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 JAARVERSLAG CV DÖRPER KUUS 2018/2019 
 
 
Na de jaarvergadering van 7 november 2018 is de samenstelling van het 
bestuur en raad als volgt: 
 
 
Bestuur: 
Dagelijks bestuur:     

Voorzitter     Eric Hanssen  
Penningmeester    Chris van Dijk 
Secretaris     John Manders 

 
 
Leden: 
 Vice voorzitter    Leon van Heugten 

Peter Thijssen 
       Mark Peters 
       Jeu Hermans 
       René Thijssen 
       Femke van Looijen 
 
 
Raad: 
 Vorst      Matje Maessen 
 Prins      Frank d’n 1e (Frank Bouten) 
 Adjudant     Jeroen Thijssen 

Leden      Yvo Engels 
       Roel van Dijk 
       Marc Cappetijn 
       Bas van Hees 
       Jeroen Bos 
       Harry Fleuren 
       Marc Hanssen  
       Chris Fleuren 
       Frank van Dijk 
       Luc Draak 
       John Manders 
       Daan van Looijen 
       Patrick Geurts 
       Koen Meeuwis 
       Dayenne Ritter 
       Demy Ritter 
       Annick Coenen 
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Donateurskaarten 
  
De verkoop van donateurskaarten is nog steeds een welkome bron van inkomsten 
voor onze vereniging. Dit jaar weer redelijk stabiel gebleven qua aantal verkochte 
kaarten.  
 
 
Kuuzekalender  
 
Alle activiteiten van onze vereniging in het seizoen 2018/2019 werden weer vermeld 
op de kuuzekalender en huis aan huis in Helden verspreid.  
 
 
Liedjesmiddag 25 november 2018  
 
Ook dit jaar kan CV de Dörper Kuus terugkijken op een in alle opzichten fantastisch 
geslaagde liedjesmiddag, Die gehouden werd op zondagmiddag 25 november in de 
fantastische ambiance van The Apollo. 8 prachtig uitgedoste groepen traden tegen 
elkaar in het strijdperk en zorgden ervoor dat het in groten getale opgekomen publiek 
zich geen moment hoefde te vervelen en volop mee kon zingen. Alle groepen 
brachten hun schlagers 2 keer ten gehore onder de deskundige leiding van 
presentator Bas van Hees. Daarna werden de zaalstemmen opgehaald en trok de 
jury zich terug voor de moeilijke taak om een winnaar te kiezen uit al dat moois. 
Voordat de uitslag bekend werd gemaakt, was het nagels bijten van de zenuwen. Het 
nivo lag zo dicht bij elkaar dat iedereen (terecht) het idee had om grote wisselbeker 
mee naar huis te nemen. Uiteindelijk was het grote moment aangebroken en werd de 
groep “Merge wèr” met hun schlager “Dao isse toch de optoch” tot winnaar 
uitgeroepen. 

Als winnaar van de presentatieprijs kwam dit jaar de groep “Fris e-wig” met de 
schlager “Maak Kabaal”. uit de bus. Een fantastische tweede plaats was weggelegd 
voor “Fris e-wig” met de schlager “ Maak Kabaal” en “Gijse-mét” ging met hun “Wat 
un laeve” naar huis met een zeker niet mindere derde plaats. 

Natuurlijk willen we alle deelnemers hartelijk danken voor hun deelname, het was 
weer een onvergetelijke middag, Super!!! 

Een speciaal woord van dank voor The Apollo die deze happening mede mogelijk 
heeft gemaakt. Stefan en personeel bedankt, het was zoals gewoonlijk weer top!! 
Natuurlijk ook een speciaal woord van dank aan alle deelnemers. Super wat jullie 
hebben gepresteerd, bedankt hiervoor!!! 

 
Jeugdprins oetkome 19 januari 2019 
 
19 januari stond bij de Dörper jeugd al een tijdje in de agenda, het uitkomen van de 
nieuwe jeugdprins van Helden is elk jaar weer een grote happening, dus ook dit jaar. 
Voordat de nieuwe heerser en adjudant bekend gemaakt konden worden werd er 
afscheid genomen van prins Tren I en adjudant Guus. Zei spraken hun jeugdige 
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volgers nog een laatste keer toe en daarna werden ze ontdaan van hun 
waardigheden. Zowel Tren als Guus zullen komend jaar bij de jeugdraad van 11 
komen.  
De spanning in de zaal werd vanaf dat moment al een beetje opgevoerd de 
presentatoren waren opzoek naar een nieuwe prins hiervoor was de Dörper jeugd 
geïnterviewd en op groot scherm was te zien wat hun antwoorden waren. Na 2 
rondes bleven er 3 kandidaten over, deze kregen op het podium nog elke vragen, 
toen de vraag 'Wat is je lievelingskleur?' kwam werd door de kandidaten groen 
geantwoord. Dit kan in Dörp natuurlijk niet! Dus de presentatoren zochten verder 
naar een goede prins. Gelukkig kwam achter in de zaal uit het niets de “kop” binnen 
met daar onder de nieuwe prins van 2019. Op het podium aangekomen ging de kop 
omhoog en daar stond onze nieuwe prins Rowan (Meerts) d'n 1ste ! Ook zijn adjudant 
Mark (Peeters) werd snel naar voren gehaald en toen ze aangekleed waren ontstond 
er een waar feestje dat nog door ging tot in de late uurtjes. De spreuk van prins 
Rowan en adjudant Mark luidt: Mèt os as fieëstbieëste veurop, zitte wae gans 
Dörp oppe kop! 
 
 
Prinsoetkome 13 januari 2019 

Zondag 13 januari is bij The Apollo Nick d’n 2e (Nick Verstegen) uitgeroepen tot 66ste 

en dus jubileumprins van de Dörper Kuus. Met als lijfspreuk: Dees klump zien wir de 
baas, dus Dörp… gaef gaas! regeert hij dit jaar als Prins over het Dörper Kuuzeriek. 
De middag begon echter met het aftreden van prins Frank d’n 1ste en zijn adjudant 
Jeroen die afgelopen jaar vol overgave samen voorop zijn gegaan in Dörp en 
omstreken. Na het aftreden van Prins Frank d’n 1ste is Frank opgenomen bij de OPD. 
Fris-e-wig, Gijse-mèj en de dansmarietjes voorzagen de middag van extra sfeer, 
waarna het tijd werd voor de onthulling. 
Vorst Matje was op zoek naar iemand die kundig genoeg was om een nieuwe “Kuus” 
te maken waar de prins mee kon regeren. Echter was de vraag of “eine dieke en eine 
dunne” de juiste personen hiervoor waren en of de “Kuus” tijdig klaar was. Tijdens de 
onthulling bleek de “Kuus” echter nog niet aanwezig en is besloten om toch te starten 
met de onthulling van de jubileumprins. Onder luid gejuich kwam Nick onder de “Kop” 
vandaan en benoemd tot 66ste prins. Gelukkig kwamen “eine dieke en eine dunne” 
net op tijd nog de zaal binnen om de “Kuus” te overhandigen. Waarna ZDH Prins 
Nick d’n 2e zijn kameraad Martijn als adjudant koos en het publiek in de zaal voor de 
eerste keer toe sprak.  

Nick Verstegen (24 jaar), in het dagelijks leven werkzaam als software engineer bij 
Actemium in Veghel. Hij is al jaren samen met zijn vriendin Auke Janssen. Je zou 
Nick kunnen kennen als voetballer bij VV Helden of als commissielid bij de 
Jeugdcarnaval in Helden. Daarbij is Nick in 2010 jeugdprins geweest in Helden. 

Adjudant Martijn Teeuwen (25 jaar) werkt bij het Waterschap Limburg. Martijn is elke 
zondag ook terug te vinden op de voetbalvelden, maar dan aan de zijlijn. Martijn was 
in 2010 ook al adjudant van Nick 

Samen zijn ze deze Vastelaovend de kartrekkers van een grote vriendengroep Kiët 
op Klump 
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Als afsluiting van het officiële gedeelte zong Merge wèr, die de dag ervoor nog 
optraden op het P&M liedjesfestival, hun winnende schlager “Dao isse toch de 
Optoch!”. Onder de muzikale begeleiding van DJ Rob van Soest kon het feest 
beginnen en bleef het bij The Apollo tot in de late uurtjes gezellig. The Apollo, 
nogmaals bedankt voor alles. Het was een super dag! 

 
 
Bonte Avonden 7 en 8 februari 2019 & ouderenzitting 9 februari 2019 
 
Op donderdag 7, vrijdag 8 februari én voor het eerst op zaterdagmiddag werden de 
bonte avonden gehouden in ’t Kerkeböske. Na de uitdagingen met de zaalindeling 
het eerste jaar is er dit jaar voor een iets ruimere opzet van de plaatsen gekozen 
waardoor onze (Dörper) artiesten nóg beter bekeken en bewonderd konden worden. 
Ook dit jaar brachten de artiesten van de Zittingsavonden weer prachtige acts op het 
podium van ’t Kerkeböske.  De meeste acts werden verzorgd door Dörper artiesten, 
waar wij als Dörper Kuus uiteraard enorm trots op zijn, aangevuld met de buuts en 
zangacts van buiten Dörpse artiesten. 
 
Na het openingswoord door de Voorzitter brachten Prins Nick d’n 2e en Jeugdprins 
Rowan d’n 1e de bezoekers een woord van welkom en wensten daarnaast ook de 
artiesten veel succes maar ook plezier toe. 
De dansmarietjes van de Dörper Kuus waren al maanden elke week hard aan het 
oefenen omdat er veel nieuwe dames bij waren om ook dit jaar tijdens de zittingen 
weer een leuke dans neer te zetten, hetgeen meer dan goed gelukt is! Daarnaast 
namen we dit jaar afscheid met een zeer groot woord van dank afscheidt van Petri 
Mommers welke de afgelopen jaren de jeugdige meiden super heeft begeleidt. 
De groep Fris e-Wig bracht (wederom) als winnaar van de presentatieprijs hun 
schlager “Maak kabaal” gevolgd door Merge wèr, met hun winnende schlager “dao 
isse toch, de optoch!” 
De act van De Kwaj Leiding van JN Helden speelde zich dit jaar af in de bibliotheek. 
Zij legden o.a. haarscherp de verschillen tussen het papieren en digitale tijdperk uit. 
Uiteraard passeerden enkele “bekende” Dörpers de revue. 
Deze act werd opgevolgd door de eerste showdans van Sportclub Pareja. In het 
drukke trainingsschema van deze danseressen is toch nog tijd gevonden om 
speciaal voor de zittingsavonden van de Dörper Kuus een showdans in te studeren 
genaamd “Vasteloavend ich wil nurgens angers zien”. De grote groep had maar net 
voldoende plaats op het podium maar maakte er desondanks een spetterend 
optreden van! 
De Kompenej stond dit jaar voor het 30e (!!) jaar op het podium en een mooie variant 
bedacht op Dörp Kwis’t. De groep vond dat de kwis toch vooral uit (eenvoudige) 
theoretische vragen bestond en liet zien dat enkele praktisch ingestelde vragen 
eigenlijk niet mogen ontbreken. Zo werd er bijvoorbeeld gekeken wat nou eigenlijk de 
langste straat van ons Sjoeën Helje Dörp is. Over het uiteindelijke antwoord valt 
misschien te discussiëren… 
Naast het 30e optreden van de Kompenej werd good old “Joop van de Knip” nog 
gehuldigd voor zijn 3x11 jubileum als artiest op de Dörper zittingen. 
Van de volgende groep ging menig mannenhart sneller kloppen. De powervrouwen 
van SC Pareja brachten een energieke showdans ten tonele onder de naam 
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“Western vibes”. Het cowboy en indianen verhaaltje werd uitbundig nieuw leven 
ingeblazen. 
Hierna was het de beurt aan “Ich zoe ’t neet weite”. Deze groep bestaat uit een 
gedeelte van de cast van de Dörper Revue. Na de voorstellingen afgelopen oktober 
wilden zij ook graag deelnemen aan de Bonte Avonden. Zij brachten een erg leuke 
mix van zang en actualiteiten ten gehoor. Zo te zien smaakte het naar meer en wij 
als Dörper Kuus hopen ook de komende jaren verzekerd te mogen zijn van een mooi 
optreden van deze energieke samenstelling! 
De buuts werden dit jaar verzorgd door Peter Vaessen als “de gepensioneerde 
aso”(donderdag) en Ger Frenken als ”De zate” (vrijdag). Andy Marcelissen kwam op 
beide dagen als “de sprookjesverteller” de traditionele verhaaltjes in een compleet 
ander daglicht zetten. 
Op beide avonden werd het muzikale intermezzo gebracht door De Geliende wat de 
stemming er geweldig inbracht. Muziekale band Zjwartbroeëd sloot beide avonden 
af, zij speelden carnavals muziek maar dan net even anders en zorgden daarmee 
voor flink wat Joekstenanny! 
Op zaterdagmiddag heeft de Dörper Kuus voor het eerst sinds zeer lange tijd een 
heuse seniorenzitting georganiseerd, speciaal voor de 65+ inwoners van Helden-
Dorp en omstreken. Alle bezoekers werden voorzien van lekker stuk vlaai en een kop 
koffie of thee. Op het programma stonden de Dansmarietjes, ‘Merge Wèr’, ‘Fris e-
wig’, showdansgroep SC Pareja, Ich zoe ’t neet weite! en De Kompenej. Naast de 
eigen Dörpse artiesten kwam buuttereedner Ger Frenken de lachspieren oprekken 
en sloten De Breurkes uit Panningen de middag af. Voor zowel bezoekers als 
organisatie is deze middag erg geslaagd geweest en kijken wij er naar uit om ook 
volgend jaar deze seniorenzitting in het programma mee te nemen. 
De zittingencommissie kijkt met trots terug op een wederom geslaagde editie van de 
Dörper zittingen. Eenieder die hieraan bijgedragen heeft willen wij dan ook hartelijk 
bedanken!  
 
 
Receptie Jeugdprins Rowan d’n 1e op 22 februari 2019 
 
Vrijdag 22 februari was het zover de receptie van jeugdprins Rowan d'n 1ste  en 
adjudant Mark. Rond 19.00 uur werd prins Rowan door de jeugdraad van 11 en Prins 
Nick d’n 2e en zijn gevolg thuis opgehaald met een prachtige Porsche. Snel namen 
Rowan en Mark plaats in de Porsche en reden naar The Apollo om daar receptie te 
houden. Om 19.49 uur werd de receptie geopend en vele bekende, familieleden en 
vrienden waren naar The Apollo gekomen om Rowan en Mark te feliciteren. Rond 21 
uur werd de receptie beëindigd en kon eindelijk het feest beginnen. En wat een feest 
was het, samen met de raad van 11 en de Dörper jeugd werd de zaal helemaal op 
de kop gezet. Helaas werd rond het nachtelijk uur dit feestje beëindigd. Maar uit 
betrouwbare bron hebben we vernomen dat het feest ergens nog wel even is 
doorgegaan. Al met al een geweldige avond voor jong en oud. 
Jeugdcarnaval Dörp det moogse neet misse! 
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Prinsenreceptie Prins Nick d’n 2e op 24 februari 2019 
 
De receptie van Prins Nick d’n 2e afgelopen zondag was weer als vanouds een ware 
happening. In het begin van de middag werden Prins Nick d’n 2e en zijn adjudant 
Martijn samen met Fanfare St. Cecilia afgehaald. Fanfare St. Cecilia bedankt 
hiervoor!  Ook de vrienden en familie van Nick en Martijn waren van de partij. Nick en 
Martijn mochten plaatsnemen in de prachtige gele Ford Mustang convertible van 
adjudant Martijn, waarmee ze in optocht richting onze Kuuzetempel de Zoes werden 
begeleid. 

Na enkele openingswoorden werden de jubilarissen Johan Absil (1x11 ledenorde) en 
Jeu Hermans (1x11 dienstorde) gehuldigd  door het BCL. Na deze mooie 
onderscheidingen kon de receptie beginnen.  

Geleidelijk aan liep Kuuzetempel “De Zoes” helemaal vol tijdens het officiële gedeelte 
van de receptie. Hierna kon het feest beginnen. Precies een week voor vastelaovend 
maakten alle zusterverenigingen met de familie, vrienden, collega’s en bekenden van 
Prins Nick d’n 2e en Adjudant Martijn er een geweldig feest van, waarbij de 
Kuuzetempel weer uit zijn voegen barstte. 

Wederom een schitterende receptie waar Prins Nick d’n 2e en adjudant Martijn nog 
vaak met veel plezier aan terug zullen denken. Frank en personeel, hartstikke 
bedankt, jullie hadden het weer helemaal top voor mekaar! 

Dörp maakt zich op voor een fantastische vastelaovend! 

 
 
Vastelaovend 2019 (1, 2, 3, 4 en 5 maart 2019) 
 
Helje-Dörp heeft er een prachtige vastelaovend op zitten. Vrijdagochtend brachten 
we een bezoek aan basisschool de Fontijn en de Pas waar we getrakteerd werden 
op zang en dans. Aansluitend hebben we een bezoek gebracht aan de dag 
voorziening bij het Kerkeböske. Hier stond een overheerlijke lunch voor ons klaar en 
werd er met de bezoekers een vastelaoves kwis gespeeld. ’s Middags stond onze 
scholenoptocht op het programma. Uiteraard waren ook de jeugdprinsen en 
prinsessen van de basisscholen van de partij en samen met Jeugdprins Rowan 1e en 
adjudant Mark mochten zij plaats nemen op het hoogste schavot van de 
jeugdprinsenwagen in de bonte stoet van creaties. 
 
De machtsoverdracht van gemeente  Peel en Maas was dit jaar voor het eerst buiten 
Panningen. In de Wieksjlaag in Beringe presenteerde de prinsen van Peel en Maas 
zich met een filmpje, waarna de prinsen van alle kernen hun sleutel in ontvangst 
mochten nemen nadat zij nadat hun filmpje positief beoordeeld werd door een 
collega prins.  
 
Zondag trok de grote optocht door de straten van Helden. De deelnemers hadden er 
weer een prachtig verzorgde stoet van gemaakt met een jeugdoptocht die voorop 
ging door de straten van Dörp. 
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Na de optocht waren Prins Nick d’n 2e , Adjudant Martijn en hun gevolg te gast bij 
Kerkeböske waar voor de eerste keer een kindermiddag werd georganiseerd, 
aansluitend trok het hele gezelschap naar The Apollo waar jeugdprins Rowan d’n 1e 
samen met Prins Nick d’n 2e de prijsuitreiking van de kinderoptocht verzorgde. 

JEUGD 
1 1 Niels wilde wereld Niels van de Berg 
1 2 Dörps Gelök Dörper klavertjes veer 

Hierna trok de Dörper Kuus naar de Kuuzetempel waar Prins Nick d’n 2e de prijzen 
van de grote optocht uitreikte aan de deelnemers. 

WAGENS 
1  28 Dörper gelöksmaeter BV De Bosrand 
2  13 Peel en Strand 2025!? VG Waor zien wae aan begos 
3  9 wae broaje d'r niks van Kiët ut Hertje 
4  3 Gin zeeën van tied mer verankerd mit de vastelaovend Ein sjoen familie 
5  5 We skiën de vastelaovend tegemoet, en kome d'r kroepend weer oet Skiclub 
De Gammele 
6  31 Mit deze Prins en Adjudant zitte wae er werm beij De bazen van de Klump 
7  24 Mit carnaval en skiën in harmonie dit jaor dubbel fiëst mit osse apres skie 
Kiët van alles get 

GROTE GROEPEN 
1  18 Jackpot, 4 kier de Jeugdprins op rij Vastelaovend same 
2  12a Dörps Gelök, wae hebbe zwijn BV Baarloseweg 
3  14 Wae zeie Dörps Gelök Van alles get, dus mier as niks. 
4  33 Met dees klump in de femilie, gaeve wae auch gaas! Femilie van Prins Nick 
en adj Martijn 
5  26 In Dörp kin ut nimmer stuk, alle hoeze op de greune energie, det is pas 
Dörps gelök Aod Raod 
6  23 Lever un blauwtje laupen dan un groentje blieve Kiët 't Kerke 
7  4 TIPIsche gelök VG de Sjäöp 
8  30 Wat un gelök 5 jaor KVW KVW Helden 

KLEINE GROEPEN 
1  11 In de wolke….mit os Dörpsgelök 3 Kier Döbbel 
2  21 Wae môtte van ut gaas aaf. t Hôkske 
3  32 Wat is Dörps Gelök? Kompenije 
4  7 Lierare te kort "De Naefkes" 
5  16 As èrste kuuzestam, make wae al 6 x 11 jaor tamtam! Dörper promotie 
Team 

INDIVIDUELEN 
1  20 dich hees ginne las van de buxus rups asse mer buxus-rups Bart Peters 
2  15 Wae kenne oos ènnerjie neet kwiet Fish & Co 
2  22 Drueger Geit Neet Ger en Wim Peeters 
4  29 Oad en Gries Mark Vestjens 
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5  19 Wat, dörps gelök, wae "k"wisten ut. As ut mer weust is 
6  8 Nao zonne zomer zeen wae de bui al hangen Yvonne & Wil 
7  12 Ich las ut aaf Pieter en Frank 
8  6 Dörps Gelök Ger van Soest - Lei Lommen 
9  25 Ons Dörps Gelök Theo en Elli Geurts 
10  31a Enne Jaloerse Marc Vanlier 
11  17 Ich heb genne Pony Joop Knippenbergh 
12  10 Beer ( Like ) ôs 
13  1 Ontsnapt crimineel stél verstoort Dörps Gelök Jan en Hannie Burhenne 
14  2 Ich neem de Leiding Erik Manders 

WISSELTROFEE VOOR HET BESTE DORPSIDEE 
16 As èrste kuuzestam, make wae al 6 x 11 jaor tamtam! Dörper promotie Team 

DE HAR VAN EYK WISSELTROFEE VOOR HET MOTTO "Dörps Gelök" 
28 Dörper gelöksmaeter BV De Bosrand 

GROETE BLAUWE KUUS 
30 Wat un gelök 5 jaor KVW KVW Helden 

KLEINE BLAUWE KUUS 
1 Ontsnapt crimineel stél verstoort Dörps Gelök Jan en Hannie Burhenne 

 
Gedurende de avonden waren de Prins en zijn gevolg te vinden in de diverse 
horecagelegenheden. Zo hebben we de vastelaovend zondag met alle Dörpse 
Kuuskes en Kuus kunnen vieren.  
 
De kindermiddag op maandagmiddag was ook dit jaar een groot succes voor de 
kinderen met diverse activiteiten zoals een masker knutselen, dansles van onze 
dansmarietjes, diverse spellen en springkussens. Ook was er nog een optreden van 
onze dansmarietjes en van fris e-wig. 
 
De avond begon bij Café de Pool en vervolgens trokken we bij The Apollo binnen. De 
finale van de maandag was bij Club Ultra waar het tot in de late uurtjes gezellig was. 
 
De activiteit op de dinsdagmiddag was voor het vierde jaar ‘Dörp Haet Talent’, een 
geweldig leuke talentenshow wat weer een groot succes werd. Een hele rits aan 
prachtige en ludieke acts werden op het podium van ‘t Café gebracht. Het publiek en 
deelnemers waren het weer met elkaar eens, het was een geslaagde middag.  
 
’s Avonds werd er bij ‘t Café afgesloten met Jeugdprins Rowan d’n 1e en Adjudant 
Mark. Rowan en Mark bedankt voor een geweldige jeugdcarnaval in Helje-Dörp! 
 
Daarna trok het hele gevolg richting Kuuzetempel De Zoes voor het afsluiten met 
Prins Nick d’n 2e en zijn Adjudant Martijn waar het om 23.11 uur gedaan was met de 
vastelaovend 2019. 
Uiteraard ook aan jullie, Nick en Martijn, een hartelijk dank namens Dörp. 
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Op de woensdag was de gehele Dörper Kuus om 17.30 uur in de kerk om het 
assekruisje te halen. S’avonds werd in de Kuuzetempel de vastelaovend definitief 
afgesloten tijdens het “hieringsjille”. 
 
Samenvattend kunnen we gerust zeggen dat tijdens de vele activiteiten in de Dörper 
zalen en cafés, we er samen met de in groten getale opgekomen Dörper Kuus en 
Kuuskes, voor een geweldig feest met heel veel lol en plezier hebben gezorgd.  
Een speciaal woord van dank is natuurlijk ook zeer op zijn plaats voor al onze 
sponsoren, in het bijzonder onze horeca sponsoren The Apollo, Café de Zoes en 
Café de Pool zonder wie het niet mogelijk zou zijn geweest al onze activiteiten op 
deze manier te houden, van harte bedankt! 
 
Graag willen wij namens Carnavalsvereniging De Dörper Kuus iedereen heel hartelijk 
bedanken die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet om de Vastelaovend in Dörp 
ook dit jaar weer tot zo een spektakel te maken, bedankt en we zien jullie graag het 
volgend jaar terug! 
 
 
 
 
Alaaf!!! 
 
 
Voorzitter     Secretaris 
 
 
 
E. Hanssen     J. Manders 


