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ZATERDAG 22 FEBRUARI

ZONDAG 23 FEBRUARI

MAANDAG 24 FEBRUARI

DINSDAG 25 FEBRUARI

VANAF 21:00UUR MET DJ ROY

VANAF 16:00UUR K I N D E RS P E K TA K E L

VANAF 14:00UUR OPTOCHT MET DJ KRUZO, DJ ROY & PAPA LAUDA

VANAF 16:00UUR BOERENBRUILOFT MET DJ.

Wenst u een hele 
fijne carnaval

Woordje voorzitter
  Jan van Kuppeveld

Voor u ligt het nieuwe Baggeblad. 
Een blad vol met berichten over de activiteiten van 
carnavalsvereniging de Verkuskoppe, maar ook over 
hoe we in ons mooie Langenboom carnaval beleven en 
vieren. 

Dit jaar zal zijne dorstlustige hoogheid Prins 
André d’n Urste voorop gaan tijdens de carnaval. 
Dit allemaal met ondersteuning van zijn Prinses 
Lenny. En natuurlijk ook Nar Dennis zal daarbij niet 
ontbreken.

Jeugdcarnavalsvereniging De Verkuskôpkes vieren dit 
jaar hun 22-jarig jubileum. Jeugdprins Dennis d’n Urste, 
Jeugdprinses Evy en Jeugdnarrin Isa zullen voorop 
gaan in de polonaise. Dit jaar worden zij bijgestaan 
door een paar extra hoogheden. Jeugdhofdame Rimke 
en Jeugdadjudant Kanye maken dit stel compleet. 
Het 22-jarig jubileum is gevierd met een heuse 
jubileumreceptie op zaterdag 18 januari. 

Eind 2018 werd bekend dat D’n Bens gaat sluiten. 
“Langenboom raakt zijn ziel kwijt” stond er met grote 
letters in de krant. Ook wij raken onze ziel kwijt. D’n Bens 
is voor ons als carnavalsvereniging al jaren de thuisbasis. 
Ook is D’n Bens één van de drijvende krachten 
geweest van de oprichting van carnavalsvereniging 
De Verkuskoppe. Wij begrijpen het besluit van John 
en Henrita en hebben daar ook zeker begrip voor. We 
bedanken D’n Bens  voor al die leuke en gezellige jaren 
die we daar samen hebben mogen beleven.
Maar hoe nu verder? Hoe gaan we na de sluiting van D’n 
Bens onze carnavalsactiviteiten organiseren?

Wij als carnavalsvereniging zijn al aan het bestuderen 
en aan het bekijken hoe we carnaval in de toekomst 
kunnen gaan organiseren. We zijn al met partners aan het 
overleggen. Zodra er meer over bekend is zullen we dat 
via de plaatselijke media bekend maken.
Maar eerst staat carnaval 2020 voor de deur. Ik wil 
Prins André d’n Urste, Prinses Lenny en Nar Dennis 
en natuurlijk ook Jeugdprins Dennis d’n Urste, 
Jeugdprinses Evy, Jeugdnarrin Isa, Jeugdhofdame Rimke 
en Jeugdadjudant Kanye een spetterende carnaval 
toewensen met heel veel plezier.

Dit allemaal samen met heel Langenboom, geniet ervan!

In memorIam

Gien Reinen
ex lid

In memorIam

Jo Verstegen
prins 1978

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
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» Eten
» Drinken
» Slapen

De Valkhoeve Mill  |  Valkweg 11, 5451 PX Mill
tel. 0486-431224  |  www.devalkhoevemill.nl

» Vieren
» Fietsen
» Wandelen

bouwkundig  ontwerp-  en  tekenbureau

Hoogeweg 4

5364 NK  Escharen

Email adres:

info@theovandercruijsen.com

Tel.: (0486) 47 12 98

Fax: (0486) 47 14 06

Inhoudsopgave 
en commissiesWoordje voorzitter

Ledenlijst
Woordje ex-prinsenpaar 
Proclamatie
FF voorstellen prinsenpaar
(ex-)Superverkuskop
Collage prinsenreceptie 
Programma carnaval
(ex-) Nar
Collage prinsenbal
Collage pronkzitting (1/2)
Collage pronkzitting (2/2)
Interview Jessy Hendriks
Groepsfoto(’s)
Groepsfoto(‘s)
Ziekenbezoek
Collage ex-boerenpaar
Woordje ex-boerenpaar
Woordje Burgemeester en verslag boerenbal
Programma boerenbruiloft
Collage optocht
Groepsfoto jeugdcarnaval
Programma jeugdcarnaval
Effe voorstellen jeugdhoogheden
Proclamatie jeugdcarnaval
Collage jeugdprinsenbal
Laatste 11 jeugdhoogheden
Collage jeugdpronkzitting
Afscheid ex-jeugdhoogheden

Krantencommissie
Yvonne Toonen; 0486-432234

Boerencommissie
Marga Nooijen; 0486-432356

Technische commissie
Pascal Slaats; 0486-424243

Commissie Krasse Knorre
Ellen Hendriks; 0486-431952

Commissie kofferbakverkoop
Hans Lukassen; 0486-432060

Pronkzitting commissie
Ellen Hendriks; 0486-431952

Kaartverkoop pronkzitting en KKZ 
Esther van Schijndel; 06-46817737

Commissie prinsenwagen
Pascal Slaats; 0486-424243

Commissie optocht
Mark Nooijen; 0486-432356

Commissie gebedsdienst
Marga Nooijen; 0486-432356

Commissie Dansmariekes
Yvonne Slaats; 0486-424243

Website CV de Verkuskoppe
Twan Toonen

Secretariaat; Erik Selten
verkuskoppe-secr@hotmail.com

Penningmeester
Mark Nooijen; 0486-432356

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

3
7
9
11
12-13
15
16-17
19
21
23
25
27
29
30
31
33
35
36-37
39
41
42-43
44
46
48
50
52
54-55
56
58

Met speciale dank aan 
fotografie by Annelies voor het 

maken van de statiefoto’s 
en prins André en 

prinses Lenny voor de 
prachtige fotolocatie voor alle 

groepsfoto’s.
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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                

              
                                               

CV de Verkuskoppe

Prinsenpaar
Prins André d’n urste
Prinses Lenny

Nar
Dennis Verstegen

Adjudanten
Peter & Esther van Schijndel
Wiljan de Klein & Carmen van Bergen

Boerenpaar
Ton en Lucienne Theunissen

Getuigen
Maarten Lamers&Yolanda Theunissen

Superverkuskop
Piet van Berlicum

Vorst
Sander Hendriks

Freule
Marga Nooijen

Bestuur
Jan van Kuppeveld(voorzitter)
Erik Selten (secretariaat)
Mark Nooijen (penningmeester &President)
Pascal Slaats
Marc Kuijpers

Leden
Bets de Klein
Henk & Marleen Selten
Wally & Ellen Hendriks
John & Henrita Bens
Jan & Henny van Kuppeveld
Mark & Marga Nooijen
Twan & Yvonne Toonen
Hans & Lisette Lukassen
Pascal & Yvonne Slaats
Carlo Raijmakers
Jan van Kuppeveld & Linda de Groot
Sander & Bianca Hendriks
Tim Toonen
Marc Kuijpers & Danielle Schuijffel
Max van Diepenbeek
Erik Selten & Maidy Willems
Peter & Esther van Schijndel
Wiljan de Klein & Carmen van Bergen
Dimitri van Hal

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
Yvonne Toonen

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

Organistie Jeugdcarnaval
Bets de Klein
Bianca Hendriks
Marijn Verheul
Angelique Schraven
Joost van Kessel
Theo Thelosen
Cynthia Lammers
Maidy Willems
Nathalie van Dreumel
Johan Jacobs
Irma Selten

Instructrice & 
begeleiding dansgarde
Maud van Elderen & Yvonne 
Slaats

Dansgarde
Iris van der Linden
Sanne Slaats
Sam Kuijpers
Fleur Hendriks
Lina van Schijndel
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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

Hallo Verkuskoppe:

IEDEREEN bedankt voor de herinneringen die wij 
hebben gecreëerd samen met jullie. Wat hebben wij                      
van alle evenementen genoten!!
We zijn de hele periode met een brede glimlach door ons prinsenpaar -bestaan gegaan. 
En het mooiste was dat we die glimlach ook bij jullie zagen!!

Wat was de tijd voordat we uitkwamen al speciaal. We moesten een groot geheim 
bewaren, maar dat is uiteindelijk niet helemaal goed gegaan ;)!
Maar wat waren die stiekeme bijeenkomsten speciaal en spannend. Ook de ontmoeting 
met onze nar Charles was heel erg speciaal. Nog later sloot het boerenbruidspaar Gerard 
en Francien van Bommel met hun getuigen Sjaak en Gerrie van Tienen aan! Vanaf toen 
wisten we dat we met dit stel en onze adjudanten Erik en Peter en hun derkes Maidy en 
Esther overal volledig uit onze plaat zouden gaan. 
En dat hebben we gedaan. 

De recepties bij de zusterverenigingen, de pronkzittingen bij hen, het prinsentreffen, de 
uitkomst van de koningin in Boekel, het prinsentreffen in het provinciehuis, de viering bij 
het ‘t Stekske, bij de ouderen, de ziekenbezoeken.
Maar absolute hoogtepunten waren wel de pronkzittingen in onze eigen Verkuskoppe 
residentie, de krasse knorrenzitting, de sleuteloverdracht en de optocht!

Eigenlijk was het echt in 1 woord geweldig en hebben we echt ook met onze kids 
Kanye en Kenza genoten!!!!

Wat hebben we ook met Jeugdprins Boas, Jeugdprinses Lina, Nar Guus en hun 
raad inclusief dansmariekes een schitterende tijd gehad! Ook met hen een heleboel 
herinneringen gemaakt! 

En dan alle bedankjes:
De carnavalsvereniging voor het vertrouwen in ons ;). En respect voor alles wat jullie 
voor alle verkuskoppen uit Langenboom doen. Onze reeds genoemde adjudanten en 
hun derkes. Onze dansmariekes, voor al die spetterende optredens overal waar we 
waren. Onze nar Charles voor al die leut die we in deze mooie periode hebben mogen 
meemaken!
Onze ouders voor al die momenten dat ze op onze kids moesten passen!

Inmiddels zijn we alweer vergevorderd in het nieuwe seizoen. En zijn wij trots om 
adjudantenpaar te mogen zijn van ons nieuwe prinsenpaar André  en Lenny en hun nar 
Dennis! En het is genieten van hun avonturen!
Ook gaaf is het om dit jaar met 2 adjudanten in 1 huis te wonen. Onze Kanye is adjudant 
geworden van Prins Dennis, Prinses Evy en hun narrin Isa. Hij krijgt hierbij ook hulp van 
hofdame Rimke!

We gaan er weer een knal carnavalsjaar van maken, en sluiten voor de laatste keer af 
met onze lijfspreuk:

 Ex-prins Wiljan I en

 Ex- prinses Carmen

Met ons is het altijd qualitybal, 

hakuna matata deze carnaval!!

8 9



• 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.

Ik, Prins André d’n urste, 58e prins van de Verkuskoppe, wonende aan de Lageheiweg , maak bij gratie 
van mijn prinses Lenny, onze kids Sven, jeugdprinses Evy en Lars, onze nar Dennis, onze adjudanten 

Wiljan en Peter, hun dèrkes Carmen en Esther, de Raad van 11, hun dames en de dansgarde het 
volgende bekend: 

Ten elfde: 
Bedanken wij Wiljan, Carmen en Charles voor het geweldige carnavalsjaar, 

Maar nu zijn wij het prinsenpaar. 

Ten tiende: 
Dat wij, samen met onze Nar Dennis, nu de eer hebben om bij de Verkuskoppe te mogen regeren, 

Zonder ook maar iemand te negeren. 

Ten negende: 
Met onze jeugdhoogheden Dennis, Evy, Isa, Rimke en Kanye voorop, 

Hop, hop, hop, samen gas erop! 

Ten achtste: 
Met onze Verkuskopkes Sven, Evy en Lars aan onze zij, 

Ook zij zijn zeker een paar keer samen met ons van de partij. 
Onze dochter Evy ook als jeugdprinses, Samen met mama in een prinsessendress. 

Ten zevende: 
Wiljan, Carmen, Peter en Esther, onze Adjes, 

zorgen erg goed voor ons, de Schatjes! 

Ten zesde: 
Steeds 11 minuten te vroeg en 11 minuten te laat vertrekken, 

Weten we elk feestje met 22 minuten op te rekken

Ten vijfde: 
Het prinselijk eten wordt wellicht even bellen, 

Een flinke portie friet met frikandellen 

Ten vierde: 
Tijdens de carnaval voor mij even geen zand, cement en steen, 

En zonder een laatste drankje gaat niemand heen 

Ten derde: 
Voor mijn prinses is ons kantoor haar stekkie, 

Maar dit jaar is prinses zijn ook een mooi plekkie 

Ten tweede: 
Op zaterdag leiding bij de JO11 van SES, we gaan altijd voor succes. 

En als we niet winnen, zitten we de 3e helft langer binnen. 

Ten eerste: 
Niemand gaat deze dagen klieren, maar met z’n ALLEN carnaval vieren. 

Het wordt dit jaar één groot bal, dus hop, ALLEMAAL naar de Verkuskoppestal 

 
Carnaval en beton is waar wij van houden, 

We gaan er een keihard feestje van bouwen

 Proclamatie
  Prins André I en prinses Lenny
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Ik ben André Verhoeven en woon 
inmiddels al weer ruim 18 jaar in 
Langenboom. Tezamen met mijn 
prinses Lenny, Sven, jeugdprinses 
Evy en Lars. Geboren in Oijen, net 
zo’n wereldstad als Langenboom 
waar alleen een vliegveld en waar 

wat andere kleine onbenulligheden 
ontbreken. Heb één broer die ze 
William hebben genoemd.

Voor ik in Langenboom verzeild ben 
geraakt altijd in Oijen gewoond. 
Daar de lagere school doorlopen 
en later in Oss mijn schoolcarrière 
voortgezet op ‘’De Ruivert’’ een 
LTS metaal opleiding gevolgd en 
afgemaakt. Daarna naar de MTS, 
de opleiding Werktuigbouwkunde 
gehaald en daarna nog even de 
4-jarige MAS opleiding in Oss 
voltooid. De laatste 2 opleidingen 
altijd met de economische inslag 
van de studiebijdrage van het Rijk 
is een vast bedrag dus hoe minder 

ik er ben hoe meer ik per uur krijg. Mijn 
schoolcarrière heb ik samen met mijn 
vader eigenlijk doorlopen. Als ik er niet 
was kon hij het weer recht praten. En 
dat is gelukt!

In de tussentijd van mijn schoolcarrière 
vast aan het ondernemen gegaan. In 
die tijd golfplaten leggen op stallen 
die in die tijd veel gebouwd werden. 

Samen met een collega de halve 
polder met stallen tussen Oijen 
en Den Bosch dicht gelegd. Later 
uitgebreid met betonwerk omdat 
er vraag was naar mestputten, 
sleufsilo’s en erfverhardingen.

Na mijn schooltijd de 
werkzaamheden wat uitgebreid 
naar varkens en kippen houden. 
Ik bouwde inmiddels toch nogal 
wat stallen etc. en kon er ook nog 
wat vee bij houden. Zodoende ook 
in Langenboom terecht gekomen 
waar een stal te koop stond aan 
de Lageheiweg 6. Ook het huis op 
nummer 4 langs de stal gekocht. 
Hier heb ik met mijn prinses Lenny 

nog 3 jaar gewoond toen we inmiddels 
erlangs op 6 ons huidige huis aan 
het bouwen waren. Inmiddels zijn de 
agrarische activiteiten alweer dik 10 
jaar verdwenen en bouwen we eigenlijk 
geen stallen meer. 

We richten met bouwen ons alleen op 
betonwerken en bedrijfsvloeren. Om enkele 
voorbeelden te noemen wat we nu bouwen 
die vele kennen zijn parkeergarage en het 
casco Ziggodome, hoofdkantoor Rabobank 
te Utrecht. Tevens ontwikkelen en verhuren 
we bedrijfspanden.

Om de weekenden te vullen was ik met 
mijn vriendengroep uit Oijen op zaterdag 
en zondag altijd te vinden in de Lunenburg, 
De Rockefeller en later de Pepper en de 
Carroussel in Uden.  In Uden heb ik ook mijn 
prinsesje Lenny ontmoet. De vriendengroep 
(D’n Dikke, Kwak, Paddo, Speed, van Nulle, 
Gielis, onze Handy, etc.) waar we nog altijd 
een goede band mee hebben zien elkaar 
nog regelmatig en hebben dan altijd de 
grootste lol of in mindere tijden elkaars 
steun. Als vriendengroep CV de Bokbengels 
Oijen hebben we altijd intensief carnaval 
gevierd. Wagens gebouwd en toen we 
het allemaal te druk hadden een biertent 
langs de optocht in Oijen gebouwd. Jaren 
meegemaakt dat er van ’s morgens 9 uur tot 
laat in de middag 1 groot feest was. Geen 
bierverkoop maar een pot op de bar en 
iedereen die wilde dronk bier en gaf wat.

Doordat onze biertent mogelijk een te 
grote concurrent was voor het plaatselijke 
carnavalsgebeuren na de optocht in Oijen 
is de route 2 maal verlegd. Na de 2e keer 
zijn we niet meer op zoek gegaan naar een 
nieuwe plek langs de optocht. Sommige 
gingen, begrijpelijk, met hun kinderen 
meedoen met optocht in Oijen en wij bleven 
voortaan in Langenboom.

Inmiddels hebben we zo’n zelfde 
vriendengroep in Langenboom. Inmiddels 
omgedoopt in de raad van 43. Eigenlijk 
hetzelfde, lol als we elkaar zien en steun 
in mindere tijden. Maar dat geldt ook voor 
vele andere mensen in Langenboom. 
Ondervonden tijdens het overlijden van mijn 
vader eerder dit jaar. Carnaval en andere 
feesten vieren we tegenwoordig alweer jaren 
in Langenboom. Mijn Bokbengelpak (eskimo) 
gaat mogelijk dit jaar niet mee naar de 
carnaval… alhoewel daar kan nog best een 
kansje voor zijn.

Ik vind het mooi om op zaterdag met JO-
11 als leider mee te gaan ondanks dat ik 
eigenlijk te weinig verstand heb van voetbal. 
Die jongens en meiden mee in de auto 
en heen en terug muziek draaien dat ze 
meezingen. Prachtig.Ik hou van feest en 
gezelligheid. Een BBQ en mogelijk een fors 
kampvuurtje. Het mag best een flinke zooi 
zijn maar hou elkaar en de spullen heel. 
Mooi en een eer dat ik en mijn gezin dit jaar 
voorop in de ‘’strijd’’ mogen.

FF Voorstellen
de Prins Op de 239e dag van het jaar 1975, woensdag 

27 augustus zag ik, Lenny van Berlo, het 
levenslicht. Als eerste van drie dochters van 
Martien en Jo. Geboren als Veghels Kuuske, 
maar getogen als Paplippel in Paplippelland. 

Ik ben opgegroeid in Keldonk, waar ik 
achtereenvolgens van de kleuters bij juf 
Hanny en juf Rieky de basisschool, de 
Antoniusschool, heb doorlopen. Een kleine 
maar leuke school. Een paar vriendinnetjes 
waarmee ik vroeger al mee in de zandbak 
zat, zie ik nog regelmatig, alleen zijn we 
‘ietsjepietsje’ ouder geworden en zitten we 
ook niet meer in de zandbak..

In de jaren hierna ben ik dagelijks fietsend 
naar het Franciscus College (het latere 
Fioretti) in Veghel gegaan, vervolgens mijn 
schoolcarrière voortgezet op de MEAO de 
Leijgraaf in Uden. Hierna was ik het leren 
blijkbaar nog niet beu, dus heb ik nog twee 
jaar de HBO dagopleiding SPD gevolgd. 

In mijn jonge jaren onder andere geblokfluit, 
gehandbald en ja hoor, ook dansmarieke 
geweest bij de plaatselijke Paplippels. 
Veel actief geweest bij de KPJ, later Jong 
Nederland. Eerst als (jeugd)lid, later ook als 
leiding, kampleiding en in het bestuur. Een 
ontzettend leuke gezellige tijd!

Tijdens mijn schoolcarrière allerlei bijbaantjes 
gehad, van prei planten, peultjes plukken tot 
bij een slagerij, op kantoor en bij de Albert 
Heijn. 

Na mijn schoolcarrière gestart bij een 
accountantskantoor in Beek en Donk 
en vervolgens overgestapt naar ABAB 
Accountants, gestart op het kantoor 
in Veghel, vervolgens kantoor Uden, 
hoofdkantoor in Tilburg en vervolgens toch 
weer lekker wat dichterbij in Uden. 

In al deze jaren zaten we in het weekend 
ook niet bepaald stil. Het Hofke, Slaats, 
Axis, Lunenburg,  Time-Out en ’t Huukske. 
Yep ’t Huukske, destijds nog niet beseffende 
dat op een steenworp afstand hiervan in 
Langenboom op een dag ons woonplekkie 
zou worden. Ook het uitgaansleven Uden 
werd verkend. Dat was de periode dat ik mijn 
prins André leerde kennen. 

In 2001 zijn we in Langenboom gaan 
samenwonen aan de Lageheiweg. In 
de jaren die volgen hebben we ons huis 
gebouwd en in 2004 een huisnummer 
opgeschoven. In de jaren die erop volgde 
zijn onze  kids geboren, Sven, Evy en Lars. 

Onze rijkdom (we kunnen ze 
ook wel ooit achter het behang 
plakken hoor) welke actief zijn bij 
Scouting Langenboom, Vollan, SES, 
Aait Vedan, Leyenda en Evy ook bij 
de dansgarde en Lars sinds dit jaar 
bij de jeugdraad. 
En als kers op de taart Evy dit jaar 
zelfs ook als jeugdprinses! 

Lekker druk dus naast gezamenlijk met 
onze medewerkers van Verhoeven 
Bouw dagelijks mooie, uitdagende 
betonwerken realiseren (nou ja, ik 
vooral heel veel op kantoor achter de 
computer en tussen de paperassen 
dan).

Waar we destijds ooit nog dachten voor 
tijdelijk is met héél veel plezier 
blijvend Langenboom gebleven. 
Het is een ontzettend leuk dorp 
met geweldige mensen, maar dat 
wisten jullie natuurlijk allang… Daar 
mag je écht trots op zijn! 
 
Wij waren behoorlijk verrast toen 
we gevraagd werden voor het 
prinsenpaar. Maar soms moet je niet 
teveel denken maar gewoon doen. 
Een mooi avontuur moet je nooit uit 
de weg gaan. 

Wij hebben er zin in. 
Samen met jullie! 

FF Voorstellen 
de Prinses
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N2 People wenst iedereen een
UITZENDERLIJK mooi carnaval!

www.n2people.nl

Beste mensen,

Wat was het een spannende tijd voor het thuisfront. Zij hadden alles goed geheim gehouden en ik heb niets gemerkt 
van wat er zou gaan gebeuren! Enkele dagen voor het Boerenbal kwam een lid van de Raad van Elf mij vertellen dat 
het Boerenbal aanstaande zaterdag plaats ging vinden. Daar werd ik verwacht met de leden van de parkgroep. Iemand 
van de parkgroep zou namelijk Superverkuskop worden. Ik vroeg: ‘Wie wordt het dan?’ Dat was een verrassing en zou 
later wel bekend gemaakt worden. Ik mocht erover nadenken, maar ze kwamen al snel terug met een smoesje. Frans 
en Francien kwamen bij mij aan om samen naar d’n Bens te gaan (ik meende toen nog stellig dat iemand anders het 
zou worden). Maar goed, alle boerenbruidsparen zouden daar ook aanwezig zijn, dus ik moest mee. Daarnaast kwamen 
inderdaad de leden van de parkgroep naar binnen.

Marga ging het bekend maken...Tot mijn grote verbazing hoorde ik dat ik de Superverkuskop 2019 
was geworden! En in een mum van tijd stond ik tussen mijn vrouw Gerry, (schoon-
en klein) kinderen, familie, buren en kennissen. Zelfs d’n Pastoor was aanwezig.

Geweldig mooi! Samen met mijn vrouw hebben we vele felicitaties en cadeaus 
in ontvangst mogen nemen. Daarna kwam gelijk de volgende verrassing: Het 
boerenbruidspaar met getuigen, toevallig goede oude bekenden van ons. Ook uit 
onze buurtschap D’n Vluchtheuvel en samen met hen hebben we in het verleden 
lange tijd in het bestuur gezeten. Met hen heb ik een heel fijn interview bij de L.O.M. 
gehad. En ook niet te vergeten een fijne boerenbruiloft met z’n allen, dat was heel 
gezellig!
Dan de carnavalsoptocht: mijn (klein-en schoon)kinderen en familie hadden een hele 
leuke groep met mijn afbeelding op de SUPERVERKUSKOP wagen. GEWELDIG!!!
Ook heb ik veel reacties mogen ontvangen van mensen uit Langenboom die ik in 
het dorp tegen kwam. Even voelde ik mij helemaal BL-er! (Bekende Langenbomer) 

Via deze gelegenheid wil ik daar iedereen hartelijk voor bedanken! Graag wil 
ik hierbij de volgende Superverkuskop ook alvast een hele fijne tijd toewensen

!HEEL VEEL DANK AAN DE ORGANISATIE + HEEL VEEL DANK AAN MIJN 
VROUW, (KLEIN-en SCHOON) KINDEREN, FAMILIE, KENNISEN en de 
BUURT natuurlijk.
HET WAS EEN GEWELDIGE ERVARING OM DIT MEE TE MAKEN!

ALAAAAAAAAAAAFFFFFFFFFFFFFFF!!!!!!!!!!!

Dit jaar hebben wij ook weer een Superverkuskop, vandaar deze rijm daar op.
Deze persoon houdt ook van rijmen en dichten, en via deze rijm mag ik dit 
berichten. Sint en Piet vergeten hem niet, O wie zou het toch zijn, wiede wiet. Deze 
Piet is niet zo goed in rijmen, maar houdt zeker niet van geheimen. Met het hart op 
de tong, begon je dan ook piepjong. SES is jouw club, Ja zeker JOUW voetbalclub. 
Je doet er ontzettend veel, in de kleuren zwart/geel. Kleding, leider, trainer, bardienst, 
scheidsrechter, materialen noem het maar op, zeg daar maar eens wat op. Soms doe 
je niet zo handig, en dat is niet verstandig. Je maakt het altijd weer goed, en dat geeft 
je weer moed. Bij D’n Tip is het gras ook mooi groen, laat deze persoon dit maar doen. 
Dan bij de kinderen lekker klussen, en dan lekker mee eten ondertussen. Deze rijm 
slaat op jou, Piet. Ow jee ik zie het, jij geniet. Je hebt het verdiend, want Sint is met jou, 
goed bevriend.

Superverkuskop 2020 Piet van Berlicum! Gefeliciteerd!

Superverkuskop
  2020 Piet van Berlicum

2019 Piet van der Ven
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Prinsenreceptie
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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

Jagersveld 2 | 5405 BW Uden | Tel. (0486) 45 21 36 | www.instra.nl

in bedrijfswagen- en 
werkplaatsinrichtingen

maatwerk 

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

Programma Carnaval 2020

8 februari 
Krasse knorre

zitting
Zaal d’n Bens
Langenboom

13.30 uur

8 februari 2020
BIGGENBAL
 Zaal d’n Bens
Langenboom

19.30 uur

8 februari 
kaartverkoop 

boerenbruiloft
Zaal d’n Bens
Langenboom

18.00-19.00 uur

9 februari
Jeugdpronkzitting

Zaal d’n Bens
Langenboom

18.00-19.00 uur

14 februari
1ste pronkzitting

Zaal d’n Bens
Langenboom

19.45 uur

15 februari
2de pronkzitting

Zaal d’n Bens
Langenboom

19.45 uur

21 februari
Jeugd

sleuteloverdracht
Aldendrielpark

18.00 uur
Jeugdcarnaval

gem.Mill

22 februari
sleuteloverdracht

Aldendrielpark
20.00 uur

22 februari
woordgebeds-

dienst Kerk
 Langenboom

18.30 uur

22 februari
Opening carnaval 

Zaal d’n Bens
Langenboom

21.00 uur

24 februari
carnavalsoptocht 

start 13.30 uur

23 februari
Jeugmiddag

Zaal Bens
16.00 uur

25 februari
afscheid prinsen-

paar en de nar 
vanaf 20.11 uur

zaal d’n Bens

25 februari
Boeren

bruiloft, vertrek 
bij boerenpaar 

13.45 uur

25 februari
sluiting carnaval

Zaal Bens
23.11 uur

5 april
kofferbak 
verkoop
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FF Voorstellen
Nar Dennis

Carnaval 18/19 als Nar Charles

Voor dat het carnavalsjaar begon had ik weinig last van 
zenuwen. Totdat de dag van het prinsenbal aanbrak 
en ik achter in het hok bij Bens zat, toen waren er 
ineens meer dan genoeg zenuwen. Van te voren had 
ik al wel tegen een paar vrienden gezegd dat ik nar 
zou worden. Hierdoor waren er die avond een hoop 
vrienden en vriendinnen van mij aanwezig. (geldt 
ook voor de receptie). Nogmaals bedankt hiervoor! 
Het waren prachtige feestjes. Daarnaast heb ik een 
aantal mooie recepties meegemaakt, wat ook stuk voor 
stuk mooie avonden waren. Ook het prinsentreffen, 
de sleuteloverdracht en natuurlijk de optocht op de 
prinsenwagen waren hoogtepunten. Kortom, het was een 
hartstikke mooie tijd als nar.

Daarom wil ik nog een laatste keer heel cliché iedereen 
bedanken die hieraan heeft bijgedragen, met in het 
bijzonder Prins Wiljan I en Prinses Carmen. Maar natuurlijk 
ook de adjudanten en hun derkes en de rest van de 
carnavalsvereniging. Dank jullie wel! 

Bedankt
Nar Charles

Mijn naam is Dennis Verstegen. Ik ben de zoon 
van Wichard en Mariëlle Verstegen. Ons pap en 
mam zijn 2 jaar geleden ook boerenpaar geweest 
(2018). Ik heb 2 zussen, Marieke en Evelien. Ik ben 
geboren in Rotstergaast te Friesland. Ik heb hier 2 jaar 
van mijn leven gewoond. Toen zijn we naar Langenboom 
verhuisd, waar ik nu nog steeds woon.

Ik heb op Basisschool het 't Stekske gezeten, hierna heb 
ik VMBO-T gevolgd op Merlet College in Mill. Nu ben ik 
bezig met een ICT beheer niveau 4 opleiding. In januari 
heb ik mijn assessments en hoop deze opleiding in juni af 
te ronden. 

Ik speel met veel plezier mee in het orkest van 
Muziekvereniging Amicitia. Dit doe ik vanaf mijn 7e. Ik ben 
begonnen bij de slagwerkgroep en na het behalen van een 
aantal diploma’s mocht ik ook aansluiten bij de Harmonie. 
In mijn vrije tijd vind ik het super leuk om met mijn vrienden 
een pilsje te drinken in de kroeg of op een festival. Dit is 
natuurlijk vaak op een festival waar BZB ook komt spelen. 
Graag werk ik in het weekend met licht en geluid, dit doe 
ik dan ook bij de DJ fabriek, Jack Rooijendijk en SVS 
showtechniek. 

In september kreeg ik een bericht van Charles of hij en 
Tim even langs konden komen voor de pronkzitting. Dit 
vond ik erg raar omdat ik dit jaar niet mee zou doen met 
de pronkzitting. Stiekem had ik al een klein beetje een 
vermoeden wat ze wilden komen vragen, ik heb er daarom 
ook al een beetje over na kunnen denken. Tijdens het 
gesprek heb ik eigenlijk al meteen verteld dat ik nar zou 
willen worden. Samen met prins André en prinses Lenny 
heb ik al hele leuke avonden mee mogen maken. Ik kijk 
daarom ook heel erg uit naar de komende tijd!

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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. 
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Wij bouwen meer dan een feestje! 
 

Kelders – Bedrijfsvloeren – Betonskeletbouw – Onderbouw distributiecentrums – Machinefundaties  
Parkeergarages – Prefab (afzink)elementen en plaatsing – (BIM) Engineering  

Lageheiweg 6 – Langenboom – (0486) 431422 

Prinsenbal
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Meer dan 10.000 M² en gratis parkeren Lagenheuvelstraat 11 Volkel 0413 272 914  www.coppenswarenhuis.nl

carnaval

Kijk voor de extra en 

actuele openingstijden 
op onze site

Kom naar onze 1500 m2 megastore

Ga voor gemak! www.coppenswarenhuis.nl
Wij wensen André, Lenny 

en Dennis een fijne carnaval toe.

Jong geleerd
is oud gedaan
Leer uw kind stap voor
stap met geld omgaan

Open nu 

het JongWijs 

pakket

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

Pronkzittingen 1/2
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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

Pronkzittingen 2/2
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Jessy Hendriks  11 jaar in de ton

In welk jaar stond jij voor het eerst in de ton? 
Ik moest even tellen, maar dat was in 2010. 

Waar haal jij je inspiratie vandaan? 
Ik schrijf dingen op, die ik gehoord heb en leuk vind,maar ga ook altijd graag kijken 
naar buutwedstrijden. Uit die buuts creëer je dan vaak een typetje, waarmee je thuis 
verder aan de gang gaat. 

Hoe lang ben je bezig met de voorbereiding van een buut?
O, ik heb de uren nooit geteld, maar stiekem best veel. Voor een buut heb je het 
voordeel dat je niet afhankelijk bent van andermans agenda, zoals bij de groepjes 
die samen repeteren. Ik kan zelfs oefenen als ik (alleen) in de auto zit.

Wat doe je vlak voor je op gaat? 
Ik probeer meestal zo lang mogelijk te blijven kijken naar het optreden voor mij, en 
soms nog even snel over je tekst kijken.  Gezellig de nodige biertjes (in)drinken met 
andere deelnemers. 

Waarvan geniet je het meest tijdens je optreden?
Het opbouwen van een grap naar een climax, en waar jezelf al veel om hebt moeten 
lachen, en hopen dat dit in de zaal ook gebeurt. 

Wat maakt jou buut tot een echte Jessy buut?
De buuts zijn ieder jaar weer anders, maar ik houd wel heel erg van woordspelingen. 

Wat is jouw meest memorabele buut geweest? 
Dan kom ik een beetje terug op de vorige vraag, maar de buut van de blaasmuzikant 
die moest stoppen bij de fanfare vanwege zijn rookverslaving en daardoor geen 
lucht meer had, is nog wel altijd mijn favoriete buut. Die had in iedere zin wel ergens 
een woordspeling of mop zitten.

Heb je tips voor andere tonpraters? 
Het zou mooi zijn als er nieuwe (jongere) tonpraters bij zouden komen. De andere 
tonpraters op dit moment zijn Wimke en Twan, en die hoef ik geen tips te geven

Tipje van de sluier voor je komende optreden?
 In 2020 ben ik Frank Visser. De rijdende rechter. Dit is mijn uitspraak, en daar 
moeten jullie het mee doen!

Ben je volgende jaar weer van de partij? 
Weet ik niet. Eigenlijk was ik een  paar jaar geleden al gestopt. Omdat ik toen die 
buut van de blaasmuzikant nog op het schap had liggen was het niet zo heel moeilijk 
om mij over te halen om toch weer mee te doen. Toen heb ik gezegd 11 jaar vol te 
maken en dat is nu.
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Carnavalsvereniging

 “De Verkuskoppe” Carnaval 2020
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E s t h e r  va n  S c h i j nd e l     La ng en b oomseweg 1 24  
06-4681 7 737            www. b i j s t h e r. n l  

   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

B e t aa l baa r  maa twerk voo r e l k e  i n t e r i e u rwens  

Geert De Veer

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

 

- 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.

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: 17-24 februari 11.00-17.00 uur
woensdag koopavond 27 februari t.m. 21.00 uur

         donderdag koopavond:14-21-28 februari t.m. 21.00 uur
         vrijdag koopavond : 15-22 februari en 1 maart t.m. 21.00 uur

        3-4-5 maart Carnavalsdagen 11.00-17.00 uur

Arn, van Gelderweg 83 
GRAVE
Tel.0486-472167

Varkensknuffel (ziekenbezoek)
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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

Collage ex-boerenpaar
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Eind september kwam Henk 
Selten door de schuttingdeur 
gelopen, met “de” vraag.
Ik(Grad) was niet thuis en 
Francien zat te popelen tot 
ik thuis kwam. Ze zei “kom 
naar binnen ik moet je iets 
vertellen”.
Een week later kwamen Henk 
en Marga langs voor het 
antwoord. Dat duurde niet lang 

want we wisten het al, 
we doen ut.
Ook voor ons waren de 
getuigen duidelijk, dat 
worden Sjaak en Gerrie 
van Tienen.
En dan begint er 
een spannende tijd 
geheim houden en niets 
opvallends doen.
 
De confrontatie met de 
getuigen Sjaak en Gerrie 
het huidige boerenpaar en 
hun getuigen

en de boerencommissie. Gezellig 
gekletst over wat er allemaal 
ging gebeuren. Geweldig, een 
erg leuke avond.
 
De 5e januari het boerenbal 
met z’n vieren in het geheim 
opgehaald en naar hok 24…
Spannend. 
We gingen de zaal nog in 
want Piet v/d Ven werd 
supervarken, die wilde we ook 
een handje geven. 
Daarna vlug omkleden en 
het podium op. Dan zie je al 
die mensen, onze kinderen, 
familie, vrienden, de buurt. 
Geweldig. 
Er werd gefeliciteerd en 
gefeest, maar het was veel te 
snel voorbij.  Het feest werd 
bij ons in de schuur nog lang 
voortgezet.

De volgende morgen naar de 
LOM en foto’s maken met de 
carnavalsvereniging.
Toen we thuis aankwamen stond het 
bord Boer-Boerin al in de tuin.
Waarna de vrienden en buurt ook 
nog alles mooi versierd hadden.
 
We hadden met z’n vieren 
afgesproken om met alles mee te 
doen en mee te gaan.
Dit gebeurde dus ook. We hebben 
van alles genoten. 
Krasse knorre zitting, Prinsen 
treffen, Pronkzittingen, 
Koninginnenbal Boekel, Krant 
bezorgen en vrijgezellenavond door 
de boerenvrienden georganiseerd. 
(wel vaak het zelfde liedje gehoord) 
Super.
 

Ex boerenpaarGrad en Francien van Bommel
En dan is het carnaval.

Vrijdagmiddag naar het klôster dit was 
een hele leuke middag met de oudjes, 
Prins Wiljan, Prinses Carmen en gevolg.

Zaterdags naar de carnavalsmis, erg 
bijzonder. Daarna naar Mill voor de 
sleuteloverdracht en een geweldige avond 
afgesloten bij Bens natuurlijk. 

Zondag rustige dag even langs de getuigen 
geweest.

Maandag de optocht, er was een geweldige 
wagen gemaakt door onze boerenvrienden 
en buurt. Het zag er fantastisch uit. 

Op naar dinsdag onze trouwdag.
Familie, vrienden, kennissen, buurt, 
collega’s en carnavalsvereniging kwamen 
ons ophalen.
In optocht (weer op de mooie wagen) naar 
de varkenshoeve. Onderweg twee lekkere 
stops gehad. De grote verrassing onze 
ambtenaar Jacques Hendriks.
Hij veegde alle beletsels vakkundig 
van tafel zodat er gerust getrouwd kon 
worden.

Na de trouwerij hebben we genoten van 
leuke voordrachtjes van onze kinderen, 
familie, buurt en boerenvrienden, 
Geweldig.
Daarna lekker gegeten van het 
stamppotbuffet en genoten van een mooie 
receptie. Ook de feestavond was kei 
gezellig, alleen die vloog voorbij.
 
Heel veel dank!!!
Iedereen die voor ons het boerenjaar 
onvergetelijk heeft gemaakt.
Een geweldige ervaring.
Wij willen het nieuwe boerenpaar en hun 
getuigen  heel veel plezier en een fijne
tijd wensen. Geniet er van.
  
Boer Grad  & Boerin Francien
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Boerenbal 2020

Beste inwoners van het Verkuskoppenriek, 

Nog even en dan gaat Carnaval weer van start. 
Dan zal ik als burgemeester van Mill en Sint Hubert met veel plezier 
en vertrouwen de sleutel overdragen aan het 58e prinsenpaar van de 
Verkuskoppe.
Vanaf dat moment zullen Prins André D’n Urste en Prinses Lenny gedurende 
de carnavalsdagen heersers zijn over het Verkuskopperiek samen met hun nar 
Dennis. 

Ook voor Jeugdprins Dennis, Jeugdprinses Evy, Narrin Isa, Jeugdadjudant Kanye 
en Jeugdhofdame Rimke breekt dan een fantastische tijd aan. Ook zij kunnen dan 
een paar dagen heerlijk hun zinnen verzetten. Want carnaval vieren is toch vooral 
het feest van relativeren, de betrekkelijkheid van alles inzien en gewoon voluit 
genieten en feestvieren.

De voorbereidingen voor Carnaval zijn al even aan de gang. Heel veel vrijwilligers zijn druk bezig om er weer een 
fantastisch feest van te maken. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend maar dat is het natuurlijk niet. Daarom ook van 
de zijde van het gemeentebestuur een woord van dank aan alle mensen achter de schermen die er ook in 2020 een 
fantastisch carnaval van zullen maken

We kijken allemaal uit naar Carnaval. Dat het weer een geweldig feest mag worden, waardoor we weer de nodige 
energie voor het komende jaar krijgen. 
Ik hoop velen van u te ontmoeten, bij de sleuteloverdracht op 21 en 22 februari in het Park Aldendriel en tijdens de 
dagen daarna in jullie eigen Verkuskopperiek!

Op zaterdag 4 januari was het dan zover, het nieuwe Boerenbruidspaar met 
hun getuige en de Superverkuskop werden bekend gemaakt 
 
Tijdens deze gezellige avond werd eerst de Superverkuskop bekend 
gemaakt: Piet van Berlicum. 
Hij ontving zijn welverdiende onderscheiding en natuurlijk ook de 
nodige felicitaties. 
 
Om 11 over half 10 verscheen onder hun eigen muziek en met veel 
enthousiasme het nieuwe Boerenbruidspaar Ton van Toon van Cisse en 
Lucienne van Sjaak van Kee met hun getuigen Maarten van Martien van 
Jan en Yolanda van Dora van Sientje
 
De avond werd vervolgd met een fantastisch optreden van Dirk 
Kouwenberg, als de vrijgezel!  
Daarna barstte het feest los met DJ Lucas. 
 
Op dinsdag 25 februari wordt het Boerenbruidspaar in het onecht verbonden bij 
cafe d’n Bens.

Iedereen is van harte welkom !

Woordje van de Burgemeester

 Onderdaan en inwoner van het Verkuskopperiek
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www.geldenwoning.nl

Geld & Woning - Roland van Leuken

Schaapsdijkweg 15

5343 SE Langenboom

T (0486) 43 21 31  

E uden@geldenwoning.nl

Nieuwbouw in Langenboom?

Wij zorgen voor scherpe 

maandlasten!

Gaat u een woning bouwen in het prachtige 

Langenboom? Dan hebben wij goed nieuws 

voor u. Wij zorgen namelijk al ruim 20 jaar voor 

scherpe maandlasten én tevreden klanten. Zo 

houdt u meer over om uit te geven tijdens de 

carnaval! Bel uw lokale adviseur:

06-510 788 75

Ton van Toon van Cisse 

 
Lucienne van Sjaak van Kee

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;

Maarten van Martien van Jan 
en

Yolanda van Dora van Sientje

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 25 februari 2020 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:
Russendaalweg - Campagnelaan - Hogeweg - Vonderstraat - Lageheiweg - 

Zandvoortsestraat - Eikenlaan - Dennendijk - Berkenlaan - Populier - Wilgenlaan - 
Heideweg - Espenstraat - Dorpsstraat - 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
0486-432356

Boerenbruiloft 
 Wij hebben ja gezegd, wij gaan trouwen

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

Fakro dakramen. 

Jeugdcarnavalsvereniging

 “De Verkuskôpkes”  
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Programma jeugdcarnaval

JCV De Verkuskôpkes

Biggen/verkuskôpkesbal
Zaterdag 8 februari 
Zaal D’n Bens 
Aanvang 19:30 uur

Jeugdpronkzitting 
Zondag 9 februari 

Zaal D’n Bens 
Open: 13:00 uur

Aanvang: 13:30 uur
Schoolcarnaval 
Vrijdag 21 februari
Door bassischool ‘t Stekske 
tijdens de schooluren

Jeugdsleuteloverdracht
aansluitend jeugdbal 

Vrijdag 21 februari
Aanvang 18:00 uur 

Aldendrielpark in Mill
Woordgebedsdienst
Zaterdag 22 februari
Met carnavalstintje voor
iedereen! 
Aanvang 18:30 uur 
Kerk Langenboom

Jeugdmiddag 
Zondag 23 februari

Zaal D’n Bens
Carnavalsoptocht 
Maandag 24 februari 
Vanaf 13:30 uur

Feest in de Wis 
Maandag 24 februari 

Voor alle jeugd 
Van 15:30 uur tot 19:30 uur 

Sleutelteruggave 
omstreeks 18:00 uur

Jeugdraad

Daantje Wijdeven 
Resa Kuijpers  
Lieke van Dijk
Fien van Els
Jen van Kol
Nils van der Linden
Cas Thelosen
Luna van Hal
Guus Hendriks 
Kay Jacobs
Krijn Loeffen
Lyanne Arts
Stan Selten
Tyge van der Linden 
Felix van Schijndel 
Lars Verhoeven 
Yara van Bommel 
Nova van Hal
Silvia Keijzers

Dansmariekes 

Nicol Keijzers 
Evy Verhoeven 
Luz Huibers 
Ilza Geurts 
Sjuultje Klaus 
Sanne Jans 
Lisa Rosbender
Maud Verstraten 

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 KatwijkVoor 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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vEffe voorstellen
De jubileumjeugdhoogheden in een vogelvlucht 

Jeugdprins Dennis 
zoon van Frans en Cynthia Lammers, 
broer van Lisanne, wonend aan de 
Witte Dellen in Zeeland.
Staat bekend als: deugniet , 
snoeperd, grapjes maker, beetje lui, 
altijd goed gehumeurd ‘s morgens.

Jeugdprinses Evy
dochter van André Verhoeven 

en Lenny van Berlo, zus van 
Sven en Lars, wonend aan de 
Lageheiweg in Langenboom. 

Staat bekend als: kwebbelkous, 
lachebekje, scout, volleybalster,

muziek & dansfanaat.

Jeugdnarrin Isa
dochter van Harm en Mirian van 
de Vorle, zus van Sep, wonend 
aan de Kiezellei in Langenboom.
Staat bekend als: gezellige 
kletstante, enthousiast, 
volleybalster, leergierig, 
feestbeest.

Jeugdadjudant Kanye
zoon van Wiljan de Klein en Carmen 

van Bergen, broer van Kenza, 
wonend aan de Haagbeuk in 

Langenboom.
Staat bekend als: grapjas, voetballer, 

tennisser,snoepkont, gamer.

Jeugdhofdame Rimke
dochter van Ronnie en Petra Verbeek, 
zus van Tim en Jens, wonend aan de 
Witte Dellen in Zeeland.
Staat bekend als: sportief, actief, 
creatief, snoeperd, af en toe een grote 
klier maar wel lief en gezellig!

HYPOTHEKEN  |  VERZEKERINGEN  |  FINANCIERINGEN  |  PENSIOENEN  |  SPAREN

BERGKRISTAL 1, 5453 LW  LANGENBOOM
TEL.: 0486-431675  |  FAX: 0486-431909  |  www.hendriksassurantien.nl

 
	

                                                          
 
 
 
 
 
 

 
Wenst u een fijne carnaval  

Met de carnaval zijn we gesloten 
 
 
 
 
 
 
  
 
        

				Brood	en	banket	bakkerij	
				Dorpsstraat	33	
				5453	JS	Langenboom	
				tel.	0486-431283	
				www.bakkerijverkerk.nl	
				email:	info@bakkerijverkerk.nl	
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Jeugdproclamatie

De PlayStation gaat even opzij, 
want wij gaan carnavallen vier dagen op een rij.
 
Deze week geen gitaar, 
met mij als prinses raak ik zelf de juiste snaar.

Ik ben speciaal wezen shoppen,
om jullie in dit pakje te laten foppen.

Carnaval vieren we samen, 
dit jaar met Rimke als hofdame.

Ik zit op basisschool ‘t Stekske, 
maar als prins ben ik beter op m’n plekske.

Met de scouting op avontuur, 
nu feesten tot het laatste uur.

Lekker geinen en kletsen met vriendinnen, 
met mij als Narrin kan de carnaval beginnen.

Allemaal aan de kant! 
Hier is Kanye als adjudant! 

Top top top top top! 
De jeugd in het toekomstplan voorop!

Deze carnaval veel friet met mayonaise, 
dan kunnen we snel door met de polonaise.

Even niet volley- en voetballen, 
maar met z’n vijven lekker carnavallen.

Ten 11de

Ten 10de

Ten 9de

Ten 8ste

Ten 7de

Ten 6de

Ten 5de 

Ten 4de

Ten 3de

Ten 2de

Ten 1ste 

Lijfspreuk 

Hop, hop gas erop!

22 jaar de verkusstal op z’n kop!

Jeugdprins Dennis - Jeugdprinses Evy
Jeugdnarrin Isa 

Jeugdhofdame Rimke- Jeugdadjudant Kanye

Jeugdprinsenbal
2019
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WWW.VERLINDEN.TV
Pastoor Jacobsstraat 34 | 5454 GN Sint Hubert | 0485-451291 

Jeugdprinsenbal
2019
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De laatste 11 jeugdhoogheden

Prins Sam -Prinses Iris -Narrin Lisanne 2016-2017 

Met deze jeugdhoogheden aan de top, 

Zetten wij het verkuskopperiek op z’n kop

Prins Boas -Prinses Lina -Nar Guus 2018-2019 

Geen Verke blijft deze carnaval thuus,

met prins Boas, prinses Lina en nar Guus!

Prins  Daan -Prinses Sanne -Nar Brent 2015-2016 

Met mij als nar, mij als prins en mij als prinses,

wordt carnaval zeker een succes

Prins Jens -Prinses Daphne -Narrin Neeltje 2017-2018 

Confetti hier, confetti daar,

wij vieren carnaval dit jaar!

Prins Dennis -Prinses Evy -Narrin Isa 

Hofdame Rimke -Adjudant Kanye  

Jubileumhoogheden 2019-2020 

Hop hop gas erop!

22 jaar verkusstal op z’n kop!

Prins Stijn -Prinses Emmi -Nar Jurre 2013-2014 

Met deze vrolijke boel ,

wordt carnaval super Vet Mega Cool!!

Prins Stef -Prinses Nadieh -Narrin Fleur 2014-2015 

Wa kan ons het ballen,

Wij gaan lekker carnavallen 

Prins Guus -Prinses Fenna -Narrin Nienke 2012-1013 

Al vriest ‘t dat ‘t krakt,

wij zijn voor de carnaval gemakt.   

Prins Harm -Prinses Karlijn -Nar Joris 2009-2010

Crisis of nie,
Met carnaval zijn wij er alle drie!

Prins Wessel -Prinses Maud -Nar Tom 2010-2011 

Al staat er storm, hagel of regen,

met ons drieën valt de carnaval nooit tegen!

Prins Adriaan -Prinses Anouk -Nar Ramon 2011-2012

Hossen, dansen, zwieren,

wij gaan met jullie carnaval vieren!
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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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Jeugdpronkzitting
2019
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Afscheid ex-jeugdhoogheden

Boas-Lina-Guus

Samen met ex-prins Boas en ex-prinses Lina en alle raadsleden 
heb ik een kei vette carnaval gehad !

Het geheim houden was wel lastig en wat was het spannend 
met het prinsenbal. Maar wat heb ik genoten van het nar zijn. 
Alle activiteiten waren kei leuk. Maar het leukste vond ik wel de 
jeugdsleuteloverdracht en natuurlijk dat we daar wonnen met 
de spelletjes. Boven op de kar tijdens de optocht was ook een 
feestje !

Alle feestjes die we met z’n allen hebben gevierd waren ook 
TOP ! Zeker wanneer ik door mijn vrienden werd gejonast. 
Mannen bedankt ! Guus

Ik heb een ontzettend leuke tijd gehad als prinses Lina. Toen ik 
gevraagd werd, kon ik bijna niet geloven dat ik prinses mocht zijn! 
Het allerleukste vond ik onze jeugdreceptie en de carnavalsoptocht! 
Bij de sleuteloverdracht hadden we een quiz met de andere 
jeugdhoogheden, hierbij hadden we opdrachten waarbij ex-prins 
Wiljan, ex-prinses Carmen en ex-nar Charles goed geholpen 
hadden. Zo goed, dat we zelfs gewonnen hadden!

Te gek dat de raad en de dansmariekes overal mee naar toe gingen 
met ons en door mijn wijde jurk kon ik gewoon met ze mee dansen!

Heel erg bedankt iedereen, voor alles!
Groet Lina

Aan alle leuke dingen komt een eind en zo ook aan dit fantastische 
carnavalsjaar. Op 10 november hebben wij het stokje overgedragen 
En dan nu voor de laatste keer onze lijfspreuk:  

 “Geen verke blijft deze carnaval tuus, 
met prins Boas, prinses Lina en nar Guus”

Wat was dit een mooi jaar!
Ik heb genoten van alles, met als hoogtepunt 'de kar'.
Hoe mooi was dit 2 PSV'ers aan het hoofd van de 
verkuskoppe. 
Ex-prinses Lina en ex-nar Guus we waren een goed 
team samen.

High Five Boas

06 304 22 503

Wij feliciteren de Verkuskôpkes 
met het jubileum en bouwen 
samen een mooi feestje!

info@bouwserviceverbeek.nl 
www.bouwserviceverbeek.nl

Espenstraat 2a  |   5453 JX Langenboom   |   06 - 53 72 04 63
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Officieel orgaan van carnavalsvereniging “De Verkuskoppe”
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Januari 2020, Langenboom

jEugDNARRIN ISA

jEugDhofDAmE RImkE

jEugDpRINS DENNIS

jEugDpRINSES EVY

jEugDADjuDANt kANYE


