
JAARGANG NR. 54

NAR MAX &
JEUGDNARRIN LISANNE

BAGGEBLAD.
Officieel orgaan van carnavalsvereniging “De Verkuskoppe”

&
JEUGDPrins sam D’n UrstE
En JEUGDPrinsEs iris

Prins Erik d’n Urste
      Prinses maidy

Jubileum prinsenpaar

Ja
nu

ar
i 2

01
7,

 L
an

ge
nb

oo
m



VOORZITTER
Jan van Kuppeveld

5x11, Of TE wEl 55 jaaR 
caRnaVal In langEnbOOm

Dit heugelijk feit gaan we dit jaar vieren in 
het Verkuskopperiek. Ons jubileumjaar is 
al begonnen op 12 november 2016. Op het 
prinsenbal werd ons Jubileum Prinsenpaar 
bekend gemaakt. Prins Erik d’n urste, Prinses 
Maidy en Nar Max. Zij zullen ons het hele jaar 
voorgaan in de feestelijkheden. 

Er is veel gebeurd in die afgelopen 55 jaar. Wat 
dat allemaal is, kunt u lezen in onze speciale 
jubileumkrant die in oktober 2107 wordt 
uitgebracht. De krantencommissie is hier al druk 
mee bezig. Ons jubileumfeest houden we in 
oktober 2017, namelijk in het weekend van 13 
t/m 15 oktober. Bij d’n Bens zal er dan een feest 
losbarsten. Een feest voor héél Langenboom. Het 
volledige feestprogramma kunt u verderop in 
deze carnavalskrant lezen.

De voorbereidingen voor de carnaval 2017 zijn 
al een hele poos geleden begonnen. Allerlei 
commissies hebben al veel voorbereidend werk 
verricht, zodat we met een gerust hart carnaval 
kunnen gaan vieren. Carnaval dat traditie 
getrouw begint met een carnavalsmis. Hierbij 
nodig ik iedereen dan ook uit om deze mis bij 
te komen wonen. Komt allen verkleed naar de 
kerk en open samen met carnavalsvereniging De 
Verkuskoppe op een mooie en gezellige manier 
de carnaval. Deze mis zal opgeluisterd worden 
door dweilorkest De Herrieschuppers.
Ook onze prinsenwagen is opgepimpt. Deze kunt 
u tijdens onze optocht op carnavalsmaandag 
bewonderen.

Bij deze wil ik graag de complimenten geven 
aan onze krantencommissie, die wederom een 
schitterende carnavalskrant in elkaar hebben 
gezet. 

U zult zien, carnavalsvereniging De Verkuskoppe 
is er klaar voor. Ik wil Prins Erik d’n urste, 
Prinses Maidy, Nar Max, Jeugdprins Sam d’n 
urste, Jeugdprinses Iris en Jeugdnarrin Lisanne 
een spetterend carnaval toewensen met heel 
veel leut en plezier. Dit allemaal samen met 
het boerenbruidspaar en hun getuigen en heel 
Langenboom, geniet ervan!

Veel leesplezier en tot ziens tijdens de carnaval 
en/of tijdens ons jubileum weekend! Alaaf!!!

Jan van Kuppeveld
Trotse voorzitter
CV De Verkuskoppe
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Harry Beekmans
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Henk van Gaal
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Annie de Jong
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Tiny Bardoel
 Prinses 1966 en Erelid
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 • W. van Schayik BV 

• DLV  Advies

• Pedicure Praktijk
Margret Verschuren
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Krantencommissie    Commissie optocht
Marleen Selten                                       Henk Selten
0486-431994     0486-431994

Boerencommissie    Commissie gebedsdienst
Marga Nooijen    Marga Nooijen
0486-432356     0486-432356

Commissie Krasse Knorre   Technische commissie
Ellen Hendriks     Wally Hendriks
0486-431952     0486-431952

Commissie kofferbakverkoop  Commissie dansmariekes
Hans Lukassen    Yvonne Slaats
0486-432060     0486-424243

Commissie pronkzitting   Commissie versiering     Website CV de Verkuskoppe
Ellen Hendriks     Henny van Kuppeveld     www.verkuskoppe.nl  
0486-431952     0486-432195        Twan Toonen        

Kaartverkoop;    Commissie jubileum             Secretariaat   
Jan van Kuppeveld(sr)            John Bens         verkuskoppe-secr@hotmail.com
0486-432195     0486-431202        Yvonne Toonen   

Commissie prinsenwagen   Penningmeester 
Pascal Slaats     Mark Nooijen                        
0486-424243     0486-432356

U kunt ons ook vinden op Facebook 

     
Met speciale dank aan onze fotolocatie

     Familie Kuppen ‘ de Hinde’ in Langenboom
     De officiele foto’ s van prinsenpaar, nar en

  jeugdhoogheden zijn 
     gemaakt door: Fotografie by Annelies
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Loonwerk 

Voor al uw voorkomende loonwerkzaamheden kunt u bij ons 
terecht, zoals: bekalken, bemesten, inzaaien van diverse 
gewassen, teeltbegeleiding en oogstwerkzaamheden. 

 

Grondwerk 
Ook bij diverse grondwerkzaamheden kunnen we u van dienst zijn 
o.a. bij het uitgraven van woningen, garages en inritten evenals bij  

tuinaanleg. Alles wordt in eigen beheer uitgevoerd. Ook voor 
sloopwerkzaamheden bent u bij ons aan het juiste adres. 

 
Tevens af te halen uit eigen depot: 

straatzand, speelzand, ophoogzand, metselzand, brekelzand, 
betonzand, diverse soorten grind, split, teeltaarde enz. 

 
Van der Ven PAKT DOOR 

Van der Ven denkt met u mee! 
Bel geheel vrijblijvend voor meer info: 0486-451274 

Voor informatie bezoek ook onze website: 
www.loonbedrijfvanderven.nl 
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Ereleden
Thijs Reinen
Cor Reinen
Tinie Bardoel †
Jacques Hendriks
Bets de Klein

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

Organisatie
Jeugdcarnaval
de Verkuskôpkes
Marijn Verheul
Bianca Hendriks
Joost van Kessel
Anja Brans
Bets de Klein
Daisy van der Horst
Theo Thelosen
Angelique Schraven
Cynthia Lammers
Maidy Willems

Instructrice 
Dansgarde
Hanneke de Groot

Showdans:
Yvonne Slaats
Lies van Kuppeveld

Begeleiding 
Dansgarde
namens de ouders:
Colinda van de Linden
Anja Brans

namens de vereniging:
Yvonne Slaats

Dansgarde
Lies van Kuppeveld
Maud van Elderen
Nienke van de Heuvel
Fleur Rossen
Margo Vos

Mocht jij het leuk vinden om de
vereniging, op welke manier 
dan ook, een handje te helpen?
Iedereen is van harte welkom!
Vele handen maken licht werk!
Meld je dan bij één van onze
(bestuurs)leden.

Prinsenpaar
Prins Erik d’n Urste
Prinses Maidy

Nar
Max van Diepenbeek

Adjudanten
Marc Kuijpers & Daniëlle Schuijffel
Sander & Bianca Hendriks

Boerenpaar
Cor en Agnes Willems

Getuigen
Peter en Nellie Maassen

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
René & Yvonne de Wit
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
Jan van Kuppeveld & Linda de Groot
Frank Burgers
Carlo Raijmakers
Sander & Bianca Hendriks
Tim Toonen
Marc Kuijpers & Daniëlle Schuijffel
Cas Hendriks
Max van Diepenbeek

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

    
                                                                                        
 

 
 

  
 Olie- en  Brandstofinstallatie 
          
 Persluchtinstallatie 
  
 Garage inrichting  
   

 
 

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

              
                                               

6



Bureau dat jouw idee, concept of 
al bestaand merk omtovert tot een visuele 
plaat. Lust voor het oog en oog voor detail.

Logo’s, huisstijl, brochures, fl yers,
websites, belettering, pandaankleding

Groetjes ex-prins Marc II 

en ex-prinses Daniëlle, Alaaf!

Hallo Verkuskoppe,

Ons jaar als prinsenpaar zit er al weer op. Wat is de tijd toch 
ongelooflijk snel gegaan!

Met de start van carnaval in de eerste week van februari was het 
in 2015-2016 een kort en intens carnavalsseizoen. Het was alsof 
we vanaf het prinsenbal in november met een sneltrein van de 
ene naar de andere activiteit reden, met slechts af een toe een 
stop. We hebben ons die drie maanden in een avontuur gestort 
waarvan we vooraf nooit konden voorspellen wat het ons allemaal 
zou brengen. Terugkijkend was het een geweldige ervaring met 
heel veel hoogtepunten. Het is onmogelijk om in een kort 
stukje tekst te beschrijven wat we allemaal beleefd hebben. 
Met duizenden foto’s en uren aan filmmateriaal kunnen 
we met gemak een dag vullen. We kunnen wel zeggen dat 
we geen moment spijt hebben gehad dat we dit avontuur 
aangegaan zijn!

Op het moment dat je gevraagd wordt, is er natuurlijk de 
twijfel. Moeten we dit wel doen, is het niet veel te druk en past 
dit wel in de agenda? We kwamen toen tot de conclusie dat we 
dit wel moesten doen. Sam die als eerstejaars dansmarieke van 
de partij is en Resa die daar waar mogelijk ook mee kan. En 
uiteraard onze ouders, die ook wel van een feestje houden en 
nog volop mee kunnen genieten.

Er zijn zoveel leuke en positieve reacties geweest. We zijn op 
handen gedragen en in de watten gelegd. Dit heeft voor zoveel 
positieve energie gezorgd, waardoor we als vanzelf op de been 
bleven, ook tijdens de drukke periodes.

Het is een geweldige tijd geweest. De kinderen, die volop mee 
genoten hebben. Met een rappende Resa en een zingende Sam 
als absolute hoogtepunten. En ook de optredens samen met ex-
prins Thij, de verrassing van de vriendengroep en ouders tijdens 
de pronkzitting en de optocht. In één woord onvergetelijk. Deze 
herinneringen zullen ons altijd bijblijven.

We willen heel veel dank uitbrengen aan iedereen die op wat 
voor manier betrokken is geweest bij ons carnavalsjaar. In 
het bijzonder de gehele carnavalsverenging, voor alles wat 
zij mogelijk gemaakt hebben. Er wordt achter de schermen 
door vele stille krachten ontzettend veel werk verzet om alles 
geregeld te krijgen! Uiteraard onze adjudantenparen: Pascal 
en Yvonne en Sander en Bianca. Ook zonder hen hadden 
we dit carnavalsjaar nooit goed door kunnen komen. Ze 
stonden altijd voor ons klaar en voor alles werd gezorgd. 
En ten slotte willen we onze nar Cas bedanken voor alle 
gezelligheid. Hij was altijd en overal van de partij, vol 
enthousiasme en met de wel bekende pilsjes in de hand!

En nu op naar een nieuw seizoen, waar we het 
jubileumjaar als adjudantenpaar van Prins Erik d’n 
urste, Prinses Maidy en Nar Max zullen beleven. We zijn 
overtuigd dat het met dit superstel ook een topjaar gaat 
worden! We sluiten dan ook af met onze lijfspreuk: Met 
groots gemak gaan wij uit ons dak.

ex-PrInS MArC II &
ex-PrInSeS DAnIëLLe

8



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!
info@mdhelektroshop.nl

www.mdhelektroshop.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.

PrOCLAMATIe
Ik Prins Erik d`n Urste, 55ste Prins van de Verkuskoppe, werkzaam bij Beko Groothandel in Veghel, leider 
en trainer van JO9-3 en speler van het 5e van SES, wonend aan de Walnoot in buurtschap “de Boskant”, 
maak bij de gratie van mijn Prinses Maidy, onze prinsjes Stan en Tim, onze nar Max, onze adjudanten 
Marc en Sander, hun derkes Daniëlle en Bianca, de Raad van elf en hun dames en de dansmariekes het 

volgende bekend

Ten 11e

Altijd op het Oventje wonen zat er bij mij niet in
Ik ben dan ook erg blij met mijn Langenbomse vriendin

Ten 10e

Voorop met onze jongens Tim en Stan
Maken wij er met z`n allen een topjaar van

Ten 9e

Deze carnaval ga ik geen bakkers bellen
Maar gruwelijk veel bier bestellen

Ten 8e

Ook de beugels zetten wij even aan de kant
En leven vier volle dagen in carnavalsland

Ten 7e

Met onze geweldige nar Max zit het helemaal goed
Het carnaval vieren zit hem dan ook in het bloed

Ten 6e

Het postkantoor en pinautomaat zijn verleden tijd
Maar in Langenboom is er altijd plaats voor gezelligheid

Ten 5e

Met onze jeugdhoogheden Sam, Iris en Lisanne voorop
Zetten wij het hele Verkuskopperiek op zunne kop

Ten 4e

In oktober knallen we er nog een keer flink tegenaan
Wij vieren dan met heel Langenboom ons 55 jarig bestaan 

 
Ten 3e

Ook met onze adjudanten zit het wel pluis
Ze halen ons op en brengen ons ook weer thuis

Ten 2e

Bakken ze na afloop nog ergens frikandellen 
Dan mogen ze ons gerust ekkes bellen

Ten 1e

Wij zijn nu met de proclamatie klaar
Dus ik zou zeggen: “ ober vullen maar “

En tot slot onze lijfspreuk

Deze carnaval zijn wij niet te stoppe
Als 55e prinsenpaar van de Verkuskoppe

Alaaf!!!
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eFFe VOOrSTeLLen
DE PRINSES

Welke naam heb je meegekregen van je ouders? Martina 
Gerarda Johanna Anne Willems// Heb je een bijnaam? Nee, 

niet dat ik weet // Hoeveel carnavalsjaren jong ben je? 
32 jaar// Wie zijn je trotse ouders? Anja en Nico Willems 

Verliefd, verloofd, getrouwd? Verliefd, al ruim 12 1/2 jaar 
Waar hebben jullie elkaar leren kennen? In de Hoeve in 

Groesbeek,... toen ik kennis wilde maken met Erik was hij 
op weg om bier te halen en dat was belangrijker // Zijn er al 

Verkuskupkes? Ja, 2 Stan en Tim // Wat vinden die er van 
dat jullie Prinsenpaar zijn? Prachtig maar Tim maakte zich 

wel zorgen omdat het Prinsenbal rond Sinterklaas was of hij 
nog wel schoencadeautjes zou krijgen? // Waar ben je opgegroeid? 

Basisschool ‘t Stekske in Langenboom, Merlet in Grave, opleiding 
tandarts assistente bij het ROC. School was niet mijn favoriete 

bezigheid.

Wat doe je als je geen prinses bent? Assistente bij een 
Orthodontiste praktijk in Wijchen// Hoe ervaar je tot nu toe het 

‘prinses’ zijn?  Iedereen zegt ‘geniet er van, het is geweldig’ en dat 
klopt helemaal// Hoe en waar vierde je vroeger carnaval? Altijd 

carnaval gevierd met vrienden en vriendinnen. De laatste jaren wel 
wat minder ivm de kinderen, maar nu weer volop! 

//Hoe ga je het liefst verkleed? In mijn pakje van de Zeeman (van 
de winkel)// Wat is je mooiste carnavalsherinnering? Zoveel, maar 

de meeste hebben te  maken met ‘ te diep in het glaasje’... 
// Welk attribuut kun je niet missen met de carnaval? Mijn lipgloss 

en paracetamol //Hoe ziet je ontbijtje er uit met carnaval? Een glas 
water met  paracetamol en een gebakken ei// Het meest trots op? 
De kinderen.. en op onze Max// Zonder welke snack kun je niet na 

een avondje stappen? Alles wat niet gezond is, maar vet en veel
// Wat is je favoriete drankje(tijdens carnaval)? Jillz en Radler

// Wat is je favoriete carnavalsmuziek? Ik hou van alle 
feestmuziek// Met wie loop je het liefste de polonaise? Met onze 

jongens Stan en Tim// Waar zie je het meest tegenop met de 
carnaval? Tegen alle katers die gaan komen// Waar heb je spijt 

van? Het leven is te kort om ergens spijt van te hebben
// Wanneer was je voor het laatst dronken? Bij Longtree festival

// Wat doe je als je even tijd hebt voor je zelf? Op de andere 
bank liggen, we hebben er 2// Op welke  muziek doe je het liefst 

een dansje? Ik dans graag en altijd op alle soorten muziek
// Sport je, zo ja welke sport? Nee, wel geprobeerd maar 

helaas...// Waar heb je een hekel aan? Net als Erik aan die 
grote spinnen, maar ook aan mensen die me ‘s nachts wakker 

maken!// Waar kijk je het meest naar uit als prinses?  Ook 
ik kijk naar alles uit. Het is allemaal nieuw voor ons en alles 

heeft zijn eigen charme// Wanneer mogen we je niet storen? 
Als ik slaap! // Waar rust je het liefste uit? Weer op die ander 

bank natuurlijk // De woensdag na carnaval dan...? Dan lig 
ik dus samen met mijn prinsje en nar Max met een depri bui 
in onze onesies met ijs, chocolade en een doos tissues op de 

welbekende banken // 55-jarig jubileum? Mooi om mee te maken!

     nog een paar voorkeursvragen :
     Carnaval vieren of wintersport; carnaval vieren

     Ballonnen of serpentines; serpentines
     Erwtensoep of boerenkool stamppot; erwtensoep

     Taxi of fietsen; taxi
     Bier of sterke drank; drankjes

     Uitzinnig of stil genieten; uitzinnig
     Polonaise of een liedje zingen; polonaise

     After party of slapen; after party
     Gebakken ei of worstenbroodje; gebakken ei

     Optocht of pronkzitting; optocht

eFFe VOOrSTeLLen
DE PRINS
Welke naam heb je meegekregen van je ouders? Erik Gerardus 
Antonius Selten,roepnaam Erik// Heb je een bijnaam? 
Meier(s); een oud voetballer van PSV// Hoeveel carnavalsjaren 
jong ben je? 34 jaar// Wie zijn je trotse ouders? Gerard en 
Joke Selten// Verliefd, verloofd, getrouwd? Verliefd, en nie 
un bietje!// Waar hebben jullie elkaar leren kennen? In de 
Hoeve in Groesbeek, maar het heeft even geduurd voordat 
het zover was...// Zijn er al Verkuskupkes? Ja, Stan van 8 
jaar en Tim van 5 jaar// Wat vinden die er van dat jullie 
Prinsenpaar zijn? Stan zei ‘ ik vind het zo leuk, ik moet er 
bijna van huilen’ en ik mag op de grote prinsenwagen”

// Waar ben je opgegroeid? Basisschool op ‘t Oventje, 1 jaar 
Comenius College in Uden, 5-jarige MAVO op Merlet in Mill, brood-
en banketbakkersopleiding op ‘t ROC en geslaagd!

Wat doe je als je geen prins bent? Verkoop binnendienst bij Beco 
Zuid (groothandel bakkerij grondstoffen) Hoe ervaar je tot nu toe 
het ‘prins’ zijn? Geweldig in 1 woord en het went snel!// Hoe en 
waar vierde je vroeger carnaval? Altijd met vrienden op zaterdag 
naar Eindhoven, zondags naar de stoof in Mill en op maandag bij 
d’n Bens in Langenboom // Hoe ga je het liefst verkleed? In een 
gele overal en een fluor groene bloes met een Hawaii ketting
// Wat is je mooiste carnavalsherinnering? Voor het eerst gekust 
bij Verhoeven in Uden met wie???// Welk attribuut kun je niet 
missen met de carnaval? Mijn scepter natuurlijk maar bovenal 
het glaasje bier// Hoe ziet je ontbijtje er uit met carnaval? Koffie 
en een gebakken ei// Het meest trots op? De kinderen // Zonder 
welke snack kun je niet na een avondje stappen? Onderweg naar 
huis een broodje d oner// Wat is je favoriete drankje (tijdens 
carnaval)? Bier in alle soorten en maten// Wat is je favoriete 
carnavalsmuziek? ‘ Sex met die kale’// Met wie loop je het liefste 
de polonaise? Met mijn prinsesje en nar Max Waar zie je het 
meest tegenop met de carnaval? Tegen de woensdag na carnaval
// Waar heb je spijt van? Nergens van Wanneer was je voor het 
laatst dronken? Bij de opening van het seizoen van SES// Wat 
doe je als je even tijd hebt voor je zelf? Liggen op de bank voor 
de TV// Op welke muziek doe je het liefst een dansje? Ik dans 
liever niet// Sport je, zo ja welke sport? Ja,voetballen. Ik ben de  
‘bonkige’ spits bij het 5e van SES// Waar heb je een hekel aan? 
Spinnen en dan vooral die grote! // Waar kijk jehet meest naar 
uit als prins? Ik kijk uit naar alles, ik heb overal zin in// Wanneer 
mogen we je niet storen? Nooit, dus altijd!// Waar rust je het 
liefste uit? Op de bank// De woensdag na carnaval dan...? Dan 
hou ik samen met mijn prinsesje en nar Max een ‘depri’ dag, in 
ons onesies met ijs, chocolade en een doos tissues op de bank. 
En we willen dan niet gestoord worden! // 55-jarig jubileum? 
Erg leuk, nog meer tijd om te genieten!!

nog een paar voorkeursvragen :
Carnaval vieren of wintersport; carnaval vieren natuurlijk

Ballonnen of serpentines; ballonnen
Erwtensoep of boerenkool stamppot; erwtensoep

Taxi of fietsen; fietsen
Bier of sterke drank; bier

Uitzinnig of stil genieten; uitzinnig
Polonaise of een liedje zingen; polonaise

After party of slapen; after party
Gebakken ei of worstenbroodje; worstenbroodje

Optocht of pronkzitting; pronkzitting



Superverkuskoppen 2016

Als bestuurslid van de buurt, werd 
Willy naar d’n Bens gelokt onder het 
mom dat hij daar een boerenpaar uit 
de buurt zou gaan feliciteren (wat 
uiteindelijk ook zo was). Deze boer 
weet wat vrijwilliger zijn is.

Als vader van 2 kinderen is hij 
erg betrokken bij hun wel en wee. 
Muziek is zijn lust en leven, als lid 
van de voormalige Herrieschuppers 
heeft hij vele activiteiten van CV de 
Verkuskoppe muzikaal ondersteund. 
Voor de Boerenjongens was hij 
geluidsman en bouwde hij alles 
op. In de Wis staat hij menig 
uurtje achter de bar, zowel op 
vrijdagavond bij het badminton als 
op zaterdag in dienst van Vollan. 

Als lid van Amicitia is hij coördinator 
van de opbouwploeg van de slag-
werkers. Hij regelt de reparaties 
van verschillende instrumenten. 
Daarnaast blaast hij zelf nog een 

aardig stukje mee.

Een gewone zaterdag, 11 december,  
waarin het nieuwe prinsenpaar Marc 
Kuijpers en Daniëlle Schuijffel al 
bekend zijn. Voor de tweede keer in 
2015 is het vandaag het boerenbal. 
Even terug denken aan 1988 toen in 
december ook voor de tweede keer 
het prinsenbal was en Theo en Mia 
Kuijpers aftredend paar waren en 
Wim en ik als prinsenpaar opkwamen 
voor het jaar opvolgend. Mooie 
overeenkomst; ook toen twee keer in 
een jaar het prinsenbal.

Weer terug op 11 december. Met een 
groepje van TCL afgesproken naar 
D`n Bens te gaan om Frank en 
Marianne weg te blazen van hun 
functie als boerenpaar. De avond 
begon met het aftreden van het 
boerenpaar en enkele rondjes bingo, 
waar we ons in wisten te vermaken. 

Tijdens het boerloos tijdperk, was 
het freule Marga die het woord 
nam voor de bekendmaking van 
de super verkuskop ” in dit geval 
betrof het `n paar ”. Toen in haar 
tekst de parochie, het rode kruis, 
de tennisclub woordelijk voorbij 
kwamen viel het kwartje; het gaat 
over Mari en mijzelf. Een prachtige 

verrassing die ons hier ter ore kwam. 
Oh en daarom wilden ons iedereen 
naar D’n Bens hebben want dat 
waren we eerst niet van plan. 

Dan sta je daar in een keer op 
een podiumplaats en gebeuren er 

officiële dingen en felicitaties van 
familie, TCL`ers, ”De Klinkers”  
Parochie, Prinsenpaar en de hele 
carnavalsvereniging, en nog vele 
anderen. Heel veel waardering van 
velen… maar zonder deze mensen 
zouden wij op deze plek ook nooit 
gestaan hebben. Het allereerste, in 
carnavalstermen, superpaar 2016 is 
een feit. 

Toen ook nog het boerenpaar bekend 
was, hebben we tot in de kleine 
uurtjes dit gevierd. In de weken daar 
na werden we meerdermalen bij de 
activiteiten van de c.v. betrokken. 
O.a. een bezoekje aan de L.O.M. 
waar we een interview hadden. Een 
fotosessie bij de Hinde, wat een 
prachtige locatie is en geweldig 
weer die dag. Een bord in de tuin 
waar Jose S. nog een slinger hing. 
De kaartjes met felicitaties, onze 
buurtvereniging met een schitterend 
varkensbeeld als aandenken en vele 
bloemetjes enz, enz. Mooi om hier op 
terug te kunnen kijken en wij hebben 
voor ieder een warm en hartelijk 
dankjewel. 

Een speciaal Alaaf, Alaaf, Alaaf  
aan de carnavalsvereniging die dit 
mogelijk gemaakt heeft en de mooie 
Supperverkuskoppe titel in het leven 
heeft geroepen. Een ware eer voor 
ons

Mari Pennings en Ans Buts

Superverkuskop 2017

Willy, van harte  gefeliciteerd,namens CV de  Verkuskoppe
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CArnAVALS-
ZATerDAG

  
Cuijksedijk 1, 5451 NP  Mill  |  T 0486-431959  |  I www.rinico.nl  |  E info@rinico.nl    

Verhuur van pagodetenten • Alu-frame partytenten • Alu-hallen 

Tevens verhuur van vloeren • Meubilair • Toiletwagens

Hoefslag 6 | 5411 LS Zeeland (N.Br.) | Tel. (0486) 45 21 36 | www.instra.nl

in bedrijfswagen- en 
werkplaatsinrichtingen

maatwerk 

laadruimte bescherming | bedrijfswageninrichting | stroomvoorziening | verlichting | verwarming/ventilatie | werkplaatsinrichting

18



PrOGrAMMA

 

PrOnKZITTInGen
11, 17 en 18 februari 2017

Cafe zaal d’n Bens
Aanvang 19.45 uur

KAArTVerKOOP
Kaarten Pronkzittingen zijn 

verkrijgbaar bij:
Jan van Kuppeveld

Dorpsstraat 60a
tel: 0486-432195

KOFFerBAKVerKOOP
Op 9 april 2017
Voor meer info:

www.verkuskoppe.nl
FeeSTWeeKenD

Viering 55-jarig jubileum
CV de Verkuskoppe

13, 14 en 15 oktober 2017
Meer info: 

zie verderop in de krant

JeUGDPrOnKZITTInG
12 februari 2017

Cafe zaal d’n Bens
Aanvang13.30 uur 

JeUGD-
SLeUTeLOVerDrACHT

24 februari 2017
Myllesweerd in Mill
Aanvang 18.00 uur

caRnaVal
25 FeBrUArI

Woordgebedsdienst
Kerk in Langenboom
Aanvang 18.30 uur

SLeUTeLOVerDrACHT
Myllesweerd in Mill
Aanvang 20.00 uur

Aansluitend :
OPenInG CArnAVAL

Cafe zaal d’n Bens
caRnaVal

26 FeBrUArI
Jeugdmiddag

Cafe zaal d’n Bens

caRnaVal
27 FeBrUArI
Carnavalsoptocht
Aanvang 13.45 uur

Voor meer info: 
www.verkuskoppe.nl caRnaVal

28 FeBrUArI
Boerenbruiloft

Aanvang 14.00 uur
SLUITInG CArnAVAL

om 23.11 uur

Wat staat ons te doen? 

What’s next? 
 

Soms vraagt een succesvolle toekomst 
om een nieuwe strategie. 

 
Markhoor helpt met frisse invalshoeken 

nieuwe kansen voor uw bedrijf te 
ontdekken maar ook om zwakheden te 

onderkennen.  
 

We hebben bij verschillende bedrijven 
indrukwekkende verbeteringen 

doorgevoerd. Bedrijf blij, haar klanten 
blij en het team blij. 

Dorpsstraat 80 
 
5453 JW Langenboom 
 
info@markhoor.nl 
 
06 - 23927390 

www.markhoor.nl helpt bedrijven vooruit 

Dorpsstraat 20 | 5453 JV Langenboom | T 0486 43 20 71 | E info@deraamaccountants.nl | www.deraamaccountants.nl

HELE Fijne carnaval 
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www.huwijtimmerwerken.nl
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Administratieve dienstverlening MKB. 
• Salaris- personeelsadministratie. 
• Jaarrekeningen en tussentijdse rapportages. 
• Belastingadvies en aangiftes. 
• Internetboekhouden. 
• IB aangifte ook voor particulieren. 
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De Hinde
Activiteitenpark

Rogstraat 17
5453 RE Langenboom

T. 06 30 78 02 83
E. info@dehindelangenboom.nl
W. www.dehindelangenboom.nl

Boerenlympics
Adventure Golf 

Voetgolf & Klompjesgolf 
Arrangementen
BBQ & Buffetten

Voor

Familiedagen

Bedrijfsuitjes

Buurtschappen
Boerenterras voor fietsstop methapje & drankje

Effe voorstellen:
Nar Max
Welke naam heb je meegekregen van je 
ouders? Wilhelmus Hendricus van Diepenbeek 
roepnaam Max// Heb je een bijnaam? Nee niet 
dat ik weet// Hoeveel carnavalsjaren jong ben 
je? 20 jaar jong// Wie zijn je trotse ouders? 
Frank en Marianne van Diepenbeek// Waar 
stondje wiegje? In Langenboom// Heb je broers of 
zussen? Ja, een zus Noortje// Verliefd, verloofd, getrouwd? Verliefd op Jara 
Bens!// Waar ben je opgegroeid? ‘t Stekske in Langenboom, de 6-jarige HAVO 
op de Rode school in Uden. Ik volg nu de opleiding Podium-
en Evenemententechniek// Wat doe je als je geen nar bent? Dan ben ik 
DJ en bouw ik met vrienden aan de carnavalswagen// Hoe ervaar je tot 
nu toe het ‘nar’ zijn? SUPER gezellig// Hoe en waar vierde je vroeger 
carnaval? Niet, omdat we altijd op wintersport zijn geweest// Hoe ga je 
het liefst verkleed? In een onesie van mijn zus Noortje// Wat is je mooiste 
carnavalsherinnering? Voor de 1e keer meegedaan met de optocht 2 jaar 
geleden// Welk attribuut kun je niet missen met de carnaval? Een glas 
met het gele goud// Hoe ziet je ontbijtje er uit met carnaval? Geen eten, 

waarschijnlijk het 1e biertje // Het meeste trots op? Mijn prinsenpaar// Zonder 
welke snack kun je niet na een avondje stappen? De drie V’s (veel, vet en 
vlug)// Wat is je favoriete drankje(tijdens carnaval)? Biertje!// Waar kijk je 
graag naar? Mooie meisjes; goeie cup, mooi kontje en een lieve lach// Met wie 
loop je het liefst de polonaise? Met iemand die even groot is// Waar heb je spijt 
van? Dat ik niet eerder ben begonnen met carnaval vieren// Wanneer was je 
voor het laatst dronken? Echt dronken; op vakantie met vrienden// Wat doe je 
als je even tijd hebt voor jezelf? Muziek draaien, maken en produceren// Op 
welke muziek doe je het liefst een dansje? Ik vind dansen leuk, maar ik moet 
wel kunnen springen// Sport je, zo ja welke sport? Ja, tennissen en skien
Waar heb je een hekel aan? ‘s Morgens aan de wekker// Wie is je favoriete 
superverkuskop? Oma Mientje// Wanneer mogen we je niet storen? Als ik in 
mijn element ben(creatief bezig ben met muziek)// Waar mogen we je alijd voor 
wakker maken? Voor nieuwe goede muziek// 
De woensdag na carnaval??? Dan ben ik uitgenodigd 
bij het prinsenpaar! En dan alleen storen voor goede 
mooie nieuwe muziek!!!
55-jarig jubileum? Prachtig! 

Ik wens iedereen een fijne carnaval!!!  Max
__________________________________

Ex nar Cas
Ik heb als nar van de Verkuskoppe een geweldig 
jaar achter de rug samen met prins Marc en 
prinses Daniëlle. Natuurlijk moet ik niet de adjes 
en de derkes vergeten die altijd achter mij 

stonden en zorgden dat ik weer paraat stond voor 
een leuke avond. Natuurlijk heb ik ook met de rest 
van de carnavalsvereniging het super gehad!

Ik heb ontzettend genoten van alle activiteiten die we 
ondernomen hebben, dit was denk ik ook wel goed te zien 
aan mij. Ik heb geen moment spijt gehad van deze titel. Het 
carnavalsjaar was voor mij echt onvergetelijk, ik zou het 
graag nog een jaar overdoen, maar ik ben ook blij dat ik het 
stokje door mag geven om de nieuwe nar dezelfde beleving 
te laten ervaren. 

Verder wil mijn ouders, mijn broer, mijn vrienden en 
iedereen die ervoor heeft gezorgd dat ik een geweldig 
carnavalsjaar achter de rug heb, van harte bedanken! 

Dank jullie wel !!!!  Cas
22



PrInS CArnAVAL
Volgens Wikipedia…

Prins Carnaval (of vaak de Prins) is een gekozen 
ceremoniemeester, die voorafgaand aan en 
tijdens carnaval een belangrijke rol speelt 

binnen de plaats of carnavalsvereniging waar 
hij prins van is. 

Vanwege de betekenis van het getal 
11 als het gekkengetal wordt de 

nieuwe Prins in een aantal plaatsen 
op of rond 11 november (de elfde 

van de elfde) gekozen. Meestal is het 
iemand die in het verleden al actief 
in het plaatselijke carnavalsleven is 

geweest.

FrAnS 
MeULenPAS

Chauffeur Prinsenwagen

Al jaren is Frans het vaste gezicht op de 
tractor die de prinsenwagen trekt.

Frans is begonnen in 1966 toen Fons 
Bardoel prins was, hij verving Fons die 

voorheen de chauffeur was. 
Een aantal jaren hierna werd de wagen 

getrokken door Harry van de Elzen. 
Daarna nam Frans het stokje weer 
over en doet dit nu al zeker 44 jaar. 
Het benoemen waard. Frans doet het 

met veel plezier. Met trots reed hij 
de tractor toen zijn dochter Yvonne 
en schoonzoon Pascal prinsenpaar 

waren.

De nodige ervaring haal je er echt 
uit. Wij als CV voelen ons veilig 

op de wagen met onze chauffeur ervoor. 
Al jaren mag er een kleinkind mee in de 
tractor, en deze wisselen elkaar af als we 

in de bocht zijn bij de Heideweg.

Voor alle mooie herinneringen moet je bij 
Frans zelf zijn, hij weet zoveel en kan er zo 

mooi over vertellen.

Frans we hopen dat je nog jaren onze 
chauffeur mag zijn. Bedankt voor al die 

jaren die je al gereden hebt. Maar ook bedankt 
voor het werk dat je tussendoor voor ons doet.

CV de Verkuskoppe

___________________

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

Jong geleerd
is oud gedaan

Open nu 

het JongWijs 

pakket
Leer uw kind stap voor
stap met geld omgaan

  Coppens biedt veel meer...         www.coppenswarenhuis.nl
Coppens warenhuis    Lagenheuvelstraat 11  5408 RJ Volkel     Tel: 0413 27 29 14

Kijk voor de actuele openingstijden op 
 www.coppenswarenhuis.nl

Zondag 19 februari

 Zondag 12 februari

Open zondagen 
12:00 tot 17:00

Zondag 5 februari

Kom naar onze 1500 m2 megastore

Ga voor gemak! www.coppenswarenhuis.nl

carnaval2017
Herlings Electro Techniek B.V.

www.herlingselectrotechniek.nl info@herlingselectrotechniek.nl

“De verbinding naar morgen”

Herlings Electro Techniek B.V.

www.herlingselectrotechniek.nl info@herlingselectrotechniek.nl

“De verbinding naar morgen”

Herlings Electro Techniek B.V.

www.herlingselectrotechniek.nl info@herlingselectrotechniek.nl

“De verbinding naar morgen”Herlings Electro Techniek B.V.

www.herlingselectrotechniek.nl info@herlingselectrotechniek.nl

“De verbinding naar morgen”
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Varkensknuffel (Ziekenbezoek)
 

- Het bieden van troost -

- Het bieden van geborgenheid - 

- Aanmoediging -

- Het tonen van begrip -

- Het delen van emotie -

- Uiting van blijdschap -

- Acceptatie -

- Bevestiging van een vertrouwensband - 

- Begroeten of afscheid nemen -

Wat een knuffel kan betekenen:

Bent u of kent u iemand die 
wel een varkensknuffel kan 
gebruiken? Ons Prinsenpaar en 
hun Nar komen graag bij u op 
bezoek.

Meldt u aan via de leden van de 
carnavalsvereniging. Dit mag 
persoonlijk, per telefoon of mail. 
Vooraan in deze krant vindt u 
diverse contactgegevens.

Na aanmelding zal het 
Prinsenpaar samen met hun 
Adjudanten contact met u, of 
met de te bezoeken persoon, 
opnemen om een afspraak te 
maken.

55 jaar CV de Verkuskoppe
Op 12 november 2016 zijn Prins Erik d’n Urste en Prinses Maidy 
bekend gemaakt als jubileumpaar van C.V. de Verkuskoppe. 
Zij zullen samen met nar Max ons voorgaan tijdens ons jubileumjaar. 
Hiermee is ons jubileumjaar officieel van start gegaan. Al de 
activiteiten van C.V. de Verkuskoppe zullen in het teken staan van 
het 55-jarig jubileum.

De jubileumcommissie van C.V. de Verkuskoppe is druk bezig om 
het een en ander te organiseren. Zo gaan we tijdens de carnaval 
Langenboom versieren met nieuwe vlaggen. Ook komt er in het 
najaar een jubileumkrant, die huis aan huis verspreid wordt. 
Tijdens de Krasse Knorre Zitting en Pronkzittingen zullen we even 
terugblikken op de afgelopen 55 jaar. Maar uiteindelijk komt er in 
oktober 2017 een feestweekend.

Het programma ziet er als volgt uit:

Vrijdag 13 oktober: Oktoberfest voor heel Langenboom.
Zaterdag 14 oktober: Receptie voor de zusterverenigingen en 
 iedereen uit Langenboom, daarna is er een 
 gezellige after-party.
Zondag 15 oktober: Reünie voor alle mensen, die op welke 
 wijze dan ook, betrokken zijn geweest bij
 de carnaval in Langenboom.
 Dit zal allemaal plaatsvinden in Café d’n Bens

Dankzij verschillende sponsors kunnen wij dit allemaal organiseren. In het 
Hertenkamp komt een groot spandoek te staan waar het programma op vermeld 
wordt en ook zullen onze sponsors op dit spandoek worden vermeld. Via het 
Torentje, De Neije Krant en via flyers zullen we iedereen blijven informeren over het 
feestweekend.

Groetjes de jubileumcommissie van C.V. de Verkuskoppe

___________________________________________
Langstraat 5a, 5411 LE ZEELand

tEL 0486 43 22 69
www.tUINERIJ.NL

tuin advies
tuin aanleg

tuin ontwerp
tuin onderhoud
tuin bestrating

Leon Derks

Wij wensen jullie 

fijne carnavalsdagen
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CARNAVALSVERENIGING 
‘ DE VERKUSKOPPE’ 

CARNAVAL 2017



JEUGDCARNAVALS-
VERENIGING

‘ DE VERKUSKÔPKES ’ 

Wat smaakt er lekkerder dan een 
goede stevige bord erwtensoep 
tijdens de drukke carnavalsdagen? 
Hierbij een smakelijk en 
gemakkelijk recept voor 
4 personen.

Benodigdheden: 
5oo gr spliterwten, 500 gr 
hamschijven of varkenskluif 
200 gr mager spek (hoeft niet) 
1 rookworst, 3 grote uien 
1 selederijknol, 2 preien 
1 winterwortel, 2 aardappelen 
zout, peper, (groente)
bouillonblokjes en 4 lepels fijn 
gehakte selderij.

De erwten wassen en met de ham/
varkenskluif en evt. spek  met 
ruim 1 liter water opzetten en 
aan de kook brengen. Daarna de 
warmtebron zo zetten dat het blijft 
doorkoken. De groenten in stukken 
snijden en na een half uur deze 
toevoegen. 

Een half uur later gesneden 
aardappelen toevoegen. 
Regelmatig doorroeren. Nog 
een half uur laten doorkoken. 

Daarna haal je het vlees 
uit de soep en snij je deze 
kort. Je hebt de keuze om 
de soep grof te laten; je voegt 
dan het gesneden vlees, plakjes 
rookworst en de gesneden 
selderij toe. Je brengt de soep 
op smaak met peper, zout en 
bouillonblokje(s). 

Je kunt de soep ook fijnmalen 
en dan  het vlees, de worst, de 
selderij toevoegen en op smaak 
brengen.
Heerlijk met roggebrood en spek. 

Na het eten van deze soep 
kun je er weer flink tegen aan 
carnavallen!

SMAKELIJK ETEN

RECEPT VOOR 
HEERLIJk ERWTENSOEP

`ZO VIER jE caRnaVal !



Wij zijn
tijdens de 
carnaval
gesloten

Wij wensen iedereen
een smaakvolle

carnaval toe!

www.smaakmakersmill.nl / www.kasteeltongelaar.nl

Beste remedie tegen een kater

Eieren

Dit ontbijtje is onmisbaar tegen een fikse kater. 
Eieren zitten namelijk boordevol hardwerkende 
aminozuren zoals cysteïne en taurine. 
Taurine verhoogt je leverfunctie en zorgt 
ervoor dat je minder kans krijgt op een ervoor dat je minder kans krijgt op een 
leveraandoening door de nadelige effecten 
van alcohol. Cysteïne breekt de stoffen af die 
vrijkomen bij de lever na het drinken, 
waardoor je later op de dag minder hoofdpijn 
zult krijgen!

Ons advies:

Gepocheerd ei met gerookte 
zalm & Hollandaisesaus

carnaval 
2017

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
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ex boerenpaar 
Leo en Bets de Klein
Op een zondag werd Bets bij SES aangesproken door Marga Nooijen, 
of wij ooit boerenpaar of prinsenpaar waren geweest. Dat was dus 
niet zo. Een paar dagen later kwam zo maar uit het niets Yvonne 
de Wit op de koffie “wel gezellig zo” er werd volop gebuurt totdat 
Marga Nooijen binnenkwam met de vraag; er is een theepot kapot 
die jij bij de sligro gekocht hebt, kun jij die omruilen? Wij hadden 
toen nog niets in de gaten maar al gauw kwam de verrassende 
vraag of wij het nieuwe boerenpaar wilden worden. Wij hebben die 
avond lang moeten nadenken vanwege het feit dat het boerenbal 
op 11 december zou zijn. Wij zouden namelijk op 12 december een 
feest geven omdat wij dan 40 jaar getrouwd waren.

Erg vermoeiend allemaal en een drukke tijd zou er dan aankomen. 
Maar na enkele borrels te hebben gedronken, (koffie en thee door de 
dames) hebben we besloten om toch ja te zeggen, omdat het eerst 
ook altijd lukte om dagen achter elkaar uit te gaan.

Na deze beslissing kwam er een moeilijke periode; het geheim houden 
hiervan. Vooral toen de foto met ons verdwenen gezicht overal in het 
dorp hing en ook in allerlei bladen te zien was, ja dan wordt het wel 
spannend. Wel leuk om creatief te zijn in bepaalde situaties.

Zo gaan wij elke zaterdagochtend koffie drinken bij buurman Koos Verstegen 
en treffen daar dan Wally en Ellen die in die periode ook op prinsenjacht 
waren. We kregen de opdracht mee om Mark en Daisy van de Horst in de 
gaten te houden over hun doen en laten, maar omdat wij wisten dat bijna 
nooit het boerenpaar en prinsenpaar uit dezelfde buurt kwamen konden 
wij het spelletje mooi meespelen. 1 van de door ons gekozen getuigen zei 
gelukkig ook ja en dat werd op de confrontatie avond bevestigd.

Na een periode van stilte kregen we nog kort voor de onthulling als 
boerenpaar het aan de stok met het wetenschappelijk instituut historisch 
bodem onderzoek. Er zou een oude slagboom in onze achtertuin begraven 
zijn. Dat stond namelijk in een zeer goed opgestelde brief. Ze zouden hiernaar 
gaan graven, juist in deze drukke periode van boerenpaar en ons 40-jarig 

huwelijksfeest. Maar de bedenker van dit alles was Johan, de zoon 
van onze getuigen. Het was een zeer gelaagde stunt van hem. 

Toen kwam de dag van onze onthulling, wachten in hok 24 samen 
met onze getuigen. Familie en vrienden bellen met de vraag of ze 
naar Bens wilden komen. 

Vanaf het moment van onze onthulling kon het feest beginnen. 
We hebben overal aan meegedaan, samen met Toon en Lia onze 
getuigen. Sommige dingen waren wel verplicht maar de meeste 
activiteiten vrijwillig. 

De receptie van het jeugdprinsenpaar Daan en Sanne en nar 
Brent, dit was de 1e keer, vooraf aan de receptie van Prinsenpaar 
Marc en Daniëlle en Nar Cas. Een geslaagde avond. De 

zondagochtend erna naar de LOM waar ze het hemd van ons lijf 
vroegen. Daarna foto’s maken bij de Hinde voor alle leden van 
de CV en Jeugd CV en leiding. Deze foto’s werden gemaakt door 
Marlein en Marleen, die het voortreffelijk deden. Ook zijn we mee 
geweest naar het drukbezochte prinsentreffen in Mill, waar prinses 
Danielle in een paal moest hangen.

De Krasse Knorre Zitting, waar wij al jaren kwamen, was ook weer 
super. Die avond hossen met de jeugd op het Biggenbal waar prins 
Marc met zijn gezang direct de stemming erin bracht.

De dag daarna werd de carnavalskrant rondgebracht, wij deden dit 
samen met onze getuigen. We kwamen niets te kort want hier en daar 
stond lekker de koffie klaar.

Ook de pronkzittingen en jeugdpronkzitting waren voortreffelijk. 
Vrijdagmiddag voor de carnaval brachten we een bezoekje aan de 
ouderenmiddag in de Wis, met volop muziek van de Boerenjongens 
en een optreden van de bewoners, dit was super. Ook de 
dansmariekes deden een mooie dans, we kregen prachtige zelf- 
gemaakte medailles en Langenbooms bier mee naar huis. 

Die avond zijn we aanwezig geweest bij de sleuteloverdracht van de 
jeugd waar prins Daan zijn best deed in een quiz om te winnen van de 
andere jeugdprinsen.

Carnavalszaterdag openden we de carnaval met de carnavalsdienst in 
de kerk. Daarna naar Mill voor de sleuteloverdracht voor Prins Marc en 
zijn gevolg.

Dan is het zover, carnaval 2016 gaat van start. Onze buurtvereniging 
de Vluchtheuvel had voor de optocht een mooie wagen in elkaar 
geknutseld met een heuse zitbank. Maar zover kwam het niet, de 
optocht werd door de slechte weersvoorspellingen (regen en harde 
wind) afgelast. Deze werd doorgeschoven naar een week later, waar 
we dankzij de weergoden een optocht hadden in natte sneeuw. Met 
afzender Leyke altied pech.

Dinsdag de dag van onze boerenbruiloft, een dag vol verrassingen. De 
1e verrassing was dat het de hele dag heel hard regende, wat ook geen 
verrassing meer was. Dit was voor ons een reden om niet in optocht 
door het dorp te trekken maar rechtstreeks naar Bens te gaan. Maar 
eerst genoten we met alle gasten bij ons van een hapje en een drankje. 
Toen met tractor en kar in de regen naar Bens.

Nadat onze ambtenaar Toon Emons alle bezwaren had verworpen, kon 
hij ons onechte huwelijk voltrekken. Een mooie middag volgde met 
diverse optredens van de Sjoelclub, onze buurtschap, de kinderen 
en Johan en Lisette als Pater Paulussen en Non Verbaal. Van onze 
kinderen kregen we 4 kippen omdat onze kippen geen ei meer legden. 
Ze noemen ons ook altijd opa en oma kip.

Aansluitend aan deze middag genoten we van een heerlijk 
stamppotten buffet. Een druk bezochte receptie volgde waarin 
we werden overladen met felicitaties en cadeaus. Een gezellige 
feestavond volgde tot middernacht, toen werd het tijd voor Prins Marc 
om de sleutel in te leveren. Carnaval 2016 was weer voorbij.

We bedanken iedereen die hieraan heeft meegewerkt, speciaal de 
boerencommissie en een speciale dank voor onze getuigen Toon 
en Lia van Beusekom. We hebben een geweldige tijd samen gehad 
zij waren vooral onder de indruk van de werkzaamheden van de 
carnavalsvereniging. Wij niet…want dat wisten wij allang.

Hartstikke bedankt

Boer Leo en boerin Bets
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DE CREATIEVE PARTNER 
VOOR UW EVENEMENTEN!

Woordje van onze Burgemeester
Nog even en dan gaat Carnaval 2017 weer van start. Dit jaar heel speciaal 
want het is 55 jaar de Verkuskoppe! Ik twijfel er niet aan dat dit helemaal goed 
gaat komen met Prins Erik d’n Urste, zijn Prinses Maidy en nar Max. Samen 
met de adjudanten Sander en Marc en bijgestaan door de adjudantenderkes 
Bianca en Daniëlle. Met z’n allen maken zij er een geweldig feest van, Alaaf! 

Zij worden daarbij ondersteund door Jeugdprins Sam d’n Urste, Jeugdprinses 
Iris en narrin Lisanne. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de vele 
vrijwilligers die elk jaar opnieuw de handen uit de mouwen steken om alle 
activiteiten mogelijk te maken.

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 carnavalsvereniging en alle Verkuskoppe, jong en oud, 
veel succes toewensen met de voorbereidingen en straks voor het Carnaval 
veel leut en gezelligheid!

Met vriendelijke groet, 

_______________________________________

‘Boerenbruiloft’ 
Boerenbal 2017

Hoe is de Boerenbruiloft ontstaan?
De meest aannemelijke verklaring is dat de boerenbruiloft rond 
1800 in Limburg en Brabant is ontstaan. Een feest voorafgaande 
aan de viering van Vastenavond. 
Geboren uit armoe, want het sluiten van huwelijken werd door boeren 
gekoppeld aan Vastenavond om zo een reden te hebben om flink 
feest te vieren. Dat kwam goed uit, want van oudsher is Carnaval een 
eetfestijn, omdat het de laatste mogelijkheid was zich te buiten te 
gaan voor de vastentijd. Carnaval komt van het Latijnse carne vale; 
‘vaarwel aan het vlees’.

Op 7 januari 2017 hebben we tijdens een gezellig boerenbingo 
avond eerst afscheid genomen van ons boerenbruidspaar van 
2016; Leo en Bets de Klein en hun getuuge Toon en Lia van 
Beusekom. Ze hebben genoten van hun boerenjaar en wij 
hebben van hen genoten!

Om half elf verscheen op hun eigen muziek; ‘ My proud Mary’ 
van Tina Turner het boerenbruidspaar van 2017. Cor van 
Martien van Driekes en Agnes van Hemink van Bernard en van 
Dinneke van de Snieder. In het dagelijkse leven Cor en Agnes 
Willems.

Samen met hun getuuge Peter van They van Marte en Nellie van 
Koos van Piete, in het dagelijkse leven Peter en Nellie Maassen                
gaan ze er dit jaar zeker een geweldig feest van maken!
Het belooft weer een mooi festijn te worden de dag voorafgaande 
aan de viering van Vastenavond.
Tijdens deze avond is ook de Superverkuskop 2017 bekend 
geworden en dat is Willy Emons.

Op dinsdag 28 februari 2017 wordt het boerenbruidspaar in 
het bijzijn van hun getuuge in het  onecht verbonden in de 
Verkushoeve in Langenboom. Iedereen is van harte welkom op de 
Boerenbruiloft. 

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

Met onze vestigingen in Cuijk, Wijchen, Wanroij, Heesch en Boekel 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.

Kun je fanatiek zijn 
en toch sportief blijven?

Wel degelijk.

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

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 | Heesch | Boekel

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

      

Cor van Martien van Driekes
&

Agnes van Hemink van Bernard en 
van Dineke van de Snieder

Wij loate ollie hierbij wete dè wij al zo lang 
same hebbe rondgesjouwd, dè we nou as 

boer en boerin worre getrouwd!

Onze getuuge zien;

Peter van They van Marte
en

Nellie van Koos van Piete

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

We trouwe op carnavalsdinsdag 28 februari 
2017 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 ansluute.

De route is als volgt:
Lar iksweg-Berkenlaan-Esdoornlaan- 
Populier-Wilgenlaan-Vuurdoorn-Walnoot-
Plataanstraat-Wilgenlaan-Heideweg-
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

 Wij hebben ja gezegd...
    wij goan trouwe!

Cor van Martien van Driekes&
Agnes van Hemink van Bernard en van Dineke van de Snieder

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
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Zorg in de breedste zin van het woord

Ellie Hendriks
zelfstandig verpleegkundige

06 - 26 949 923
excellenthelp@hotmail.com

PrOnKZITTInG
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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.	  

 

 
 

 
 

KrASSe KnOrre ZITTInG

44



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

 
 Betaalbaar maatwerk 

 voor elke     
interieurwens 
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CArnAVAL 2016
Vorig jaar oktober stond ineens de 
jeugdcarnaval bij ons op de stoep. Ze kwamen 
vragen of wij de nieuwe jeugdheersers van de 
verkuskôpkes wilden worden. Daar hoefden we 
niet lang over na te denken. We zeiden meteen 
vol overtuiging JA! Maar we moesten het nog 
wel geheim houden tot de onthulling. Zeker op 
school was dit soms erg lastig. 

En dan is het zover, jeugdprinsenbal, onze 
onthulling. Wat waren we zenuwachtig. Het was 
een geweldig maar spannend moment. Nadat 
we waren geïnstalleerd als prins, prinses en nar 
kon het feestje beginnen en het werd een super 
gezellige avond. Na onze onthulling hebben 
we eigenlijk alleen maar leuke dingen gedaan. 
Interviews, prinsenrecepties, jeugdpronkzitting, 
rondbrengen van de carnavalskrant, onze eigen 
prinsenreceptie, prinsenbal van de verkuskoppe, waar 
prins Marc, prinses Daniëlle en nar Cas verschenen 
als de nieuwe heersers en natuurlijk niet te vergeten 
de 4 dolle dwaze dagen van de carnaval met o.a. 
carnaval op school, de sleuteloverdracht, boven op de 
prinsenwagen tijdens de optocht en dat we aanwezig 
waren op de boerenbruiloft van boer Leo en boerin 
Bets. 

Voor al deze leuke dingen en deze super vette, gave, 
coole tijd willen we iedereen bedanken die hiervoor 
heeft gezorgd. Wij zullen deze tijd nooit meer 
vergeten. Helaas komt aan al het leuks een einde. 

25 november was het zover, ons aftreden, tijd 
om het stokje door te geven. Al stagedivend 
gingen we het podium af en was het tijd voor 
de onthulling van de nieuwe jeugdheersers. Wij 
wensen prins Sam, prinses Iris en narrin Lisanne 
net zo’n super vette, gave, coole carnaval toe 
als wij hebben gehad. Geniet van ieder moment, 
want voordat je het weet is het voorbij.

En dan nog voor de allerlaatste keer onze 
lijfspreuk:

Groetjes 

ex-jeugdprins Daan, 

ex-jeugdPrinses Sanne en  

ex-nar Brent

MeT MIJ ALS nAr, MeT MIJ ALS PrInS 
en MIJ ALS PrInSeS 

WOrDT DeZe CArnAVAL ZeKer een SUCCeS

alaaf!
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eFFe VOOrSTeLLen
De Jeugdhoogheden

WAT EET JE HET LIEFST MET CARNAVAL?
Prins Sam: frikandel tegelijk met een vanille milkshake
Narrin Lisanne: frietjes met een snack

WAAR KIJK JE HET MEEST NAAR UIT DEZE CARNAVAL?
Prinses Iris: de sleuteloverdracht
Prins Sam: de optocht

WAT IS JE FAVORIETE CARNAVALSHIT?
Narrin Lisanne: Feestmuts van Snollebollekes
Prinses Iris: Springen Nondeju van Snollebollekes

WAT WENS JE IEDEREEN TOE DEZE CARNAVAL:
In koor: veel lol, plezier en gein

Narrin Lisanne
Dochter van Frans en 

Cynthia Lammers, grote zus 
van Dennis, wonend aan de 

Witte Dellen in Zeeland.

HOE WAS JE VORIG JAAR VERKLEED MET CARNAVAL?
Prins Sam: witte stofjas die carnavalproof gepimpt was

Narrin Lisanne: meisjes piraat

WAT WIL JE LATER WORDEN?
Prins Sam: architect

Narrin Lisanne: iets met dieren

LEUKSTE VAK OP SCHOOL?
Prinses Iris: handvaardigheid en tekenen

Narrin Lisanne: engels

WAT IS JOUW HOBBY?
Prinses Iris: shoppen, knutselen en tekenen

Prins Sam: voetballen, gamen 
en met vrienden afspreken

FAVORIETE VAKANTIELAND?
Narrin Lisanne: Nederland

Prins Sam: Italië

LIEVELINGSKLEUR?
Prinses Iris: paars

Prins Sam: goud

LIEVELINGSDIER?
Narrin Lisanne: olifant

Prinses Iris: onze hond Puck

Prins Sam
Zoon van Jos Blonk, wonend 
met Judith in Odiliapeel en 
Sabrina van den Hoogen, 
wonend met Edward en 
zijn twee zusjes Roos en 
Suus in de Dorpsstraat in 

Langenboom.

Prinses Iris
Dochter van Juan-José van 
der Linden en Angélique 
Schraven, wonend in de 

Wilgenlaan in Langenboom, 
grote zus van Nils en Tyge.
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JeugdprinsenbalJeugdprinsenbal
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 In- en verkoop van:

	 •	Tractoren

	 •	Heftrucks

	 •	Aanhangwagens

	 •	Landbouwmachines

	 •	Tuin-	en	parkmachines

	 •	Gereedschappen

Kleine Graspeel 4 • 5411 RA  Zeeland • info@hvmzeeland.nl • www.hvmzeeland.nl

handelsonderneming • verhuur • montage

onderhoud en reparatIe  

van alle merken:

•	Tractoren

•	Heftrucks

•	Auto’s

•	Aanhangwagens

•	Landbouwmachines

•	Tuin-	en	parkmachines

harm van den Broek: 

06 - 20998893

Openingstijden: 
Maandag	t/m	zaterdag	

Van	08.00	uur	-	18.00	uur

Na openingstijden op afspraak

www.hvmzeeland.nl

verhuur van:

•    Autoambulance / multitransporter   

201 x 460 cm incl. oprijplaten en lier  

€ 75,- per dag

•  Wij verzorgen ook transport  

voor uw auto, tractor, machines enz.

•  Aanhangwagen 180 x 410 cm  

€ 50,- per dag
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Langenboom
Dorpsstraat 33 - tel. 0486-431283

Zeeland
Kerkstraat 63B - tel/fax 0486-460460

                                                                                                   

Ten 11de

Ten 10de

Ten 9de

Ten 8ste

Ten 7de

Ten 6de

Ten 5de

Ten 4de

Ten 3de

Ten 2de

Ten 1ste

Jeugd proclamatie

Ik, Prins Sam, woon hier pas 2 jaar
en kijk eens....dit heb ik nu al voor elkaar

Bij de dansmariekes heb ik veel plezier
maar als prinses is mijn plekje nu even hier

Volleybal zet ik even op een laag vuurtje
want deze narrin gaat door tot het laatste uurtje

Al deze dagen op de kalender staan vol
dat staat gegarandeerd voor veel lol

Met deze dagen gaan we niet voet- en volleyballen
maar flink feesten, hossen en carnavallen

Dit jaar doen we iets minder de alaaf
want de dep doen we heel graag

Mijn mobiel staat nu even op stil
want carnaval vieren is wat ik wil

Ik ga graag met vriendinnen shoppen
maar dat moet deze carnaval even stoppen

Als scout zit ik veel in de bossen
maar nu heb ik alleen maar tijd om te hossen

Samen met nar Max, Prins Erik en Prinses Maidy als jubileumpaar
komt het deze carnaval dik voor mekaar

Ik, prinses Iris, prins Sam en Narrin Lisanne zijn hier
dat staat zeker voor veel lol en plezier

Prins Sam, Prinses Iris en Narrin Lisanne

Lijfspreuk:

Met deze jeugdhoogheden aan de top

zetten wij het verkuskopperiek op z’n kop

Prins Sam, Prinses Iris en Narrin Lisanne
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JeUGDrAAD

Jens Verbeek
Daphne Buts
Kas van Dooren
Roos Blonk
Daan Slaats
Neeltje Berents
Brent de Klijn

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 24 februari 
Aanvang 18.00 uur 

in Myllesweerd

CArnAVALSOPTOCHT
Maandag 27 februari

Aanvang 14.00 uur

FeeST In De WIS
Maandag 27 februari

voor alle jeugd
Van 15.00 uur
tot 19.00 uur

 Sleutelteruggave
omstreeks
17.30 uur

GeBeDSDIenST
Zaterdag 25 februari

met carnavalstintje
voor iedereen

Aanvang 18.30 uur
Kerk van Langenboom

SCOUTInGBAL
  Vrijdag 10 februari

 voor alle jeugd van
  Langenboom in 
de Tweesprong 

 Aanvang 18.30 uur

SCHOOLCArnAVAL
Vrijdag 24 februari

door basisschool ‘t Stekske 
tijdens de schooluren

KInDerCArnAVAL
Zondag 26 februari 
Aanvang 16.00 uur

Zaal D’n Bens
Leuke middag 

voor jong en oud

JeUGDPrOnKZITTInG 
Zondag 12 januari

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

VerKUSKÔPKeSBAL
Vrijdag 24 februari 

Zaal D’n Bens
Aanvang 19.00 uur 

 voor alle Langenboomse 
jeugd van 

groep 3 t/m groep 8 

www.BBQuality.nl



 

JBL wenst iedereen een fijne carnaval!

FF LACHen

Tijdens carnaval rijdt boer Cor slingerend over de weg en 
wordt aangehouden door een agent. De agent komt naast de 
auto staan en vraagt waar hij geweest is.”We zijn bij d’n Bens 
geweest” antwoord boer Cor. 
“Juist ja,” antwoord de agent en vouwt zijn armen over elkaar, 
“Nu is het zo; Ik volg u nu al een tijdje en merkte op dat twee 
kruisingen terug uw vrouw uit de auto is gevallen.” zegt de 
agent.”GOD ZIJ DANK” antwoordt boer Cor. “IK DACHT AL DAT 
IK DOOF WAS GEWORDEN...”

Ik ga dit jaar op vakantie naar 

Zicht zegt Jos Bongers. Waar ligt 

dat dan vraagt David Nooijen? 

Geen idée zegt Jos, maar in de 

krant stond: ‘Lekker weer in zicht’

Rene de Wit heeft vliegles in een helikopter. 
Rene: “Waarvoor zijn die wieken hierboven?” 
Instructeur: Leo Hubers “Voor de ventilatie.” 
Rene: “Dat geloof ik niet.” 
Leo: “Ik zal ze zo eens stilzetten. Moet je zien hoe 
snel je het benauwd krijgt!”
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