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In memorIAm

Harrie de Jong
prins 1980

In memorIAm

Marie Reinen
prinses 1974

De voorzitter aan het 
woord
Voor u ligt het 55e Baggeblad van 
carnavalsvereniging de Verkuskoppe. Een krant 
vol met informatie over het wel en wee van 
carnavalsvereniging de Verkuskoppe. 

In oktober 2017 hebben wij in één weekend ons 
55-jarig jubileum gevierd. Het was een geweldig 
mooi weekend. 

Op vrijdag hadden we een Langenboms 
Oktoberfest. Het was een prachtig feest met 
veel mensen in Tiroler klederdracht. Er zat een 
geweldige band. Dat kan ik gerust zeggen, 
want als je binnen tien minuten de hele zaal 
letterlijk op de banken krijgt doe je het als band 
goed. Iedereen die er bij is geweest heeft een 
schitterende avond gehad. 

Op zaterdag hadden we onze jubileumreceptie 
voor onze zusterverenigingen uit de buurt. De 
opzet van deze avond was anders dan de meeste 
jubileumrecepties. Op deze receptie werd elke 

carnavalsvereniging gevraagd om hun toespraak in 
de vorm van een limerick te brengen. Dit leverde 
hilarische momenten op. 

Zondags was een soort van reünie voor iedereen 
die ook maar iets met carnaval in Langenboom te 
maken heeft gehad. Voor deze middag was er ook 
nog een mini pronkzitting in elkaar gezet. In deze 
carnavalskrant staan enkele pagina’s met foto’s van 
ons jubileum weekend. 

Voorafgaand aan dit jubileumweekend is er huis aan 
huis gratis een jubileumkrant bezorgd. Een mooie 
krant met veel foto’s en verhalen. Ik wil nogmaals de 
complimenten geven aan de krantencommissie voor 
deze mooie jubileumkrant. Ook de carnavalskrant 
hebben ze weer mooi in elkaar gezet. 

Nu staat carnaval 2018 voor de deur. Dit jaar gaan 
Prins Peter, Prinses Esther en Narrin Manon voor in 
de polonaise. Dit doen ze samen met hun adjudanten 
en hopelijk gevolgd door alle Verkuskoppe en 
Verkuskoppinnen van het hele Verkuskopperiek. 
En zoals in hun lijfspreuk staat, met prins Peter en 
prinses Esther als prinsenpaar is carnaval dit jaar 
muzikaal gestemd.

Bij de jeugd zwaait dit jaar prins Jens d’n urste de 
scepter. Dit doet hij samen met prinses Daphne 
en narrin Neeltje. Zij willen er voor zorgen dat de 
carnaval bij de Verkuskôpkes dit jaar onvergetelijk 
wordt. Want met confetti hier, confetti daar, vieren zij  
carnaval dit jaar.

Ik wens iedereen een gezellige en fijne carnaval toe. 
Veel leesplezier.

Jan van Kuppeveld
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, of lid 
worden van onze vereniging? 

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



haarstylist
Corine   T. 06 51 99 01 21

hoofdenbijzakenmill.nl
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Krantencommissie
Linda de Groot
06-51216755

Boerencommissie
Marga Nooijen
0486-432356

Commissie Krasse Knorre
Ellen Hendriks
0486-431952

Commissie kofferbakverkoop
Hans Lukassen
0486-432060

Pronkzitting commissie
Henny van Kuppeveld
0486-432195

Kaartverkoop: 
Jan van Kuppeveld (sr)
0486-432195

Commissie prinsenwagen
Pascal Slaats
0486-424243

Commissie versiering
Henny van Kuppeveld
0486-432195

Commissie optocht
Mark Nooijen
0486-432356

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

Commissie Sleuteloverdracht
Jan van Kuppeveld sr
0486-432195

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

Met speciale dank aan onze 
fotolocaties;

Familie Kuppen, de Hinde
Fotografie by Annelies in Zeeland
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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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 Olie- en  Brandstofinstallatie 
          
 Persluchtinstallatie 
  
 Garage inrichting  
   

 
 

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

              
                                               

6



Prinsenpaar
Prins Peter d’un Urste
Prinses Esther

Nar
Manon Straatman

Adjudanten
Marc Kuijpers & Daniëlle Schuijffel
Erik Selten & Maidy Willems

Boerenpaar
Wichard en Mariëlle Verstegen

Getuigen
Martien en Ellen Straatman

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
Henk & Marleen Selten
Ellen & Wally Hendriks
John & Henrita Bens
Jan & Henny van Kuppeveld
Mark & Marga Nooijen
Twan & Yvonne Toonen
Hans & Lisette Lukassen
Pascal & Yvonne Slaats
René & Yvonne de Wit
Jan van Kuppeveld & Linda de Groot
Sander & Bianca Hendriks
Mark Kuijpers & Daniëlle Schuijffel
Erik Selten & Maidy Willems
Frank Burgers
Carlo Raijmakers
Tim Toonen
Cas Hendriks
Max van Diepenbeek

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

Ereleden
Thijs Reinen
Cor Reinen
Jacques Hendriks
Bets de Klein

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

Leiding 
Jeugdcarnaval
De Verkuskôpkes
Marijn Verheul
Bianca Hendriks
Joost van Kessel
Anja Brans
Bets de Klein
Theo Thelosen
Angélique Schraven
Cynthia Lammers
Maidy Willems
Loes Poorts
Nathalie van Dreumel
Johan Jacobs
Marja Schampaert

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 
Fleur Rossen
Emmy van der Horst
Margo Vos
Nienke van de Heuvel
Lies van Kuppeveld
Maud van Elderen



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
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Hallo Verkuskoppe,

Wat hebben wij afgelopen jaar 
genoten!! Het was in één woord 
GEWELDIG om Prinsenpaar te mogen 
zijn, maar wat is de tijd snel voorbij 
gegaan.

Vanaf het moment dat we gevraagd 
werden tot het moment van uitkomen 
was een hele spannende tijd, wij 
wilden natuurlijk niet verraden dat wij 
het Prinsenpaar werden. Maar toen 
het eenmaal 12 november was en wij 
met knikkende knietjes achter het 
gordijn stonden te wachten, hadden 
wij niet voor mogelijk kunnen houden 
dat het zo geweldig zou worden. Wij 
zijn vanaf dat moment met zoveel 
positieve reacties overspoeld, echt heel 
erg leuk. Wij wisten toen al dat het een 
topjaar ging worden.

Onze prinsjes Stan en Tim hebben, 
waar ze konden, volop meegedaan 
aan het carnavalsgebeuren. Voor hun 
was dit ook 1 groot avontuur om nooit 
meer te vergeten.  Ze waren vooral erg 
trots dat hun papa en mama Prins en 
Prinses waren van de Verkuskoppe. 
Ze hebben overal van genoten, maar 
het leukste vonden ze toch wel dat 
we op school mee carnaval kwamen 
vieren. En wij vonden het geweldig dat 
ze samen met onze ouders op onze 
prinsenreceptie een eigen proclamatie 
hadden gedaan.

Ook waren we erg blij met onze Nar 
Max. Samen met hem hebben we 
unieke, leuke en gekke momenten 
mogen beleven. We hadden voor wij 
gevraagd werden als prinsenpaar nog 
nooit van Max gehoord. En nu kennen 
wij hem door en door. We hebben 
genoten van Max, wij hadden ons geen 
betere nar kunnen wensen.

Wij willen iedereen bedanken die er 
op wat voor manier dan ook aan bij 
heeft gedragen dat wij zo`n geweldig 
carnavalsjaar hebben gehad.  

Uiteraard willen wij alle leden van 
CV de Verkuskoppe bedanken 
voor alles. Wij hebben nu zelf 
een klein beetje kunnen zien 
wat voor werk ze allemaal 
verzetten om er elk jaar weer 
een geweldige carnaval van 
te maken. Echt een mooie 
club mensen! Natuurlijk 
hadden wij nooit zo`n mooi 
jaar kunnen hebben zonder 
onze adjudantenparen Marc & 
Daniëlle en Sander & Bianca, 
die hadden altijd alles tot in de 
puntjes geregeld voor ons. Wij 
hoefden alleen maar te genieten.

En nu zitten we alweer volop in 
het nieuwe seizoen, waarin wij als 
adjudantenpaar aan de zijde staan 
van Prins Peter d`n Urste, Prinses 
Esther en Narrin Manon. Wij weten 
zeker dat het met dit geweldige 
stel wederom een prachtig jaar gaat 
worden! 

Natuurlijk sluiten wij af met onze 
lijfspreuk: 

Deze carnaval zijn wij 
niet te stoppe, als 55e 
prinsenpaar van de 
Verkuskoppe.
                    
Groetjes Ex-Prins  Erik I 
& Ex-Prinses Maidy   

EX PRINS ERIK I &
EX PRINSES MAIDY



Kuipersweg 15  •  5411 RC  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 uw tuin!

• Montage

• Demontage

www.jblsteigerverhuur.nl - 06 51 54 68 95

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.
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Proclamatie

Ik, Prins Peter d’n urste, 56e prins van de Verkuskoppe, werkzaam 
bij Spierings Mobile Cranes in Oss, baritonblazer bij muziekvereniging 

Amicitia, wonend aan de Langenboomseweg in de Carolinaboom, maak 
bij de gratie van mijn prinses Esther, onze prinsjes Oscar en Felix en 
ons prinsesje Lina, onze narrin Manon, onze adjudanten Marc en Erik, 
hun dèrkes Daniëlle en Maidy, de Raad van Elf en hun dames en de 

dansmariekes het volgende bekend:

Ten elfde:
Met jeugdprins Jens, prinses Daphne en narrin Neeltje voorop

Wordt de carnaval helemaal top.

Ten tiende:
Met de adjes Marc en Erik, en dèrkes Daniëlle en Maidy aan onze zij

Zijn we overal van de partij

Ten negende:
Onze verkuskôpkes Oscar, Lina en Felix mogen nog niet aan de tap

Maar gaan zeker met ons een paar keer op stap

Ten achtste:
Even rust met mijn drukke baan,

Je vindt me nu bij een andere kraan

Ten zevende:
Carnaval vieren met de dansmariekes en de Raad,

Eens kijken wie er als lenigste over de dansvloer gaat

Ten zesde:
Een Bariton konden ze niet missen bij M4

Dus zijn ze de hele carnaval hier

Ten vijfde:
Amicitia zit deze dagen niet in het Blaosschuurke

Maar bij de Bens, tot het laatste uurke

Ten vierde:
Met de carnaval hout het werk in de meubelmakerij op
Want zagen en schaven gaat niet met een houten kop

Ten derde:
Onze buurt “Carolinaboom” heeft het druk dit jaar

Hopelijk is de wagen voor de optocht klaar

Ten tweede:
We dachten dat het echt niet meer gekker kon

Maar nu hebben we narrin Manon

Ten eerste:
Wat er deze carnaval ook gebeuren gaat
Wij hebben onze lijfspreuk steeds paraat:

Met ons als prinsenpaar is carnaval
muzikaal gestemd dit jaar!

Alaaf!!!



eFFe VoorSTeLLen 
De PrInS

Welke naam heb je van je ouders gekregen? Petrus Johannes 
Hendrikus van Schijndel, roepnaam Peter // Heb je een 
bijnaam? Nee, vroeger op school wel maar die is niet voor 
herhaling vatbaar ;-). Vaak word ik Peer genoemd // Hoeveel 
lentes jong? 45 // Wie hebben je op de wereld gezet? Ons 
pap en mam, Hendrik van Schijndel en Dinie van Schijndel-

Bisschops (ons mam is een half Langenbomse) // Waar zag je 
voor het eerst het levenslicht? In Boekel // Verliefd/verloofd/
getrouwd? Verliefd én getrouwd //  Zijn er nakomelingen? Ja, 
3 stuks; Oscar (12), Lina (11) en Felix (7) // Wat doe je voor 
de kost? Servicemanager bij Spierings Mobile Cranes (Oss). 
Ook breng ik geregeld een bezoek aan onze buitenlandse 
partners.

Welke kroeg kan rekenen op een bezoekje tijdens carnaval? 
Bens en de kroegen in Boekel // Zonder welke snack kan je 
niet na een avondje stappen? Het liefst heb ik friet // Het 
mooiste, beste, leukste evenement van het Verkuskopperiek? 
De pronkzitting // Waar rust je uit na carnaval? Lekker thuis 
Wat zit er dagelijks in je ontbijt tijdens carnaval? Koffie //
Welk attribuut kan je niet missen tijdens carnaval? Een 
glas // Met wie loop je graag de polonaise? Met de narrin // 
Met wie begint en eindigt carnaval in het Verkuskopperiek? 
Met mijn prinses natuurlijk // Hoe ga je het liefst verkleed 
met carnaval? Net hoe ‘t uutkomt // Wat eet je tijdens de 
carnavalsdagen? Worstenbroodjes // Welk drankje nuttig je 
het liefst? Bier // Op welke muziek doe je graag een dansje? 
Rock & Billy, maar met ‘n paar pilsjes op dans ik op alles //
Waar ga je het liefste op d’n eet? Narrin Manon neemt ze een 
keer mee uit eten // Waar kijk je graag naar? Mijn prinses, 

maar dat is wel erg klef...uhmm...natuurschoon // Wanneer was 
je voor het laatst dronken? Tijdens de wijnfeesten in Duitsland 
met M4 // Hekel aan? Te weinig tijd // Wat is je favoriete 
carnavalskraker? Snollebollekes met links rechts // Vroeger 
vierde ik carnaval bij.... café t Menneke in Boekel // Mijn mooiste 
carnavalsherinnering...hmmm, lastig...ik denk dan toch de 
optocht in Boekel waar we met ons thuis aan mee hebben gedaan 
Wat doe je in je vrije tijd? Muziek maken met M4 uit Boekel, ik 
speel daar bariton. Wat carnavaleske uitleg m.b.t. de bariton; het 
begint met Bar en eindigt met Ton…alaaf! Dus dat kan niet mis dit 
jaar. Daarnaast maak ik ook nog muziek bij Amicitia // Wie is jouw 
favoriete verkuskop? Dat is de overbuurman, René de Wit // Trots 
op? De kiendjes // Spijt van? Teveel om op te noemen, haha. Nee, 
zou zo niks kunnen bedenken.

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; Serpentine
Prinsenbal of Prinsenreceptie ; Prinsenreceptie
Taxi of Fiets; Ik spring achterop (de fietstaxi)
Worstenbroodje of Broodje kroket; Worstenbroodje!!
Schrobbeler of Dropshot; Dropshot hoef ik niet, graag 2 
Schrobbeler.
Boerenkoolstamp of Zuurkoolstamp; BOERENKOOL
Afterparty of Slapen: Afterparty.
Askruisje halen of Haring happen; Haring happen



eFFe VoorSTeLLen
De PrInSeS

Welke naam heb je van je ouders gekregen? Esther 
Mechelina Maria van der Burgt // Heb je een bijnaam? Nee  

Hoeveel lentes jong? 39 // Wie hebben je op de wereld 
gezet? Theo van der Burgt en Marjo van der Burgt-van 

den Tillaart // Waar zag je voor het eerst het levenslicht? 
In Den Bosch // Verliefd/verloofd/getrouwd? 13 jaar 

getrouwd // Zijn er nakomelingen? Ja, Oscar (12), Lina 
(11) en Felix (7) // Wat doe je voor de kost? Ik ben 

meubelmaker bij Bijsther meubelmakerij in Langenboom 
(mijn eigen bedrijf). Ik maak meubels op maat (alles wat 

niet gestoffeerd is). Dit alles doe ik vanuit thuis, in de schuur 
(werkhuis) oftewel hét atelier.

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

stappen? Ik kan prima zonder snack maar een kaassoufflé 
gaat er goed in // Het mooiste, beste, leukste evenement 

van het Verkuskopperiek? Kindercarnaval op zondag bij 
Bens // Waar rust je uit na carnaval? THUUS // Wat zit er 

dagelijks in je ontbijt tijdens carnaval? Vooral koffie // Welk 
attribuut kan je niet missen tijdens carnaval? Schmink // Met 

wie loop je graag de polonaise? Met onze narrin // Met wie 
begint en eindigt carnaval in het Verkuskopperiek? Met mijn 
eigen prins :-) // Hoe ga je het liefst verkleed met carnaval? 

Pinokkio // Wat eet je tijdens de carnavalsdagen? Nie veul 
maar snert gaat er wel in // Welk drankje nuttig je het liefst? 

Een droge witte wijn // Op welke muziek doe je graag een 
dansje? Ik weet het niet...uhmmm...rockmuziek  Waar ga je het liefste 

op d’n eet? Wij gaan eigenlijk nooit op d’n eet, dus gewoon lekker 
thuis // Waar kijk je graag naar? Mooie uitzichten op vakantie...knip...

én gauw weer verder // Wanneer was je voor het laatst dronken? 
Carnaval 2002 // Hekel aan? Spruitjes en vooroordelen 

Wat is je favoriete carnavalskraker? Laat Maar Waaien van Pater 
Moeskroen // Vroeger vierde ik carnaval bij.... café t Menneke 
in Boekel // Mijn mooiste carnavalsherinnering.. toen we net 
in Langenboom woonden (ca. 16 jaar geleden) waren we op 

carnavalszaterdag verkleed als Pinokkio en Geppetto en werden toen 
tweede // Wat doe je in je vrije tijd? Zingen (koor akcent) en muziek 

maken (klarinet) bij Amicitia // Wie is jouw favoriete verkuskop? 
Dat is zéker René de Wit // Trots op? De kiendjes //  Spijt van? 

Kiendjes, hahaha, nee laat ze het maar niet horen. Ik heb eigenlijk 
nergens spijt van.

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 
Taxi of Fiets; Fiets

Worstenbroodje of Broodje kroket; Worstenbroodje
Schrobbeler of Dropshot; Allebei niet

Boerenkoolstamp of Zuurkoolstamp; BOERENKOOL
Afterparty of Slapen: Afterparty (slapend, haha)

Askruisje halen of Haring happen; Jummie, lekker, haring 
happen



Gut vanzELLUF
Het getal 11 is van oudsher het getal van de dwazen en de 
narren. Elf is onlosmakelijk verbonden met carnaval. Denk 
aan de elfde van de elfde (11 november), de Raad van Elf, 

het feit dat veel carnavalsactiviteiten om elf minuten over het 
hele of halve uur beginnen en carnavalsjubilea om de 11 jaar 

worden gevierd. 

Elf wordt ook wel het ‘gekkengetal’ genoemd. Het wordt zo 
genoemd, omdat het tussen de 10 (het getal van perfectie) en 

de 12 (het heiligengetal) staat. Leuk detail is dat het woord 
‘gekkengetal’ uit precies elf letters bestaat. Daarnaast bestaat 

het getal 11 uit twee keer een 1, wat staat voor gelijkheid. 
Met carnaval gaat iedereen verkleed en daardoor vervagen de 

verschillen tussen arm en rijk. Iedereen is dan gelijk.

Weetjes van 
ELLUF

1 meter bier = 11 bier

Verkuskoppe zijn 11 letters

Vorig jaar bestonden wij 5x 11 jaar 
en hebben dat groots gevierd

ex- Prins Sander en 
ex-prinses Bianca wonen 

op huisnummer 11

Tinkerbell is ook een ELF

Prins Peter, Prinses Esther en Narrin 
Manon werden 

dit jaar bekend gemaakt op de 
11de van de 11de om 

11 over half 11

11 is 2 keer 1, 2 en 1 is 21, 
 21 plus 1 delen door 2 is weer 11
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Beleving van de Superverkuskop   
                        2017 
Het is een eer dat ik deze titel mag dragen wat door de 
Langenboomse mensen is gekozen, ik ben er trots op. 
Ik vond het een mooi jaar als superverkuskop, samen met 
het boerenpaar en zijn getuigen en de prins en zijn prinses 
en de nar niet te vergeten.
 
Ook de uitnodiging van verenigingen die ik heb gekregen en 
natuurlijk erbij geweest ben. Ik heb deze tijd ontzettend leuk 
ervaren dat je veel waardering krijgt voor de dingen die je 
doet voor Langenboom. 

Ik heb er van genoten van al die belangstelling en had het 
ook niet willen missen. Mijn dank aan allen die dit voor mij 
hebben mogelijk gemaakt.
 

Bedankt!
            Superverkuskop Willy Emons

De Superverkuskop         
        van 2018
              Jo Bergmans
Onze nieuwe superverkuskop werd in 1944 geboren in Mill 
in een groot gezin, wat in die tijd zeer gebruikelijk was. Als 
Millenaar leerde hij later zijn meisje kennen in de Maurik in 
Langenboom. Ze kregen samen twee mooie dochters en zij 
kregen beiden ook weer 2 kinderen. Helaas verloor hij 7 jaar 
geleden zijn vrouw maar heeft inmiddels een nieuw maatje 
leren kennen. 

Hij is betrokken bij meerdere verenigingen in Langenboom. 
Jarenlang is hij lid geweest van carnavalsvereniging de 
Verkuskoppe. Afgelopen 1 januari is hij gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap bij SES waar 
hij regelmatig een biertje voor een ieder tapt en zorgt dat de kleedkamers schoon zijn als er 
weer gevoetbald mag worden. Voor een klusje bij Amicitia wordt hij ook regelmatig gebeld.  
Samen met zijn auto is hij vaak op weg om de ouderen op te halen en weer thuis te brengen 
van het Steunpunt en de nodige maaltijdjes brengt hij rond voor Tafeltje dekje. Ook zit hij in 
het bestuur van de KBO waar hij de bezorging van het ouderenblad ONS regelt en vervolgens 
deze zelf bezorgt in zijn eigen buurt. 

Volgens ons is Jo Bergmans een man die veel voor onze gemeenschap doet en dus  een echte 
Superverkuskop van Langenboom.

Van harte gefeliciteerd Jo!
               Namens CV de Verkuskoppe



PRINSENRECEPTIE





  
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

Tel. (0486) 45 21 36 | www.instra.nl

in bedrijfswagen- en 
werkplaatsinrichtingen

maatwerk 

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

Zaterdagavond
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Zaterdagavond



Overal
dichtbij
Alfa Accountants
wenst u een fijne
carnaval.

Alfa Accountants en Adviseurs
Dorpsstraat 20
5453 JV Langenboom

088 2533450
langenboom@alfa.nl

www.alfa.nl

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 
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ProGrAmmA
PRONKZITTING
27 januari, 2 en 3 februari
Cafe zaal d’n Bens
Aanvang 19.45 uur

Kaarten verkrijgbaar bij: 
*Jan van Kuppeveld
Dorpsstraat 60a  Tel 0486-432195
*Bakkerij Verkerk  *Cafe Zaal d”n Bens

JEUGDPRONKZITTING
28 januari
Cafe zaal d’n Bens
Zaal open 13.00 uur / Aanvang 13.30 uur

JEUGDSLEUTELOVERDRACHT
9 februari
Myllesweerd te Mill
Aanvang 18.00 uur

10 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

11 FEBRUARI, CARNAVAL
Jeugdmiddag 
bij Café d’n Bens 
Aanvang 16.00 uur 

12 FEBRUARI, CARNAVAL
Carnavalsoptocht 
Aanvang 14.00 uur 

Voor meer info zie www.verkuskoppe.nl

13 FEBRUARI, CARNAVAL
Boerenbruiloft
Aanvang 14.00 uur

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

23.11 uur sluiting Carnaval

8 APRIL KOFFERBAKVERKOOP



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Molenstraat 32a, 5411 EG Zeeland
info@vanlokvenuitvaartzorg.nl
www.vanlokvenuitvaartzorg.nl

Voor een persoonlijk afscheid

Betrokken
Persoonlijk

Respectvol Dag en nacht bereikbaar

Tel. 0486 - 45 23 93

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

Molenstraat 32a, 5411 EG Zeeland
info@vanlokvenuitvaartzorg.nl
www.vanlokvenuitvaartzorg.nl

Voor een persoonlijk afscheid

Betrokken
Persoonlijk

Respectvol Dag en nacht bereikbaar

Tel. 0486 - 45 23 93

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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Effe voorstellen
Nar Manon

Vertel es
Ex-nar Max

Welke naam heb je van je ouders gekregen? 
Manon Petronella Martina Heb je een 
bijnaam? Bij de meiden heb ik wel een 
bijnaam, maar die hou ik maar voor mezelf 
Hoeveel lentes jong? 22 Wie hebben je op 
de wereld gezet? Martien Straatman en 
Ellen Straatman-Weren Waar zag je voor 
het eerst het levenslicht? Langenboom, 
Gasthuisstraat 20 Wat doe je in het 
dagelijks leven? Naast mijn studie, poets 
ik bij ViaSana om wat extra’s bij te 
verdienen. Ik doe de opleiding Marketing 
en Communicatie op het Koning Willem I 
college in Den Bosch. Dit is mijn 1e jaar. 
Daarvoor heb ik veehouderij gedaan en afgerond 
(verkus). En ik ga graag sporten en op stap Welke kroeg kan rekenen 
op een bezoekje tijdens carnaval? Eigenlijk alles behalve in Langenboom, 
maar dit jaar gaan we zeker Bens “onveilig” maken Zonder welke snack kan 
je niet na een avondje stappen? Een ei met een hele dooier Het mooiste, 
beste, leukste evenement van het Verkuskopperiek? De optocht (ondanks 
dat worden wij elk jaar gediskwalificeerd) Waar rust je uit na carnaval? Thuis 
op de bank Wat zit er dagelijks in je ontbijt tijdens carnaval? Meestal drank 
en rond de middag friet. Geen tijd om te ontbijten Welk attribuut kan je niet 
missen tijdens carnaval? Nu natuurlijk mijn skepter en bier!! Met wie loop je 
graag de polonaise? Met het prinsenpaar Met wie begint en eindigt carnaval 
in het Verkuskopperiek? Met mijn buren, het prinsenpaar Wat eet je tijdens 
de carnavalsdagen? Friet, vooral vettige dingen. Lekker ongezond! Welk 
drankje nuttig je het liefst? BIER Op welke muziek doe je graag een dansje? 
Snollebollekes of Huub Hangop Waar ga je het liefste op d’n eet? De Brouwer 
in Zeeland, lekker vertrouwd Waar kijk je graag naar? Series, films, knappe 
mannen Hekel aan? Groenten Wie is jouw favoriete verkuskop? Papa Trots 
op? Papa en Mama Spijt van? Op z’n tijd teveel bier drinken…

Polonaise of Hossen: Hossen 
Serpentine of Confetti: Confetti 

Taxi of Fiets: Taxi 
Worstenbroodje of Broodje kroket: 

Worstenbroodje! Ik ben een Brabander 
Schrobbeler of Dropshot: Schrobbeler 

Askruisje halen of Haring happen: Askruisje 

Wat een jaar hebben wij, prins Erik 
prinses Maidy en ikzelf, achter de rug. Een 
geweldig carnavalsjaar met alleen maar 
leuke activiteiten met als kers op de taart 
het jubileumweekend, wat wij als jubileum 
hoogheden hebben mogen meemaken. Samen 
met het prinsenpaar hebben wij ons best 
gedaan om  er een geslaagd jaar van te maken. 
En als ik dit zelf mag beoordelen, dan is dit 
zeker gelukt! 

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar, dan is het 
voorbij gevlogen. Een super ervaring en iets 
wat ik niet had willen missen! Iedereen van de 
carnavalsvereniging, en andere betrokkenen, 
hartelijk bedankt voor dit TOP jaar en natuurlijk 
hoop ik jullie ook dit jaar weer allemaal te zien! 

Groeten van (ex-)nar Max



  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

Daarom kiest u voor 
RegioBank

Zonder poespas
Wij brengen uw financiele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

Bij u in de buurt
U bent bij ons geen rekeningnummer. 

U wordt geholpen door iemand 
die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen  

voor advies en een kop koffie.  
U bent altijd welkom.

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor 
sparen, betalen en uw hypotheek. 

RegioBank heeft alles onder één dak.

Wolters Advies Escharen
Sint Machutusweg 4A
5364 RB Escharen
T 0486-47 55 37
E info@woltersadvies.nl
I www.woltersadvies.nl

Meer weten? Kom langs of bel voor een afspraak.
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Wij wensen Peter, Esther en Manon 

een fijne carnaval toe.
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In 2017 stond Wim Kremers voor de 11e keer in de 
Ton, elk jaar weer met een ander typetje en altijd 
weer een hilarische buut. We blikken samen met 
hem terug op deze 11 keer.

1.In welk jaar ben je begonnen?
In 2006.
2.Hoe kwam je op het idee om in de ton te 
gaan?
Ik ging als jongeman naar de pronkzittingen bij 
Bens, de 1e jaren aan de oude bar achter in de 
zaal. Later zaten we in de achterste zaal aan de 
tafels. Beetje buurten, biertjes drinken. Natuurlijk 
verstond niet iedereen alles en vertelde ik de grappen 
van de acts aan mijn vrienden. Dit vingen een aantal 
tonpraoters van toen op, blijkbaar kon ik het kostelijk 
vertellen want ze zagen wel een tonpraoter in mij. Ik 
heb toen gezegd over een jaar of 10. En ja,10 jaar 
later kwamen ze weer met de vraag, nog een paar jaar 
getwijfeld en in 2006 was het zover.
3.Wat vind je zelf de leukste buut van jezelf?
Ik vind de frietboer het leukste, en mijn favoriete 
tonpraoter is Berry Knapen.
4.Wat vind je zelf de moeilijkste buut die je 
gedaan hebt?
Mijn 1e buut; enne van un Tweeling.
5.Maak je de buut zelf of is het een beetje van 
“Maggi”en een beetje van jezelf? Jazeker.
6.Heb je veel contact met de andere tonpraoters 
en wisselen jullie ook gegevens en ervaringen 
uit?
We stemmen met elkaar af, zodat we niet dezelfde 
buut of dezelfde grappen hebben.
7.Wanneer begin je met de voorbereidingen?
Rond september start ik meestal.
8.Wat is je grootste Misser? 
Ik ben de tekst een keer helemaal kwijt geweest. Soms 
ben je even iets kwijt en ga je verder met wat je wel 
weet, het publiek weet toch niet wat je zou vertellen. 
De 1e jaren maakte ik mijn buut elke keer een beetje 
langer, ik verzon er elke avond wat bij.
9.Ga je de volgende jaren nog in de ton?  ???
10.Wat voor invloed heeft het publiek op jou en 
je buut?
Publiek bepaalt alles, als mensen gaan lachen dan 
word je alleen maar beter, hebben ze weinig reactie 
dan wordt het erg lastig. 
11.Tot slot, heb je nog tips voor beginnende 
tonpraoters?
Gewoon doen, ik heb het altijd met plezier gedaan.

WImKe
11 JAAr In De Ton

1. Enne van un Tweeling(2006)
2.De Koeienboer(2007)3.Bietje slecht 
getrouwd(2008)4.De kogel is door de kerk(2009)
5.De Marktkoopman(2010)6.De Hospik(2011)7.De Visser(2012)8.Jarige Job 20139.De Frietboer(2015)10.De Camping beheerder(2016)11.De inbreker(2017)
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55 JAAr CV De VerKUSKoPPe 
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Tuin Advies
Tuin Aanleg

Tuin Ontwerp
Tuin Onderhoud

Tuin Bestratingen
Unne kleurrijke

carnaval samen!

ENTER’TUIN’MENT

Lei’s Tuinerij, Langstraat 5a, 5411 LE Zeeland
T 0486-432269, M 06-46545473

www.tuinerij.nl, lei@tuinerij.nl

- Het bieden van geborgenheid - 

- Aanmoediging -
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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.
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Jeugdcarnavalsvereniging
“De Verkuskôpkes”



Carnavalsvereniging
“De Verkuskoppe” 

CArnAVAL 2018



Voor feest en carnaval
Grave/Oss
Webshop: www.carnavaltoppers.nl Wij zijn de Hofleverancier van Pothuusburg

Veur alle feestartikelen kunt u bij ons terecht!
Hoeden, petten, boa’s, kielen, zakdoeken, neuzen, oren, 
brillen, panty’s, sokken, beenwarmers, toeters, bellen, 
kleding, maskers, slingers, ballonnen, serpentines, 
confetti, kettingen, oorbellen, ringen, armbanden, 
schmink, nagellak, lippenstift, nagels, pruiken, enz. enz.
Ook het adres voor grote maten kleding
dames t/m mt 56 - heren  t/m mt 64

Kinder-karnavalskleding
vanaf mt baby t/m 176

koopzondag: 14-21-28 januari 4-11 februari 11.00-17.00 uur
         donderdag koopavond:18-25 januari 1-8 februari t.m. 21.00 uur

         vrijdag koopavond : 5-12-19-26januari 2-9 februari t.m. 21.00 uur
         extra koopavond woensdag 7 februari tm 21.00 uur

11-12-13 februari Carnavalsdagen 11.00-17.00 uur

Arn, van Gelderweg 83 
GRAVE
Tel.0486-472167
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Boerenbruiloft



ex boerenpaar 
Cor en Agnes Willems
Op een zomaar doordeweekse avond kregen we rond zes uur bezoek 
van Yvonne de Wit en Henk Selten. De eerste vraag van hen was of 
Cor ook thuis was. Nee, maar die zal zo wel komen dacht ik. Maar 
we hebben toch iets meer als een half uur op hem moeten wachten.
Uiteindelijk hebben ze de grote vraag toch maar vast gesteld; of dat 
we het boerenbruidspaar wilden zijn. Nou ik zei ”dat weet ik ok nie, 
of hij da wel wil”.
Na verschillende bakken koffie gedronken te hebben, kwam Cor 
eindelijk thuis en konden ze hem ook de grote vraag stellen, of hij 
d’n boer voor 2017 wou worden. Nou, zei hij, “da weet ik ok nie”. 
“Dor ben ik eigenlijk helemol ginne mins vur. Mar we zullen er over 
nadenken. We laten het wel horen”. Na een paar dagen en nachten 
slecht geslapen en flink gepiekerd te hebben, hebben we ze gebeld 
dat we het wilden doen.
Toen kwam de vraag wie we als getuigen wilden hebben. Nou dat 
was voor ons niet moeilijk, dat moesten Peter en Nellie Maassen 
worden. En dan maar hopen dat ze het wilden doen.

Na al die beslissingen kwam er een moeilijke periode aan namelijk 
“het geheim houden”, want de getuigen mogen ook niet weten wie 
het boerenpaar gaat worden. 
En dan is er eindelijk de confrontatieavond. Dat was een geweldige 
ontlading, dat je bij binnenkomst al ziet dat het de getuigen zijn die 
wij als eerste op de lijst hadden gezet.
Maar als dan de maskers af gaan zie je dat de getuigen ook blij zijn. 
Na veel foto’s gemaakt te hebben die avond, kwam er een foto met 
ons verdwenen gezicht in het torentje en in de lokale kranten. Ja, en 
dan vraagt iedereen wie zal het boerenpaar worden? Tja, dan wordt je 
zó goed in het liegen…dat je het bijna zelf gelooft.

En dan eindelijk is het de grote dag van de onthulling. Het was wel 
spannend om veilig op de locatie te komen, want het was spek en 
spekglad. Maar we zijn veilig en wel naar hok 24 gebracht met onze 
getuigen. Daar konden we alles zien wat er in de zaal afspeelde en dat 
was ook erg leuk.
Vooral toen de Superverkuskop, Willy Emons, bekend werd gemaakt. 
Want daar hebben we het meeste tegen moeten liegen. Maar 
uiteindelijk kwam de grote onthulling van ons als boerenbruidspaar, 
en toen begreep Willy meteen het hele verhaal.
Ondanks de gladheid waren er toch nog heel veel mensen gekomen 
om dit met ons te vieren. En dat hebben we gedaan tot in de 
kleine uurtjes.



De dag erna moesten we naar de LOM met de getuigen en de 
Superverkuskop, waar ze ons het hemd van ons lijf vroegen. Maar ook 
dit was super leuk. Daarna door naar de Hinde om foto’s te maken, 
super leuk maar wel erg koud.

Ook zijn we naar de Krasse Knorre Zitting, de pronkzitting en naar de 
carnavalsmiddag in het Steunpunt geweest. Dit was allemaal super 
leuk. En we hebben samen met de getuigen en de Superverkuskop de 
carnavalskrant rondgebracht. 

En dan is het zover carnaval 2017 begint. Carnavalszaterdag openden 
we met een carnavalsdienst in de kerk. Toen naar Mill voor de 
Sleuteloverdracht voor Prins Erik en Prinses Maidy en hun gevolg. 
Daarna een geweldige avond bij Bens tot in de late uurtjes.  
We hebben op maandag natuurlijk ook mee gedaan met de optocht. 
Samen met buurtgenoten van ons en van de getuigen. 

Dinsdag de grote dag, we gaan trouwen!
In een grote stoet vertrekken we richting d’n Bens met al onze 
kinderen, familie, vrienden, buren en kennissen. En niet te vergeten 
de Prins en Prinses met hun gevolg.
Onderweg werden we verwend met een borrel en krentenbrood.
Bij Bens aangekomen werden we ontvangen door onze ambtenaar 
Marga Nooijen en Marie-José Verberk.
Een mooie middag volgde met heel veel bezwaren en optredens van 
onze kinderen, families en bekenden. Uiteindelijk konden we met een 
gerust hart gaan trouwen.
Aansluitend aan deze middag hebben we genoten van een heerlijk 
stamppottenbuffet.
Daarna volgde een zeer druk bezochte receptie. We werden overladen 
met felicitaties en cadeaus. Een erg gezellige feestavond volgde tot in 
de kleine uurtjes, carnaval 2017 was voorbij.

We bedanken iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Speciaal de 
Boerencommissie, de Carnavalsvereniging en natuurlijk een speciale 
dank aan onze getuigen Peter en Nellie Maassen. We hebben een 
geweldige tijd gehad samen! 

Hartstikke bedankt! 
                             

boer Cor en boerin Agnes



reclame  •  drukwerk  •  belettering
Langenboomseweg 103, 5451 JH Mill
T 06 454 951 01  •  E info@disajn.nl

NU OOK AFHALEN! 
woensdag t/m zondag  
tussen 17 en 19 uur. 

Kijk op onze website  
voor meer informatie.

www.cafelibre.nl  
 0485-470070
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Nog allemaal heel even geduld 
voordat het carnavalsseizoen in de 
verkusstal weer los barst.

Met prins Peter d’n Urste, zijn 
prinses Esther en met narrin Manon 
ben ik er zeker van overtuigd dat 
het weer een onvergetelijk feest 
gaat worden. 

Daarnaast benoem ik ook graag 
de nieuwe jeugdhoogheden van de 
Verkuskôpkes; prins Jens d’n Urste, 
prinses Daphne en narrin Neeltje. 

Hèt feest wat vier dagen vol zit 
met vele activiteiten wordt elk jaar 
weer mogelijk gemaakt door de vele 
vrijwilligers. Veel tijd, vele handen 
en enthousiasme wordt door ze 
ingezet. 

Ik wil iedereen al bij voorbaat 
bedanken voor hun inzet om elk jaar 
opnieuw carnaval tot een geweldig 
feest te maken.

Jong en oud wens ik veel succes met 
de voorbereidingen. Als inwoner van 
Langenboom kijk ik ook altijd weer 
uit naar carnaval. Vol energie gaan 
we met z’n alle genieten van de 
gezelligheid om ons heen.   

Met vriendelijke groet,

Antoine Walraven, 
Burgemeester van Mill en 
Sint Hubert, 

Onderdaan en 
inwoner van het 
Verkuskopperiek.

Op zaterdag 7 januari was het 
dan eindelijk zover, het nieuwe 
Boerenbruidspaar met hun getuigen 
en de Superverkuskop werden 
bekend gemaakt.

Tijdens een gezellige avond die 
begon met het afscheid nemen van 
boer Cor en boerin Agnes met hun 
getuigen Peter en Nellie werd het 
rad van fortuin gespeeld met onze 
enige echte eigen Leontien. Men 
kon hints winnen of een uitnodiging 
voor spijkerpoepen, spijkerslaan 
of koekhappen. Als eerste werd de 
superverkuskop bekend gemaakt: Jo 
Bergmans uit de Berkenlaan. Hij was 
deze avond al in de zaal omdat hij 
met de buurt afscheid nam van Cor 
en Agnes. Na nog een spannende 
spelronde, kwam dan eindelijk 
het Boerenpaar te voorschijn: 
Wichard en Mariëlle Verstegen 
met hun getuigen Martien en Ellen 
Straatman.
Nadat alle Hoogheden gefeliciteerd 
waren kon het feesten beginnen. 
Het was gezellig tot in de late 
uurtjes met als afsluiting een 
goed verzorgde afterparty bij het 
Boerenpaar.

Op dinsdag 13 februari wordt 
het boerenbruidspaar in het 
onecht verbonden bij Café 
d’n Bens. Iedereen is van 
harte welkom!

Boerenbal 2018

Woordje van de Burgemeester



Voor al uw voorkomende loonwerkzaamheden!

 

 
 
 
 

 
Wenst alle "Verkuskoppe"  

hele fijne carnavalsdagen toe.  
 

 
 

 
 

Merken in ons 
City Resort:

Hoogveldseweg 1  |  Mill  |  (0)485 477 210  |  hotelmill@cityresort.nl  |  WWW.CITYRESORTMILL.NL

Des Werelds restaurant 

CITY 
RESORT

MILL
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Wij gaan het nog een
keertje overdoen...

Wichard van Willem en Anna
&

Mariëlle van Toon en Lies
Wij loate jullie hierbij weten dè we ja hebben gezegd.

Ooit samen als boer en boerin begonnen en dat willen we nog 
graag un keertje overdoen als boerenbruidspaar. 

Wij goan dus trouwen!

Onze getuuge zien;

Martien van Harrie en Nolda
&

Ellen van Tien en Dina
Wij zien heel blij dè hun ok ja gezegd hebben en samen 

hopen we er un heel moi feestje van te maken!
Gullie bent bij deze allemoal uutgenodigd voor de brulloft! 
Als ge mee wilt eten met het bruiloftsmaal dan moette wel 

efkes een kartje kopen.

We trouwe op carnavalsdinsdag 13 februari 2018 in de 
Verkushoeve in Langenbom.

Ut zoi gezellig zien als gullie met de bruidsstoet meelopt. 
Ge moet dan um 13.30 uur bij ons thuus zien. 
Ge kunt natuurlijk ok onderweg nog aansluute.

De route van de bruidsstoet is als volgt:
Reekseweg- Zeelandseweg-Dorpsstraat-Thomasweg
Berkenlaan- Esdoornlaan-Hazelaarweg-Iepenlaan-

Espenstraat- Dominicanenstraat

Wij goan nog efkes genieten van onze verlovingstiet, maar hopen 
jullie allemaal te zien op onze brulloft.

     We hebben er veul zin in en wij hopen jullie ok!

Wichard van Willem en Anna
&

Mariëlle van Toon en Lies

Kartje kopen bij:
Marga Nooijen
Berkenlaan 23
5453 KD Langenboom
tel. 0486-432356

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



ROIJENDIJK LICHT & GELUID DE CREATIEVE PARTNER VOOR UW EVENEMENTEN!
06-46 28 14 30      INFO@R-LG.NL      WWW.R-LG.NL

AL(LICHT) LEVEREN WIJ GELUID!

    D’Un LAnGenBomSe oPToCHT
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    D’Un LAnGenBomSe oPToCHT



Cuijk | Wijchen | Wanroij | Heesch | Boekel
info@oovb.nl  | 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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Pronkziting



06-510 788 75
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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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Jeugdpronkzitting
2017
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Wat een jaar, wat een feest, wat is het voorbij 
gevlogen. Ik kan met recht zeggen dat ik, als 
prins Sam, terug mag blikken op een geweldig 
carnavalsjaar! Als hoogtepunt vond ik ondanks 
het weer, de optocht één groot feest.
Ook van de sleuteloverdracht en de gezelligheid 
heb ik enorm genoten. Samen met de andere ex-
jeugdhoogheden en het ex-prinsenpaar hebben we 
heel veel lol en gein gehad.

Ook ik heb, als prinses Iris, super genoten van het 
carnavalsjaar.
Het feest begon toen ik gevraagd werd of ik prinses wilde 
worden. Na een volmondig “Ja!” begon de pret met het 
uitzoeken van een mooie jurk, waarin ook goed gedanst kon 
worden als dansmarieke. 
Alle activiteiten waren super leuk. Het leukst vond ik het 
prinsenbal en de sleuteloverdracht. Het prinsenbal was erg 
spannend. Het uitkomen en dan voor de eerste keer als 
prinses Iris op het podium. Maar wat heb ik genoten die 
avond! Bij de sleuteloverdracht hadden we met de andere 
jeugdhoogheden een quiz, met als prijs de sleutel en een 
mooi aandenken.

Natuurlijk zei ik meteen “Ja!”. Narrin worden, dat wilde ik zo 
ontzettend graag.
25 november zal ik dan ook niet snel vergeten. Ik mocht 
toen als jeugdnarrin Lisanne tevoorschijn komen in de 
verkuskôpkesstal.
Wat een belevenis, wat een spanning...een mooie 
tijd zou aanbreken. Samen met de jeugdraad, de 
dansmariekes, ex-prins Erik, ex-prinses Maidy en ex-
nar Max gingen wij een carnaval tegemoet om nooit 
meer te vergeten. Wat hebben we het met hen leuk 
gehad.
We hebben alleen maar leuke dingen gedaan, 
op de carnavalswagen, schoolcarnaval, 
jeugdsleuteloverdracht te veel om op te noemen alles 
was top.
Nogmaals iedereen bedankt voor alles!

Aan alle leuke dingen komt een eind en zo ook aan dit 
fantastisch carnavalsjaar. Op 12 november hebben wij 
het stokje overgedragen aan prins Jens, prinses Daphne 
en narrin Neeltje. Wij hopen dat zij net zo’n te gekke, 
super leuke carnaval krijgen als wij hebben gehad!

En dan voor de laatste maal onze lijfspreuk:

met deze jeugdhoogheden aan de top
zetten wij het Verkuskopperiek op z’n kop

Groetjes 
ex-jeugdprins Sam, 

ex-jeugdPrinses Iris en  

ex-narrin Lisanne

CArnAVAL 2017



Jeugdprinsenbal
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Jeugdprinsenbal



Jeugd proclamatie

Lijfspreuk:

Confetti hier, Confetti daar

Wij vieren carnaval dit jaar! 

	

Nieuwbouw, verbouwingen en renovatie, alle timmer- en 
metselwerkzaamheden, levering van alle bouwmaterialen en officieel dealer 

Fakro dakramen. 
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Ten 11de

Ten 10de

Ten 9de

Ten 8ste

Ten 7de

Ten 6de

Ten 5de

Ten 4de

Ten 3de

Ten 2de

Ten 1ste

Jeugd proclamatie

Even niet met mijn snowboard op de top
Maar dit jaar sta ik in de polonaise voorop

Papa’s zijn droom is uitgekomen
Nou ben ik ik de prinses van zijn dromen

Ook ik ben wel in voor een feestje
Dus mijn paard blijft nu op stal, och germ beestje

Nu geen tijd voor volley -of voetbal
Want wij vieren carnaval

We zijn trots op de dansmariekes en de raad van Elf
Samen met hen gaat carnavallen vanzelf

Iedereen mag met ons mee zingen 
En samen van links naar rechts springen

Met jeugdprinses Daphne en ik als jeugdprins Jens
Bewaken wij de Langebomse zuidgrens

Ik ben er als de kippen bij 
Want feesten met jullie dat maakt mij blij

Als nar is mij helemaal niks te dol
Want ik kwam niet voor niets net voor carnaval op deze wereldbol

Met prins... prinses... en nar... zeggen wij alaaf
Wordt het dit jaar zeker super chill en mega gaaf

Met een narrin, prinses en prins uit groep acht
Zorgen wij dat met carnaval iedereen lacht. 

Jeugdprins Jens, Jeugdprinses Daphne 
en Jeugdnarrin Neeltje 
                                      

Lijfspreuk:

Confetti hier, Confetti daar

Wij vieren carnaval dit jaar! 



	  
	  
	  
	  

 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

 In- en verkoop van:

	 •	Tractoren

	 •	Heftrucks

	 •	Aanhangwagens

	 •	Landbouwmachines

	 •	Tuin-	en	parkmachines

	 •	Gereedschappen
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eFFe VoorSTeLLen
De Jeugdhoogheden

Prins  Jens
Zoon van Ronnie en Petra 
Verbeek, broer van Tim en 
Rimke, wonend op de Witte 

Dellen in Zeeland

Prinses Daphne
Dochter van Peter Buts en 

Linda van de Oever, zusje van 
Lonne en Sem, wonend op de 

Witte Dellen in Zeeland

Narrin Neeltje
Dochter van Bas en Mirjam 
Berents, zusje van Amber, 

wonend aan de Haverstraat in 
Langenboom

Wat eet je het liefst met Carnaval? 
Prinses Daphne: Friet met frikadel
Narrin Neeltje: Friet

Waar kijk je het meest naar uit deze carnaval: 
Prins Jens: Optocht 
Prinses Daphne: Naar 2 dingen naar de 
sleuteloverdracht en naar de jeugdpronkzitting

Wat is jouw favoriete carnavals-hit: 
In Koor: Van links naar rechts van Snollebollekes

Wat wens je iedereen toe deze carnaval? 
Prins Jens: Dat het een leuke carnaval wordt met 
veel confetti
Narrin Neeltje: Heeeeeeeeel veeeeeeeeel lol en 
lekker gek doen

Wat is jouw hobby? 
Prins Jens: Voetbal en snowboarden en gamen 

Prinses Daphne: Volleybal

Vorig jaar was ik verkleed als: 
Prinses Daphne: Gewoon leuk met neon kleuren!

Narrin Neeltje: Monster en met de schooloptocht als 
dikke vriendin van narrin Lisanne

Leukste vak op school? 
In koor: GYM!!!!!  

Wat wil je later worden? 
Prins Jens en Daphne: Nog geen idee. 

Narrin Neeltje: Gymjuf

Favoriete vakantieland: 
Prins Jens: Waar het sneeuwt

Narrin Neeltje: Griekenland

Wat is jouw lievelingskleur?
Prinses Daphne: Lichtblauw

Narrin Neeltje: Mint groen

Wat is jouw lievelingsdier:
Prins Jens: Jaguar

Prinses Daphne: Dolfijn
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Wenst u een fijne carnaval 

 
Met de carnaval zijn we gesloten 
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SCoUTInGBAL
Vrijdag 26 januari
voor alle jeugd van 

Langenboom in 
de Tweesprong 

Aanvang 18.30 uur

JeUGDPronKZITTInG 
Zondag 28 januari

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

SCHooLCArnAVAL
Vrijdag 9 februari

door basisschool ‘t Stekske 
tijdens de schoolurenVerKUSKÔPKeSBAL

Vrijdag 9 februari 
Zaal D’n Bens

Aanvang 19.00 uur 
 voor alle Langenboomse 

jeugd van 
groep 3 t/m groep 8 

CArnAVALSoPToCHT
maandag 12 februari

Aanvang 14.00 uur

KInDerCArnAVAL
Zondag 11 februari 
Aanvang 16.00 uur

Zaal D’n Bens
Leuke middag 

voor jong en oud

FeeST In De WIS
maandag 12 februari

voor alle jeugd
Van 15.00 uur
tot 19.00 uur

 Sleutelteruggave
omstreeks
18.00 uur

JEUGDRAAD

Lisanne Lammers
Roos Blonk
Dennis Lammers
Nils van der Linden
Guus Hendriks
Krijn Loeffen
Fien van de Els
Rimke Verbeek
Kay Jacobs
Lyanne Arts

JeUGDSLeUTeL
oVerDrACHT

Vrijdag 9 februari 
Aanvang 18.00 uur 

in Myllesweerd

GeBeDSDIenST
Zaterdag 10 februari

met carnavalstintje
voor iedereena

Aanvang 18.30 uur
Kerk van Langenboom

DAnSmArIeKeS

Iris van der Linden
Sjuul Wijdeven
mijntje Brans
Ise Kremers
Sanne Slaats
Sam Kuijpers
Fleur Hendriks

PROGRAMMA JEUGDCARNAVAL
DE VERKUSKÔPKES



 

Soms gaat er niets boven een oer-Hollandse appeltaart. Een taart met veel 
appels, een snufje kaneel en verder weinig poespas. Vaak vinden we die van 
onze oma of moeder het allerlekkerst. Vaak wordt dit recept dan ook van 
moeder op dochter doorgegeven. In dit recept worden rozijnen aan de taart 
toegevoegd, maar wie daar niet van houdt, kan ze gerust weglaten

Ingrediënten
300 gram bloem
200 gram koude boter
1 kilo stevige appels, bijvoorbeeld Jonagold of Elstar
Boter om de vorm mee in te vetten
150 gram witte basterdsuiker
3 eetlepels abrikozenjam
2 eieren
2 theelepels kaneel
Snufje zout
100 gram rozijnen
2 eetlepels custardpoeder
Springvorm van 24 cm doorsnede

Bereiding
Meng in een kom de bloem, basterdsuiker en zout door 
elkaar. Snijd de boter met twee messen in stukjes en schep deze door 
het bloemmengsel. Klop 1 ei los en voeg dit aan de bloem toe. Kneed het 
geheel snel tot een samenhangend deeg. Vet de springvorm in met boter en 
gebruik 2/3 van het deeg om de vorm mee te bekleden. Zet de springvorm 
en het resterende deeg tot gebruik in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 175 graden.
Schil de appels, verwijder de klokhuizen en snijd in stukjes. Meng in een 
kom appels, rozijnen, custardpoeder en kaneel door elkaar. Verdeel het 
mengsel over de taartbodem. Rol de rest van het deeg uit, snijd het in repen 
en leg ze in ruitpatroon over de vulling. Goed aandrukken bij de randen.

Schuif de taart in het midden van de voorverwarmde oven en bak de taart in 
ongeveer 50 minuten gaar. Halverwege de baktijd de deegreepjes bestrijken 
met een losgeklopt ei. De taart na het bakken direct bestrijken met de 
abrikozenjam.

Laat de taart ongeveer 10 minuten afkoelen en verwijder de rand van de 
springvorm. Heerlijk met een flinke toef slagroom

Eet Smakelijk !

OUD-HOLLANDSE APPELTAART
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