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Beste adverteerder

Namens CV de Verkuskoppe  
danken wij u hartelijk voor het 
plaatsen van uw advertentie in  

ons Baggeblad.  
Wij hopen dat uw advertentie 
 naar wens is en dat u ook het  
volgend jaar weer terug te zien 

bent in ons blad

 

Wilt u iets huren of  
iets kopen

Wilt u dan onze  
adverteerders niet voorbij  

lopen

 
De carnaval in het Verkuskopperiek wordt 
door diverse commissies georganiseerd. 

Natuurlijk kunnen wij altijd  
hulp gebruiken.

 
Wilt u op wat voor manier ook steentje  

bijdragen of lid worden van onze  
vereniging?

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

Scan de QR-code om te
betalen voor Vrije gift
cv de verkuskoppe .

Gebruik de Camera App op je telefoon.
De QR-code is geldig tot 11 januari 2024.

 

Ons gemist bij de 
bezorging van het 

Baggenblad?  
U kunt altijd uw dank  

uitspreken en ons steunen 
 

BEDANKT !
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Met trots presenteren we u het nieuwe Baggeblad. Vorig 
jaar is het blad niet uitgebracht vanwege de situatie m.b.t. 
corona. Dit jaar brengen we het blad wel weer uit want 
we willen jullie graag op de hoogte houden van het reilen 
en zeilen binnen onze mooie vereniging. En bovenal 
willen we het carnavalsgevoel vast blijven houden, het 
vuurtje laten branden. 

Het afgelopen jaar was het helaas niet mogelijk om onze 
carnavalsactiviteiten te organiseren. Dit jaar leek het tot 
begin november een normaal seizoen te gaan worden. 
De voorbereidingen voor het vernieuwde prinsenbal, 
met als nieuwe naam Tis wer Verkusbal, waren in volle 
gang. Iedereen was er klaar voor en had er zin in. Helaas 
hebben we als bestuur een aantal dagen voor de 13e 
november alsnog moeten besluiten om het feest af te 
gelasten. Ieders gezondheid staat voorop, hoe vervelend 
dit besluit ook was.
 
Het is ook nu onzeker wat er allemaal mogelijk zal 
zijn. Het is in ieder geval wederom een jaar zonder 
hoogheden bij de volwassenen. Bij de jeugd hebben we 
wel een nieuw jeugdprinsenpaar en een jeugdnarrin. De 
jeugd heeft het dit jaar dus net als afgelopen seizoen 
voor het zeggen in het Verkuskopperiek. Jeugdprins 
Lars, jeugdprinses Maud en jeugdnarrin Rezi gaan 
er samen een mooi seizoen van maken, ondanks de 
beperkingen. Voor de jeugdhoogheden van vorig jaar was 
het alternatieve en veelal online carnaval in elk geval een 
succes. Met als hoogtepunt de receptie aan huis, waarbij 
iedereen langs de jeugdhoogheden kwam gewandeld. Zij 
hebben hun jaar ook nog op de prinsenwagen af kunnen 
sluiten, met een rit door ons dorp.
 
Dit jaar is sowieso alles nieuw, niet alleen voor ons, maar 
ook voor het nieuwe café in ons dorp. Na de sluiting 
van D’n Bens zijn we blij dat we in café De Misse een 
goede partner gevonden hebben. Samen hadden we in 
ieder geval mooie plannen om het seizoen te starten. 
Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk of de 
pronkzittingen en carnaval op een normale manier door 
kunnen gaan, maar als dit mogelijk is, dan gaan we toch 
nog twee mooie feestweekenden tegemoet.
 
 
 
 
 
 
 

 
Carnaval is een feest van verbroedering en een 
samenkomst tussen jong en oud. Zeker na een lange 
periode van thuisblijven, is iedereen wel weer toe aan 
wat lol en vertier. Als het dit jaar nog niet zo mag zijn, dan 
gaan we het volgend jaar zeker goed maken. Blijf gezond 
en veel leesplezier.

Alaaf
 
 
Voorzitter Carnavalsvereniging de Verkuskoppe
Marc Kuijpers

Woordje voorzitter
Marc Kuijpers
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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
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Website CV de Verkuskoppe
Twan Toonen

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

Secretariaat; Erik Selten
verkuskoppe-secr@hotmail.com

Penningmeester
Mark Nooijen; 0486-432356

Met dank aan 
fotografy by Annelies voor 

het maken van de statiefoto’s 
van de jeugdhoogheden

Erik en Colinda 
bedankt voor het beschik-

baar stellen van jullie ruimte 
voor het maken van de foto’s 

van de leden
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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                
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BestuurBestuur
Marc Kuijpers  (Voorzitter) 
Erik Selten  (Secretaris)
Mark Nooijen  (Penningmeester)
Pascal Slaats  (Bestuurslid) 
Bianca Hendriks  (Bestuurslid)
Marijn Verheul  (Bestuurslid)

LedenLeden
Bets de Klein
Wally & Ellen Hendriks
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
Marc Kuijpers & Daniëlle Schuijffel
Erik Selten & Maidy Willems
Peter & Esther van Schijndel
Wiljan de Klein & Carmen van Bergen
Dimitri van Hal & Kim van den Boogaard
André Verhoeven & Lenny van Berlo
Dennis Verstegen
Colinda van der Linden & Fleur Rossen

Commissie JCV de VerkuskôpkesCommissie JCV de Verkuskôpkes
Angélique Schraven
Bets de Klein
Bianca Hendriks
Irma Selten
Johan Jacobs 
Joost van Kessel
Maidy Willems
Marijn Verheul
Mirella de Klein
Nathalie van Dreumel
Rachelle Voskamp
Theo Thelosen

VerkuspootjesVerkuspootjes
Wim & Jacqueline de Jong
Jacques & Marina Hendriks
Stan & Anita Straatman
Marleen Selten

Ereleden / EreparenEreleden / Ereparen
Thijs Reinen
Cor Reinen
Jacques Hendriks
Herman & Marietje de Klein
Kees & Nellie de Klein
Frans & Francien Meulepas
Piet & Mieke van Kuppeveld
Bets de Klein
Yvonne Toonen

Instructrice Instructrice 
dansgardedansgarde
Tess van Raay
Anique Weerts

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

CV de Verkuskoppe
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Hallo Verkuskoppe!

Afgelopen augustus alweer twee  jaar geleden stond 
de prinsencommissie opeens bij ons aan de deur met dé vraag welke we na wikken 
en wegen met een ja beloond werd. We wisten niet waar we aan begonnen, maar wat 
hebben we genoten van alles!

De aanloop er naar toe was al speciaal. De stiekeme bijeenkomsten met de 
prinsencommissie op diverse geheime locaties om de gedreven prinsenspeurders op een 
dwaalspoor te brengen en de ontmoeting met onze topnar Dennis. 

Onze bekendmaking, de LOM, jeugdprinsenbal, recepties bij de zusterverenigingen, 
bekendmaking boerenbruidspaar, jubileum Verkuskôpkes, Scoutingbal, Koninginnebal, 
Prinsentreffen bij het Lagerhuis, Biggenbal, de Krasse Knorren zitting, Jeugdpronkzitting, 
pronkzittingen bij zusterverenigingen en hier in Langenboom zelf, sleuteldragersbal 
in het Provinciehuis, carnavalskranten bezorgen, heul gezellige avondjes met onze 
zusterverenigingen, schoolcarnaval, ’t Klôster, sleuteloverdracht, carnaval en de optocht 
zelf, eitjes eten, etc, etc. Teveel om zowat op te noemen.

Wat hebben we ook ontzettend veel plezier gehad met Jeugdprins Dennis, onze 
eigen Evy als Jeugdprinses (#kersopdetaart), Jeugdnarrin Isa, Jeugdadjudant 
Kanye en Jeugdhofdame Rimke. Het opnemen van de filmpjes was ook heel erg 
leuk. Met als hoogtepuntje de opnames in het PSV stadion.

Het is een geweldige tijd geweest waar we vaak aan teruggedacht hebben en nog 
veel aan terug zullen denken. We hopen dat jullie net zo genoten hebben van dit 
alles. Zeker nu we nu door alle beperkingen al voor het tweede jaar op rij geen 
opvolger hebben mogen bekendmaken. Zo jammer...

Maar niet getreurd, toch hebben we dit jaar toch een prins in Langenboom en wij 
zelfs in huis: onze eigen Jeugdprins Lars. Samen met Jeugdprinses Maud en 
Jeugdnarrin Rezi en alle Verkuskôpkes maken ze daar waar het kan er toch een 
mooi ‘feestje’ van.

Het liefst hadden we iedereen persoonlijk willen bedanken. Een paar nu toch 
in het bijzonder. Onze Nar Dennis, de prinsencommissie, onze Adjes Peter, 
Esther, Wiljan en Carmen, de héle carnavalsclub van de Verkuskoppe, 
zij flikken het al bijna zestig jaar om een prachtig carnavalsfeest te 
organiseren voor heel Langenboom. De altijd mooi dansende dansgardes 
en jeugdcarnavalsvereniging de Verkuskôpkes met hun jeugdraad. Onze 
eigen jeugdhoogheden, d’n Bens, boerenbruidspaar en hun getuugen, 
superverkuskop Piet, al onze vrienden, familie en bekenden welke gekomen 
zijn om samen met ons feest te vieren. 

Ex-prins André I & Ex-prinses Lenny

KEI BEDANKT ALLEMAAL!
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• 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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    Barbier        Khayri 0686151291         Wenkbrauwen 

           Definitieve ontharing Hilde 0622930855   Krullen knippen 

  www.mooivanhier.nl            Wilbertoord 
 

wenst jullie allemaal fijne 
carnavalsdagen. Alaaf! 



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

WWW.VERLINDEN.TV
Pastoor Jacobsstraat 34 | 5454 GN Sint Hubert | 0485-451291 
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Beste Verkuskoppe van Langenbom City

Vanaf 4 januari 2020 tijdens mijn 
uitverkiezing tot superverkuskop, heb 
ik bijna alle activiteiten van de gehele 
carnavalsmaanden beleefd zoals vroeger. 
Tijdens het boerenbal werd Sinterklaas 
(ik) via een gedicht op zeer ludieke 
wijze gehuldigd door prins André en 
Prinses Lenny met een oorkonde, 
speld en superverkuskopstandaard 
2020. Uiteraard onder toezicht van 
nar Dennis. En natuurlijk in het bijzijn 
van mijn vriendin Halina en de gehele 
familie en kinderen (het was een 
verrassing ?????)

Daarna kwam het boerenpaar Anton 
en Lucienne en getuige Maarten en 
Yolanda uit het verkuspak. En met 
tonprater Dirk Kouwenberg was deze 
avond super mieters geslaagd. 
Ook de versiering bij d'n Tip 2 was mooi. 

Op zondag foto’s gemaakt bij Verhoeven 
bouw voor de carnavalskrant, waarbij ook 
alle hoogheden aanwezig waren en alle 
leden van de carnavalsvereniging

We genoten van een mooie krasse knorre 
zitting, pronkzitting, jubileumreceptie van 
de Verkuskôpkes, scoutingsbal- en 
een mooie carnavalskrant. Met het 
Biggenbal en Verkusbal en een goed 
verzorgde jeugdpronkzitting kwamen de 
carnavalsdagen in zicht.

Het begon met een jeugdoptocht op 
school en daarna bouwvakkersbal 
SIOM, dit vond ik zeer mooi. 
Daarna was de sleuteloverdracht van 
de jeugdprinsen in Mill en op zaterdag 
was er een gebedsdienst met zang en 
dit raad ik iedereen aan. Hierna was 
de sleuteloverdracht van de prinsen uit 
Langenboom, Mill, Sint Hubert en 
Wilbertoord in de tent op het plein in Mill.

Er volgde een mooie 
carnavalsavond bij d’n Bens tot in de 
kleine uurtjes en op zondagmiddag was 
er jeugdbal bij d’n Bens. 

Op maandagmiddag een grote 
optocht van mooie groepen en 
wagens. 
Dinsdag was de boerenbruiloft met 
hierna de sluiting van de carnaval. 

Alle carnavalsdagen was het ook 
een afscheid van d’n Bens, die dit 
jaar hun deuren gaan sluiten

Tot slot wil ik iedereen 
bedanken voor felicitaties, 
bloemen, telefoontjes, kaartjes, 
versieringen, enz., maar 
speciaal voor carnavalsvereniging 
CV de Verkuskoppe. Ik 
heb veel waardering en 
bewondering voor deze super 
gemotiveerde vereniging 
die dit alles voor de gehele 
Langenboomse gemeenschap 
doet. Het was een geweldige 
beleving.

Harstikke bedankt, 
ik heb genoten als 
superverkuskop 2020  

       groetjes Piet 

 
 

 

SUPERVERKUSKOP 2020 (+2021+2022)

Piet van Berlicum
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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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CARNAVAL
2022

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN HELE
FIJNE CARNAVAL!

VERKOOP
AANKOOP

HYPOTHEKEN
 
 
 

HOUTZAGER I JSTRAAT 1 1  M I LL  -  0485  202025  -

KANTOOR@WITTEWONINGMAKELAARS .NL  

LAND VAN CUIJK EN MAASDUINEN -  NIJMEGEN - UDEN VEGHEL
- OSS -  HELMOND - VEENENDAAL -  ARNHEM - EDE 
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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



Espenstraat 2a  |   5453 JX Langenboom   |   06 - 53 72 04 63

ALAAF! 
POELS AGRA WENST Iedereen

EEN Te gekke carnaval!

ALAAF! 
POELS AGRA WENST Iedereen

EEN Te gekke carnaval!
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Het is dan alweer even geleden. Maar wat een mooie 
carnavalstijd hebben wij gehad! Alle voorbereidingen, het 
knallende uitkomen in d’n Bens… waar ik vooraf gruwelijk 
zenuwachtig voor was. De recepties, pronkzittingen, 
prinsentreffen, de optocht op de prinsenwagen enzovoorts. 
Te veel om hier te benoemen. Maar stuk voor stuk van 
begin tot het eind genieten!!
Het afscheid viel dan ook zwaar haha. Gaf mij nog maar 
een paar dagen carnaval. Via deze weg wil ik dan ook 
nogmaals iedereen bedanken voor deze onvergetelijke en 
mooie tijd! In het bijzonder Prins André d’n urste en Prinses 
Lenny zonder hen was het nooit zo mooi geworden! 

Natuurlijk ook de adjudanten en hun derkes, zonder hen 
was ik nergens gekomen, de jeugdhoogheden voor 
de uitbundige middagen, de carnavalsvereniging voor 
hun onvergetelijke avonden en last but not least mijn 
vriendengroep die er zo veel mogelijk bij was en mij bleven 
verassen met cadeaus, aanwezigheid en optredens. 
Iedereen Bedankt!!
 

Bedankt! 
Nar Dennis

1919



 
 

Op 16 april 2021 hebben we helaas 
afscheid moeten nemen van John 
Bens. Met een prachtige erehaag 

hebben niet alleen wij als vereniging, 
maar heel Langenboom op een 

eervolle manier afscheid kunnen 
nemen van John. 

  
Sinds 2006 was John samen met 

Henrita lid van onze vereniging.  
In dat jaar waren zij het 44e jubileum 

prinsenpaar van de Verkuskoppe. 
Sindsdien zijn zij samen trouw lid 

van de vereniging geweest. 

Als lid van de vereniging, dacht 
John altijd met ons mee. Op deze 

manier konden we samen met Café 
d’n Bens en de carnavalsvereniging 

er voor zorgen, dat er elk jaar een 
mooi programma neergezet  werd. 

John gaf ons altijd de ruimte en vrijheid 
om zaken op te pakken en in te richten, 

zoals we dat graag wilden. 

John was daarnaast uiteraard ook 
onze gastheer voor de feestavonden, 

pronkzittingen en uiteraard het 
carnavalsfeest. Carnaval bij Café 

d’n Bens, of zoals tijdens de 
carnavalsdagen, onze residentie 

de Verkushoeve, heeft bij iedereen 
voor mooie herinneringen gezorgd. 

We konden altijd op volledige 
medewerking rekenen en samen 
zorgden we ervoor, dat carnaval 

in Langenboom elk jaar een mooi 
dorpsfeest werd.  

Carnaval 2020 hebben we nog bij 
Bens kunnen vieren en de laatste 

carnavalsavond bij d’n Bens is in stijl 
afgesloten. John met opgestroopte 

broek en zijn trompet in zijn hand 
zullen we met z’n allen nooit meer 

vergeten.  
 
 
 

 
 
 

Helaas is John veel te vroeg van ons heen 
gegaan en heeft hij niet de tijd gekregen om 
samen met Henrita te gaan genieten op hun 

nieuwe stekje op plan d’n Bens.   

Namens Carnavalsvereniging de 
Verkuskoppe wensen we Henrita, Gijs en 

Babs, Tom en Gies en de familie heel veel 
sterkte toe.

 
Bedankt voor alle jaren, we zullen je nooit 

vergeten!

              IM MEMORIAM
                                            J0hn Bens   
              Prins 2006

IN MEMORIAM

Wim van Schayik
stalling carnavalswagen

IN MEMORIAM

Wiel van Diepenbeek
boer 1991



 
 
 
 
Op 8 december 2021 hebben we op een 
gepaste manier afscheid van Henk kunnen 
nemen. Als vereniging hebben we in tenue een 
erehaag voor Henk gevormd.  
  
In het jaar 2002 was Henk samen met Marleen 
het prinsenpaar van de Verkuskoppe. Sinds 
die tijd zijn ze ook lid van onze vereniging 
geweest. Henk is ook een aantal jaren lid van 
het bestuur geweest. In 2020 zijn ze samen 
als actief lid gestopt bij onze vereniging, maar 
nog wel betrokken als vrijwilliger in de vorm 
van Verkuspootje.
 
Henk was altijd zeer betrokken bij de 
vereniging en stond altijd klaar als er een 
klus gedaan moest worden. Bij het opbouwen 
van onze toenmalige residentie bij Bens, was 
Henk altijd aanwezig. Hij wist altijd precies 
waar wat moest komen en met Henk erbij, 
wist iedereen precies wat er gedaan moest 
worden. Daarnaast was Henk jarenlang lid van 
de boerencommissie, ook nadat hij als actief 
lid was gestopt, is hij nog wel lid gebleven van 
de boerencommissie. 
 
Ook als we als vereniging op stap gingen, dan 
was Henk er altijd bij. Met Henk erbij, was een 
avondje stappen nooit saai. De laatste jaren 
was hij dan wel de nestor van onze vereniging, 
maar de kwajongen kwam ook nog vaak naar 
boven. Een souvenir vanuit een ander dorp 
bemachtigen, was toch altijd wel een soort 
van sport voor Henk. Bij andere verenigingen 
was dit inmiddels bekend, maar ook de prins 
binnen onze eigen vereniging moest altijd op 
zijn hoede zijn. Als de scepter voor het grijpen 
lag, dan had Henk dat vaak als eerste in de 
smiezen.
 
Zo hebben we mooie herinneringen aan 
Henk. Hij was altijd een zeer gedreven lid 
en een graag geziene persoon tijdens de 
vele feestavonden, die we samen met elkaar 
hebben mogen beleven.
 
 
 
 

 
 
 
 
Onlangs bereikte ons het bericht, dat 
Henk ernstig ziek was. Helaas is Henk 
veel te vroeg van ons heen gegaan en 
heeft hij deze strijd niet kunnen winnen.
 
Namens Carnavalsvereniging de 
Verkuskoppe wensen we Marleen, 
Sjoerd, Tjeerd en de familie heel veel 
sterkte toe.
 
Via deze weg willen we de familie 
Selten ook bedanken voor de donatie 
die wij als vereniging hebben mogen 
ontvangen. Hier zullen we zeker nog 
een geschikte besteding voor gaan 
vinden. Ook dit geeft nog maar eens 
de betrokkenheid van Henk en 
Marleen aan. Ook dit prachtige 
gebaar wordt enorm gewaardeerd.
 
Henk, bedankt voor alle jaren, we 
zullen je nooit vergeten!

IM MEMORIAM
  Henk Selten 

Prins 2002

IN MEMORIAM

Jan Verberk
ex voorzitter

IN MEMORIAM

Tiny Siroen
prinses 1981

IN MEMORIAM

Wiel Bens
ex lid



www.coppenswarenhuis.nl

Kom naar onze 1500m² megastore
Kleding accessoires en nog veel meer

CA ARN VA L2022202220222022

Zondag 
 30 januari

6-13-22 februari

extra open

Van 11.00 tot 17.00 uur

Kijk voor de 

extra en actuele 

openingstijden 

op onze site

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
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Waterski’s
Wakeboards
Kneeboards
 SUP-boards

Jetski’s
Wetsuits/zwemvesten
Funtubes
Hydrofoils

Vuursteen 4     ●     Langenboom     ●     vdj-watersport.nl

.NL
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Bets

Johan

Nathalie Sam 

Irma 

Sanne AngéliqueJan & Linda

Yvonne & Pascal 

Lisette & HansErik & Maidy 

Fleur

Wally & EllenAndré & Lenny 

Wiljan & Carmen

CARNAVALSVERENIGING

“DE VERKUSKOPPE”



Daniëlle & Marc Iris 

Jan & Henny

Dennis

TheoRachelleCarlo

Joost

Mirella

Lina

Marga & Mark Peter & Esther 

Kim & Dimitri 

Twan & Yvonne 

Bianca & Sander 

Marijn

Colinda & Fleur



Geert De Veer

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

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  

- Aanmoediging -
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- 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:

Wij geven u namens CV de verkuskoppe een 
digitale knuffel en wensen u een liefdevol 2022

Varkensknuffel
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.

2 oktober 2019 een appje 
van Marga, of we de volgende 
avond thuis zijn, groetjes de 
boerencommissie….
Uh ja..wij zijn thuis, kom maar 
gezellig buurten. 
Mmmm…toch maar eens even vast 
met elkaar over hebben, want er zijn 
twee vragen mogelijk. Worden we 
gevraagd als Boerenbruidspaar of als 
getuuge?
Wat vinden we hiervan, zouden we 
dit leuk vinden? Maar eens even 
afwachten waar ze mee komen.
De volgende avond staan Marga en 
Bets op de stoep en na even praten 
over ditjes en datjes komt de vraag: 
Willen jullie het boerenbruidspaar 
worden?
 Poe, dat is toch wel wat. Zo in het 
middelpunt van de belangstelling 
staan is toch eigenlijk niets voor 
ons, maar na wat vragen gesteld 
te hebben besluiten we meteen de 
knoop door te hakken. We zeggen 
volmondig JA! 

Direct volgt dan de eerste taak, het 
opgeven van mogelijke getuigen, daar 
zijn we gelukkig al snel uit. En dan….
afwachten maar. Wat is dat lastig zeg! 
Heimelijke blikken naar de getuigen 
van ons lijstje…wie zou ja gezegd 
hebben, zelf niets verklappen.
Voor de confrontatieavond eerst 
nog naar Henk en Marleen om 
foto’s te maken die (onherkenbaar) 
geplaatst gaan worden 
voorafgaand aan het boerenbal. 
Ook al spannend, opletten dat 

niemand ons naar binnen ziet gaan.
Het wordt al een gezellige avond 
waar we natuurlijk ook de eerste 
echte borrel drinken op het komende 
carnavalsjaar. Henk en Marleen, 
bedankt voor jullie gastvrijheid!
Dan 22 november de 
confrontatieavond….super 
spannend….weer in het geheim 
naar een andere locatie, namelijk het 

boerenbruidspaar van 2019. Maskers op, 
kleed om en dan naar binnen. YES! Maarten 
en Yolanda zitten te wachten en hebben ja 
gezegd om onze “getuuge”te zijn.
Wat volgt is een hele gezellige avond met de 
nodige drankjes. Een deel van de spanning 
is weg en gelukkig kunnen we nu tot aan de 
boerenbruiloft in elk geval met iemand ons 
geheim delen.
Meteen die avond weer wat keuzestress, 
haha! Welke namen willen we gebruiken, 
welke opkomstmuziek kiezen we (dit is 
niet makkelijk om te kiezen kunnen we je 
verzekeren!).
Al met al een hele geslaagde avond, dat 
beloofd veel goeds voor wat nog komen 
gaat! Dank je wel dus ook aan Gerard en 
Francien voor jullie gastvrijheid en goede 
zorgen deze avond.
Nu gaat het allemaal snel, kleding uitzoeken 
met onze getuigen, voorbereidingen 
treffen voor het boerenbal. Na een wat 
zenuwachtige kerstperiode is het dan 
eindelijk zover: 4 januari, het boerenbal. 
We laten alles maar over ons heenkomen, 
kijken wat de avond ons gaat brengen. Na 
een paar spannende uurtjes in hok 24 bij d’n 
Bens is  het dan zover: onze onthulling als 
boerenbruidspaar van 2020!
De zaal is aardig volgelopen met vrienden en 
veel familie. Wat GEWELDIG om iedereen 
zo enthousiast te zien. Nu al vele handen 
geschud en na een optreden van een 
Tonproater (wat overigens ook super was) is 
er tijd om nog even te feesten en te buurten. 
Voor de afterparty kunnen we in de Lanzbar 
terecht waar ook weer alles voor ons gedaan 
wordt (dank Francien, Auke, Janneke, 
Francien en Gerard en wie we verder nog 
vergeten te noemen). De boer kwam wat 
later….die moest nog even een verlate 
nieuwjaarsduik nemen in de Kuulen.
Ook voor deze avond weer veel dank aan 
met name Frans en Francien voor het 
gebruik van de ruimte en de goede zorgen!
Na een paar uurtjes slaap de volgende 
ochtend naar de LOM en foto’s maken voor 
de carnavalskrant. Het is maar goed dat 
het buiten koud is, dan blijven we tenminste 
wakker.
Als we thuiskomen is er al mooi versierd 
en is het toch wel heel echt…we zijn 
boerenbruidspaar, wie had dat gedacht.

Ex BoerenpaarTon en Lucienne Theunissen
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Er komt nu een opeenvolging van leuke 
activiteiten, de receptie van de Verkuskôpkes, 
het koninginnenbal in Boekel (zeer de moeite 
waard, super gezellige avond) en de krant 
bezorgen.
De krasse knorre zitting was een mooie 
belevenis, wat een respect voor de mensen 
op (en voor/achter) het podium die het toch 
elk jaar weer presteren om zo’n geweldige 
middag neer te zetten. We hebben enorm 
gelachen en genoten. Na afloop kaartjes 
verkocht voor het stamppotbuffet en nog tot 
laat door gefeest in het café.
Ook de pronkzittingen waren weer ouderwets 
gezellig, veel gelachen (en gedronken).
De middag bij het steunpunt was ook super 
om mee te mogen maken. Elzebé had het 
goed voor mekaar en ook dit was een gezellig 
en vooral dankbare middag.
En dan begint de echte carnaval. Niet 
nadenken, genieten en alles maar over je 
heen laten komen. De carnavalsmis (nog 
nooit eerder geweest) HEEL leuk met daarna 
de sleuteloverdracht in Mill en afsluiten bij d’n 
Bens.
Zondag (gelukkig) een dagje vrij om bij te 
tanken. Maandag mee met de optocht, want 
buurtschap Rondom ’t Hoekje had een mooie 
wagen gemaakt om ons mee rond te rijden. 
SUPER! Dank aan de Buurtschap! Na de 
optocht nog even na geborreld in (jawel, 
alweer) de Lanzbar (waar zouden we zijn 
zonder ons Sientje en Frans) en tot slot toch 
ook nog efkes naar d’n Bens carnavallen.
En dan DE GROTE DAG…wat staat ons 
vandaag allemaal te wachten, alles is in het 
geheim voorbereid (ja Ton, ook het vervoer 
op deze dag is geregeld, mag je je niet mee 
bemoeien).
Eerst weer foto’s maken met ons gezin, met 
de Getuuge, het Prinsenpaar etc..Dan horen 
we ons vervoer aankomen. Jawel, Frans 
Meulepas met een Lanz, TOP! Pascal met de 
rondritkar erachter voor wie wil en de stoet 
kan vertrekken. Na een natje en een droogje 
onderweg (letterlijk en figuurlijk) komen we bij 
Bens, onze trouwzaal van vandaag.
De middag gaat in een roes voorbij, 
tranen met tuiten gelachen om onze 
trouwambtenaren Toos en Nel (Emma en 
Yvonne). Jullie waren GENIAAL! Een paar 
pittige bezwaren weg moeten poetsen, maar 
gelukkig mogen we uiteindelijk in het onecht 

verbonden worden. Daarna nog een 
SUPER optreden van ons Mien (als 
Jannes) en families Theunissen 
en van Hout hadden hun krachten 
gebundeld voor een levensloop. 
GEWELDIG!!!!! 
Heerlijk gegeten van het 
stamppottenbuffet en meteen 
door naar de receptie. Wat zijn er 
veel mensen gekomen om ons te 
feliciteren, we zijn er bijna stil van. 
Na de receptie nog gezellig 
gedanst, gefeest, gedronken en 
gebuurt en toen zat uiteindelijk 
dan toch echt de carnaval erop.
We wisten niet wat ons te wachten 
stond, maar het was GEWELDIG!! 
We hadden het voor geen goud 
willen missen. Extra bijzonder 
omdat we het laatste boerenpaar 
zijn bij café d’n Bens en gezien 
de situatie rondom COVID-19, 
misschien wel in het geheel 
voorlopig het laatste paar. We 
hopen dat er volgend jaar of in elk 
geval de jaren daarna weer volop 
carnaval gevierd kan worden met 
alles wat daarbij hoort.
Natuurlijk kunnen we dit stuk 
niet afsluiten zonder onze 
“getuuge” te bedanken: Maarten 
en Yolanda, dankzij jullie aan 
onze zijde hebben we een 
FANTASTISCH carnavalsjaar 
gehad, 
DANK JULLIE WEL!!!!
En ook willen we natuurlijk de 
boerencommissie bedanken voor 
hun vertrouwen in ons, alle hulp en 
gezellige avonden!

  2020
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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

VDBerg
PROJECTEN

timmerwerken  /  kozijnen  /  (ver)bouw  /  nieuwbouw

Langenboom  /  06-53619750  /  info@vdbergprojecten.nl

VDBerg
PROJECTEN
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Afscheid onze residentie 

Carnaval 2020 hebben we bij café D’n 
Bens gevierd. We wisten dat dit het laatste 
carnavalsfeest op deze vertrouwde locatie 
zou zijn en samen met familie Bens is de laatste 
carnavalsavond in stijl afgesloten. Op dat moment hadden 
we met z’n allen nog niet het besef, dat dit ook het laatste 
moment was dat we als carnavalsvereniging hier gezellig 
samen konden zijn. Helaas hebben we door de sluiting 
van de horeca vanwege corona het tijdperk Bens niet 
feestelijk af kunnen sluiten. 

Residentie De Verkushoeve, zoals het café tijdens de 
carnavalsperiode werd genoemd, was jarenlang de 
uitvalsbasis voor onze vereniging. Samen met John 
en Henrita hebben we elk jaar ons programma vorm 
kunnen geven en zijn er vele onvergetelijke feestavonden 
geweest. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de pronkzittingen. 
De Verkushoeve had een mooie grote feestzaal waardoor 
we veel publiek kwijt konden en zo heeft menig inwoner 
van Langenboom meerdere onvergetelijke pronkzittingen 
mee mogen maken.
 
En ook de carnaval in Langenboom was een groot feest.  
Zaterdagavond was jarenlang de aftrap van carnaval 
met de verkleedwedstrijd. Verschillende Langenboomse 
groepen deden hun uiterste best om zo origineel 
mogelijk voor de dag te komen. Daarnaast was de 
carnavalsmaandag, na de optocht, ook een begrip. Uit de 
hele regio kwamen de feestvierders naar Langenboom. 
Iedere hoek van de zaal was volledig gevuld en hier 
moest je bij zijn. 
 
Zo zal iedereen mooie herinneringen hebben aan 
carnaval bij Bens. Zo komt carnaval of een andere 
feestavond bij Bens vaak toch weer ter sprake. Dan gaat 
het al snel, van weet je nog, die avond bij Bens…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Deze herinneringen zullen we met z’n allen blijven 
koesteren en deze mooie tijden zullen we dan ook zeker 
nooit vergeten. Via deze weg willen we de familie Bens 
nogmaals bedanken voor de gastvrijheid, die wij als 
vereniging al die jaren ervaren hebben. We konden hier 
altijd terecht en onze feestavonden konden ook altijd  
naar ieders tevredenheid worden ingevuld.
 
Carnaval vier je samen en herinneringen maak je dan 
ook samen. Op deze manier zal café D’n Bens en onze 
residentie De Verkushoeve altijd terug blijven komen, in 
de goede verhalen over de vele mooie feestavonden, die 
we daar als vereniging hebben mogen beleven.
 
Familie Bens bedankt voor alles !
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D’n optocht
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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

Dorpsstraat 80
5453 JW  Langenboom
wwww.orionmedia.nl

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
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Woordje waarnemend burgemeester

  Wim Hillenaar
Beste Verkuskoppe,

Met gemengde gevoelens schrijf ik dit 
voorwoord. Corona heeft een flinke vinger in 
de pap. Wie had kunnen denken dat we na het 
mooie carnaval in 2020, in 2021 en waarschijnlijk ook 
in 2022 geen carnaval zouden kunnen vieren zoals we 
gewend zijn. Bij veel carnavalsverenigingen konden hun 
hoogheden niet aftreden en moesten zij ‘noodgedwongen’ 
nog een jaartje aanblijven. Uniek voor hen is dat zij 
officieel 2 jaar de titel mogen dragen…….. 

Over titels gesproken. Mijn titel is waarnemend 
burgemeester. Sommigen kennen mij misschien al, maar 
ik wil mij toch kort even voorstellen. Ik ben Wim Hillenaar, 
53 jaar en ik was tot 1 januari burgemeester van de 
voormalige gemeente Cuijk. Vanaf 1 januari 2022 ben ik 
waarnemend burgemeester van de gemeente Land van 
Cuijk. Interactie met onze inwoners vind ik belangrijk en ik 
zie het als een uitdaging om mensen in de 33 kernen met 
elkaar te verbinden. Zo kan carnaval bij uitstek zorgen 
voor maatschappelijke verbinding. Je komt elkaar tegen 
op straat of in de kroeg, je bouwt samen iets voor de 
optocht of je organiseert allerlei carnavalsactiviteiten. 
 
Carnaval zegt iets over de identiteit van je dorp of stad. 
Het gaat om méér dan extra vrije dagen of feestvieren. 
Het gaat ook om de traditie en de samenhorigheid in het 
dorp. 

  

Het 
zijn die waarden die we willen 

koesteren. Zo is de prins of prinses bijvoorbeeld niet 
alleen een lollige manier om de autoriteiten op de hak 
te nemen, deze hoogwaardigheidsbekleders halen 
ook geregeld geld op voor liefdadigheid. En heel wat 
carnavalsverenigingen gaan op bezoek bij eenzame 
ouderen of zieke mensen. 
 
Juist het maatschappelijke karakter en de mooie morele 
ideeën erachter maken in deze bijzondere tijd carnaval 
waardevol. Het is ontzettend jammer, juist nu we elkaar 
zo nodig hebben niet bij elkaar kunnen komen om het 
jaarlijkse carnavalsfeest te vieren. Dit lichtpuntje was zeer 
welkom geweest. Samen de gedachten verzetten met een 
lach en een traan. 

Carnaval is een traditie die verbroedert. Carnaval vier 
je samen met veel mensen bij elkaar en juist dat is in 
deze tijd helaas niet mogelijk. Laten we ondanks corona, 
toch naar elkaar om blijven kijken. Met de gedachte van 
carnaval in ons achterhoofd: vier het feest vanuit huis en 
zorg voor een glimlach op het gezicht van de ander. Laten 
we samen de schouders er weer onder zetten, zodra het 
mag en kan. En laten we met nog meer motivatie dan 
normaal inzetten voor deze mooie traditie.

Alleen samen kunnen we er opnieuw een fantastisch 
feest van maken, zoals we dat gewend zijn, want carnaval 
mag niet ontbreken in Langenboom. Laten we dan vooral 
samen genieten, juichen, zingen, vieren en herdenken!

Waarnemend burgemeester Wim Hillenaar
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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 
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Carnaval; een voorrecht, elk jaar opnieuw !

   oud-burgemeester Antoine WalravenCarnaval: een voorrecht, elk jaar 
opnieuw!

Wat zijn we toch allemaal klaar met 
Corona. Ook dit jaar heeft dit vreselijke 
virus ons carnavalsfeest gegijzeld. Carnaval, het feest 
van meedoen en aanstekelijke uitgelatenheid. Schateren 
van het lachen, ongegeneerd flauwekul maken, je 
weer voor even kind voelen, oude bekenden zien, 
helemaal uit je dak gaan, je onderdompelen in de vrolijke 
mensenmassa’s buiten en binnen. Café’s binnen gaan 
waar je anders nooit komt, met wildvreemden de grootste 
lol hebben, met iedereen overal een praatje aanknopen. 
Je als een vogel zo vrij voelen, de zalige zorgeloosheid, 
even nergens aan hoeven denken. De vertrouwde 
muffe geur van de carnavalskleren in de koffer, de 
nostalgische reuk van schmink, de optochten uitlopen of 
er al halverwege uitgaan omdat het café lonkt, spontaan 
meegaan met een voorbijkomende polonaise, dansen 
en springen, inhaken met degene die toevallig net naast 
je staat, de ongelooflijke saamhorigheid, de ongekende 
humor.

Kinderen die het met de paplepel ingegoten krijgen, 
baby’s die te midden van de kakofonie van geluiden 
slapen als een roos in een tot mini-kasteel omgebouwde 
bolderkar. De heerlijk ouderwetse geur van knakkers 
uit een speelgoedpistooltje, de onvoorstelbaar mooie 
zelfgemaakte creaties, de ingewikkelde en soms 
loodzware constructies die mensen al die dagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 meesjouwen, de giechelende gezelligheid als je met z’n 
allen in de rij staat voor de wc. Maar ook het feest van 
kapot zijn, niet meer vooruit kunnen, het ijskoud hebben,  
door en door nat zijn, je gebroken voelen, pijn aan 
je voeten van het vele lopen, last van je rug van het 
staan en het gewicht van je carnavalspak, een keel als 
schuurpapier hebben, de gloeiende hitte als je met al je 
kledinglagen ergens naar binnen gaat, de doffe ellende 
als je in een veel te klein wc-hokje al die lagen één voor 
één moet zien uit te doen.

De pruik die al na vijf minuten jeukt als de ziekte, de rest 
van de groep kwijt zijn, de schmink en glitters er ’s nachts 
niet meer af krijgen, je huis bezaaid met plakkerige veren 
van boa’s, stukjes glas die uit je schoenzolen zijn gevallen 
en natte confetti-stukjes. Overal kleren die ruiken naar de 
bekende mengeling van rook, bier en zweet.

Het feest van beschouwen. Je verwonderen, 
bewonderen, relativeren, filosoferen, diepe en serieuze 
gesprekken hebben terwijl je een kanariekooi op je 
kop hebt staan. Een duivel die kust met een bisschop. 
Rangen en standen die wegvallen. De verlegene toont 
zich extravert, de poetshulp is koningin. Mannen worden 
vrouwen, vrouwen worden mannen. Ongestoord zijn wie 
of wat je maar wilt. Het belangrijke wordt onbelangrijk en 
andersom. Een heel sterk gevoel van verbondenheid. 
En van trots. Trots op dit prachtige feest en ons dorp 
Langenboom. Het gevoel van: dit is van en voor ons, voor 
iedereen die wil meedoen, dit pakt niemand ons meer af. 
Het is een voorrecht, elk jaar opnieuw.

Afsluitend spreek ik mijn oprechte dank uit voor de 
warmte en gezelligheid die ik in de afgelopen acht jaar 
als burgemeester heb mogen ervaren. De jaarlijkse 
prinsenrecepties, pronkzittingen, sleuteloverdrachten, 
optochten, fijne ontmoetingen en andere leut zal ik als 
mooie herinneringen blijven koesteren. Verder spreek ik 
de hoop uit dat dit het laatste jaar is waarin corona wint 
van carnaval. Carnaval is nou eenmaal nooit te verslaan, 
want dit volksfeest zit voor eeuwig in ons hart. Viva la 
Vida!

Houdoe en bedankt.

Antoine Walraven,
Oud-burgemeester Mill en Sint Hubert.
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Jeugdprinsenbal
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ff terugblikken
  Ex-jeugdhooghedenWij werden gevraagd of wij de nieuwe 

jeugdhoogheden van de Verkuskôpkes wilden 
worden.
Er was geen twijfel over mogelijk, we wisten het 
zeker, tuurlijk wilden we dat!!

7 februari was het dan eindelijk zover. We kwamen tevoorschijn met 
het online programma “The Masked Singer”, waarbij alle raadsleden en 
dansmariekes aan deelnamen, maar waarbij wij werden ontmaskerd als 
jeugdprins Stan, jeugdprinses Resa en jeugdnarrin Evy.
Natuurlijk was het voor ons een speciaal jaar, omdat we in verband met 
corona op een andere manier carnaval gingen vieren.
We waren als enige de baas in Verkuskoppe- en Verkuskôpkesland, want 
wij kregen als enige de sleutel. Dat was echt superleuk!

Wij hebben het meest genoten van “rondje Langenboom”, de receptie 
waarbij we buiten voor ons eigen huis, door iedereen die langs kwam om 
ons te feliciteren, flink zijn verwend.
Ook vonden wij het leuk om de versierde tuinen te beoordelen. Op een 
grote versierde familiefiets gingen we langs alle mooi carnavaleske tuinen. 
Gelukkig werd wel de auto ingezet om onze fiets door de sneeuw te 
trekken.

Graag willen wij de Verkuskôpkes en het bestuur heel erg bedanken voor 
de leuke activiteiten die we hebben gedaan.

Voor ons zit het er jammer genoeg al weer op, maar wij hopen dat de 
nieuwe heersers net zoveel plezier gaan beleven als wij. Geniet er in ieder 
geval van, want voor je het weet is het alweer voorbij!!
En we eindigen dan als laatste met onze lijfspreuk:

Groetjes,

Ex-jeugdprins Stan
Ex-jeugdprinses Resa
Ex-jeugdnarrin Evy

Feestend online of met elkaar

De jeugd heeft het voor het zeggen dit jaar!!
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Voor al uw voorkomende loonwerkzaamheden!
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ff voorstellen

 

dochter van Ruud Geurts 
en Gertie van Dijk, zus van 

Fenn* en Ilza, wonend aan de 
Vierhoeksweg in Langenboom

Jeugdnarrin Rezi
dochter van Dennis en Ingrid 
Verstraten, zus van Pleun, 

wonend aan de Eikenlaan in 
Langenboom

Jeugdprinses Maud
zoon van André Verhoeven 
en Lenny van Berlo, broer 
van Sven en Evy, wonend 

aan de Lageheiweg in 
Langenboom

Jeugdprins Lars

Wat eet je het liefst met carnaval?
Prins: frietje met
Narrin: paprika chips

Wat is de favoriete carnavalshit?
Prins: Links Rechts van Snollebollekes
Prinses: Non stop vol d’r op van Snollebollekes

Als je geen jeugdheerser was, hoe zou je dan met 
carnaval verkleed gaan?
Prinses: dansmarieke
Narrin: spaanse danseres

Wat is jouw hobby?
Prins: voetballen, scouting en gamen
Prinses: tennis, dansgarde en volleyballen

Wat wil je later worden?
Prinses: kapster
Narrin: modeontwerpster

Wat is het leukste vak op school?
Prins en prinses: gym
narrin: rekenen

Wat is je favoriete vakantieland?
Prins: Curaçao 

Narrin:  Frankrijk

Wat is je lievelingskleur?
Prinses: paars en geel

Narrin: lichtblauw

Wat is je lievelingsdier?
Prins: onze kat Bumper

Prinses: hond 

Wie is je favoriete vlogger?
Prins en prinses: Glowmovies

Narrin: Dylan Haegens 

Wat wens je iedereen toe deze carnaval?
Prins: carnaval zonder corona! Heel veel plezier en lol 
samen met prinses Maud, narrin Rezi, de raad en alle 

kinderen van Langenboom!
Prinses:  een hele fijne carnaval en geen corona

Narrin: lol, plezier en gezelligheid 
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• Administratieve dienstverlening MKB. 
• Salaris- personeelsadministratie. 
• Jaarrekeningen en tussentijdse rapportages. 
• Belastingadvies en aangiftes. 
• Internetboekhouden. 
• IB aangifte ook voor particulieren. 
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Wij, jeugdprins Lars, jeugdprinses Maud en jeugdnarrin Rezi
maken bij de gratie van onze raad van 14 en 

onze dansmariekes het volgende bekend:
Ten 11e

Met salto’s op de trampo spring ik in het rond,
met carnaval gaan de voetjes ook van de grond.

 Ten 10e
Tennissen doe ik nu even niet,

want ik ben prinses zoals je ziet.
Ten 9e

Mij hoef je deze carnaval niet te bellen
en mijn cavia moet het ook een paar dagen zonder mij stellen.

Ten 8e
Nu niet op het voetbalveld rechtsvoor,
we feesten tot het laatste uurtje door.

Ten 7e
Met mijn nichtje Rezi als narrin,
hebben wij het naar onze zin.

Ten 6e
Met mijn nicht prinses Maud aan mijn zij,

maken wij heel de familie blij.
Ten 5e

Mijn familie lijkt wel hoofdleverancier,
er staat alweer een hoogheid hier. 

Ten 4e
Met mij als dansmarieke voorop in de rij,

maak ik de narrin en prins heel blij.
Ten 3e

Nu gaan wij in plaats van volleyballen,
met jullie samen carnavallen!

Ten 2e
Nu met de scouting even geen hout sjouwen,

wij gaan met jullie een feestje bouwen!
Ten 1e

Op ‘t Stekske moeten wij altijd de juffen plezieren,
wij gaan lekker carnaval vieren!

We sluiten af met onze lijfspreuk:

En ach, we doen er gewoon nog één ;)!

Carnaval bij café de Misse voor de eerste keer,

Wij zorgen voor een te gekke sfeer!

Waar carnaval ook is deze keer,Wij zorgen voor een te gekke sfeer!

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

Fakro dakramen. 
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Tuin versieren
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Cuijk | Wijchen | Wanroij | Heesch | Boekel
info@oovb.nl  | www.oovb.nl
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Steekjestocht
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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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Elin Evy Evy Felix

Nikki

Ilza
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RinsPleun 

NovaNine 

Silvia Tyge Tim Sjuultje

 Jeugdraad
&

Dansgarde
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Mart
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N2 People wenst iedereen een
UITZENDERLIJK mooi carnaval!

www.n2people.nl 52



Verkoop en 
onderhoud van 

alle merken

Zeeland / www.autobedrijfvandongen.nl

Werving & 
Selectie

Detachering

Werkenbij-site Recruitment
Marketing
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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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FUN pagina

Mopje;
“Hoe had jij je vermomd op het Car-

naval?” “Ik? Als badkuip” “Tjonge, dat 

lijkt me ingewikkeld.” “Nee hoor, dat 

was eigenlijk heel eenvoudig. Ik liet me 

gewoon vol lopen.....”

Een weetje;
Waar komt de term dweilen vandaan?

De term ‘dweilen’ - als in van kroeg naar kroeg gaan, zoals 

we tijdens carnaval vaak gebruikt wordt -, stamt af van 

de betekenis ‘doelloos, dan wel dronken, op straat rond-

zwerven’. Met name in Brabant wordt de term dweilen veel 

gebruikt. Vaak wordt er gedweild onder begeleiding van 

carnavalskapellen die voor de nodige muziek onderweg 

zorgen, ook wel dweilorkesten genoemd.

mijn prins op 
het witte paard... 

Waar is dat 
feestje...

Mopje van de dag;
Een Millenaar toont trots zijn puzzel aan een Langenbomer
“Hier heb ik drie jaar aan gewerkt,” zegt hij.
Langenbomer: “Is dat niet wat lang?”Millenaar: “Nee hoor, op de doos staat ‘tussen 2 en 4 jaar’.”
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5 t/m 8
 augustus 2022

Kerkplein Langenboom

More info soon...


