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VOORZITTER
Jan van Kuppeveld

Voor u ligt het Baggeblad.
Een krant vol met informatie over het 
wel en wee van Carnavalsvereniging De 
Verkuskoppe.

Er staan natuurlijk veel foto’s en 
verslagen in de krant.

Dit jaar gaan prins Marc d’n twedde, 
prinses Daniëlle en nar Cas voorop 
in de polonaise. Dit doen ze samen 
met hun adjudanten en hopelijk 
gevolgd door alle Verkuskoppe 
en Verkuskoppinnen van het hele 
Verkuskopperiek. 

Bij de jeugd zwaait dit jaar prins 
Daan d’n twedde de scepter. Dit doet 
hij samen met prinses Sanne en nar 
Brent. Zij willen ervoor zorgen dat 
de carnaval bij de Verkuskôpkes dit 
jaar onvergetelijk wordt.

Het geeft ieder jaar weer zo’n 
voldoening om al de Verkuskoppe, van 
jong tot oud, te zien genieten van al de 
activiteiten die wij als carnavalsvereniging 
organiseren. 

Ik wil prins Marc d’n twedde, prinses 
Danielle en nar Cas en natuurlijk ook 
jeugdprins Daan, jeugdprinses Sanne en 
jeugdnar Brent een spetterend carnaval 
toewensen met heel veel leut en plezier.
Dit samen met heel Langenboom, geniet 
ervan!

Veel leesplezier en tot ziens 
op de activiteiten tijdens de carnaval! 
Alaaf!!!

Jan van Kuppeveld
Trotse voorzitter
CV De Verkuskoppe

De carnaval in het Verkuskopperiek 
wordt door diverse commissies 
georganiseerd. Natuurlijk kunnen wij 
altijd hulp gebruiken. 

Wilt u op wat voor manier ook uw 
steentje bijdragen? 

Neem dan gerust vrijblijvend contact op 
met het bestuur of een van onze leden.

In mEmORIam

Diny Raijmakers
-ex getuige van het 

boerenpaar-

In mEmORIam

Bets Verstegen
-ex prinses-

In mEmORIam

Mariet Verstraten
-ex Prinses-



4



Inhoudsopgave
Woordje voorzitter     
Inhoudsopgave en commissies   
Ledenlijst     
Woordje ex-prinsenpaar   
Proclamatie     
FF voorstellen prinsenpaar   
Speciaal voor het prinsenpaar en de nar 
Collage prinsenreceptie  
Collage zaterdagavond  
Programma carnaval
FF voorstellen nar en woordje ex-nar
Prinsenbal
Carnavalsgezichten
Groepsfoto(’s)
Collage boerenbruiloft
Ex-boerenpaar
Woordje Burgemeester en verslag boerenbal
Programma boerenbruiloft
Collage optocht
Collage pronkzittingen
Collage Krasse Knorre Zitting
Woordje superverkuskoppen en ex-verkuskop
Woordje ex-jeugdhoogheden
Collage jeugd
Proclamatie jeugd
FF voorstellen jeugdhoogheden
Programma jeugdcarnaval

  3
5
7
9

11
12-13

14
16-17

19
21
23
25
27

28-29
31

32-33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
54

Krantencommissie
Marleen Selten
0486-431994

Boerencommissie
Marga Nooijen
0486-432356

Commissie Krasse Knorre
Ellen Hendriks
0486-431952

Commissie kofferbakverkoop
Hans Lukassen
0486-432060

Pronkzitting commissie
Ellen Hendriks
0486-431952

Kaartverkoop: 
Jan van Kuppeveld (sr)
0486-432195

Commissie prinsenwagen
Pascal Slaats
0486-424243

Commissie optocht
Henk Selten
0486-431994

Commissie gebedsdienst
Marga Nooijen
0486-432356

Technische commissie
Wally Hendriks
0486-431952

Commissie Dansmariekes
Yvonne Slaats
0486-424243

Website CV de Verkuskoppe
www.verkuskoppe.nl
Twan Toonen

Secretariaat
verkuskoppe-secr@hotmail.com
Yvonne Toonen

Penningmeester
Mark Nooijen
0486-432356

U kunt ons ook vinden op facebook en via www.verkuskoppe.nl

Begunstiger carnavalskrant 2016 :
W. van Schayik BV   &   DLV  Advies

Met speciale dank aan onze 
fotolocaties;

Familie de Veth, Alpaca Vekofarm
Famile Kuppen, de Hinde
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Ereleden
Thijs Reinen
Cor Reinen
Tinie Bardoel
Jacques Hendriks
Bets de Klein

Varkenspootjes
Theo & Jose de Veth
Wim & Jacqueline de Jong
Jacques & Marina Hendriks
John & Anthonette Verstegen
Stan & Anita Straatman

Organisatie 
Jeugdcarnaval de 
Verkuskôpkes
Bianca Hendriks 
Anja Brans 
Ewa Hendriks 
Bets de Klein
Daisy van der Horst
Marijn Verheul
Maarten Jan van Kessel
Theo Thelosen
Angelique Schraven
Cynthia Lammers

Instructrices Dansgarde
Sanjee van Lanen-Biemans
Hanneke Groot

Begeleiding 
Dansgarde
namens de ouders; 
Colinda van de Linden 
Anja Derks

namens de vereniging;
Yvonne Slaats

Dansgarde
Maud van Elderen
Lies van Kuppeveld
Emmy van der Horst
Nienke Hendriks
Zoë van de Burgt
Nienke van de Heuvel
Fleur Rossen
Margo Voss

Prinsenpaar
Prins Marc d’n Twedde
Prinses Daniëlle

Nar
Cas Hendriks

Adjudanten
Sander & Bianca Hendriks
Pascal & Yvonne Slaats

Boerenpaar
Leo & Bets de Klein

Getuigen
Toon & Lia van Beusekom

Vorst
Sander Hendriks

President
Mark Nooijen

Freule
Marga Nooijen

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

Leden
Bets de Klein
Wally & Ellen Hendriks
Henk & Marleen Selten
John & Henrita Bens
Jan & Henny van Kuppeveld
Mark & Marga Nooijen
Twan & Yvonne Toonen
Hans & Lisette Lukassen
Pascal & Yvonne Slaats
Frank Burgers
Carlo Raijmakers
Mark van den Elzen
Jan van Kuppeveld & Linda de Groot
Emma van Dinther
Sander & Bianca Hendriks
Tim Toonen

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



Schoolstraat 16, Mill | 0486-851558

www.mdhelektroshop.nl

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

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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Hallo Verkuskoppe!

Bedankt dat wij afgelopen carnavalsjaar jullie prinsenpaar 
mochten zijn. Een unieke ervaring!

Wat maakt het dan zo uniek zul je je misschien afvragen, nou 
dat proberen wij uit te leggen.

Het carnavalsjaar bestaat uit diverse activiteiten, met als 
letterlijk hoogtepunt een paar uur lang bovenop de prinsenwagen 
zwaaien. Ook figuurlijk waren er hoogtepunten, en die maken de 
ervaring pas echt uniek!

Wat waren voor ons nu de meest opzienbarende gebeurtenissen? 
Waren dat de recepties, de sleuteloverdracht, de kindermiddag, de 
fotoreportages, de gezellige voorbereidingen en ga zo maar door.

Om heel eerlijk te zijn, nee! En waarom niet zou je zeggen. Die 
activiteiten zijn eigenlijk precies zoals je verwacht dat ze zijn.

Nee, de unieke momenten waren het uitzoeken van de 
prinsessenjurk, de ouderenmiddag in de Wis, het jonkerbal in 
Mill, de ‘na de pronkzitting’ feestjes en de prijsuitreiking na de 
optocht.

Waarom deze? Geen idee, extra gezellig misschien? Nee, want 
alle gebeurtenissen zijn prachtig en kei gezellig!

Nee, deze unieke momenten waren zo bijzonder omdat je je er 
geen beeld bij kon vormen. Je gaat er dus onvoorbereid en op 
een manier van ‘we zien wel’ naar toe. Op zo’n moment was 
het nog eens extra genieten! Geweldig!

Ja, genoten hebben we zeker van het carnavalsjaar. En we 
denken nog vaak en met heel veel plezier terug aan al deze 
unieke ervaringen!!

Ja Verkuskoppe, je maakt veel mee als prinsenpaar en je 
wordt soms echt geleefd. Het is dan ook heel prettig dat er 
veel door je adjudanten wordt geregeld, want als je dat ook 
nog allemaal moet doen….. dan wordt je helemaal gek! Zo gek 
als onze nar, onze trouwe tweevoeter Tim!

Alle mensen die samen met ons, bij wat voor evenement dan 
ook, van de afgelopen carnaval een voor ons onvergetelijke 
periode hebben weten te maken: BEDANKT!

Met extra dank aan onze kinderen waar we kei trots op zijn, 
onze lieve ouders die hebben genoten en veel hebben geholpen 
en natuurlijk het hardcore prinsenpaar team: Hans, Jan, 
Lisette, Linda, Tim en WhatsApp!

Om ‘m niet meer te vergeten sluiten we af met onze 
lijfspreuk: Langenboom laat je zien en horen, vier carnaval als 
nooit tevoren!

Groetjes ex-prins Sander I 

en ex-prinses Bianca, Alaaf!

Ex-pRIns sandER I 
& Ex-pRInsEs BIanca



Langenboomseweg 117  •  5411 AT  Zeeland
Tel. (0486) 45 19 91  •  www.descheiwal.nl

Voor het maken 
van een afspraak 
bel naar (0486) 45 19 91 
of 06 54 65 06 99

meer dan

Voor aanleg en onderhoud van u tuin!

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 Marc d’n twedde, 54e prins van de Verkuskoppe, werkzaam bij Wienerberger in Zaltbommel, 
captain van ut derde van SES, trots op mijn kleine prinseskes Sam en Resa, wonend in de Wilgenlaan 
in de Boskant, maak bij de gratie van mijn prinses Daniëlle, onze nar Cas, onze adjudanten Sander en 
Pascal, hun derkes Bianca en Yvonne, de Raad van elf en hun dames en de dansmariekes het volgende 

bekend:

Ten 11e
Long tree festival, skate event, kermis en dorpsfeest, het is ons om het even. 

In ons dorpje Langenboom is altijd wat te beleven.

Ten 10e
Met deze dagen laten we alle regels los. 

Geen tijd voor werk maar complete chaos.

Ten 9e
De activiteitencommissie moet het even zonder mij doen. 

Ik schuif weer aan na het carnavalsseizoen. 

Ten 8e 
Met onze adjes Sander en Pascal en derkes Bianca en Yvonne hebben we een hoop lol. 

Het glas is nooit leeg, altijd gelijk weer vol.

Ten 7e
Voorlopig even niet in het derde van SES ballen, 
want deze prins is in de kroeg aan het knallen.

Ten 6e
Sam en Resa staan deze carnaval graag vooraan. 

Jong geleerd is oud gedaan!

Ten 5e 
Als onze dansmariekes aan het dansen gaan, 

dan start het feestje goed. Neem dat maar van ons aan.

Ten 4e 
Met prins Daan, prinses Sanne en nar Brent 
wordt de jeugdcarnaval dit jaar ongekend.

Ten 3e
Als deze prins start met zingen 

gaat de hele zaal aan het springen.

Ten 2e
De polonaise dit jaar met ons voorop, 

daar is de hele familie kei trots op.

Ten 1ste 
Met onze nar Cas 

gaan wij alle dagen vol gas!

En ten slotte onze lijfspreuk 

Met groots gemak gaan wij uit ons dak! 
Alaaf!



EFFE VOORsTELLEn 
dE pRIns

Welke naam heb je van je ouders gekregen? Martinus 
Wilhelmus Henricus Kuijpers, roepnaam Marc  //  Heb je een 
bijnaam? Kuipie  //  Hoeveel lentes jong? 39  //  Wie hebben 
je op de wereld gezet? Theij de Kuper en Mia van Overbeek  
//  Waar zag je voor het eerst het levenslicht? In Langenboom, 
Esdoornlaan  //  Verliefd/verloofd/getrouwd? Verliefd  //  Zijn 

er nakomelingen? Ja, 2. Sam en Resa  //  Waar hebben ze je 
groot gebracht? Basisschool ’t Stekske, daarna de Griend in 
Grave, Kruisheren College, jaartje HAS, MDS en uiteindelijk 
marketing opleiding Hogeschool Nederland in Breda.  //  Wat 
doe je voor de kost? Manager commerciële projectbegeleiding 
bij Wienerberg in Zaltbommel.  //  

Welke kroeg kan rekenen op een bezoekje tijdens carnaval? 
Bens  //  Zonder welke snack kan je niet na een avondje 
stappen?  Niet te moeilijk, lekker in de magnetron. 
Diepvriessnacks en chips.  //  Het mooiste, beste, leukste 
evenement van het Verkuskopperiek? Ik hoop op carnaval 
2016.  //  Waar rust je uit na carnaval? In bed  //  Wat zit 
er dagelijks in je ontbijt tijdens carnaval?  Broodje kaas en 
koffie.  //  Welk attribuut kan je niet missen tijdens carnaval? 
Scepter  //  Met wie loop je graag de polonaise? Met diegene 
die niet willen.  //  Met wie begint en eindigt carnaval in het 
Verkuskopperiek? Met mijn prinses.  //  Hoe ga je het liefst 
verkleed met carnaval? Liefste als Romeinse Keizer. Ik blijf in 
prinselijke sferen.  //  Wat eet je tijdens de carnavalsdagen? 
Vooral ongezond.  //  Welk drankje nuttig je het liefst? BIER  
//  Op welke muziek doe je graag een dansje? Maakt me 
niet zoveel uit. Na de nodige biertjes kan ik overal wel op 
dansen  //  Waar ga je het liefste op d’n eet? Bij n ander!  //  
Waar kijk je graag naar? Een goede film, vooral thrillers.  //  

Wanneer was je voor het laatst dronken?  Laatste wedstrijddag 
bij SES afgelopen seizoen.  //  Hekel aan? Mensen die niet eerlijk 
zijn.  //  Wat is je favoriete carnavalskraker? Ik heb eigenlijk 
niks met carnavalsmuziek.  //  Vroeger vierde ik carnaval bij.... 
zaterdag bij ’t Huukske, zondags de Stoof en maandag bij Bens.  
//  Mijn mooiste carnavalsherinnering...(mijn) Prinses in een 
gouden glitterjurkje.  //  Wat doe je in je vrije tijd? Voetballen  //  
Wie is jouw favoriete verkuskop? Mijn eigen prinses en ons pap  //  
Trots op? Mijn meiden  //  Spijt van? Verkeerde schoolkeuzes, 2 
jaar weggegooigd.

nu nog een paar voorkeursvragen;
Tonproaten of Meedoen aan de optocht; Meedoen aan de optocht
Polonaise of Hossen; Hossen (de losse Polka)

Serpentine of Confetti; Confetti
Prinsenbal of Prinsenreceptie ; Prinsenreceptie
Taxi of Fiets; Fiets, gaan wanneer je zelf wil
Worstenbroodje of Broodje kroket; Broodje kroket, maar 
’s nachts een worstenbroodje
Schrobbeler of Dropshot; Dropshot! Ik heb niks met 
kruidenbitters
Boerenkoolstamp of Zuurkoolstamp; Boerenkoolstamp
Afterparty of Slapen: Afterparty. Op tijd naar huis gaan 
zit er toch niet in.
Askruisje halen of Haring happen; Ik lust geen haring 
maar Askruisje halen zie ik ook niet zitten.



EFFE VOORsTELLEn
dE pRInsEs

Welke naam heb je van je ouders gekregen? Danielle Francisca 
Schuijffel  //  Heb je een bijnaam? Daan  //  Hoeveel lentes 

jong? 39  //  Wie hebben je op de wereld gezet? Piet 
Schuijffel en Riet van Bommel  //  Waar zag je voor het 

eerst het levenslicht? In het Maasziekenhuis in Boxmeer 
(tijdens carnaval).  //  Verliefd/verloofd/getrouwd? Verliefd  

//  Zijn er nakomelingen? Ja, 2. Sam en Resa  //  Waar 
hebben ze je groot gebracht? Basisschool Leeuwerik in Mill, 
Elzendaalcollege in Boxmeer, VU Amsterdam, afgestudeerd 
aan de Universiteit van Utrecht en RU in Nijmegen.  //  Wat 

doe je voor de kost? Afdelingsleiding klas 4/5/6 en docent 
biologie op Gymnasium Beekvliet in Sint Michielsgestel.  //  

Welke kroeg kan rekenen op een bezoekje tijdens carnaval? 
Bens  //  Zonder welke snack kan je niet na een avondje 

stappen? Worstenbroodjes en chips.  //  Het mooiste, 
beste, leukste evenement van het Verkuskopperiek? Kan 

niet kiezen. Zoveel leuke evenementen, voor iedereen wat 
wils.  //  Waar rust je uit na carnaval? Thuis  //  Wat zit er 

dagelijks in je ontbijt tijdens carnaval? Cruesli met yoghurt  
//  Welk attribuut kan je niet missen tijdens carnaval? 

Portemonnee  //  Met wie loop je graag de polonaise? Met 
zoveel mogelijk mensen zodat ik niet voorop hoef.  //  Met 

wie begint en eindigt carnaval in het Verkuskopperiek? 
Met mijn eigen prins natuurlijk.  //  Hoe ga je het liefst 

verkleed met carnaval? Cleopatra pak, past bij de Romeinse 
Keizer Cesar/Marcus Antonius.  //  Wat eet je tijdens de 

carnavalsdagen? Soep met brood, altijd lekker!  //  Welk 
drankje nuttig je het liefst? Bier, praktisch met carnaval.  //  
Op welke muziek doe je graag een dansje? Maakt niet zoveel uit, als 

de sfeer maar goed is op de dansvloer. Op kabouter Plop blijf ik liever 
even aan de kant staan.  //  Waar ga je het liefste op d’n eet? Bij ons 
mam. Elke vrijdag staat er iets lekkers voor ons klaar.  //  Waar kijk 
je graag naar? Ik kijk niet zoveel tv op het moment, maar Expeditie 

Robinson probeer ik wel echt te volgen.  //  Wanneer was je voor 
het laatst dronken? Dat kan ik me niet meer herinneren. Volgens de 

prins, vrijdag voor de carnaval (vorig jaar).  //  Hekel aan? Vroeg 
opstaan, vooral nu als het vroeg donker is.  //  Wat is je favoriete 

carnavalskraker? Brabantse nachten zijn lang!  //  Vroeger vierde ik 
carnaval bij.... ’t Huukske  //  Mijn mooiste carnavalsherinnering.. 
Heel bijzonder moment; in 1998 met Ken (prins Marc). Vanaf dat 

moment was het “echt” aan. En samen met de vrienden meedoen 
aan de optochten in de regio.  //  Wat doe je in je vrije tijd? 

Werken, rommelen in huis, plannen maken en tv kijken.  //  Wie 
is jouw favoriete verkuskop? Mijn eigen prins  //  Trots op? Sam 
en Resa  //  Spijt van? Eigenlijk helemaal niks. Ik denk eerst na 

voordat ik iets doe. En als we iets doen, zitten we altijd op 1 lijn.

nu nog een paar voorkeursvragen;
Tonproaten of Meedoen aan de optocht; Meedoen aan de optocht

Polonaise of Hossen; Polonaise
Serpentine of Confetti; Confetti

Prinsenbal of Prinsenreceptie ; Prinsenreceptie (minder stressvol)
Taxi of Fiets; Taxi als je binnen kunt wachten anders de fiets

Worstenbroodje of Broodje kroket; Worstenbroodje
Schrobbeler of Dropshot; Schrobbeler

Boerenkoolstamp of Zuurkoolstamp; Boerenkoolstamp
Afterparty of Slapen: Slapen na de afterparty

Askruisje halen of Haring happen; Nog nooit gedaan, maar als ik 
moet kiezen haring happen



Wij wensen Marc, Daniëlle en Cas 

een fijne carnaval toe.

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
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spEcIaaL VOOR dE HOOGHEdEn
Prins Marc en Prinses Daniëlle,

Wat een verrassing op zaterdag 7 november: eerst een telefoontje en daarna 
een persoonlijk bezoek: “Het gaat gebeuren, vanavond worden wij prinsenpaar 
van de Verkuskoppe!” Nog een paar spannende uurtjes voor de boeg en toen 
was het zover: jullie onthulling. Wij stonden vooraan om met jullie mee te 
genieten!

Carnaval zit jullie beiden in het bloed, want:
- Daniëlle is met carnaval geboren en kreeg al snel bezoek van Prins Koos 
(van Rossum) van de Germen uut Mill. Je was toen al een mooi klein prinsesje 
en nu ben je de echte prinses van Langenboom;
- de vonk sloeg over tussen jullie tijdens de carnaval bij Bens, dat kan 
geen toeval zijn;
- en Marc komt uit een rasechte carnavalsfamilie: Prins Thij en Prinses 
Mia heersten in 1988-1989 over de Verkuskoppe en vorig jaar was 
nichtje Nadieh de jeugdprinses van de Verkuskôpkes. Toen hebben jullie 
het gebeuren nog goed af kunnen kijken… Wij weten zeker dat jullie 
er samen met heel Langenboom een mooi carnavalsseizoen van gaan 
maken!

Marc en Daniëlle, wij wensen jullie samen met jullie prinsesjes Sam en 
Resa een geweldige tijd toe. Maak er een fantastisch jaar van en geniet 
met volle teugen, dan doen wij gezellig met jullie mee.  Want met groots 
gemak gaan wij ook uit ons dak. Alaaf!

Familie Kuijpers & Familie Schuijffel

Cas is een afstammeling van de familie Hendriks en Hendriks, geboren 
en getogen in het Zuid Carolien, een rasechte Langenbommer. De 
lijn Hendriks kenmerkt zich door een speciale bloedgroep. Bloed met 
een vleugje alcohol en een flinke scheut benzine. Binnen de familie komt 
deze bloedgroep tot uiting door gezelligheid, solidariteit en een brede 
verbondenheid met alles wat wielen heeft.

Ook Cas is een échte Hendriks. Als kind sociaal en gezellig en voortdurend 
bezig om te verzamelen, handelen, bouwen en natuurlijk voetballen. Toen 
Cas een jaar of 6 was heeft hij samen met broer, neef en nicht een 
‘Hendriks Mobiel’ gebouwd. Een Hendriks Mobiel is een platte kar die 
wordt aangedreven door de spierkracht van de bestuurders. 

Na de ”Hendriks Mobiel” kwamen ook nog crossbrommers en de crossauto. 
De wei achter het huis werd crossweitje en het festijn kon beginnen. 
Ook het land van ome Jos was ideaal om te oefenen. Deze dollemansritten 
hebben tot veel plezier en de nodige  blauwe plekken bij Cas geleid.  

Gedurende de pubertijd zie je dat interesses gaan veranderen. Het scheutje 
benzine wordt steeds meer gebruikt om gericht brommer en auto te gaan 
rijden. Het vleugje alcohol wordt met regelmaat versterkt door een flinke 
slok bier. Het leven is een groot feest en gezellig. De sportiviteit van het 
voetballen verplaatst zich meer en meer naar de 3e helft in de kantine. 
Waar Cas al snel de teamicoon van het 4e wordt. 

Nu is deze voetbalicoon tijdens de carnaval de nar van Langenboom. Wij 
wensen nar Cas, samen met het prinsenpaar, adjudanten, raad van elf en 
de carnavalsvereniging een supergoeie en keigezellige carnaval toe.  

Familie Hendriks



REcEpTIE VOOR pRInsEnpaaR 
                       En naR





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   
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caRnaVaLsZaTERdaG



v

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

Het kan weer!
Zilvervloot
Sparen

10%
premie voor 10 jaar sparen
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pROGRamma
pROnKZITTInG
23, 30 en 31 januari
Cafe zaal d’n Bens
Aanvang 19.45 uur

Kaarten verkrijgbaar bij : 
Jan van Kuppeveld
Dorpsstraat 60a
Tel 0486-432195

JEUGdpROnKZITTInG
24 januari
Cafe zaal d’n Bens
Aanvang 13.00 uur

JEUGdsLEUTELOVERdRacHT
5 februari
Myllesweerd te Mill
Aanvang 18.00 uur

6 FEBRUaRI, caRnaVaL
Woordgebedsdienst 
in de kerk van Langenboom
Aanvang 18.30 uur 

Sleuteloverdracht 
in Myllesweerd te Mill
Aanvang 20.00 uur

Aansluitend opening Carnaval bij Café d’n Bens

7 FEBRUaRI, caRnaVaL
Jeugdmiddag 
bij Café d’n Bens 
Aanvang 16.00 uur 

8 FEBRUaRI, caRnaVaL
Carnavalsoptocht 
Aanvang 13.45 uur 

Voor meer info zie www.verkuskoppe.nl

9 FEBRUaRI, caRnaVaL
Boerenbruiloft
Aanvang 13.45 uur

Voor meer info zie www.verkuskoppe.nl 
en verderop in deze krant.

23.11 uur sluiting Carnaval

 



www.huwijtimmerwerken.nl

ZEEFDRUK - TEXTIELDRUK - BELETTERING
rec lamedrukker i j

Verzorgen van:  -ontwerp
 -promotiekleding
 -braille-druk
 -stickers
 -speciale wensen
Gewóón

    v
oor 

al u
w 

     
     

dru
kwerk

Dennendijk 3a  5453 KG  Langenboom
0486-431847     drulazeefdruk@ziggo.nl

www.drulazeefdruk.nl

drula
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Effe voorstellen : Nar Cas

Ex nar : Tim
Hallo jongens en meisjes, dames en 

heren. Ik ben ex nar Tim en vandaag 
houd ik mijn spreekbeurt over mijn jaar 

als nar.

 INHOUD:
 - Belevenis
 - Hoe gaat het nu verder
 - Bedankje

BELEVENIS
Ik heb een super jaar gehad als nar. Ook samen 

met prins Sander, prinses Bianca was het 
altijd gezellig. En natuurlijk ook met onze 

adjudanten Jan en Linda en Hans en Lisette. 
En ja...de rest van de vereniging was er ook 
bij. Nee grapje daar was het natuurlijk ook 

altijd gezellig mee.

HOE GAAT HET NU VERDER
Nu draag ik mijn narren scepter over aan 

nar Cas. Die er vast ook goed voor zal 
zorgen.

En zelf blijf ik bij de vereniging.

BEDANKJE
Ik wil iedereen bedanken die mee heeft 

geholpen om er een leuk jaar van te maken. 
En wens ik het nieuwe prinsenpaar Marc en 
Danielle en mijn opvolger nar Cas ook zo’n 

super jaar toe dat ik ook gehad heb.

Dit was mijn spreekbeurd, 
zijn er nog vragen?

Wat is je bijnaam:  Frodo  //  Hoeveel lentes jong: 20 jaar  //  Wie zijn je 
ouders: Ons pap ‘Ferry’ en ons mam ‘Josephine’  //  Broers/zussen: Chiel
School \ werk: Studie small business retail management \ Delpeut  //  
Welke kroeg kan op je rekenen met carnaval: Bens en krazy kangaroo  
//  Welke snack MOET je gegeten hebben na ‘t stappen: Pizza uit eigen 
oven  //  Met wie loop je graag de polonaise: Nou ja graag...Met m’n 
maten  //  Met welk drankje in je hand komen wij jou tegen: Pilsje (net 
iets te veel)  //  Hoe ga je het liefst verkleed: Alles door elkaar, maakt 
niet uit. Als ik mijn Zorro-cape maar  aan heb!  //  Waar ga je ‘t liefst 
op d’n eet: Na ‘t stappen bij Marina Bens en uit eten bij Bella Italia 
in Uden  //  Waar kijk je graag naar: Comedy series  //  Wanneer was je 
voor het laatst dronken: De dag voor mijn uitkomst als nar, Resultaat 
van  t teamuitje Waar heb je ‘n hekel aan: Giel Beelen  //  Wat is je 
favoriete carnavalskraker: ‘Let it be’ van ‘t feestteam  //  Vroeger vierde ik 
carnaval bij: De jeugdraad van elf  //  Mijn mooiste carnavals herinnering: 
De heenreis naar Eindhoven met carnaval! We gingen om 11u toen 
begon ‘t al ...We miste de bus! Toen pakte we ‘n pilsje en  ja hoor weer 
de bus gemist...Daarna moesten we plassen dus zijn we uit de bus 
gestapt maar waar?? Wij naar een slijterij wat drank gehaald en bij 
‘n man die wat spullen verkocht in zijn garage gevraagd waar we nou 
eigenlijk waren. Bleken we in ‘Son‘ te zijn. Toen de bus naar Eindhoven 

gepakt waar we om 19.00u aan kwamen, 
haha. Na ‘n uur daar geweest te zijn, zijn 
we weer naar huis gegaan om bij Bens 
nog een pilsje te pakken. Geweldig!!
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prinsenbal 2015
Bekijk carnaval eens van de 
positieve kant:
- We zijn allemaal drie volle dagen 
vrij

- Je mag je kleden in de meest 
slechte kledij ter wereld en nog wordt 
je niet uitgelachen

- Je mag alcohol drinken in 
ongelimiteerde mate (boven de 18 
dan)

- Na die alcohol mag je denken dat je 
de beste zanger, danser en muziekant 
bent van heel brabant (als je maar niet 
lastig wordt)

Maar het aller mooiste na zo’n dag is dat 
je de volgende dag weer opnieuw mag 
beginnen. 

Kortom ‘t is allemaal zo slecht nog 
niet.

‘n goei carnaval begint 

bij oe eige



 HET GEZIcHT Van caRnaVaL
2015
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 HET GEZIcHT Van caRnaVaL
2015

Janssen en Janssen Boxmeer

2016

Kom naar onze Megastore voor een zeer groot aanbod carnavalskleding en carnavalsartikelen.

Lagenheuvelstraat 11 n Volkel
(0413) 272914

info@coppenswarenhuis.nl

OPEN ZONDAGEN
ZONDAG 17 JANUARI
ZONDAG 24 JANUARI
ZONDAG 31 JANUARI
12.00 - 17.00 UUR

Het carnavalsfeest begin je bij 
Coppens in de megastore!

Onze carnavalsartikelen zijn online 
te bestellen.  Ook makkelijk toch!

www.COppenswarenHuis.nl

1500 M2 MegastOre

Kijk voor de actuele openingstijden op www.coppenswarenhuis.nl

Volg Coppens Carnaval ook op Facebook
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 caRnaVaLsVEREnIGInG 
“dE VERKUsKOppE”



JEUGdcaRnaVaLsVEREnIGInG
 “dE VERKUsKôpKEs”



Houtzagerijstraat 4    
5451 HZ Mill 

T.  0486 / 431239
F.  0486 / 432125

www.vanderhorstaannemers.nl

Uw wooncomfort 
optimaliseren?
 

Wij realiseren snel en vakkundig 

uw verbouwing, uitbreiding, 

onderhoud of renovatie van uw 

woning. 

Neem nu contact op voor een 

vrijblijvende afspraak!

Houtzagerijstraat 4    
5451 HZ Mill 

T.  0486 / 431239
F.  0486 / 432125

www.vanderhorstaannemers.nl

Uw wooncomfort 
optimaliseren?
 

Wij realiseren snel en vakkundig 

uw verbouwing, uitbreiding, 

onderhoud of renovatie van uw 

woning. 

Neem nu contact op voor een 

vrijblijvende afspraak!

Houtzagerijstraat 4    
5451 HZ Mill 

T.  0486 / 431239
F.  0486 / 432125

www.vanderhorstaannemers.nl

Uw wooncomfort 
optimaliseren?
 

Wij realiseren snel en vakkundig 

uw verbouwing, uitbreiding, 

onderhoud of renovatie van uw 

woning. 

Neem nu contact op voor een 

vrijblijvende afspraak!

Houtzagerijstraat 4    
5451 HZ Mill 

T.  0486 / 431239
F.  0486 / 432125

www.vanderhorstaannemers.nl

Uw wooncomfort 
optimaliseren?
 

Wij realiseren snel en vakkundig 

uw verbouwing, uitbreiding, 

onderhoud of renovatie van uw 

woning. 

Neem nu contact op voor een 

vrijblijvende afspraak!
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Ex boerenpaar 
Frank en marianne van diepenbeek
Er was eens……………….

Een telefoontje van Twan Toonen: ‘Kunnen we een keertje langs 
komen’?  

En toen is het sprookje begonnen. 
Tuurlijk, geen probleem, kom maar langs. Niet eens gevraagd 
waarom ze wilden komen. Dit wisten we eigenlijk al omdat het 
weer de tijd was voor de opstart van het carnavalsseizoen en 
omdat Twan en Yvonne Toonen in de boerencommissie zaten. 

Ze kwamen binnen, gingen zitten, kregen een bakje koffie en 
begonnen te lachen. We lachten net zo hard mee. En ja hoor, daar 
was de verassende vraag: ‘Jullie weten wel waar we voor komen?’. 
Maar na 3 flessen rosé hadden Twan en Yvonne nog geen antwoord 
of er een nieuw boerenpaar was voor het seizoen 2015. Er was 
een korte bedenktijd afgesproken en eind van het weekend zou de 
beslissing doorgegeven worden. Deze kei gezellige avond (hik) was 
een teken aan de wand en volgden er nog zeer vele gezellige dagen 
en avonden.

Na de beslissing genomen te hebben om “ja” te zeggen tegen de 
boerencommissie, begon de moeilijkste periode van ons carnavalsjaar. 
“Het geheim” geheim houden! Tja, en als dan de foto met “ons witte” 
gezicht overal hangt in het dorp en in allerlei bladen staat, stonden we 
regelmatig voor lastige situaties. Wel grappig om dit spelletje mee te 
kunnen spelen en om creatief te zijn in snel verzonnen antwoorden.
Ook zeer benieuwd waren we of onze gekozen getuigen, Jacques en 
Antonet de Kleijn, ook “ja” zouden zeggen tegen de boerencommissie. 
Tijdens de confrontatieavond werd dit bevestigd.

Dan ga je naar de receptie van het prinsenpaar Sander en Bianca en 
werden we overspoeld met kritische vragen (en opmerkingen) van 
Langenbomers om te ontfutselen of wij het nieuwe boerenpaar zouden 
worden.
Uiteindelijk was het 10 januari 2015. DE dag dat wij bekend werden 
als het nieuwe boerenpaar 2015. In “hok 24” zoals ze dat noemen 
bij Bens, hebben we samen met de getuigen zitten wachten totdat 
we het podium op mochten. Dan mag je alvast familie, vrienden etc. 
gaan benaderen en vragen of ze naar Bens komen om de onthulling 
bij te wonen. Onze getuige Antonet appte ook naar haar zus Ria om 
te vragen of ze ook naar Bens kwam. Ria antwoorde nuchter: “Wij 
zijn ook bij Bens maar ik zie jou nergens!” Oeps, wat zeg je dan? 
Even wachten, we komen zo? Of zoiets.

Vanaf het moment van de onthulling is het feesten begonnen. We 
hebben echt overal aan meegedaan en zijn ook overal naartoe 
geweest. Uiteraard heb je diverse verplichtingen maar onze instelling 
(en gelukkig ook van de getuigen) was om alles mee te maken wat 
er maar mogelijk was. We hebben JA gezegd en dat betekent de 
volle 100 % ervoor gaan! Het begon zondagochtend bij de LOM. 
Daarna de groepsfoto maken in de kerk voor het Baggeblad. Voor 
het eerst (en waarschijnlijk ook voor het laatst) op het altaar 
gezeten. Toen de foto’s maken in het park. Wat is Marleen Selten 
toch een geweldige fotografe!  



En toen verder.............

De Krasse Knorre Zitting , waar we normaal nog niet naar toe mochten 
vanwege onze leeftijd maar nu wel in de functie van boerenpaar. 
Gezellig hossen met de jeugd tijdens het Biggenbal en de dag erna 
de carnavalskrant rondbrengen. Dat rondbrengen van de krant was 
overigens super. We hadden alleen te weinig tijd. We wisten niet dat 
sommige Langenbomers zo graag deze krant wilden hebben, dat we 
zelfs met drank en hapjes werden verwelkomt. Heel bijzonder, maar kei 
gezellig! Dan de pronkzitting en de jeugdpronkzitting. Wat een talenten 
in Langenboom!  

Vrijdagmiddag op bezoek geweest bij de “ouderenmiddag” in de Wis. 
Dat was heel bijzonder omdat we daar verrast werden met prachtig 
zelfgemaakte medailles. Prins Sander en boer Frank kregen ook nog 
een cadeau: een fles SCHROBBEN MAAR! Konden ze na afloop van 
de carnaval meehelpen met poetsen (hahaha). Helaas hebben we 
vrijdagavond de sleuteloverdracht van de jeugd niet mee kunnen maken 
omdat we Noortje in Amsterdam (Schiphol) moesten ophalen zodat zij 
de carnavalsdagen en onze boerenbruiloft mee kon maken.

Carnavalszaterdag naar de kerk voor een “carnavals”dienst en door 
naar Myllesweerd voor de sleuteloverdracht. Ook de boerenparen van 
de andere gemeentedorpen waren aanwezig. Gelijk van de gelegenheid 
gebruik gemaakt en maar even een groepsfoto van de boerenparen 
gemaakt.

En dan is het zover………..CARNAVAL 2015 gaat van start! Onze 
buurtvereniging Rondom ’t Huukske had voor de carnavalsoptocht 
een tennisbaan op een platte kar gemaakt en daar mochten wij als 
boerenpaar en getuigen de optocht op doorbrengen. Heerlijk als je je 
hobby (zowel van ons als van de getuigen) tijdens de carnaval gewoon 
kunt blijven uitvoeren. 

Dinsdag 17 februari 2015: onze bruiloft! Een bijzondere dag, een dag 
vol verrassingen! Pierre van Diepenbeek met zijn paard en wagen 
bracht ons met de grote stoet van familie, vrienden, buurtgenoten, 
carnavalsvereniging en tennisclub TCL van de Zandvoortsestraat 
via de Eikenlaan en een route door het dorp naar d’n Bens alwaar 
de plechtigheid zou plaatsvinden. Onderweg nog 2 stops gehad 
in verband met de goede verzorging van de innerlijke mens met 
schrobbeler c.q. krentewegge van Bakkerij Verkerk.  
Eenmaal binnen bij Bens werden onze ambtenaren Rob Siroen en Joan 
Brans voorgesteld. Zij hebben ons in het onecht gehuwd. Er zijn nog 
diverse sketches gedaan door Martin Wijdeven, Rob Siroen en onze 
Max, Buurtvereniging Rondom ’t Huukske en tennisvereniging TCL. 
Aansluitend hebben we heerlijk gegeten van het stamppottenbuffet. 
Een druk bezochte receptie volgde. We zijn echt verwend en overspoeld 
met felicitaties en cadeaus. Het meest genoten hebben we van de 
aanwezigheid van alle mensen die ons een onvergetelijke en bijzondere 
dag bezorgd hebben. Nog even een gezellig feestavondje erachteraan en 
om 00:00 uur moest het prinsenpaar de sleutel weer inleveren! Carnaval 
2015 was voorbij en we konden terugkijken op een fantastische periode.
We willen iedereen heel hartelijk bedanken die op welke manier dan ook, 
ons een onvergetelijke tijd heeft bezorgd. Vooral een grote dank gaat 
uit naar onze getuigen Jacques en Antonet de Kleijn. We hebben een 
GE-WEL-DIGE tijd samen gehad. Ook zijn we onder de indruk van de 
werkzaamheden van de carnavalsvereniging. Ook jullie allemaal super 
bedankt voor deze gezellige en geslaagde tijd.
KEI BEDANKT ALLEMAAL!!!!!!!

Boer Frank en boerin Marianne



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

34



Nog enkele weken en Carnaval 2016 
gaat van start. Het lijkt nog maar 
zo kort geleden dat Prins Sander en 
Prinses Bianca de scepter zwaaiden 
in en over het Verkuskoppenriek. En 
dat deden ze met verve, want 2015 
was een geweldig carnavalsjaar. Met 
dank aan hen én de vele vrijwilligers 
die elk jaar opnieuw de handen 
uit de mouwen steken om alle 
activiteiten mogelijk te maken.

Deze keer mogen Prins Marc d’n 
Twedde en zijn Prinses Danielle de 
scepter zwaaien en zijn zij samen 
met Nar Cas heersers van het 
Verkuskopperiek. Naar mijn mening 
is hun uitverkiezing een goede keuze 
geweest! Met dit enthousiaste paar 
zal het komende carnaval één groot 
feest worden. Zij worden daarbij 
ondersteund door Jeugdprins Daan, 
Jeugdprinses Sanne en Nar Brent. 

Wat dat betreft zal ik tijdens 
de sleuteloverdrachten met 
een gerust hart mijn taken en 
verantwoordelijkheden kunnen 
overdragen. Ik kan dan gaan 
genieten van de vele evenementen 
en de ‘druk van het besturen’ 
overlaten aan de Prinsenparen.
 
Tot slot wil ik de carnavalsstichting 
en alle Verkuskoppen veel succes 
toewensen met de voorbereidingen 
en straks voor het Carnaval veel 
gezelligheid!

Ik hoop u bij verschillende 
evenementen te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

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

In september kwamen we als 
boerencommissie voor het eerst bij 
elkaar om te brainstormen over het 
boerenpaar 2015/2016. Na enkele 
namen op papier gezet te hebben, 
waren we het er snel over eens. 

Nu nog vragen of dat ze beide 
interesse hadden. Tijdens dat 
gesprek bleek al snel dat ze erg 
enthousiast waren. Leo en Bets 
de Klein wilden dolgraag en 
gaven ons enkele namen die we 
maar eens moesten benaderen 
als getuigenpaar. Toon en Lia 
van Beusekom vonden  het een 
fantastisch idee. 

In oktober de confrontatieavond 
waar we de nodige drank en hapjes 
hebben genuttigd, wisten beide 
paren dat  er voor hun een mooie 
maar ook drukke carnaval 2016 aan 
zat te komen. 

Aan de hand van een foto met de 
laatste 12 boerenparen maakten 
we puzzelstukjes van de foto van 
het nieuwe paar. Via de website 
kwam er elke week een stukje foto 
te voorschijn van Leo en Bets de 
Klein. Op het boerenbal op vrijdag 
11 december konden de mensen via 
het bingo spel meer puzzelstukjes 
winnen. 

Na eerst afscheid genomen te 
hebben van Frank en Marianne en 
Jacques en Antonet, werd de 
avond voortgezet met de bingo. 
Vooral onze prinses Danielle bleek 
goede kaarten te hebben. Zo 
gingen puzzelstukjes 6, 7 en 8 
naar de prijswinnaars. De laatste 
prijs was een meet en greet met 
het nieuwe boerenpaar. 

Om half elf verschenen ze 
onder hun eigen muziek ten 
tonele. Leo van Linnard van 
Bert en Bets van Geertruda 
van Johanna de Klein als 
boerenpaar en hun getuigen 
Toon van Jan van Toon en 
Lia van Mien van Cor van 
Beusekom. Daarna volgde een luid 
applaus en een gezellige avond met 
DJ Jack. 

In het midden van de avond 
werd ook de superverkuskop van 
2015/2016 bekendgemaakt; Ans 
Buts en Mari Pennings. Zie ook 
verderop in deze krant

Op dinsdag 9 februari wordt het 
boerenbruidspaar in het onecht 
verbonden bij cafe d’n Bens. 
Iedereen is van harte welkom!

Boerenbal 2015

Woordje van de Burgemeester



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

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
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Leo van Linnard van Bert 
en

Bets van Geertruda van Johanna

We delen 40 joar lief en leed met mekaar.
en wa is er moier dan zo’n feit te vieren als 
Boerenbruidspaar bij de Verkuskoppe.

Onze getuuge zien,

Toon van Jan van Toon
en

Lia van Mien van Cor

Wij zien ok heel blij dat hun ja gezegd 
hebben en samen hopen we er een mooi 
feesje van te maken. Bij deze bende gullie 
allemoal utgenodigd vur de brulloft! Als ge 
mee wilt eten met het brulloftsmaal dan 
moette wel efkes een kartje kopen.

We trouwe op carnavalsdinsdag 9 februari 
2016 in de Verkushoeve in Langenbom.
Ut zou heel gezellig zien als gullie met de 
bruidsstoet meelopt. Ge moet dan um 
13.30 uur bij ons thuus zien. 
Ge kunt ok onderweg nog anslutte.

De route is als volgt:
Dempseystraat - Broekstraat - Lindenweg - 
Dorpsstraat - Thomasweg- Berkenlaan- 
Esdoornlaan- Aacialaan- Iepenlaan - 
Espenstraat Dominicanenstraat 

We genieten nou nog efkes van onze 
verlovingstied, maar hopen jullie allemoal 
te zien op onze brulloft.

Wij hebben er heel veul zin in!!

Kartje kopen bij:
Marga Nooijen
Berkenlaan 23
5453 KD Langenboom 
tel. 0485-432356

 We hebben ja gezegd...
    we goan trouwe!

Leo van Linnard van Bert 
en

Bets van Geertruda van Johanna

programma Boerenbrulloft
13.45 uur vertrek bruidsstoet
15.15 uur ankomst bij de
 Verkushoeve
15.30 uur huwelijksceremonie
16.15 uur optreije familie,
 buurt en vrienden
18.00 uur eten in de 
 Verkushoeve.
19.15 uur receptie um het
 boerenbruidspaar te
 feliciteren
20.30 uur feestavond



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

Peter Jilesen

Langenboom
Dorpsstraat 33 - Tel. 0486-431283

Zeeland
Kerkstraat 63B - Tel/fax 0486-460460
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Optocht 2015



Zorg in de breedste zin van het woord

Ellie Hendriks
zelfstandig verpleegkundige

06 - 26 949 923
excellenthelp@hotmail.com
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Restaurant Des Werelds
Hoogveldseweg 1
5451 AA Mill
(0485) 47 72 10 
info@deswerelds.nl
www.deswerelds.nl
Reserveren gewenst

Eindeloos genieten
voor een vaste prijs!

26,95

DK_1269_280x197,5mm_adv_Eindeloos_Genieten.indd   1 26-11-2015   13:17:54

VKP	  
wenst	  alle	  

“Verkuskoppe”	  
fijne	  carnavalsdagen	  toe.	  
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HET ENERGIESTATION GROEIT.  
GROEI JIJ MET ONS MEE?

Voor onze partner Geurts van Kessel Elektrotechniek BV 
zoeken wij enthousiaste 

E LE K T ROMON T EU R S
 
voor duurzame elektrotechnische installaties, domotica, 
(bio)dynamische LED-systemen en PV-installaties.
 
Geurts van Kessel Elektrotechniek is een jong en dynamisch 
bedrijf dat kwaliteit, innovatie en duurzaamheid hoog in het 
vaandel heeft. Wij hebben plaats voor enthousiaste elektro-
monteurs die gedreven zijn in hun vak. Ook stagiaires vinden 
bij ons een hoogwaardige leeromgeving. 
 
Soll icitaties voor bovengenoemde functies richten aan:

GEURTS VAN KESSEL ELEKTROTECHNIEK BV
t.a.v. Dhr. Geurts van Kessel
Willaertstraat 6
5344 AB  OSS
(0412) 76 87 68

GEURTS VAN KESSEL ELEKTROTECHNIEK MAAKT DEEL UIT VAN HET ENERGIESTATION. DEZE GROEP 

BEDRIJVEN WIL MET INNOVATIEVE TECHNIEKEN ENERGIEZUINIGHEID EN HERBRUIKBAARHEID TOT 

STAND BRENGEN.
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superverkuskoppen 2016
Ans Buts van Lanen en Mari Pennings

Terugblik

superverkuskop 2015

Ans en Mari zijn mensen van de achtergrond en 
beschouwen het vrijwilligerswerk als normaal. ‘‘Dat 
doe je gewoon”

Deze 65- plussers zijn sportief, actief en al jaren 
betrokken als vrijwilligers bij diverse verenigingen en 
organisaties.
Zij staan altijd klaar met hun hulp, zijn praktisch 
ingesteld, hebben ‘n creatief oplossend vermogen 
en doen alles op hun vrolijke eigenwijze manier.

Sowieso is in Langenboom de kans groot dat je 
Ans en Mari wel ergens tegenkomt: is het niet 
op de tennisbaan of in de kerk, dan wel aan het 
biljart, bij ‘n feestje, al fietsend of wandelend, of 
bij een of andere Langenboomse activiteit. Ze zijn 
een veel geziene gast in het dorp en doen allicht 
ergens aan mee.

Ans en Mari gefeliciteerd, 
namens CV De Verkuskoppe 

Foto’s : Prinsenbal 2015

Op 10 januari ben ik gekozen als Superverkuskop 2015.

Een paar weken daarvoor kreeg ik het 
verzoek om op 10 januari aanwezig te zijn 
omdat iemand van de VKP Superverkuskop 
zou worden.
Als voorzitter kun je dan niet wegblijven, 
maar achteraf was het toch een lokkertje om 
op die avond aanwezig te zijn. Ik werd naar 
voren geroepen door Marga Nooijen en kreeg 
de vraag ‘wie denk jij die Superverkuskop 
wordt van uit de VKP’ Spontaan reagerend Jan 
van Kuppeveld.
Maar toen Marga begon aan haar toespraak 
werd het mij als snel duidelijk dat ik het zelf 
zou worden. Een complete verrassing dus. Wat 
ons, Diny en ik, goed heeft gedaan de grote 
opkomst op deze avond en de vele felicitaties 
die we daar mochten ontvangen.
En dat ging maar door, vele kaarten en bloemen 
hebben we mogen ontvangen. En niet te 
vergeten de steun van de Commissie zelf. Daags 
daarna komen versieren, op bezoek komen en je 
overal bij betrekken.
We kunnen terugkijken op een mooie uitverkiezing 
die je toch krijgt omdat je je inzet voor de 
mensen die er toe doen. En zo hebben wij dit 
ook ervaren. Daarom iedereen bedankt die op 
mij gestemd hebben, de Boerencommissie en de 
Carnavalsvereniging. 

  Herman en Diny Wijdeven



bezoekerscentrum

De KUILEN

en

Ook in de winter op 
woensdag t/m zondag geopend voor

Valkweg 11

5451 PX  Mill

T 0486-431224

E info@bezoekerscentrumdekuilen.nl

Bezoekerscentrum de Kuilen/ De Valkhoeve Mill

Vernieuwde
Hapjes

Hapjes

Geert De Veer

Streepgraniet 18
5453 LT
Langenboom
06-10525291
Info of contact:
www.deveerschilderwerken.nl
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caRnaVaL 2015.......
OM NOOIT MEER TE VERGETEN
Wat hebben we een geweldig carnavalsjaar gehad! Dat 
kunnen Stef, Nadieh en Fleur wel zeggen. 

Het was met alle kleine Verkuskôpkes super gezellig en er is 
veel gelachen. Ook met de grote Verkuskoppe was het goed 
vertoeven! Samen met Prins Sander, Prinses Bianca en Nar 
Tim hebben wij als jeugdhoogheden vele leuke activiteiten 
meegemaakt en veel schik gehad. 

0ns jeugdprinsenbal was het begin van een drukke, 
maar hele leuke en gezellige tijd. Prinsenrecepties, 
pronkzitting, interview bij de L.O.M. het rondbrengen van 
de carnavalskrant, carnaval op school en in het Kloster 
en niet te vergeten de vier dolle dagen van carnaval met 
de sleuteloverdracht, de kindermidag bij Bens, boven op 
de prinsenwagen tijdens de optocht, getuige zijn van de 
boerenbruiloft van boer Frank en boerin Marianne en een 
supergezellige slotavond. Het was een onvergetelijke tijd. 

Iedereen die hieraan een steentje heeft bijgedragen: 
hartstikke bedankt!!! Wij hopen dat onze opvolgers net zo’n 
mooi jaar krijgen als dat wij hebben gehad. 

Tot slot nog 1 keer onze lijfspreuk: 

Wa kan ons het ballen, 
wij gaan lekker carnavallen. 

Alaaf!

Groetjes van

          ex- jeugdprins Stef

              ex- jeugdprinses Nadieh

                  e
x- narrin Fleur
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JOnG GELEERd Is OUd
          GEdaan!!



                                                                                                   

06-4628143006-46 28 14 30      INFO@ROIJENDIJK-LICHT-GELUID.NL

De Schettering 
Fashion Sports Beauty
Hoogveldseweg 25b, 5451 AA MILL, 
0485 451 064,
www.schettering.nl, info@schettering.nl

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

Mode
Nagelstudio

Schoonheidssalon
Bruiningsstudio

Kapsalon
Lingerie

Sport

Het verspreidings bureau
van de regio

Wij 
wensen 

u een 
fijne

carnaval

Ontwerp 
Drukwerk

Verspreiding
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Jeugd proclamatie
Prins Daan , Prinses Sanne en Nar Brent

Ten 11de Ik, prins Daan, kom dan wel uit groep zeven
 maar we gaan zeker weten een vet coole carnaval beleven

Ten 10de Ik, prinses Sanne, uit groep 8
 dans deze carnaval het liefst tot diep in de nacht

Ten 9de Voor gamen heb ik even geen tijd
 want ik ben de nar, en dat is een feit

Ten 8ste Carnaval vieren zit ons in het bloed,
 want in onze families hebben we al veel voorbeelden gehad,
 dus we weten hoe het moet

Ten 7de Ook de dansmariekes en de jeugdraad staan weer voor ons 
 klaar,
 samen met hun wordt het vast en zeker een geweldig jaar

Ten 6de Met prins Marc, prinses Daniëlle en nar Cas gaan wij deze 
 carnaval voorop
 samen met hun zetten wij de tent op z’n kop

Ten 5de Naast fietsen, voetbal en motorcross,
 ga ik ook dit jaar met de carnaval helemaal los

Ten 4de Het hele jaar door rij ik graag op ‘n knol,
 maar met carnaval sla ik pas echt op hol

Ten 3de Bij SES voetbal ik als spits bij de E2,
 maar in dit team hos ik als nar mee

Ten 2de Tijdens schoolcarnaval willen wij geen rekenen of taal,
 alleen maar hossen in ieder lokaal

Ten 1ste Met deze dolle dwaze dagen zijn wij niet bereikbaar via 
 facebook of skype,
 want carnaval vieren is nu onze hype

Lijfspreuk:

Met mij als nar, 
mij als prins 

en mij als prinses

wordt carnaval zeker een succes



    
                                                                                        
 

 
 

  
 Olie- en  Brandstofinstallatie 
          
 Persluchtinstallatie 
  
 Garage inrichting  
   

 
 

             Ton Vervoort           Zuid-Carolinaweg 15      Tel  0486-432054    
 Erik Boetselaers       5453 JG  Langenboom     www.te-techniek.nl                
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Jeugdprins daan 
d’n Twedde, zoon 
van Yvonne en Pascal 
Slaats, broer van 
Sanne wonend in de 
Espenstraat. Zijn grootste hobby is 
motor crossen waar hij laatst ook 
1e mee is geworden  maar speelt 
ook graag zijn voetbalwedstrijden. 
Daan gaat het liefst op vakantie in 
Italië. Daarnaast mag je hem altijd 
wakker maken voor pizza, chinees 
en een shoarma-schotel.  Later 
zou Daan graag sportleraar willen 
worden. Daan kijkt ernaar uit om 
met z’n allen te feesten tijdens de 
recepties en carnaval. 

Jeugdprinses sanne, dochter van 
Jos Hendriks van de Zuid-Carolinaweg 
en Nancy de Klein wonend op de 
Doorgang te Mill met Richard. Nienke 
is haar grote zus. In haar vrije tijd 
zit ze graag op het paard en doet 
ze aan streetdance. Sanne heeft 
als grote droom om naar Parijs 
te gaan. Op school geniet ze van 
handvaardigheid en tekenen maar 
slaat ze het liefst spelling over. 
Sanne kijkt er naar uit om tijdens 
de optocht op de carnavalswagen 
te mogen staan. 

Jeugdnar Brent, zoon van 
Marco en Isabelle de Klein, 
broertje van Lisa en Jurre, 
wonend aan de Kiezellei. 
Om zichzelf op school niet 
te verraden dat hij nar zou 
worden deed hij alsof hij 
dit jaar geen lid meer was 

van de jeugdraad.  
Brent speelt voetbal 
en is ook vaak aan 
het gamen. Ook op 
school doet hij liefst 
zijn rekenen en taal 
werk op de pc. Zijn 
mooiste vakantie 
was in Frankrijk. Het 
leukste van de carnaval 
is voor hem om heel 
veel lol te maken met 
de andere hoogheden, 
dansmariekes en de 
raad.

Effe voorstellen
de jeugdhoogheden



 

JEUGdRaad

Jens Verbeek
daphne Buts
Lisanne Lammers
derkje de Klein
Roos Blonk
Fleur van den Berg
neeltje Berends

dansmaRIEKEs

Anouk Rijkers
Iris van der LindenSjuul Wijdeven
Mijntje Brans
Ise Kremers
Sanne Slaats
Sam Kuijpers
Fleur Hendriks

PROGRAMMA JEUGDCARNAVAL
DE VERKUSKÔPKES

JEUGdsLEUTEL
OVERdRacHT

Vrijdag 5 februari 
Aanvang 18.00 uur 

in Myllesweerd

caRnaVaLsOpTOcHT
maandag 8 februari
Aanvang 14.00 uur

FEEsT In dE WIs
maandag 8 februari

voor alle jeugd
Van 15.00 uur
tot 19.00 uur

 sleutelteruggave
omstreeks
18.00 uur

GEBEdsdIEnsT
Zaterdag 6 februari
met carnavalstintje

voor iedereen
Aanvang 18.30 uur

Kerk van Langenboom

scOUTInGBaL
  Vrijdag 29 januari
 voor alle jeugd van

  Langenboom in 
de Tweesprong 

 Aanvang 18.30 uur

scHOOLcaRnaVaL
Vrijdag 5 februari

door basisschool ‘t Stekske 
tijdens de schooluren

KIndERcaRnaVaL
Zondag 7 februari 
Aanvang 16.00 uur

Zaal D’n Bens
Leuke middag 

voor jong en oud

JEUGdpROnKZITTInG 
Zondag 24 januari

Zaal D’n Bens 
open om 13.00 uur 
aanvang 13.30 uur
Iedereen is welkom

VERKUsKôpKEsBaL
Vrijdag 5 februari 

Zaal D’n Bens
Aanvang 19.00 uur 

 voor alle Langenbomse 
Jeugd van 

groep 3 t/m groep 8 



 

RABOBANK

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

Tijdens de carnaval 
je bankzaken 

regelen? Veilig en snel 
via Rabobank.nl
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