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Voor u ligt een bijzondere versie van de
carnavalskrant van carnavalsvereniging
De Verkuskoppe.
Een bijzonder jaar waarbij dit jaar
alleen onze jeugdhoogheden zijn
uitgekomen. Hierdoor zal het een
carnavalskrant worden waarin
alleen de jeugd centraal zal staan.
Namens de carnavalsverenigng is
mij dan ook gevraagd om vanuit de
jeugdcommissie De Verkuskôpkes een
welkomstwoordje te schrijven.
Vorig jaar hebben we een knallend jubileumjaar gehad en hebben we
inmiddels afscheid genomen van ex-jeugdprins Dennis, ex-jeugdprinses
Evy, ex-jeugdnarrin Isa, ex-jeugdadjudant Kanye en ex-jeugdhofdame
Rimke. Wat hebben zij geknald en gefeest als voormalige jeugdheersers
van Langenboom. 22 jaar De Verkuskôpkes bracht ook 2 jubilarissen met
zich mee. Bets de Klein met 22 jaar lid van de jeugdcommissie en Bianca
Hendriks met 11 jaar lid van de jeugdcommissie. Wat zijn wij blij met deze
2 kanjers en hopelijk kunnen wij ze over 11 jaar wederom in het zonnetje
zetten!
Dit jaar maakte corona het ons niet makkelijk, waardoor het tot het
laatste moment spannend was op welke manier onze jeugdhoogheden
zouden uitkomen. Het creatief brein was gelukkig volop aanwezig en
na een spannende uitzending van “The Masked Singer/ Dancer - special
Verkuskôpkes editie” waren ze daar dan eindelijk! Jeugdprins Stan,
jeugdprinses Resa en hun jeugdnarrin Evy.
Op 7 februari is voor ons het carnavalsseizoen pas echt begonnen en
zullen we geheel coronaproof carnaval blijven vieren. Met versierde tuinen,
online hossessies en met mooi weer kan er mogelijk een versierde fiets
voorbij uw huis in Langenboom komen. Wij hopen dat deze carnaval
een start kan zijn, waarbij we hopelijk uit kunnen kijken naar een
zomercarnavalsfeest voor alle jeugd van Langenboom.
Met dit in het achterhoofd wens ik jullie allen een fijne carnaval met een
mooie polonaise in uw woonkamer!
Allemaal veel leesplezier en blijf samen genieten van carnaval, dan doen
wij dat ook.
Marijn Verheul
Jeugdcommissielid van De Verkuskôpkes
C.V. De Verkuskoppe

JUBILEUMFEEST
De Verkuskôpkes 22 jaar
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Vorig jaar oktober was het voor ons een spannende tijd. We
waren gevraagd of we de nieuwe jeugdhoogheden van de
Verkuskôpkes wilden worden.
Gelukkig hoefden we daar niet lang over na te denken.
10 november was het het dan eindelijk zover. We kwamen
tevoorschijn als prins Dennis, prinses Evy, en narrin Isa! En
als verassing kwamen adjudant Kanye en hofdame Rimke
er ook nog bij!
Het werd een top tijd.
In het carnavalsweekend hebben we de sleuteloverdracht
gehad en ook een super leuke optocht.
Wij mochten het 22-jarig bestaan van de Verkuskôpkes mee
maken op een bijzondere manier, de receptie waar veel
mensen ons kwamen feliciteren en nadien nog een feestje.
Dit was erg leuk.
Wij willen ook prins André en prinses Lenny bedanken voor
het toffe filmpje waar wij zo maar een rol in kregen, het was
super tof…
Voor ons zit het erop, maar wij hopen dat de nieuwe
jeugdhoogheden net zo veel plezier gaan beleven als wij.
Geniet ervan want de tijd vliegt voorbij.
En dan voor de laatste keer onze lijfspreuk:

Hop hop gas erop!
22 jaar verkusstal op z’n kop

Groetjes van
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ex-jeugdprinses Evy
ex-jeugdnarrin Isa
ex-jeugdadjudant Kanye
ex-jeugdhofdame Rimke
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Ik prins Stan d’n Urste en ik, prinses Resa
maken bij de gratie van narrin Evy ,
onze raad van 14 en onze dansmariekes het volgende bekend:
Ten elfde
Ff geen tennisracket of tafeltennisbatje in de hand,
ondanks corona leven we toch in carnavalsland!
Ten tiende
Volleybal bij Vollan en Fast is mijn ding,
maar nu vier ik carnaval waarbij ik dans en swing.
Ten negende
Dit jaar ga ik niet op de latten,
maar zal ik in mijn narrinnenjurk van het scherm spatten.
Ten achtste
Met ons drieën wordt het een dolle boel,
we zullen veel hossen vanuit onze luie stoel.
Ten zevende
De Xbox zet ik aan de kant,
vanaf nu draag ik vol trots de scepter in mijn hand.
Ten zesde
Met potloden en stiften teken ik er op los,
maar dit jaar ruil ik ze in voor feest en gehos.
Ten vijfde
Bij de scouting en Vollan heb ik veel plezier,
maar als narrin is mijn plekje nu even hier.
Ten vierde
Met zijn allen gaan we achter het scherm tekeer
en iedere keer melden wij ons weer.
Ten derde
Carnaval vieren zit bij mij in het bloed,
met mijn ouders als oud prinsenpaar weet ik dan ook precies hoe het moet.
Ten tweede
Met mijn vriendinnen zit ik al jaren bij de raad,
samen met de Verkuskôpkes maken wij het lekker laat.
Ten eerste
We hopen met de Verkuskôpkes op een mooie tijd,
carnaval is tenslotte een feest van de gezelligheid!
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Jeugdprins Stan
zoon van Erik Selten en
Maidy Willems, broer
van Tim, wonend aan de
Walnoot in Langenboom

Jeugdprinses Resa
dochter van Marc Kuijpers
en Daniëlle Schuijffel, zus
van Sam, wonend aan de
Wilgenlaan in Langenboom

Wat eet je het liefst met carnaval?
Prins: friet met frietsaus en een frikandel
Prinses: tijdens het hossen en feesten is een zakje
chips en snoep altijd erg lekker!
Wat is de favoriete carnavalshit?
Prins: Springen Nondeju van Snollebollekes
Prinses en narrin: Springen van zanger Kafke
Hoe was je vorig jaar verkleed met carnaval?
Prins: als marinier
Narrin: als snoepje
Wat is jouw hobby?
Prins: gamen, tennissen, tafeltennissen en afspreken
met vrienden
Prinses: volleyballen, tekenen, bakken en gitaar en
ukelele spelen.
Wat wil je later worden?
Prinses: iets met creativiteit of bakken en koken
Narrin: kok
Wat is het leukste vak op school?
Prins: Engels
Prinses en narrin: gym

Jeugdnarrin Evy
dochter van Jessy en Petra
Hendriks, zus van Janne en
Wouter, wonend aan de
Bergkristal in Langenboom

Wat is je favoriete vakantieland?
Prins: Frankrijk
Narrin: Ibiza
Wat is je lievelingskleur?
Prinses: licht roze, mint groen en bosgroen
Narrin: geel en lichtblauw
Wat is je lievelingsdier?
Prins: een leeuw
Prinses: Een hond en de liefste hond is onze hond
Puk.
Wie is je favoriete vlogger?
Prins en prinses: StukTV
Narrin: Dylan Haegens (Hey mensen.....:) )
Wat wens je iedereen toe deze carnaval?
Prins: maak er ondanks corona toch een leuke tijd
van en feest lekker vanuit thuis met ons mee!
Prinses: ik wens in dit bijzondere jaar voor
iedereen een aantal leuke activiteiten waar we
samen veel lol kunnen hebben.
Narrin: dat iedereen, ondanks corona, toch veel
plezier heeft!
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