak afgewist sinds 31 augustus 1971.
Als peuter ging ik naar de ‘Theresiahoeve’, om aan de andere kant van de weg
verder te gaan op de kleuterschool. Daarna met de drumband weer terug de weg
over naar de basisschool. Dat was toen nog de vroegere meisjesschool, twee
gebouwen met de speelplaats er tussenin volgens mij, maar niet voor lang, want
daar werd het huidige Stekske gebouwd waar de oudste 2 van onze 3 koters nu ook
naar school gaan. Onze jongste zit op het Krulstaartje (op de plek waar vroeger
het fietsenhok stond). Na de basisschool ben ik 4 jaar lang naar Fitland gegaan
(was toen nog MAVO), daarna met lijn 92 naar de MTS in Nijmegen en, alsof ik
er geen genoeg van kon krijgen, nog wat jaren met de trein naar de HTS in Venlo.
Vanaf het laatste jaar MAVO heb ik diverse vakantiebaantjes gehad, eerst
aspergesteken bij Jan vd Linden, daarna in de kassen bij Hennie en Diny
Raijmakers. Maar het meest heb ik toch bij Koos Janssen gewerkt, zowel in de
bouw als elektricien als geluidstechnicus op de meest uiteenlopende evenementen.
Vanwege mijn ervaring bij Koos werd ik een keer door Francien Meulepas
benaderd om het geluid te verzorgen tijdens de pronkzittingen, dat was het eerste
moment waarop ik met de carnavalsvereniging in aanraking kwam en dat was
zeker niet het laatste. Na al wat jaren het geluid verzorgd te hebben (niet
alleen!) werd ik door Herman van Gaal aangemoedigd om een grap uit te halen met
‘Hapklare brokken’. Ik hoefde alleen maar een cassettebandje te starten
welke ik had ingesproken, maar dat was al voldoende om de zenuwen door
m’n keel te laten gieren Weer wat later, terwijl Koos Sommers me tijdens de
vele carpoolritten naar Nijmegen zo gek had gekregen, ging ik samen met Wilant Wijdeven als Aangeschoten
Wild de bühne op. Wauw, wat een tijd! Ook heb ik een paar jaar met Koos Sommers meegedaan, ook dat
vond ik geweldig. Vorig jaar heb ik voor het eerst alleen op het podium gestaan als ‘Hertog van Brabant’,
volgens mij ben ik nog nooit zo zenuwachtig geweest, maar volgens mij was het verder wel geslaagd.

Prinses bianca

Hallo ! Ik ben Bianca Hendriks, dochter van Gedie en Fien Versantvoort en zus van
Maroesjka en Maikel. Ik ben geboren op 9 augustus 1975 in Vorstenbosch.
Mijn schoolcarrière ben ik begonnen op basisschool “Op Weg” in Vorstenbosch.
Daarna heb ik op het Zwijsen College in Veghel mijn HAVO diploma behaald.
Vervolgens ben ik agrarische bedrijfskunde gaan studeren aan de HAS in Den Bosch.
Nadat ik deze opleiding had afgerond ben ik gaan werken bij ABAB Accountants
in Uden. Na 3 jaar had ik het daar gezien en ben ik gaan werken bij een ander
accountantskantoor. Nu werk ik alweer meer dan 10 jaar bij De Raam Accountants
in Langenboom. Of voor de mensen die dat misschien meer zegt, ik werk bij Jo
Lucius. Nadat ik een aantal jaren bij De Raam werkzaam was, ben ik gestart met de
accountantsopleiding. Deze opleiding heb ik een aantal jaren geleden met een goed resultaat afgesloten.
Vanaf 2001 woon ik met veel plezier samen met Sander in Langenboom. Het eerste jaar woonden wij in een
caravan, omdat we toen nog bezig waren met het bouwen van ons huis.
In 2005 zijn we getrouwd en in 2006, 2008 en 2011 zijn onze kinderen Fleur, Guus en Mart geboren. Samen
hebben wij het daar goed naar onze zin.
Naast mijn werk, speel ik graag een potje tennis. Vooral de vrijdagavondcompetitie en de interne
maandagavondmixcompetitie. Daarnaast zet ik mij met veel plezier in voor de jeugdcarnaval en de
oudervereniging.
Carnaval is mij al vanaf zeer jong leeftijd
geleerd bij de Piereslikkers in Vorstenbosch.
In het jaar dat mijn vader prins carnaval
was, ben ik geboren. Daarna heb ik als
huppelpupke, huppelpierreke en lid van de
jeugdraad van 11 volop carnaval gevierd in
het pieregat. Samen met de kinderen uit de
buurtvereniging hebben we vaak meegedaan
met het pierenhappertjesfestijn, de optocht
en later met de grote pronkzitting. Het was
altijd één groot feest !!

In de jaren heb ik de pronkzittingen wel zien veranderen, van 4 volle avonden naar 3 niet volledig uitverkochte
zalen. Als deelnemer vindt ik dit erg jammer, met dezelfde moeite (en geloof mij; er wordt door iedereen kei
hard aan gewerkt!) treden we 4 avonden op en hoe meer zieltjes hoe meer vreugd! Graag nodig ik u allen
uit om naar deze geweldige avonden te komen en zien hoe talent van eigen bodem zich aan u presenteert!
Verder ben ik al sinds m’n 16e lid van s.v. ’t Roosje en een jaar of 5 lid van WTC de Doortrappers en Dorpslijst
Langenboom. Deze hobby’s in combinatie met m’n gezin is al een garantie dat ik me niet hoef te vervelen, met
de functie als prins erbij is vervelen al helemaal verleden tijd.
Oh ja werken doe ik ook nog, en wel in Veghel
bij Fluidwell. Ik ontwerp daar elektronische
schakelingen welke op hun beurt gebruikt
worden om hoeveelheden vloeistof te meten. Als
u er meer over wilt weten kijk dan op de website.

Vanaf begin september zijn de voorbereidingen begonnen. Wat hebben we
al veel plezier gehad !! Hiervoor willen wij ook iedereen bedanken.
We gaan er samen zeker een hele mooie carnaval van maken !
Tenslotte nog onze lijfspreuk:
Langenboom laat je zien en horen, vier carnaval als nooit tevoren !
Alaaf !!

Dit carnavalsjaar gaan Bianca en ik er in ieder geval
helemaal voor, doen jullie mee?! Dan tot ziens
tijdens de komende carnavalsevenementen!
Alaaf!
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Speciaal voor het prinsenpaar
Speciaal voor het
prinsenpaar
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reclamedrukkerij

ZEEFDRUK - TEXTIELDRUK - BELETTERING
Verzorgen van:
-ontwerp
-promotiekleding
-braille-druk
-stickers
-speciale wensen
Dennendijk 3a 5453 KG Langenboom
0486-431847
drulazeefdruk@ziggo.nl
www.drulazeefdruk.nl
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Festa en WLM
wensen jullie veul plezier!

gespecialiseerd
gespecialiseerd in
in cementdekvloeren
cementdekvloeren
Michel
MichelDauphin
Dauphin
Thomasweg
Thomasweg36
36
5453KJ
KJ Langenboom
Langenboom
5453

Tel.0486-431026
Tel.0486-431026
Mob.06-54321815
Mob.06-54321815
mdvloeren@home.nl
mdvloeren@home.nl

vooralle
allestucadoorswerkzaamheden
stucadoorswerkzaamheden
voor

Thomasweg 36,
36,
Thomasweg
5453 KJ LANGENBOOM
5453 KJ LANGENBOOM
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Festa WLM winnaar Ondernemersprijs Gemeente Mill & St Hubert 2013

Bjorn 06 - 11 528 897
Bjorn 06 - 11 528 897
Michel 06 - 54 321 815
Michel 06 - 54 321 815
dauphinstuc@gmail.com
dauphinstuc@gmail.com
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Veel
gezelligheid op
zaterdagavond

Markhoor is een veelzijdig en hoog
gekwalificeerd adviesbureau.
Wij denken en werken mee aan wat
bedrijven belangrijk vinden voor hun
lange termijn. Om ambities te
realiseren zijn onze specialisaties:
•
•
•

Strategische denkdagen leiden
Missie
Merkbelofte
Visie
Cultuur
Strategie
Reputatie
Trends
Innovatie
Businessplan Haalbaarheidsstudie
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Strategische denkdagen leiden
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
Co-management

Vernieuwingsvaardigheden trainen
Mensen uitdagen
Stijlflexibiliteit
Mensen verbinden
Co-creëren
Mensen overtuigen
Kwaliteitscirkel
Innovatie-assessment Impact-assessment

www . markhoor . com

Co-management
Ontlasten managers / directies
Interim management
Interim bestuur
Vernieuwingsprojecten leiden
Projecten ondersteunen

info @ markhoor . com
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PROGRAMMA 2015
EN
PRONKZITTING
- 7 februari
6
n
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r
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n
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1
3
ens
Cafe zaal d’n B
uur
Aanvang 19.45
baar bij
kaarten verkrijg
veld
Jan van Kuppe
Dorpstraat 60a
0486-432195

WOORDGE
BEDSDIEN
ST
14 februar
i
Kerk lange
nboom
Aanvang 1
8 .30 uur
SLEUTELOV
ERDRACHT
Mylleswee
rd
Aanvang 2
0.00 uur

Gun uw
spaargeld een
mooie rente
Heeft u een eindejaarsuitkering of ander extraatje
ontvangen?
Stort het op een spaarrekening bij RegioBank. Bij ons
profiteert u van een mooie rente. Bovendien krijgt u tijdens
onze actieweken twee winterse soepkommen cadeau.*

Roefs Financiële Dienstverlening
Berkenlaan 12
5453 KD Langenboom
T 0486 - 43 16 01
E roefsfindienst@hetnet.nl
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Spaar €
krijg twee 750 en
w
soepkom interse
me
cadeau* n

Koek & Zopie

* Deze actie loopt van 8 december 2014 tot en met 30 januari 2015. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

OPENING
CARNAVAL
Cafe Zaal d
’n Bens

JEUGDMIDD
AG
15 februari
Cafe Zaal d’n
Bens
Aanvang 16.0
0 uur
Leuke midda

g voor jong e
n
oud

BOERENBRUILOFT
17 februari
Aanvang 14.00 uur
Voor meer info zie:
www.verkuskoppe.nl
+ elders in deze krant
23.11 uur Sluiting Carnaval

OPTOCHT
16 februari
r
Aanvang 14.00 uu
k op
Voor meer info kij
.nl
www.verkuskoppe

KOFFERBAKVERKOOP
12 april
op het veld achter
d’n Bens
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Narrenpagina
Ex-narrin Emma

					Hallo, daar ben ik weer!

www.huwijtimmerwerken.nl

Dit was het dan, het einde van een SUPER gezellige carnavalstijd als
Narrin. Vorig jaar september belde Yvonne mij ineens op en vroeg of ik snel een
keer langs wilde komen omdat ze iets wilde vragen. Ik heb altijd tegen iedereen gezegd, als er ooit nog een nar
komt zou ik dat zeker doen als ze me vragen… Nou zo gezegd zo gedaan, ik kom bij Yvonne aan en inderdaad,
daar was de vraag. Ik was zo enthousiast dat ik het zo snel mogelijk tegen iedereen wilde vertellen, maar dat
mocht natuurlijk niet… Het geheim houden was het aller moeilijkste, maar des te leuker vond ik het op het
prinsenbal om al mijn familie en vrienden te zien toen ik uitkwam. Niemand had natuurlijk verwacht dat er een
nar zou komen, dus dat was wel ff spannend maar gelukkig vonden de meeste mensen het heel leuk!
Ik heb samen met Prins Hans, Prinses Lisette, adjudanten Jan en Twan en hun derkes
Linda en Yvonne een geweldige tijd gehad. Soms was het zeker wat druk maar we
hebben zoveel leuke dingen gedaan dat je daar niet snel meer aan
denkt. Alles was leuk om te doen! Er springen natuurlijk wel altijd
wat dingen uit zoals de recepties, dansen bij Bens met de ouderen en
op de Prinsenwagen.
Ik wens de nieuwe nar net zo’n geweldige tijd toe als die ik heb
gehad. Geniet van alles wat je doet, want het is echt zo weer voorbij.
Ik wil iedereen heel erg bedanken, met name natuurlijk Prins Hans, Prinses Lisette,
adjudanten Jan en Twan en hun derkes Linda en Yvonne. Deze leuke tijd zal ik zeker nooit
meer vergeten!!
Groetjes, ex-narrin Emma

NAR 2014-2015 TIM
Hoi, ik wil me graag even voorstellen! Ik ben Tim Toonen, zoon van Twan en Yvonne
Toonen en broer van Dirk. Ik ben geboren op 13 september 1996 in het Maasziekenhuis
in Boxmeer. Ik woon mijn hele leven al in Langenboom op de Thomasweg.
Mijn jaren op de basisschool bracht ik door op ’t Stekske. Vorig jaar heb ik mijn Mavo
diploma gehaald en nu zit ik op het ROC in Veghel waar ik de opleiding tot beveiliger
volg, om daarna hierin nog verder te leren. Verder werk ik bij Jan linders in Mill en doe ik aan fitness.
Ook ga ik graag stappen met mijn vrienden. Toen ze mij kwamen vragen om nar te worden
was ik wel een beetje verbaasd dat ze voor mij kozen. Maar na een paar dagen bedenktijd
besloot ik toch om het wel te doen. Tenslotte had ik al ervaring als nar, in groep 8. Ik heb
veel zin in deze carnaval en we gaan er met zijn allen een mooie tijd van maken.
Groetjes Nar Tim

22

23

		Terugblik op 20 jaar
		
De Herrieschuppers

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

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

n
Mi de carnaval zie
n,
te
slo
ge
we
t!
wij vieren ok mi

iXies wenst oe une
goeie carnaval toe!

In 1994 waren er een aantal initiatiefnemers, die na het stoppen van de
Baumländer Musikanten het idee opperden een nieuw dweilorkest op te
richten. Een naam was snel bedacht, want de blaaskapel die in Langenboom
actief was als voorloper op de Baumländer Musikanten heette De
Herrieschuppers.
Die naam werd in ere gehouden. De vuurdoop van de vernieuwde
Herrieschuppers vond plaats tijdens de pronkzittingen in 1995; het carnavalsjaar
waarin Prins Herman en Prinses Claudinette (van Gaal) heersers waren over de
Verkuskoppe.
In de afgelopen twintig jaar hebben we vele muzikale avonturen beleefd.
Want naast deelname aan carnavaleske activiteiten als pronkzittingen,
boerenbal (toen onze Toon Jans uitgeroepen werd tot eerste Superverkuskop),
boerenbruiloft, carnavalsmis, sleuteloverdracht en ook nog tijdens de jaarlijkse
feestavond van de pronkzittingdeelnemers, hebben we meerdere evenementen
muzikaal opgeluisterd.
We zijn maar liefst 7 keer in Haldensleben (Duitsland) geweest, waar oudLangenbomer Oscar van Hout zijn stek inmiddels heeft gevonden en daar
hebben we deelgenomen aan de stadsfeesten. En een greep uit de optredens
wat dichter bij huis: het Parkfeest in Mill, de Langenboomse wandelvierdaagse,
de Cuijkse dag van de Nijmeegse Vierdaagse, rommelmarkt in Wilbertoord en
natuurlijk de feestelijke gebeurtenissen bij onze eigen leden, waaronder de
prinsenreceptie van “onze” Prinses Angela en haar Prins Joop van de Smouskes
in Zeeland.
Samen hebben we vele uren gezelligheid beleefd! Maar de aanwas van nieuwe
leden bleef uit, wat maakte dat het steeds moeilijker werd om met een
compleet orkest een optreden te verzorgen.
Dankzij de inzet van een aantal (vaste) invallers is het de afgelopen jaren toch
gelukt om samen muziek te blijven maken. Na de carnaval 2014 is toch besloten
om te stoppen en op 1 juni jl. klonk het slotaccoord voor de Herrieschuppers.
Onze thuishaven, de Lanzbar van Frans en Francien Meulepas, was toen het
decor voor een gezellige barbecue met
alle leden en aanhang en natuurlijk nog een laatste keer muziek maken.

Dank aan alle muzikanten voor hun inbreng de afgelopen 20 jaar,
dank aan u als publiek en tot ziens in het Langenboomse!
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carnaval 2013-2014
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carnavalsvereniging
“De Verkuskoppe”
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jeugdcarnavalsvereniging
“De Verkuskôpkes”

carnaval 2015
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Ex boerenpaar

Rene en Yvonne de Wit

Op een zondag op het voetbalveld bij SES, werd ik aangesproken
door Marga Nooijen. Ze vroeg Rene: “jij zei toch dat je ook
weleens boer zou willen worden”? Ik zei, ja hoezo? ”Nou, we
willen wel een keertje langs komen om er over te praten”. ”Jullie
zijn altijd welkom” zei ik, ”maar ons Yvonne doet het echt niet”.
” Dan komen we vanavond langs” aldus Marga. Ik naar huis, en
vertelde wie er vanavond langs zouden komen. Yvonne lachte
en zei niks.

feliciteert het jeugdprinsenpaar

Stef & Nadieh
en narrin Fleur

www.vanderhorstaannemers.nl
Houtzagerijstraat 4
5451 HZ Mill

T. 0486 / 431239
F. 0486 / 432125

‘s Avonds kwam de boerencommissie langs, wij gezellig buurten
en zo. Toen vroeg Marga aan ons Yvonne of ze boerenbruidspaar
wilde worden, mij hoefde ze niet te vragen dat wist ze toch wel,
en ons Yvonne zei… ja! Maar Marga ratelde maar door en zei:”
denk er maar over na dan bellen we wel op of je het doet”. Ons
Yvonne zei, ”je hoeft niet te bellen, ik zei net al ja”. Toen besefte
Marga pas dat het boerenbruidspaar geboren was.
Toen dat bekend was moesten we na gaan denken wie we als
getuigen wilden.
Op de confrontatieavond werd duidelijk wie het waren
geworden. We hadden wel al een vermoeden. En ja, dat
klopte: Paul en Ans Bens werden onze getuigen. De hele
boerencommissie was aanwezig en ook Wim en Jolanda en
Johnny en Bianca. Dit was een heel gezellige avond met de
nodige Schrobbeler natuurlijk.
Daarna kwam eindelijk het boerenbal, natuurlijk anders dan
anders. Ik zat zelf namelijk gewoon in de zaal. Eerst werden
Wim en Jolanda en hun getuigen bedankt. Daarna werd de
superverkuskop bekend gemaakt, dat was Marie -Jose Verberk.
Ik dacht nu ga ik nog lekker een sigaretje roken; het duurt nog
wel even voordat wij aan de beurt zijn. Maar verkeerd gedacht;
de boerin stond al op het podium en ik, de boer was er niet.
Mijn schoonzoon zei tegen mij, ”volgens mij zijn ze al bezig”
en ja hoor de boerin was al ontmaskerd en stond daar maar
te wachten op mij. Ik snel dat podium op om daar samen onze
getuigen Paul en Ans te verwelkomen. Het was een mieterse
avond met een afterparty bij ons thuis tot in de late uurtjes. De
volgende dag of beter gezegd een paar uurtjes later, moesten we
om 11 uur bij de LOM zijn. Daarna gingen we foto’s maken en ’s
middags werden de huizen van de superverkuskop, de getuigen
en ons huis versierd. En zoals altijd weet de boerencommissie er
weer een gezellig feestje van te maken.
Het volgende op het progamma was de KKZ zitting, een hele
mooie middag. Een dag later gingen we de carnavalskrant
rondbrengen, ook dat was ook weer een leuke ervaring.
Op een zaterdag werden de straten in Langenboom versierd,
daarna was het soep en broodjes eten bij het boerenpaar en
schrobbelertjes drinken natuurlijk.
Vrijdags voor de carnaval zijn we op bezoek geweest op de
school ‘t Stekske waar onze kinderen ook nog les hebben gehad
en ‘s middags in de Wis bij de ouderenmiddag. ‘s Avonds zijn
we naar de Sleutel overdracht van de Jeugdcarnaval geweest en
daarna naar café d’n Bens waar we hebben nagenoten van de
dag.
Carnavalszaterdag gingen we met zijn allen naar de kerk voor
de Carnavalsmis en daarna naar de sleuteloverdracht in Mill,
georganiseerd door cv de Verkuskoppe. Prins Hans kreeg de
sleutel, hierna kon het feest beginnen bij d’n Bens om daar
carnaval te gaan vieren tot in de late uurtjes.
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‘s Maandags was de optocht in Langenboom, hier hebben
we aan mee gedaan met de ex boerenparen van onze buurt
Carolinaboom. Reuze gezellig was dat en mieters, daarna zijn we
naar de jeugdmiddag in de Wis geweest en van daaruit naar de
familie Hendriks; soep met broodjes en frikandellen gegeten.
Daarna gingen we naar d’n Bens voor de prijsuitreiking en
natuurlijk voor een heel gezellige carnavalsavond.
Dan de grote dag: dinsdag 4 maart de boerenbruiloft.
‘s Morgens vroeg verzamelen bij ons, een hele drukte met
familie, buren, de carnavalsvereniging en vrienden.
We gingen met onze getuigen op de kar met tractor en een
hele stoet van Peeltuffers volgden ons naar d’n Bens. Onderweg
stopten we bij de familie Hendriks aan de Dominicanenstraat
daar kregen we een borreltje te drinken en bij de familie
Lukassen. Daar kregen we, geschonken door de familie
Verkerk, een hele grote krentenmik van wel ene meter lang.
We vervolgden onze weg en kwamen uiteindelijk aan bij de
Verkushoeve.
Bij binnenkomst in de zaal werden we verast door al die mensen
die waren gekomen voor onze boerenbruiloft.
We werden met onze getuigen op het podium neergezet en daar
kwamen tot onze verrassing, de advocaten Geert Lukassen en
Mark v.d. Elzen. Zij moesten er voor zorgen dat alle bezwaren
teniet werden gedaan.
Ze hadden hun handenvol aan al die bezwaren, ze wisten ze
allemaal teniet te doen. Zo kwam het dat we gehuwd werden.
We kregen leuk stukjes van onze dochters Kristen, Michelle,
Melissa en Anke, van het meisjes C team van SES waar ik nog
een dansje mee moest doen, van onze getuigen Ans met Milou
en Nadia en van de familie de Wit.
Zo liep ook de middag ten einde en konden we ons op gaan
maken voor het eten, een stamppot buffet.
Na heerlijk gegeten te hebben, was het moment aangebroken
voor de receptie, waar we overspoeld werden met felicitaties
en veel cadeaus die nu bij ons thuis aan de muur pronken en
inmiddels opgegeten zijn.
Na de receptie, begon de feestavond waar gezellig gedanst
en gedronken werd. Rond de klok van 12 uur moest ons
prinsenpaar Hans en Lisette en narrin Emma de sleutel weer
inleveren. Hierna werd nog even door gefeest en sloten we af
met een afterparty bij ons thuis. En zo kwam er een einde aan
deze carnaval.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor deze mooie tijd.
Het was een grote eer jullie boerenpaar te mogen zijn.
En zeker heel veel dank aan onze getuigen Paul en Ans Bens die
altijd voor ons klaarstonden.
We kunnen wel zeggen het was

MIETERS

Bedankt, Boer Rene en Boerin Yvonne
31

Een
‘‘mieters’’
carnavalsjaar

Boerenpaar 2014
boer Rene
&
boerin Yvonne
getuigen
Paul & Ans

BOERENBRUIDSPAAR EN SUPERVERKUSKOP 2015
Tijdens het altijd gezellige boerenbal kwamen op zaterdag 10 januari Frank en Marianne van Diepenbeek tevoorschijn als het nieuwe
boerenpaar van 2015.
De avond begon met het afscheid van het boerenpaar van 2014; Rene van Mies van Nulleke en Yvonne van Tresia van Petronella en
hun getuigen; Paul van Wiel van Wimme en Ans van Thea van Anna. De advocaten die het boerenpaar getrouwd hebben, hielden
weer een overtuigend betoog zodat het duidelijk was dat Rene en Yvonne toch echt niet nog een jaar boerenpaar konden blijven.
Poetsvrouw Marga had genoeg van het poetsen en zocht het hogerop, ze is een typemiep geworden, maar was toch bereid om de
avond aan elkaar te praten.
Hierna brak het boerloze tijdperk aan en werd er een gezellig stukje muziek gedraaid door DJ Jack, de enige echte prins van de germen in Mill. Men kon de raadbriefjes gaan invullen en de spanning steeg, wie o wie zitten er toch in hok 24. Ook in hok 24 werk de
spanning steeds groter.
Maar eerst was het tijd voor de bekendmaking van de superverkuskop van
2015. Marga riep Herman Wijdeven naar voren die als voorzitter van de VKP
gekomen was voor de superverkuskop, ze vroeg Herman voor wie hij dacht
gekomen te zijn, hij dacht voor Jan van Kuppeveld. Marga begon de lijst van
activiteiten op te noemen en langzaam werd duidelijk bij Herman en bij de
mensen in de zaal dat deze eretitel dit jaar gaat naar Herman zelf.
Dat Herman niet stil zit blijkt wel uit al wat hij doet; Bestuur parkgroep,
Scheidsrechter bij SES, hij is voorzitter bij de jeugd van SES, VKP, Platform
gehandicapten Mill, BPR (burger participatie raad), BRIZ (brabantse raad
voor informele zorg), ANGO (onafhankelijke gehandicapten organisatie),
BUS, De Meander, Regiotaxi, Agrarische natuurvereniging, SCAN (stelsel
agrarische natuurlandschapsbeheer), Coördinator collecte gehandicapten, collectant, lid van verkeersplatform Mill en St.Hubert. En dan nog wat hij in het verleden gedaan heeft; redactie lid van de Aftrap, trainer bij SES A-jeugd en
dames, wethouder, gemeenteraadslid, voorzitter ZLTO, voorzitter Buurtvereniging de Vriendenkring. Op 4 januari werd hij bij SES
gehuldigd omdat hij daar 60 jaar lid is. Herman werd gefeliciteerd door familie, vrienden en bekenden.

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

Tankstation te:
		
		
		
		
		
		

Langenboom
Nistelrode
Appeltern
Venhorst
Nijmegen
Uden
Mill

Zeelandseweg 35
Heescheweg 19
van Rechterenstraat 6
Telefoonstraat 2a
Winkelsteegseweg 148
Handelslaan 3
Eerste Industrieweg 30

Hierna werd het dan echt tijd om het nieuwe
boerenbruidspaar te verwelkomen, onder het lied
België van het goede doel kwamen zij op, en werd
eindelijk duidelijk wie het boerenpaar is: Frank en
Marianne van Diepenbeek. Frank is de zoon van de
4e boer van de verkuskoppe Wiel van Diepenbeek,
de eerste keer dat er een nieuwe generatie vader /
zoon boer is. Daarna was het tijd om de getuigen
erbij te roepen, zij kwamen op met ”let me entertain you” van Robbie Williams. Achter de maskers
kwamen tevoorschijn; Jacques en Antonet de Klein.
Nadat zij allemaal de boerenkledij aan hadden
gekregen werd er met het prinsenpaar Sander d’n
urste en prinses Bianca en nar Tim geproost. Nadat
de felicitaties in ontvangst waren genomen kon het
feesten beginnen.

De uitleg van de cryptische omschrijvingen:
1.Het goede doel
Het goede doel zingt over België. De achternaam van Marianne is van Vlaanderen, Vlaanderen ligt in België en Diepenbeek is een
plaatsje in Vlaanderen.
2.Het tegenovergesteld van “groot” is het niet. De getuigen heten de Klein en die zijn niet het boerenpaar.
Het boerraden is gewonnen door: Wim de Jong hij won een mooi pakketje van Bakkerij Verkerk.
Op dinsdag 17 februari wordt het boerenbruidspaar Frank van Wiel van Frans & Marianne van Dorie van Marie in het onecht
verbonden onder het toeziend oog van hun getuigen Sjaak van Jacobus van Toon en Antonet van Cato van Johanna.
Iedereen is welkom om deze bruiloft bij te wonen. Wil je mee eten koop dan wel een kaartje, verkrijgbaar bij Marga Nooijen,
telefoonnummer: 0486-432356
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Programma Boerenbruluft
Dinsdag 17 februar 2015
13.30 uur: ankomst van de
bruidegom bij het
huus van de bruid
13.45 uur: Vertrek van het
Bruidspaar noar de
Verkushoeve
Wij:
Frank van Wiel van Frans
en
Marianne van Dorie van
Marie

Eindeloos genieten voor
een vaste prijs!
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.

Loate jullie hierbij wete,
de wij al zo lan sman hebbe
rondgesjouwd
de we no ger als boer en boerin
worre getrouwd
Onze getuuge zien:
Sjaak van Jacobus van Toon
en
Antonet van Cato van Johanna
Wij nodigen jullie hierbij dan
ok uut um op 17 februari 2015
op carnavasldinsdag op ons
groot feest te komme.
Wij zon ger hebbe as ge allemol
um 13.30 uur bij ons huus zot
zien, of doarnoa ansluut as we
dur ‘t durp trekke noar
de ‘Verkushoeve”

Route:

ZandvoortestraatEikenlaan- Hoge
Steen- DennedijkBerkenlaanEsdoornlaan- PopulierWilgenlaan-Magnolia
straat- EsdoornlaanEspenstraat- Dorpsstraat
Domincanenstraat
15.15 uur: Ankomst van het bruidspaar bij de Verkushoeve
15.30 uur: Huwelijksceremonie;
verbiending van het
bruidspaar in de onecht
16.15 uur: Toespraak Prins Sander I
optreje familie, buurt en
vriende
18.00 uur: `ete in de Verkushoeve´
(wel un kartje kope)
19.15 uur: De officiele receptie as
ge wilt meugde ons komme
felicitere
20.30 uur: Einde receptie en begin
van de feestoavond

Restaurant Des Werelds
Hoogveldseweg 1 l 5451 AA Mill
T (0485) 47 72 10 l E info@deswerelds.nl
www.deswerelds.nl

Onbeperkt à la carte gerechten eten volgens uniek concept.
€
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25,95

p.p.

Restaurant Des Werelds is dagelijks geopend.

BOERENBRUILOFT
						
2014

Reserveren gewenst
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vice.

service.

Service en onderhoud in metaal en techniek

Service en onderhoud in metaal en techniek

atwijkWil
Katwijk
Voor alvan
uw reparatieen
onderhoudswerkzaamheden
van uw machines

Dellenweg
18
Ook voor
het lassen
van
5453
RB
Mstaal,+31
23
20 50 47
RVS(0)6
en Langenboom
aluminium

50 47

17 27

nl

Dellenweg 18

T

Netherlands
+31
(0)486 43 17 27

5453 RB Langenboom

E

wil@vkservice.nl

Netherlands

VK Service
Dellenweg 18
5453 RB Langenboom

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

Carnavalsoptocht 2014

en toch met beide benen
op de grond blijven?

Wel degelijk.

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.

Cuijk | Wijchen | Wanroij | Nistelrode | Boekel Email: info@oovb.nl Onze website vindt u op www.oovb.nl
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Beste inwoners van het Verkuskopperiek, beste Verkuskoppe en Verkuskopperinnekes
Carnaval 2015 dient zich aan!
Op het moment dat de Carnavalskrant van de Verkuskoppen gelezen wordt zijn de voorbereidingen
voor het Carnaval al in volle gang. Het prinsenpaar is ingehaald; de receptie heeft plaatsgevonden;
de pronkzitting heeft gezorgd voor stijve kaken van het lachen.
Zo gaan we op weg naar de sleuteloverdracht en dan barst het carnaval echt los.
Leut volop en ontspannende dagen. Carnaval biedt alle gelegenheid om de zorgen van alledag
even opzij te zetten en met vrienden, buren en dorpsgenoten te genieten van het leven. Want
dat is carnaval, volop genieten en feestvieren. Dit gaat zeker lukken in Langenboom waar de
gemeenschapszin goed is. Langenboom is een dorp om trots op te zijn en mag zich met ere
omdopen in het Verkuskoppenriek.
Op vrijdag 13 februari 2015 zal ik dan ook vol vertrouwen en met ‘veul plezier’ de sleutel van Langenboom overhandigen aan
Jeugdprins Stef, Jeugdprinses Nadieh met hun gevolg en op zaterdag aan Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Sander met zijn prinses
Bianca. Vanaf dat ogenblik zullen zij gedurende de carnavalsdagen heerser zijn over het Verkuskopperiek en waken over alle grote en
kleine Verkuskoppe en Verkuskopperinnekes.
Graag spreek ik namens het gemeentebestuur een woord van dank uit aan alle vrijwilligers die er ook in 2015 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 2015 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 13 en 14 februari en tijdens de dagen
daarna!

Onderdaan en inwoner van het Verkuskopperiek
Antoine Walraven,
burgemeester van Mill en Sint Hubert

************************

SUPERVERK
USKOP 2014
MAR
IE JOSé VE

RBERK

Zaterdagavond 11 januari 2014
Je gaat een gezellig avondje naar d’n Bens om te kijken, wie er Superverkuskop en Boerenbruidspaar worden. Volgens mij waren we
aan de late kant....want binnen een half uur stond ik, op het podium als.........jawel..... Superverkuskop (vrijwilliger van het jaar).
Nog maar amper van de schrik bekomen, wordt het boerenpaar aangekondigd. En ook hier was de verrassing groot.......Paul en Ans,
onze vrienden zijn de getuuge van ons boerenpaar René en Yvonne.
Wat een avond......vol verrassingen. Mensen komen je feliciteren....je wordt in de bloemen gezet...en ‘s nachts bij de boer op de
koffie. De volgende dag.....interview bij de LOM en de boerencommissie en boerenbruidspaar + getuuge komen je huis versieren.
Onverwachts zit je hele huis vol volk aan de koffie met zelf meegebrachte vlaai.
Aan alles wordt gedacht. Maar.......het leukste vond ik, dat er heel veel mensen de
moeite namen om naar d’n Bens te komen om mij te feliciteren.
Ze vertelde zelfs, dat ze hun eigen afspraken afgezegd hadden, om mij daar in het
zonnetje te zetten. En de mensen, die door omstandheden, er niet bij konden zijn
feliciteerde mij via mail, facebook, kaartjes. Ja mensen....gewoon fantastisch.
Het geeft je een heel apart gevoel van binnen.

Een SUPER gevoel.

Dank je wel........mensen, die op mij gestemd hebben, de boerencommissie en
Carnavalsvereniging de Verkuskoppe.

BEDANKT SUPERverkuskop 2014
Marie-José Verberk
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Peter Jilesen

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

Langenboom
Dorpsstraat 33 - Tel. 0486-431283
Zeeland
Kerkstraat 63B - Tel/fax 0486-460460
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Krasse-Knorre-zitting
8 Februari 2014
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Sleuteloverdracht
Zorg
in

o
de breedste zin van het w

ord

Ellie Hendriks

zelfstandig verpleegkundige
06 - 26 949 923
excellenthelp@hotmail.com

Bezoek Aldenhorst
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JUBILEUM NAR TIM, d’n elfde
de narren van cv de Verkuskoppe
Tim Toonen
Nar 2015

Emma van Dinther
Narrin 2014

Frans van Zeeland
Nar 1972-1973

De Nar
Een nar of hofnar is de officiële
grappenmaker aan het hof. Vooral in de
Middeleeuwen was de hofnar populair, maar
in de loop van de 18e eeuw verdwenen ze aan
de meeste hoven. De nar kleedde zich vaak in een
voor hem gemaakt pak, voorzien van zogenaamde
narrenbellen. Soms droeg hij een staf, narrestok, zotskolf
of Marot. De nar had een bijzondere sociale positie.
Enerzijds wekte hij de indruk onderaan de sociale ladder
te staan, anderzijds was hij in de positie leden en
gasten van het hof te doorgronden en hen voor de
gek te houden. Hij kon ingaan tegen de heersende
opvattingen, zonder dat hij ervoor gestraft werd.
In die zin had hij juist een hoge sociale
status. De nar is veelal de mafkees bij
het carnaval.

Bert Hendriks
Nar 1976-1977

Gonnie Bardoel
Narrin 1978-1979-1980-1981
Rudi Siroen
Nar 1969

Piet Otten
Nar 1970-1971-1974-1975
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Toon van Rooy
Nar 1967

Mari van Leuken
Nar 1968

Arie van Diepenbeek
Nar 1964-1965-1966

Leo van Dijk
Nar1963
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Jeugdproclamatie

Langenboom laat je zien en horen,
vier carnaval als nooit tevoren!

Ik, prins Stef d’n Urste en ik, prinses Nadieh
Maken bij de gratie van narrin Fleur,
onze Raad van 14 en onze dansmariekes, het volgende bekend:

Wij wensen alle Verkuskoppe een fijne carnaval
Prin Fluidw
s Sa
e
nde ll felic
r&
i
Prin teert
ses
Bian
c

a

Technische expertise uit de regio
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“Verkuskoppe”	
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  carnavalsdagen	
  toe.	
  

ten 11de

Ik mag dan wel niet de grootste zijn
maar deze carnaval krijgen jullie mij niet klein

ten 10de

Scouting is een grote hobby van mij
elke vrijdag bij de tweesprong ben ik erbij

ten 9de

Met hiphoppen ga ik uit mijn dak
maar nu hos ik in mijn narrenpak

ten 8ste

Skiën en voetbal zijn grote hobby’s van mij
deze carnaval zet ik dat even opzij

ten 7de

Bij Leyenda speel ik elke week op mijn gitaar
en dan raak ik zeker geen valse snaar

ten 6de

Voetballen doe ik met veel plezier
maar met de carnaval scoren wij hier

ten 5de

Fifa 15 en gamen vind ik helemaal top
maar met de carnaval gaat de rem erop

ten 4de

Volleybal vind ik kei leuk om te doen
misschien worden we dit jaar wel wéér winterkampioen

ten 3de

Met de jeugdprins en prinses aan mijn zij
wordt ook deze carnaval een dolle partij voor mij

ten 2de

Papa en mama moeten maar even niks verbouwen
zodat ze de hele carnaval achter mij aan kunnen sjouwen

ten 1ste

Op het stekske zitten wij in groep zeven en acht
Nu zijn we de heersers van de Verkuskuskôpkes,
Wie had dat gedacht!

Wa kan ons het ballen
wij gaan lekker
carnavallen
50
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FF

		
VOORSTELLEN........
DE
JEUGDHOOGHEDEN

Op 14 november jl. was het weer zover:
tijdens het jeugdprinsenbal maakten we kennis met de nieuwe jeugdhoogheden
Prins Stef (v.d. Horst), Prinses Nadieh (Schaap) en Narrin Fleur ( v.d. Berg). In deze
rubriek stellen we 11 vragen, zodat zij zich verder kunnen voorstellen. Want we
willen natuurlijk alles van hen weten.
1. Vertel eens, hoe ziet je gezin er uit?
Stef woont samen met zijn ouders Marc
en Daisy, broer Sven en zus Emmi aan de
Dempseystraat. Nadieh, haar ouders 		
Johan en Jolanda en broer Winand wonen
aan de Wilgenlaan. En Narrin Fleur? Die woont aan de Zuid-Carolinaweg samen met haar ouders
Toon en Leonie en haar broers Koen en Dirk.
2. Was het moeilijk om geheim te houden dat je een Hoogheid zou worden ?
Ja, toch wel, want het was voor alle drie een grote verrassing. Op school werd er veel over gepraat
en vooral toen meester Jos op vrijdagmiddag voor het prinsenbal tijdens de gym nog vroeg wie er
Prins zou worden, was het voor Stef toch wel lastig. En Nadieh had pech, want tijdens diezelfde
gymles kreeg ze een blessure aan haar voet, maar kon niet zeggen waarom ze dit zo vervelend
vond. Het was een spannende, maar hele leuke tijd!
3. Wat zijn jullie hobby’s?
Stef houdt van voetbal, skiën en gamen. De hobby’s van Nadieh zijn volleyballen, scouting en gitaarspelen en Narrin Fleur kiest voor
voetbal en dansen. Dus…. onze lijfspreuk “Wa kan ons het ballen, wij gaan lekker carnavallen!!” klopt helemaal!
4 .Wat is jullie favoriete vak op school?
Alle drie in koor: handvaardigheid en gym.
5. Enne….. is er ook een minder leuk vak??
Toch wel. Stef houdt niet zo van taal en Nadieh en Fleur vinden rekenen niet zo leuk.
6 .Wat eten jullie het liefst?
Stef houdt het meest van curry worst, vooral na het skiën. En Nadieh kun je wakker maken voor
wraps, vooral als papa ze heeft klaargemaakt. En Fleur? Die eet het allerliefste frietjes.
7. Wat wil je later worden?
Nadieh weet het zeker: ik word later kapster. Fleur wil in ieder geval groter worden als haar mama
en Stef heeft nog geen idee, maar ziet het wel zitten om ook nog een keer de grote Prins van de
Verkuskoppe te worden.
8. Wat is jullie favoriete vakantieland?
Fleur gaat graag naar Canada, om haar familie te bezoeken. Dat is wel lang vliegen, maar dan heb
je wel een gave vakantie. Stef gaat het liefste naar Oostenrijk, op wintersport, mama passeren en lekker achter papa aan sjezen.
En Nadieh kan niet kiezen tussen Griekenland en Spanje, vooral het pretpark Port Avontura in
Salou was supergaaf.
9. Hebben jullie een televisieprogramma waar je voor thuis blijft?
Stef kijkt graag voetbal, tenminste als hij zelf niet aan het voetballen is. En Nadieh mist geen
aflevering van Violetta. Fleur vindt van alles leuk op televisie, het is lastig kiezen…
10 .Wat lijkt je het leukste van dit carnavalsseizoen?
Fleur wil er graag samen met de jeugdraad een heel groot feest van maken en Stef kijkt er al naar
uit, om met de optocht op de prinsenwagen te mogen. Nadieh is blij met haar mooie jurk, hiermee
kan ze lekker hossen en zwieren tijdens de carnaval.
11. Tot slot: wat willen jullie nog kwijt?
Nu weten jullie weer wat meer over ons als jeugdheersers en zoals je op de foto’s kunt zien, zit
carnaval vieren er bij ons al vroeg in. We gaan er ook dit jaar samen met de Langenboomse jeugd
een spetterende carnaval van maken,
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PROGRAMMA JEUGDCARNAVAL
dE vERKUSKoPKES

Het verspreidings bureau
van de regio

Rij boven
Connor Vlek
Jis van de Linden
Roy Verschuren
Sil Nabuurs
Jurre de Klijn Rij midden
Sanne Hendriks
Piet de Klein
Derkje de Klein
Prinses Nadieh Schaap
Prins Stef van de Horst
Narrin Fleur van den Berg
Romee Brans
Freekje Couwenberg
Rij onder

Mode
Nagelstudio
Schoonheidssalon
Bruiningsstudio
Kapsalon

Ontwerp
Drukwerk
Verspreiding

Tel: 0485 - 324 950
Mail: info@reclameverspreiden.nl

Wij
wensen
u een
fijne
carnaval

Lingerie
Sport

Daan Slaats
Brent de Klijn
Steffie Hendriks
Demi Couwenberg

De Schettering
Fashion Sports Beauty

Hoogveldseweg 25b, 5451 AA MILL,
0485 451 064,
www.schettering.nl, info@schettering.nl
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SLEUTELOVERDRACHT
Vrijdag 13 februari
Aanvang 18.00 uur
Myllesweerd Mill
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Bruiloft / Drive In Show / Sfeerverlichting / Bedrijfs Event / Festival / Special FX
www.roijendijk-licht-geluid.nl
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TERUGBLIK JEUGDHOOGHEDEN
2013
Stijn

Olie- en Brandstofinstallatie
Persluchtinstallatie
Garage inrichting

Ton Vervoort
Erik Boetselaers

Zuid-Carolinaweg 15
5453 JG Langenboom

Tel 0486-432054
www.te-techniek.nl

Strandpaviljoen & Bezoekerscentrum

de Kuilen

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

Fazantenweg 16 & Valkweg 11

bouwbedrijf
bouwbedrijf
bouwbedrijf
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verbeek•van
verbeek•van
dongen
dongen
dongen

TIE
TIENIEUWBOUW•VERBOUW•RENOVATIE
NIEUWBOUW•VERBOUW•RENOVATIE
NIEUWBOUW•VERBOUW•RENOVATIE

ND
444
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44 • • T:
ZEELAND
T:06
06304
304
• T:
22
22
06503
304
50322• •503
T:T:06
•06
T:508
06
508
508
05
05
05444
444
444

Verkoop van:
Draad & Kabel • Installatiematerialen
Schakelmaterialen • Groepenkasten
Verlichting • Videofoon & Intercom

Schoolstraat 16 • 5451 AT Mill
0486 - 85 15 58 • www.mdhelektroshop.nl
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Op 25 september 2013 kwam de Jeugdcarnaval bij ons om te vragen of ik
jeugdprins wilde worden, dat wilde ik wel.
Ik had gezien hoe leuk en mooi dat was bij ons pap en mam en dat wilde ook wel.
Eén probleem; ik was de enige jongen uit groep 8 die bij de Jeugdraad zat; het
zou meteen duidelijk zijn dat ik de jeugdprins zou worden. We hebben gezegd
dat ik gestopt was. En dat lukte. Ik wist nog niet wie prinses en nar zouden
worden. Een paar weken later zijn we bij elkaar gekomen om de proclamatie en
de lijfspreuk te maken en toen wist ik met wie ik dit geweldige jaar ging beleven.
Het was een gezellige avond. Dan is het wachten; eerst het grote prinsenbal. Een
week daarna was het onze beurt. Het was spannend en dan mag je eindelijk op,
geweldig!
En dan begint het echt; we zijn naar verschillende recepties geweest. Eerst bij
Prins Hans , Prinses Lisette en Nar Emma, naar een nichtje van ons mam Prins 		
Robert en Prinses Sandra uit Rijkevoort, naar mijn nicht Tess die Page was
geworden in Escharen en naar de Jeugdheersers in Mill, prachtig.
Dan hebben we een geweldige jeugdpronkzitting gehad met allemaal leuke 		
optredens van kinderen. En dan is het carnaval. Eerst zijn we in Langenboom
naar school geweest waar we geweldig optredens hebben gezien, daarna
naar mijn school in Boxmeer; dat was ook erg gezellig. De sleuteloverdracht; de
sleutel dat je 4 dagen lang Jeugdheerser mag zijn van je dorp. Daarna het dak eraf bij D’n Bens.
Op zaterdag naar de carnavalsmis en naar de sleuteloverdracht van de grote prins. Op zondag gezellig naar de kindermiddag
bij D’n Bens en dan het hoogtepunt van de carnaval; op maandag de optocht. Daarna naar de Wis waar Anne Derks namens
de gemeente de sleutel weer op kwam halen. Op dinsdag zijn we nog naar de boerenbruiloft geweest.
Ik kan zeggen ik heb samen met Emmi en Jurre een geweldige carnaval gehad. En ik zou het over een ‘tig’ jaren nog graag
een keer over willen doen. Ik heb heel veel geleerd in dit prachtig jaar. Iedereen bedankt, vooral de Jeugdcarnaval voor
het organiseren van alles!
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Vrijetijdsbesteding
Carnavalsrecept

Vette zuurkool (zes personen)
Ingrediënten:
1 kg kruimige aardappelen
2 zakken/bakjes spekreepjes (2 x 250 gram)
1 pakje wijnzuurkool
1 rookworst
Nodig: Pureestamper
Schil en kook de aardappelen 20 minuten in een pan en zorg dat ze goed onder water staan. Voeg een snufje
zout toe. Veel mensen koken de zuurkool bij de aardappelen, maar je kunt beter de zuurkool in een apart
pannetje koken. Op die manier blijft de friszure smaak behouden. Wie van een wat minder scherpe smaak
houdt, kan er ook voor kiezen de zuurkool eerst af te spoelen en in water te koken.
Doe het spek in de pan en voeg geen boter of olie toe. Bak de spekjes ruim 10 minuten krokant in het eigen
vet. Giet het vet niet af, maar bewaar het voor de stamppot. Verwarm ondertussen de rookworst, dat kan in
een
pannetje, maar ook in de magnetron.
Giet de aardappelen en de zuurkool af en doe deze bij elkaar in de pan. Voeg daarna de spekjes met het
braadvet toe en stamp dit met de pureestamper totdat er een smeuïge stamppot ontstaat.
Schep de stamppot in een schaal en leg de rookworst bovenop.
Eet smakelijk!

Carnavalswoordzoeker
ADJUDANT
OBER
BALLON
OPTOCHT
BIER
POLONAISE
BOERENBRUIDSPAAR
PRINSENBAL
BOERENBRUILOFT
PRINSENPAAR
CAFE
PRINSENRECEPTIE
CARNAVALSVAKANTIE
PRONKZITTING
CARNAVALSVERENIGING SCEPTER
CARNAVALSWAGEN
SERPENTINE
CONFETTI
SLEUTELOVERDRACHT
CONSUMPTIEBON
STEEK
DANSMARIEKE
SUPERVERKUSKOP
ERWTENSOEP
VERKLEDEN
FRIET
ZIEKENBEZOEK
FRISDRANK
HOSSEN
JEUGDPRINSENPAAR
KROONTJE
LIJFSPREUK
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Tijdens de carnaval
je bankzaken
regelen?

Veilig en snel
via Rabobank.nl

Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen
www.rabobank.nl/lvcm
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