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HELP!
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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DE voorzittEr aan HEt 
woorD

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

wel en wee van Carnavalsvereniging De Verkuskoppe. 
Een mooie krant met natuurlijk veel foto’s en 

verslagen.  

Dit jaar gaan Prins Wiljan d’n urste, Prinses Carmen 
en Nar Charles voorop in de polonaise. Dit doen ze 

samen met hun adjudanten en hopelijk gevolgd door 
vele Verkuskoppe en Verkuskoppinnen 

van het Verkuskopperiek.  
Bij de jeugd zwaait dit jaar Prins Boas d’n urste de 
scepter. Dit doet hij samen met Prinses Lina en Nar 
Guus. Ook zij zullen er voor zorgen dat de carnaval 

bij de Verkuskôpkes dit jaar onvergetelijk wordt.  

Het geeft ieder jaar weer zo’n voldoening om 
al de Verkuskoppe, van jong tot oud, te zien 

genieten van al de activiteiten die wij als 
Carnavalsvereniging mogen organiseren.  

De carnaval is in het Verkuskopperiek  
niet meer weg te denken. 

Helaas hebben John en Henrita aangegeven in 2020  
te stoppen met café zalen D’n Bens. Een besluit dat 

zéér jammer is, maar wel logisch en begrijpelijk.  
Café D’n Bens is altijd het thuiscafé van de 
Verkuskoppe geweest. De vader van John,  

Albert Bens is zelfs één van de initiatiefnemers 
geweest voor de oprichting van de Verkuskoppe.  

Mede dankzij de inzet van café D’n Bens is de 
carnavalsvereniging uitgegroeid tot wat het nu is. 

Onze dank daarvoor.
 

Maar hoe verder als café D’n Bens er niet meer is? 
Dit is voor ons, maar ook zeker voor heel Langenboom 

een grote zorg. Een dorp zonder café kan ik me 
niet voorstellen. Er worden nu woningen gebouwd 
op deze locatie en we hopen dat daar ruimte wordt 

gereserveerd voor een horecagelegenheid.
Het is, op het ogenblijk dat ik dit schrijf, nog niet 

duidelijk wat er allemaal teruggebouwd zal worden op 
dit perceel. 

Maar eerst staat carnaval 2019 voor de deur.  
Ik wil Prins Wiljan d’n urste, Prinses Carmen en Nar 
Charles en natuurlijk ook Jeugdprins Boas d’n urste, 
Jeugdprinses Lina en Jeugdnar Guus een spetterende 

carnaval toewensen met heel veel plezier.
Dit allemaal samen met heel Langenboom,  

geniet ervan!

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

Jan van Kuppeveld

Voorzitter CV de Verkuskoppe

in mEmoriam

Riek Verstegen
prinses 1970

in mEmoriam

Wim Buts
ex-lid

in mEmoriam

Annie Verstraten
prinses 1969
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Info@bijonsaniek.nl • www.bijonsaniek.nl • 06 11 80 90 85 
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Bij   
Ha

Dam   
ka  a

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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Krantencommissie
Yvonne Toonen
0486-432234

Boerencommissie
Marga Nooijen
0486-432356

Commissie Krasse Knorre
Henny van Kuppeveld
0486-432195

Commissie kofferbakverkoop
Hans Lukassen
0486-432060

Pronkzitting commissie
Ellen Hendriks
0486-431952

Kaartverkoop: 
Jan van Kuppeveld (sr)
0486-432195

Commissie prinsenwagen
Pascal Slaats
0486-424243

Commissie optocht
Mark Nooijen
0486-432356

Commissie gebedsdienst
Marga Nooijen
0486-432356

Technische commissie
Pascal Slaats
0486-424243

Commissie Dansmariekes
Yvonne Slaats
0486-424243

Website CV de Verkuskoppe
www.verkuskoppe.nl
Twan Toonen

Secretariaat
verkuskoppe-secr@hotmail.com
Yvonne Toonen

Penningmeester
Mark Nooijen
0486-432356

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

Met speciale dank aan fotografie
Marlein Vanhees

voor het maken van de statiefoto’s
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Loonwerk 

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

 

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

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

 
Tevens af te halen uit eigen depot: 

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

 
Van der Ven PAKT DOOR 

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

Voor informatie bezoek ook onze website: 
www.loonbedrijfvanderven.nl 
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 Olie- en  Brandstofinstallatie 
          
 Persluchtinstallatie 
  
 Garage inrichting  
   

 
 

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

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

Superverkuskop
Piet van der Ven

Organisatie 
Jeugdcarnaval de 
Verkuskôpkes
Bets de Klein
Bianca Hendriks 
Marijn Verheul
Joost van Kessel
Theo Thelosen
Angelique Schraven
Cynthia Lammers
Maidy Willems
Loes Poorts
Nathalie van Dreumel
Johan Jacobs

Instructrices 
Dansgarde

Femke van Gaal

Begeleiding 
Dansgarde

Yvonne Slaats

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

Prinsenpaar
Prins Wiljan d’n urste
Prinses Carmen

Nar
Charles van Waalwijk

Adjudanten
Erik Selten & Maidy Willems
Peter & Esther van Schijndel

Boerenpaar
Grad en Francien van Bommel

Getuigen
Sjaak en Gerrie van Tienen

Vorst
Sander Hendriks

President
Mark Nooijen

Freule
Marga Nooijen

Bestuur
Jan van Kuppeveld (voorzitter)
Yvonne Toonen (secretariaat)
Mark Nooijen (penningmeester)
Pascal Slaats
Lisette Lukassen
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
Frank Burgers
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
Manon Straatman
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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
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Hallo Verkuskoppe,

Wij blikken terug op een fantastisch prinselijk jaar wat voor ons 
voorbij gevlogen is. Wat hebben wij van alle activiteiten genoten. 
Genieten en zien genieten! Dit heeft als een rode draad door ons 
carnavalsseizoen gelopen.

De aanloop naar het prinsenbal was een spannende en leuke tijd. 
Gezellige avonden samen met de commissie. Na het prinsenbal 
hebben de hoogtepunten elkaar snel opgevolgd. De recepties bij 
andere verenigingen, maar zeker onze receptie was geweldig. De 
pronkzittingen en krasse knorre zitting hebben we vanaf de plek 
als prinsenpaar als uniek ervaren en zullen we nooit vergeten. 
De bezoeken bij zieken, ouderen en op ‘t Stekske maken meer 
dan eens duidelijk dat de carnavalsvereniging er voor iedereen is. 
Een super ervaring om andere mensen namens de vereniging te 
kunnen laten genieten. En als de carnavalsdagen beginnen is het 
één achtbaan zonder einde. Fantastisch, de optocht waar ook onze 
buurtvereniging Carolinaboom veel werk van gemaakt heeft en de 
boerenbruiloft van Wichard en Mariëlle. 

Jeugdprins Jens, Jeugdprinses Daphne, Jeugdnarrin Neeltje en 
de rest van de jeugd van Langenboom. Leuke momenten hebben 
we met hen kunnen delen. Fantastisch te zien hoe zij kunnen 
genieten van de carnaval en in het bijzonder de jeugdpronkzitting 
waarbij wij zelf ook aan hebben kunnen deelnemen.  Samen met 
de enthousiaste dansmariekes is de carnaval hier klaar voor de 
toekomst.

Lijfspreuk:
MET ONS ALS PRINSENPAAR IS CARNAVAL MUZIEKAAL GESTEMD 
DIT JAAR. Blij en trots zijn we met alle muzikale initiatieven 
die jullie genomen hebben, een prinsenlied, koor Aksent en 
verschillende muziekkapellen zijn op de receptie of andere 
momenten geweest om onze lijfspreuk te ondersteunen. Amicitia 
met een muzikaal optreden bij de krasse knorre zitting en de 
carnavalsmis. M4 heeft mij moeten missen, maar wij hen gelukkig 
niet. Ze zijn regelmatig hier in Langenboom geweest.

Bedankt!
We hebben een fantastisch jaar achter de rug. We willen iedereen 
bedanken die een bijdrage geleverd heeft aan het carnaval in 
Langenboom. Ook alle leden van CV de Verkuskoppe willen we 
bedanken voor hetgeen zij het afgelopen jaar allemaal voor 
ons gedaan hebben. Fantastische mensen, harde werkers, voor 
elkaar en met elkaar! Onze narrin Manon in het bijzonder bedankt 
voor je gezellige bijdrage. Veel dank en respect voor onze 
Adjudantenparen Erik&Maidy en Marc&Daniëlle. Dankzij jullie 
inspanningen werd alles geregeld en hoefde we ons geen zorgen 
te maken.

Nieuw Seizoen!
Inmiddels zitten we weer midden in het nieuwe seizoen. We zijn 
vereerd om als adjudantenpaar Prins Wiljan, Prinses Carmen en 
Nar Charles te mogen ondersteunen. Bij de jeugd hebben we 
naast Jeugdnar Guus en Jeugdprins Boas ook onze eigen dochter 
Jeugdprinses Lina. Wij zijn er zeker van dat Langenboom, en wij 
zelf, met al deze hoogheden weer een prachtig seizoen tegemoet 
gaat. Genieten en zien genieten!

Groetjes ex-prins Peter I en 

ex-prinses Esther, Alaaf !

Ex-Prins PEtEr i 
& Ex-PrinsEs EstHEr
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Kuipersweg 15  •  5411 RC  Zeeland
Tel. (0486) 45 19 91  •  www.descheiwal.nl

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

meer dan

Voor aanleg en onderhoud van uw tuin!

• Montage

• Demontage

www.jblsteigerverhuur.nl - 06 51 54 68 95

info@mdhelektroshop.nl

www.mdhelektroshop.nl

FYSIOTHERAPIE LANGENBOOM 
wenst u een fijne carnaval !!  Alaaf !!

Zeelandsedijk 41, 
5453 RJ Langenboom, 

Tel: 06-20 49 50 56
 www.fysiotherapie-langenboom.nl

Na de carnaval weer fit worden? 
Bel voor een afspraak.
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Proclamatie

Ik, Prins Wiljan d’n urste, 57e prins van de Verkuskoppe, werkzaam bij 
BBQuality aan de Langenboomseweg, tactisch brein bij SES 4 en SES JO11-1, 
(nog) wonend aan de Wilgenlaan in de Boskant, maak bij de gratie van mijn 
prinses Carmen, ons prinsje Kanye en ons prinsesje Kenza, onze nar Charles, 
onze adjudanten Peter en Erik, hun dèrkes Esther en Esther, de Raad van 11 

en hun dames en de dansmariekes het volgende bekend:

Ten elfde:
Onder mijn bezielende leiding bij de jongste en oudere van S.E.S.,

zorg ik voor zwart en geel succes!

Ten tiende:
Ons Kenza oefent de hele dag de spagaat en haar radslag,

misschien komt ze nog wel een keer als dansmarieke voor de dag!

Ten negende:
Werken tussen de diamanthaas, de picanha’s en de kalfschenken,

alleen tijdens de carnaval wil ik daor ff niet aan denken!

Ten achtste:
Met de dansmariekes en de rest van de carnavalsclub er achteraan,

zullen we heel wat uurtjes op de dansvloer staan!

Ten zevende:
Onze nar Charles gaat ons dit carnavalsjaar assisteren,

bier zuipen kan ie wel, nou alleen nog maar tequila shotjes zuipen leren!

Ten zesde:
Ons Kanye speelt graag fortnite battle royale,

maar toch echt niet deze carnaval!

Ten vijfde:
Laten we ons gebral en gezang nou nog maar in D’n Bens heuren,

want niemand weet wat er over een paar jaar met de horeca hier gaat 
gebeuren!

Ten vierde:
Met onze jeugdhoogheden Prins Boas, Prinses Lina en nar Guus,

gaan we knallen met de verkuskopkes, en elke dag veel te laat naar huus!

Ten derde:
Mien Prinses is unne skone ambtenaar, raar maar waar,

den disse heeft der werk wel altijd op tijd klaar!

Ten tweede:
Met onze adjes Peter en Erik en hun derkes Esther en Maidy aan onze zij,

gaat deze carnaval zonder al te grote problemen voor ons voorbij!

Ten eerste:
Ik kan niet echt vloeiend Swahili praoten,

maar ik weet wel dat: kunywa kwa kiasi betekend: drink met al je maten!

Met ons is het altijd quality bal,
hakuna matata deze carnaval!

Alaaf!!!
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EFFE voorstELLEn 
DE Prins

Ik ben dus Wiljan de Klein. De oudste zoon van Herman en 
Ria de Klein-van den Berg. Geboren in Nijmegen op 18 Juli 
1974. Heb 1 broer, Herald.

Ik ben opgegroeid op de boerderij aan de Graspeel.
Dankzij de middenpeelweg ben ik ginne smous geworden, 
maar een skon verken!
Ik ging op mijn 4e naar Langenboom om daar aan mijn 
educatieve carrière te beginnen. Deze begon op het Maria 
Kleuterhof.
 
Toen ze me er klaar voor vonden, mocht ik de sloot en weg 
over om naar ‘t Stekske te gaan. Deze in een rap tempo 
doorgelopen. Daarna naar de MAVO te Mill. Om vervolgens 
met mijn fietske naar Cuijk naar de MAS te gaan. Nou, wat 
heb ik daar veel lol gehad. Iets teveel lol. Na de mededeling 
dat ik een 3-jarig diploma kon krijgen als ik mijn gezicht 
daar niet meer liet zien, dit dan ook maar gedaan! 

Daarna een jaar lang centjes verdiend.
Werken als postbode. En spierballen kweken bij Rinico als 
tentensjonnie! En die centjes dan weer in een paar dagen 
bij D’n Bens, Huukske, de Hoeve, Morgenzon achterlaten!
Maar na een jaar begon mijn educatieve kant weer te 
knagen.

Na een studietest kwam ik terecht bij de MBO opleiding 
levensmiddelentechnologie in Boxtel. Ook daar net iets te veel lol 
gemaakt! Maar wel mijn diploma weten te pakken! 

Tussen dit alles heb ik Carmen ontmoet bij den Bens in de zomer 
van 1996 tijdens een EK-wedstrijd van het Nederlands 11-tal!
Na een aantal jaren verkering gingen we in 1999 toch weer onze 
eigen weg.
Totdat we in 2007 elkaar weer tegen kwamen en de vonk weer 
oversprong! 
En vanaf toen ging het snel. Ons huis gekocht op de Wilgenlaan.  In 
maart 2009 Kanye geboren en in maart 2012 Kenza.  

Naast ‘t gezinsleven ben ik leider van de JO11-1, de toekomst 
van S.E.S.. En leider van het 4e van S.E.S.. Nou moet ik oppassen 
met wat ik ga schrijven, maar ook nog zeker EEN toekomst bij 
S.E.S..  Verder zit ik in de jeugdcommissie van S.E.S. Ook zet ik 
me in voor Amara Foundation. En vind het gaaf dat we aanstaande 
zomervakantie met zijn 4-en naar Kisumu, Kenia gaan!

Ik ben werkzaam bij BBQuality dat gehuisvest is in het pand waar eerst 
slagerij van Vught zat. BBQuality is een webwinkel waarbij kwalitatief 
hoogwaardig vlees besteld en aan huis bezorgd kan worden door heel 
Nederland en België wat toch betaalbaar is! Ook kun je als particulier, 
op bestelling, kwaliteitsvlees afhalen. En als je helemaal een bofkontje 
bent, komt de prins het hoogstpersoonlijk brengen! Een bedrijf wat 
een mooie toekomst voor zich heeft.

Carnaval is een rode draad in mijn leven. Vele mooie momenten. 
Den Bosch met vrienden, kauwgomballenautomaten in Mill! Altijd de 
Langenbomse optocht bewonderen. Altijd ff kieken hoe gaaf de prins 
het heeft.  
En nou.. Mag ik zelf met mijn gezin daar staan. Trots. En heb der zin 
in!
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EFFE voorstELLEn
DE PrinsEs

Sinds november 1978 ben ik Carmen van Bergen, enigste 
dochter van Jan van Bergen en Jeanny van Bergen – van 
den Weem, in het Millse ter wereld gekomen, tijdens een 
harde winter, waarin je schaatsend over de straat kon. 
Vanuit een rustige babyperiode, ga ik als rustige peuter 
met een eigen wil naar de peuterschool en stroom 
door naar basisschool de Straethof in het centrum van 
Mill. Een mooie onbezonnen tijd die ik buiten school 
vooral sportend doorbreng. Klassiek ballet bij juf Gerty, 
Reddingsbrigade Erica, wedstrijdploeg zwemmen ‘t Anker, Korfbal 
bij Miko, Tennis bij Topio en nog zijdelingse uitstapjes voetbal en 
handbal tijdens het paastoernooi. (Maar ja ook toen al had een week 
maar 7 dagen) 

De jaren erna fiets ik heel wat kilometers op en neer naar het 
Elzendaal in Boxmeer. Deze tijd blijf ik veelal sportend doorbrengen, 
maar ook de leerlingenraad en een krantenwijkje geven mij een 
lekkere drukke tijd, die overgaat in een periode met veel stappen in 
Boxmeer, De Hoeve in Sint Anthonis, De Morgenzon en t Huukske, om 
lekker vanuit het stappen het land op om plantjes te poten. Ook de 
supermarkt in Wilbertoord, Mia Fleuren was een werkplek. 

In deze tijd leer ik ook Wiljan kennen. En zo stapte ik wat weekjes 
later op mijn fietsje richting de Graspeel voor een bezoekje 
aan huize de Klein. En deel 1 van Wiljan&Carmen is een feit. 
(oja leren moest ook nog ergens gedaan worden…mmm) Dit is 
ook de tijd dat ik wist dat ik Bewegingstechnologie zou gaan 
studeren…en tja daar was HAVO ook voldoende voor en het 
leren leren heb ik niet op tijd opgepikt dus door met mijn 
leventje maar dan op de HAVO.  Na een Maffia afsluiting op 
het Elzendaal vervolg ik mijn studerende leven in die mooie 
stad achter de duinen. Ook Wiljan beland daar met zijn stage 
en aan de manier van traplopen wist ik vaak of het bij bier 
brouwen was gebleven….

Begin 1999 besluiten we de wereld apart van elkaar verder 
te ontdekken…Ondertussen ben ik bij de AH beland, 
een plek waar ik vele uurtjes doorgebracht heb en die 
het zakje geld verzorgde voor mijn vele reizen met als 
start een ontwikkelingsstage in de Fillipijnen, gevolgd 
door Ierland, Zuid-Afrika, Thailand, Namibië, Amerika, 
Nieuw-Zeeland, Hongkong en Marokko. Als afgestudeerd 
Bewegingstechnoloog start ik als adviseur hulpmiddelen 
bij Welzorg, waar ik in 2006 ontslag neem om bijna 
een jaar naar het Afrikaanse continent te gaan om als 
vrijwilliger te werken met gehandicapte kinderen in Kenia. 
Een reisperiode door Botswana, Zimbabwe…mijn hart ligt in het 
Afrikaanse continent.  In Kisumu Kenia samen met een keniaan als tolk 
de weggestopte gehandicapte kids bezoeken in de meest afgelegen 
hoeken. Maar ook het beklimmen van de Kilimanjaro was een 
hoogtepunt.  En vervolgens is Amara Foundation een feit. Een stichting 
waarin we kansarme (gehandicapte) kinderen ondersteunen op het 
gebied van opvang, scholing en hulpmiddelen.

Na mijn terugkomst in Nederland april 2007 start deel 2 waarin we het 
rustig aan weer eens zouden proberen…maar een stroomversnelling 
is de werkelijkheid. Ook nu staat ons leven in het teken van sporten, 
genieten van uitstapjes en op de bonnefooi reizen door Europa..maar 
zeker ook Kenia / Amara Foundation blijven onderdeel van mijn leven…
en ook ik kijk uit naar de zomervakantie 2019 om met ons vieren onze 
projecten te bezoeken!
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N2 People wenst iedereen een
UITZENDERLIJK mooi carnaval!

www.n2people.nl

14



superverkuskop 2019
Piet van der ven

superverkuskop 2018
Jo Bergmans

Piet is een zeer veelzijdig persoon. Hij is zowel voor onze jeugd 
als voor onze ouderen in onze gemeenschap actief. Hij doet 
veel in en rondom onze kerk. Hij neemt deel aan jaarlijkse 
activiteiten; jurylid voor de carnavalsoptocht, de wandel 
4-daagse waar hij helpt iedereen veilig over te laten steken. 
Daarnaast brengt hij ’t Torentje rond. Met vele ouderen zorgt 
hij ervoor dat het hertenkamp er piekfijn uitziet en dat de 
dieren goed verzorgd worden. Naast het voeren van de dieren 
zorgt Piet er ook voor dat de maaltijden voor onze ouderen 
thuis worden gebracht. En voor voldoende beweging onder 
de mensen verzorgt hij elke maandagmiddag fietstochten, 
bijvoorbeeld een tochtje naar de de Maas waar hij bij het 
gemaal zelf de rondleiding kan verzorgen. Al met al is Piet 
een bedrijvige man en de titel van superverkuskop is zeer 
verdiend en hem van harte gegund.

Gefeliciteerd, 
namens CV De Verkuskoppe 

Het was een grote verrassing om op 
het boerenbal gekozen te worden tot 
superverkuskop van Langenboom, een heel 
bijzondere ervaring om zo bekend te worden, 
met de prins, prinses, nar en adjudanten, ook 
het boerenbruidspaar met getuigen.
Ik wil de Carnavalsclub, verenigingen van 
Langenboom en iedereen die er aan meegewerkt 
hebben hartelijk danken, en speciaal mijn familie 
en bekenden die aanwezig waren op deze avond.

Groeten Jo Bergmans

15



Prinsenreceptie
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Prinsenreceptie

17



  
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
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ZATERDAGAVOND

zaterdagavond
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Overal
dichtbij
Alfa Accountants
wenst u een fijne
carnaval.

Alfa Accountants en Adviseurs
Dorpsstraat 20
5453 JV Langenboom

088 2533450
langenboom@alfa.nl

www.alfa.nl

Wat staat ons te doen? 

What’s next? 
 

Soms vraagt een succesvolle toekomst 
om een nieuwe strategie. 

 
Markhoor helpt met frisse invalshoeken 

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

onderkennen.  
 

We hebben bij verschillende bedrijven 
indrukwekkende verbeteringen 

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

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

www.markhoor.nl helpt bedrijven vooruit 

   ProGramma
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   ProGramma
KAARTVERKOOP
Jan van Kuppeveld 

0486-432195
Bakkerij Verkerk

Café zaal d’n Bens

krasse knorre zitting
16 febr. 13.30 uur
Café zaal d’n Bens

Aansluitend kaartverkoop 
boerenbruiloft van 18.00 

tot 19.00uur

JEUGDPRONKZITTING
17 febr. 13.30uur
Café zaal d’n Bens

1STE PRONKZITTING
22 febr. 19.45uur
Café zaal d’n Bens

2DE PRONKZITTING
23 febr. 19.45uur
Café zaal d’n Bens

JEUGDSLEUTEL-
OVERDRACHT

1 mrt. 18.00uur
in Mill

GEBEDS-
DIENST
2 mrt.

 18.30uur
Kerk

 Langenboom

SLEUTEL
OVERDRACHT

2 mrt. 20.00uur
Mylesweerd Mill

Aansluitend;
 OPENING CARNAVAl 
Café zaal d’n Bens

CARNAVALSOPTOCHT
4 mrt. start 13.30uur

BOERENBRUILOFT
5 mrt. 14.00uur

SLUITING CARNAVAL
23.11uur

Café zaal d’n Bens

JEUGDMIDDAG
3 mrt. 16.00uur
Café zaal d’n Bens

KOFFERBAKVERKOOP
7 april achter bij
Café zaal d’n Bens

21



 

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

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

Voor een persoonlijk afscheid

Betrokken
Persoonlijk

Respectvol Dag en nacht bereikbaar

Tel. 0486 - 45 23 93

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

Voor een persoonlijk afscheid

Betrokken
Persoonlijk

Respectvol Dag en nacht bereikbaar

Tel. 0486 - 45 23 93
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FF voorstELLEn
nar Charles

HoE HEt was
ex-narrin manon

Hoi, ik ben Charles van Waalwijk, zoon van 
Charles en Sil van Waalwijk en broertje van 
Isabella en Juliette. Ik ben 20 jaar oud en 
woon al mijn hele leven op de Lageheiweg in 
Escharen, net buiten Langenboom. Naast dat 
ik er woon, heb ik eigenlijk niks met Escharen.  
 

Ik heb in Langenboom op basisschool 
’t Stekske gezeten, ik voetbal al sinds 
jongs af aan bij S.E.S. in Langenboom 
en het grootste deel van mijn 
vrienden komt uit Langenboom. Na 
de basisschool ben ik naar het Udens 
College gegaan, waar ik uiteindelijk 
met een kleine omweg mijn VWO heb 
gehaald. Hierna ben ik 2 opleidingen 
begonnen, waar ik ook vrij snel weer 
mee gestopt ben..  
 
Inmiddels studeer ik Human Resource 
Management op de HAN in Nijmegen. Op de 
zaterdagen werk ik bij Probroed & Sloot. In 

mijn vrije tijd ga ik graag met vrienden om: biertje drinken, ouwehoeren, op stap 
gaan. Toen ik werd benaderd om nar te worden door ex-narren Cas & Max, moest 
ik daar wel even over nadenken, maar ondertussen heb ik al een hoop mooie 
avonden mee mogen maken als nar. Ik weet zeker dat er ook nog veel mooie 
tijden aan gaan komen samen met prins Wiljan I en prinses Carmen! 

Mijn jaar als Narrin Manon.

Voor de bekendmaking vond ik het 
super spannend, het was moeilijk 
om het geheim te houden dat ik de 
volgende narrin van Langenboom zou 
worden. Maar toen het eenmaal zo ver 
was, keek ik uit naar de carnaval en 
alles wat daar bij hoort. De recepties 
waren superleuk we hadden een hele 
leuke club van prinsenparen, narrinnen 
en jonkers. 

Ik kan terug kijken op een super leuk 
carnavals seizoen. Het was in 1 woord 
“geweldig”.

Graag wil ik Prins Peter en Prinses Esther 
bedanken voor het geweldige jaar als 
prinsenpaar. Ook wil ik de adjes en derkes 

bedanken want zonder hun waren we 
natuurlijk nergens. Maar natuurlijk 
de vereniging niet te vergeten, het 
was geweldig en bedankt voor deze 
tijd.

Groetjes (ex) narrin Manon
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Meer dan 10.000 M² en gratis parkeren Lagenheuvelstraat 11 Volkel 0413 272 914  www.coppenswarenhuis.nl

Kom naar onze 1500 m2 megastore

Ga voor gemak! www.coppenswarenhuis.nl

Kijk voor de extra en 

actuele openingstijden 
op onze site

carnaval

Wij wensen Wiljan, Carmen 

en Charles 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
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PrinsEnBaL 2018
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• 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. 

 

 

 

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.

- Het bieden van geborgenheid - 

- Aanmoediging -
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LimBUrGs soErvLEisJ vur unne goeie boijum

ingrediënten
1 kilo runderlappen, 2 grote uien,
3 kruidnagels, 2 theelepels suiker,
1 kopje azijn, 1/2 of 1 kopje water 
of bruin bier, peper en zout
2 of 3 eetlepels (appel)stroop
1 plak peperkoek, boter.

Zuurvlees is een Limburgs 
streekgerecht, dat wordt bereid 
met paarden- of rundvlees. 
Zuurvlees lijkt op stoofvlees 
en hachee. De naam komt van 

het vooraf marineren van het vlees in azijn. Maar de smaak is, in tegenstelling tot 
hachee, zoet. Het zuur van de azijn wordt namelijk ruimschoots gecompenseerd door 
de toevoeging van peperkoek en stroop. Zuurvlees wordt in zowel Nederlands als 
Belgisch Limburg gegeten, veelal bij frieten of aardappelpuree. 

Bereiding
Het vlees, eventueel een nacht gemarineerd in azijn, in kleine blokjes snijden en in 
boter aanbakken. Uien in stukken snijden en even mee laten fruiten. Daarna de rest 
van de ingrediënten erbij doen, behalve de stroop en de peperkoek. Laat het in twee 
uur gaarstoven. Op het einde de stroop erbij doen en eventueel teveel vocht wat 
inkoken. Voor het opdienen kan er nog peperkoek bij gedaan worden, dit bindt het 
geheel nog extra.

varkensknuffel (ziekenbezoek)
 

- Het bieden van troost -

- Het bieden van geborgenheid - 

- Aanmoediging -

- Het tonen van begrip -

- Het delen van emotie -

- Uiting van blijdschap -

- Acceptatie -

- Bevestiging van een vertrouwensband - 

- Begroeten of afscheid nemen -

Wat een knuffel kan betekenen:

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

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

Na aanmelding zal het 
Prinsenpaar samen met hun 
Adjudanten contact met u, of 
met de te bezoeken persoon, 
opnemen om een afspraak te 
maken.
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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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wist u dat...
Prins Wiljan in een bierbrouwcafe in 

Scheveningen stage en 
vakantiewerk heeft gedaan.

wist u dat...
Prinses Carmen beter niet kan

tanken. Ze presteerde het 2x in 
korte tijd om een dieselauto vol te 

gooien met benzine.

wist u dat...
Het prinsenpaar goed kan poetsen. 
Zo goed dat de lamp boven op de 

WC-pot viel en daardoor de wc 
kapot en niet meer bruikbaar was.

wist u dat...
Prins Wiljan bij de 4-daagse feesten 

een keer in de bak heeft 
gezeten voor het voeren van een 

broodje hamburger aan een 
politiepaard. 

wist u dat...
Prinses Carmen aan paaldansen 

heeft gedaan!

wist u dat...
Het prinsenpaar samen eens een 
mensenleven heeft gered toen ze 

’s nachts naar huis reden. 

wist u dat...
Het prinsenpaar vaak hun sleutels 

kwijt zijn. Dus als er iemand tijdens 
carnaval sleutels vindt, graag dan 
inleveren bij de Prins en Prinses. 

Het zijn waarschijnlijk hun sleutels.
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CARNAVAL 2019



Carnavalsvereniging 
“De Verkuskoppe”
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FFFiii jjjnnneee   
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!!!    
DDDaaattt   
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   dddaaannnssseeennn   
   oooppp   tttaaafffeeelll    

   mmmeeettt      
ooonnnzzzeee   

ppprrriiinnnssseeesss   
   LLLiiinnnaaa   

!!!       BBeettaaaallbbaaaarr  
mmaaaattwweerrkk  vvoooorr  eellkkee  

iinntteerriieeuurrwweennss  

bezoekerscentrum

De KUILEN

en

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

Valkweg 11

5451 PX  Mill

T 0486-431224

E info@bezoekerscentrumdekuilen.nl

Bezoekerscentrum de Kuilen/ De Valkhoeve Mill

Vernieuwde
Hapjes

Hapjes

Geert De Veer

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

Jeugdcarnavalsvereniging 
“De Verkuskôpkes”
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Jeugdcarnavalsvereniging 
“De Verkuskôpkes”
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Boerenbal en

Boerenbruiloft
2018
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  We hebben het nog een keertje over gedaan!!

Van Marga Nooijen kregen we een appje of ze op korte termijn een kopje 
thee mocht komen drinken, dit doen wij weleens vaker (onze zonen zijn  
vrienden) dus een datum werd vastgesteld.
De bewuste avond thee gezet en daar kwam ze…..Henk Selten was 
erbij…huh!!

In gedachten thee ingeschonken en ik kwam tot de conclusie, die 
willen iets van ons, niet alleen een kopje thee. Vele blikken naar 
Wichard geworpen en ik zag hij had het ook door en ja al gauw werd 
de vraag gesteld willen jullie “Boerenbruidspaar” zijn. Oeps daar 
moeten we even over nadenken. Een paar dagen hadden we daar de 
tijd voor. Deze dagen hebben we daar goed voor gebruikt en unaniem 
besloten om deze vraag positief te beantwoorden.
En nu geheimhoudingsplicht. 
Onze Dennis was thuis toen Marga en Henk op bezoek waren en 
vermoedde iets, daar hadden we een moeilijke kluif aan om hem 
op andere gedachten te brengen en hij werd ook nog geholpen door 
vriend Koen Nooijen.
 

De tijd van geheimhouding duurde lang. eindelijk kwam de 
confrontatie met de getuigen Matt en Ellen Straatman en de 
boerencommissie. Blij dat Matt en Ellen onze getuigen willen zijn. 
Gelukkig, we kunnen het met iemand delen. Deze avond was 
zeer gezellig en de Schrobbeler liet zich goed smaken. Maar nog 
steeds mochten we niets in Langenboom laten merken. Dit viel niet 
altijd mee en zeker niet op donderdagavond bij de repetitie van 
muziekvereniging “Amicitia”
 
Toen Prins Peter en Prinses Esther met hun narrin Manon uit 
kwamen kregen wij nog meer zin in de carnavalsdagen, Prins en 
Prinses zijn een gezellig paar en ook lid van muziekvereniging 
“Amicitia” en narrin Manon is de dochter van onze getuigen. Het 
carnavalsseizoen kan niet meer stuk. Voor “Amicitia” ook niet want 
die kregen het onverwachts erg druk.

En dan is het zover het “Boerenbal” erg spannend, wat vinden de familie, 
vrienden, buurtgenoten en kennissen ervan. Zijn ze verrast of…………bijna 
niemand had het geraden bij het “rad van fortuin”. Gelukkig was iedereen 
enthousiast. De avond was zeer gezellig en ging bij ons thuis tot in de late 
uurtjes door.
Volgende dag een interview met de LOM en foto’s maken bij “de Hinde”. Het 
was erg koud tijdens het foto’s maken maar ze zijn prachtig geworden.
Bij de Krasse Knorre zitting waren we uitgenodigd, en ook bij het 
Steunpunt. Dit waren leuke en gezellige middagen.
Op zaterdag wordt de carnaval geopend met een dienst in de kerk, van 
daaruit naar de sleuteloverdracht in Mill, en daarna kan het los!

Ex BoErEnPaar wiCHarD 
 En mariëLLE vErstEGEn
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De maandag van de carnaval “de Optocht”
Er kwam een mooi rijtuig voor gereden, getrokken door een gemotoriseerd 
paard, dit was ons vervoermiddel tijdens de carnavalsoptocht. Georganiseerd 
door onze buurtschap “De Hoge Steen” vele buurtgenoten waren erbij 
aanwezig en samen vormden we een mooi onderdeel in de optocht. Na de 
optocht hebben we nog een tijdje doorgefeest bij ons thuis. Erg gezellig!!

De trouwdag breekt aan!
Al vroeg staat de boerencommissie op de stoep en al snel volgt de fotograaf. 
Met het gezin poseren voor mooie foto’s. Ondertussen komen alle gasten 
aan. De tijd breekt aan om in stoet te vertrekken naar de trouwlocatie, 
er komt een oude tractor met versierde aanhanger voor rijden met als 
chauffeur onze Dennis. Wat een verrassing.
We vertrekken en al gauw, bij de intir van de buren, sluit 
er een prachtig muziekgezelschap aan, afgevaardigden van 
muziekvereniging “Amicitia”. Wauw geweldig de bruiloft kan nu al 
niet meer stuk. De hele tocht naar d’n Bens maakten ze muziek, 
ondertussen een paar stops gemaakt om de kelen te smeren.
Bij d’n Bens aangekomen kon de trouwerij beginnen, nou nog de 
vraag wie is de trouwambtenaar, er werden lootjes getrokken en 
Rob Buts en Marieke Bardoel waren de gelukkige. Ze waren er 
geknipt voor. Nou laat de bezwaren maar komen en die waren er 
ook voor de getuigen Matt en Ellen toen deze allemaal weg gewerkt 
waren kon eindelijk het trouwen beginnen. De ringen aan de 
vingers geschoven en de handtekeningen gezet. Daarna werden er 
nog voordrachten gedaan “overweldigend”.
Na dit alles hadden we wel honger gekregen dus op naar het 
stamppottenbuffet, dit lieten we ons wel smaken.
Daarna nog vele handen geschud en zeer veel cadeau’s 
in ontvangst genomen. Hierop volgend was er nog een 
gezellige feestavond maar helaas aan alles komt een eind. 
De boerenbrulloft en tevens carnaval 2018 staat geboekt als 
“grandioos” voor ons.

Iedereen willen wij bedanken voor deze geweldig tijd.  
Speciaal onze getuigen Matt en Ellen, de boerencommissie, 
de carnavalsvereniging, muziekvereniging Amicitia, familie, 
vrienden, buurtgenoten en buurtschap De Hoge Steen en verdere 
bekenden.

Dankzij jullie staat carnaval 2018  in ons geheugen gegrift!!

boer Wichard en boerin Mariëlle
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Nog even en dan gaat het Carnaval 
weer van start! 

Dan zal ik als burgemeester van Mill 
en Sint Hubert met veel plezier en 
vertrouwen de sleutel overhandigen 
aan het 57e prinsenpaar van de 
Verkuskoppe.
Vanaf dat ogenblik zal Prins Wiljan 
gedurende de carnavalsdagen 
heerser zijn over het 
Verkuskoppenriek tezamen met 
zijn Prinses Carmen en nar Charles 
en ben ik vanaf datzelfde moment 
gewoon burger! 

Ook voor Jeugdprins Boas, 
Jeugdprinses Lina en Jeugdnar Guus 
breekt dan een fantastische tijd aan; 
een paar dagen heerlijk de 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 de 
vastelaovend zijn al even aan de 
gang; heel veel vrijwilligers zijn druk 
bezig 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 
2019 een fantastisch carnaval van 
zullen maken

Ik kijk uit naar de carnaval. Dat het 
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 1 en 2 
maart en tijdens de dagen daarna

Antoine Walraven
Burgemeester van Mill en Sint Hubert,

Onderdaan en inwoner van het 
Verkuskopperiek

Op zaterdag 5 januari was het dan 
zover, het nieuwe Boerenpaar met 
hun getuigen en de Superverkuskop 
werden bekend gemaakt. 

Tijdens deze gezellige avond werd 
eerst de Superverkuskop bekend 
gemaakt: Piet van der Ven.
Nadat hij zijn welverdiende 
onderscheiding en de nodige 
felicitaties in ontvangst had 
genomen, werd de avond voorgezet 
met het Rad van Fortuin.

De nodige hints konden verdiend 
worden en ook een meet en greet. 
En zo werd het bij het publiek 
steeds duidelijker wie het nieuwe 
Boerenpaar en de getuigen zouden 
worden. 

Om half elf verschenen ze onder 
hun eigen muziek. Grad van Frans 
van Grad en Francien van Anna van 
Kesse Driekes als boerenpaar en 
hun getuigen Sjaak van Martinus 
van Tienen en Gerrie van Anna van 
Gerarda. Daarna barstte het feest 
los met DJ Jack. 

op dinsdag 5 maart wordt 
het boerenbruidspaar in het 
onecht verbonden bij 
Cafe d’n Bens. 
 
iedereen is van harte welkom!

Boerenbal 2019

Woordje van de Burgemeester
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Grad van Frans van Grad 
en 

Francien van Anna van Kesse Driekes

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;

Sjaak van Martinus van Tienen 
en

Gerrie van Anna van Gerarda

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 5 maart 
2019 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:
Dorpstraat -  Acaialaan -  Esdoornlaan 

- Magnolia - Wilgenlaan- Heideweg 
- Streepgraniet- Zandsteen - Basalt - 

Streepgraniet - Heideweg - Espenstraat - 
Dominicanenstraat

We genieten nou nog efkes van onze 
verlovingstied, maar hopen jullie allemoal 

te zien op onze brulloft.

 Wij hebben er heel veul zin in!!

  Kartje kopen bij:
  Marga Nooijen    
  Berkenlaan 23

  5453 KD Langenboom 
  tel. 0486-432356

 Wij hebben ja gezegd...
    wij goan trouwe!

Grad van Frans van Grad    &   Francien van Anna van kesse driekes

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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Voor al uw voorkomende loonwerkzaamheden!

 

 
 
 
 

 
Wenst alle "Verkuskoppe"  

hele fijne carnavalsdagen toe.  
 

 
 

 
 

Merken in ons 
City Resort:

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

Des Werelds restaurant 

CITY 
RESORT

MILL
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oPtoCHt 2018
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ROIJENDIJK LICHT & GELUID DE CREATIEVE PARTNER VOOR UW EVENEMENTEN!
06-46 28 14 30      INFO@R-LG.NL      WWW.R-LG.NL

AL(LICHT) LEVEREN WIJ GELUID!
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PronKzittinG 2018
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Cuijk | Wijchen | Wanroij | Heesch | Boekel
info@oovb.nl  | www.oovb.nl

service.

M +31 (0)6 23 20 50 47

T   +31 (0)486 43 17 27

E wil@vkservice.nl

Dellenweg 18

5453 RB  Langenboom

Netherlands

Service en onderhoud in metaal en techniek

Wil van Katwijk

service.

M +31 (0)6 23 20 50 47

T   +31 (0)486 43 17 27

E wil@vkservice.nl

Dellenweg 18

5453 RB  Langenboom

Netherlands

Service en onderhoud in metaal en techniek

Wil van Katwijk Voor al uw reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden 
van uw machines

Ook voor het lassen van 
staal, RVS en aluminium

VK Service
Dellenweg 18
5453 RB  Langenboom

M 06 23 20 50 47
T   0486 43 17 27
E wil@vkservice.nl
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KrassE KnorrE 2018
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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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Jeugdprinsenbal
2018
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Samen met ex-prinses Daphne en ex-narrin Neeltje 
heb ik een onvergetelijke carnaval gehad! Ik vond het 
elke keer een feest als we uitgenodigd werden. Het 
prinsenbal was erg spannend. De optocht was voor mij 
het absolute hoogtepunt, maar ook het biggenbal, op 
school met de kinderoptocht en het scoutingbal en 
de sleuteloverdracht vond ik erg leuk! Ik heb er van 
genoten!

Groetjes ex-prins Jens

En dan tot slot voor de allerlaatste keer onze lijfspreuk!

Confetti hier, confetti daar

Wij vieren carnaval dit jaar

CarnavaL 2018

Ik heb als prinses, samen met ex-prins Jens en ex-narrin 
Neeltje een super leuk carnavalsjaar gehad. Vanaf het 
moment dat ik gevraagd werd tot het moment dat we alweer 
af moesten treden. Ik vond alle activiteiten leuk, maar het 
leukste vond ik het prinsenbal, waar we overladen werden 
met snoep en andere cadeautjes en de sleuteloverdracht 
in Myllesweerd, waarbij we allemaal een opdracht moesten 
doen samen met de andere jeugdhoogheden uit de 
gemeente.

Groetjes ex-prinses Daphne

Ik zei meteen ja toen ze kwamen vragen of ik Narrin wilde 
worden. Ik stond helemaal te trillen, zo leuk vond ik het. 
Maar het moest nog wel even geheim blijven. Bij opa en oma 
paprika had ik het bijna verraden toen we een potje scrabble 
speelden. Ik kreeg namelijk de slappe lach toen opa het 
woordje nar neerlegde.

De onthulling was ook erg spannend! Toen ik met alle 
ballonnen uit de doos was gesprongen vroegen ze me wie 
mijn vader en moeder waren, waarop ik antwoordde; “mijn 
moeder heet mama en mijn vader heet papa, ha ha.”

Daarna hebben we alleen maar leuke dingen gedaan. Ik vond 
het allemaal kei leuk!

Groetjes ex-narrin Neeltje

Voor ons zit het er nu weer op, maar wij wensen prins Boas, 
prinses Lina en nar Guus met hun gevolg net zo’n leuke 
carnavalstijd toe als die wij hebben gehad!
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Tel. +31 (0)6 196 601 10
Web. www.divhal.nl  |  Langenboom

Verf & Non-Paint

Persoonlijke 
beschermingsmiddelen

Valbeveiliging

Werkhandschoenen

Trappen | Ladders | Steigers
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Jeugdpronkzitting
2018
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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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EFFE voorstELLEn
De Jeugdhoogheden

Prins  Boas
Zoon van Dimitri van Hal en 
Marlein Vanhees, broer van 

Nova, wonend aan de Populier in 
Langenboom

Prinses Lina
Dochter van Peter en Esther 

van Schijndel, zus van 
Oscar en Felix, wonend aan 

de Langenboomseweg in 
Langenboom

Nar Guus
Zoon van Sander en Bianca 
Hendriks, broer van Fleur 
en Mart, wonend aan de 

Gasthuisstraat in Langenboom

Wat zijn de 3 leukste carnavalsactiviteiten? 
Prins Boas: Ons eigen prinsenbal, receptie en op de 
carnavalswagen staan. 
Prinses Lina: Bovenop de carnavalswagen, 
sleuteloverdracht en jeugdpronkzitting. 

Vertel eens iets over jezelf wat nog niemand weet?
Prins Boas: Mijn lievelingsdier is een stokstaartje.
Nar Guus: Dat ik de hele dag en nacht een smile op 
mijn gezicht heb gehad nadat ik was gevraagd om 
nar te worden.

Waar ga je heen als je in de tijd kon reizen? 
Prinses Lina: Naar de kleine ik. 
Nar Guus: Naar het jaar 2050 om te kijken hoe het 
hier dan uit ziet. 

Welke superkracht kies je en waarom? 
Prins Boas: Dan kies ik voor uitrekbaar zodat ik op ‘t 
veld nog sneller ben.
Prinses Lina: Onverwoestbaar. Dan voel je geen/ 
minder pijn. 
Nar Guus: Superman, want ik zou wel een 
keertje rond de wereld willen vliegen. 

Als je iets mocht veranderen in 
Langenboom wat zou dat zijn? 
Prinses Lina: Dat er een 
kledingwinkel zou komen. 
Nar Guus: Dat d’n Bens niet 
weg gaat.

Wat is het grappigste wat je ooit hebt 
meegemaakt? 

Prins Boas: Dat ik in de rij stond voor een 
handtekening van Luuk de Jong en ik aan hem 

vroeg of hij door mijn haar wilde wrijven. 
Prinses Lina: Ik maak elke dag wel grappige 

dingen mee, ik weet zo niet welke het grappigst 
is. 

Wat zou je opgeven:
Snoepen, sporten of carnavallen? 

In koor: Het snoepen!

Als je een dag met iemand zou ruilen met wie 
zou dat zijn? 

Prinses Lina: Met Katy Perry. 
Nar Guus: Giel van Stuk TV.

Wat zijn de 3 leukste dingen aan jou? 
Prins Boas: Lief, knap en snel.

Prinses Lina: Mijn lach, haar en 
mijn doorzettingsvermogen. 

Wat is leukste aan jeugdheerser 
zijn? 

Prins Boas: Dat je veel mag feesten!!
Nar Guus: Alles!! Maar vooral samen 

een feestje bouwen! 
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Nieuwbouw, verbouwingen en renovatie, alle timmer- en 
metselwerkzaamheden, levering van alle bouwmaterialen en officieel dealer 

Fakro dakramen. 

Jeugd proclamatie
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Ten 11de

Ten 10de

Ten 9de

Ten 8ste

Ten 7de

Ten 6de

Ten 5de

Ten 4de

Ten 3de

Ten 2de

Ten 1ste

Jeugd proclamatie

Verkuskoppe geen paniek,
Wij biggen kunnen doorzakken en zijn de volgende dag 
niet ziek.

Vorig jaar liepen papa en mama aan kop,
Als jeugdprinses loop ik dit jaar voorop.

Het kleinste mannetje van groep 7,
Maar met mij als nar gaan jullie wat beleven.

Ons pap en mam op de prinsenwagen was om te proberen,
Kijk naar ons wij zullen het jullie eens leren.

Vertellen dat ik hou van voetbal, gitaar en fortnite,
Doe ik hier nu in de spotlight.

Na scouting en muziek maken op de klarinet,
Heb ik met de dansmariekes heel veel pret.

Ik voetbal, dynamic en overleef bij scouting Langenboom,
Daar ben ik al gek, meer hier kom ik echt op stoom.

Ik hoef er nu niet meer omheen te draaien,
Ik mag net als pap met de scepter zwaaien.

Alle kinderen van ‘t Stekske op een rij,
Wel achter ons want voorop gaan wij.

Laat ook de gemeente in Langenboom woningen de grond uit knallen,
Zodat wij hier over 22 jaar nog steeds kunnen carnavallen.

Hoe onze dansmariekes dansen dat is niet mis,
Wij doen deze carnaval met z’n allen de swich.

Jeugdprins Boas, Jeugdprinses Lina 
en Jeugdnar Guus 

                                      

Lijfspreuk:

Geen Verke blijft deze carnaval thuus, 

met prins Boas, prinses Lina en nar Guus!

57



 

sCoUtinGBaL
vrijdag 15 februari
voor alle jeugd van 

Langenboom in 
de tweesprong 

aanvang 18.30 uur

JEUGDPronKzittinG 
zondag 17 februari

zaal D’n Bens 
open om 13.00 uur 
aanvang 13.30 uur
iedereen is welkom

sCHooLCarnavaL
vrijdag 1 maart

door basisschool ‘t Stekske 
tijdens de schooluren

wist je dat:  

Wij volgend jaar ons 

22 jarig jubileum feest 

hebben!  

CarnavaLsoPtoCHt
maandag 4 maart
Aanvang 14.00 uur

KinDErCarnavaL
zondag 3 maart 

Aanvang 16.00 uur
Zaal D’n Bens
Leuke middag 

voor jong en oud

FEEst in DE wis
maandag 4 maart

voor alle jeugd
Van 15.00 uur
tot 19.30 uur

 sleutelteruggave
omstreeks
18.00 uur

JEUGDraaD

Dennis Lammers
nils van der Linden
Krijn Loeffen
Fien van Els
rimke verbeek
Kay Jacobs
Lyanne arts
Lieke van Dijk
resa Kuijpers
Kevin nooijen
Daantje wijdeven
Cas thelosen
Luna van Hal
stan selten
sjuultje Klaus
isa van de vorle
Daan van Leuken

 JEUGDsLEUtEL
ovErDraCHt mEt  

aansLUitEnD FEEst
vrijdag 1 maart 

Aanvang 18.00 uur 
in Tent Landschapspark

GEBEDsDiEnst
zaterdag 2 maart
met carnavalstintje

voor iedereen
Aanvang 18.30 uur

Kerk van Langenboom

DansmariEKEs

Lina van schijndel
Evy verhoeven
nicol Keijzers
Luz Huibers

PROGRAMMA JEUGDCARNAVAL
DE VERKUSKÔPKES
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Espenstraat 2a  |   5453 JX Langenboom   |   06 - 53 72 04 63
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