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 JAARVERSLAG CV DÖRPER KUUS 2019/2020 
 
 
Na de jaarvergadering van 6 november 2019 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      Nick d’n 2e (Nick Verstegen) 
 Adjudant     Martijn Teeuwen 

Leden      Frank Bouten 
       Roel van Dijk 
       Marc Cappetijn 
       Bas van Hees 
       Jeroen Bos 
       Marc Hanssen  
       Chris Fleuren 
       Roel Stammen 
       Luc Draak 
       Daan van Looijen 
       Patrick Geurts 
       Koen Meeuwis 
       Dayenne Ritter 
       Demy Ritter 
       Annick Coenen 
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Kuuzekalender  
 
Alle activiteiten van onze vereniging in het seizoen 2019/2020 werden weer vermeld 
op de kuuzekalender en huis aan huis in Helden verspreid.  
 
 
Donateurskaarten/jubileumkrant 
 
In verband met het jubileum werden dit jaar de donateurskaarten in combinatie met 
de 6x11 jubileumkrant verkocht. Op zaterdag 2 november 2019 tussen 13u en17u 
gingen leden van De Dörper Kuus in 7 groepen langs de deuren om de krant en 
donateurskaarten te verkopen. De verkoop van kranten en donateurskaarten bleef 
ongeveer gelijk aan het verkochte aantal donateurskaarten in 2018.  
 
 
Liedjesavond 22 november 2019  
 
Ook dit jaar kan CV de Dörper Kuus terugkijken op een in alle opzichten 
fantastisch geslaagde liedjesavond, Die gehouden werd op vrijdagavond 22 
november in ‘t Café. 10 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 niveau 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 “Alaaf Airlines” met hun schlager 
“Duit Ali ut express” tot winnaar uitgeroepen. Als winnaar van de 
presentatieprijs kwam dit jaar de groep “ Geetiezer” met de schlager “ Fieëst 
hel!.” uit de bus. Een fantastische tweede plaats was weggelegd voor “De 
Laatkomers” met de schlager “Bekiek ’t mer” en “De Propellors” ging met hun 
“Waor is hej de shotjesbar?” 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 aan ‘T Café die deze happening mede mogelijk 
heeft gemaakt. Stefan, Trúc 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!!! 
Mocht je na het lezen van dit artikel zin hebben gekregen om het volgend jaar 
ook mee doen dan kun je voor meer informatie terecht bij Laura Manders, e-
mail: clad@cvdorperkuus.nl 
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Jubileum receptie 6x11 23 november 2019 
 
In het kader van het 6x11 jarig jubileum van De Dörper Kuus werd op zaterdag 23 
november 2019 bij Kerkeböske een jubileumreceptie gehouden. Van 19.49 tot 21.11 
uur werden Jubileumprins Nick d’n 2e, adjudant Martijn, Vorst Matje en het dagelijks 
bestuur gefeliciteerd door carnavalisten, deelnemers liedjesavond, deelnemers 
bonkte aovenden, Dörper ondernemers en door onze zusterverenigingen van Aod 
Helje. Zelf Sinterklaas had nog tijd gevonden om de jubilerende vereniging te 
feliciteren. Aansluiten bracht de Venlose band Linke Mik de stemming er goed in, en 
DJ Rob Zelen sloot de avond muzikaal af. Al met al een zeer geslaagde avond, met 
een speciaal woord van dank voor Kerkeböske die deze avond mede mogelijk 
hebben gemaakt. 
 
 
BCL Treffe bij de Plaggenhouwers uit Grubbenvorst 24 november 2019 
 
Op zondag 24 november stond om 12.30 uur de bus alweer klaar om af te reizen 
naar De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst voor het BCL Treffen 2019. In de 
geweldig mooi versierde sporthal, vonden we al snel de voor ons gereserveerde 
tafel. Na de opening vertrok de virtuele optocht met alle aanwezige verenigingen. Op 
nummer werden alle carnavalsverenigingen voor aan het podium verwacht, waar ze 
via een live verbinding op het grote scherm op het podium te bewonderen waren 
voor alle aanwezigen. Aansluiten werden ze voor het podium gegroet door het BCL-
bestuur. 
Hierna was het feest en waren op het podium de Toddezek, Bjorn & Mieke, 
Hoondervel, Spik & Span, Bjorn van Berkle, Luc en Eef, APC en Ken en Robbie te 
bewonderen. Het geheel werd gepresenteerd door oud Heldenaar Stan Marcelissen.  
 
 
Jeugdprins oetkome 10 januari 2020 
 
Vrijdag 10 januari was het eindelijk zover, jeugdprinsuitkomen 2020 bij ’t 
Café. 
Voordat de nieuwe Jeugdprins bekend werd, werd er eerst nog een feestje 
gebouwd met Prins Rowan I en zijn Adjudant Mark. Na het aftreden van dit 
duo, moesten we toch echt opzoek naar een nieuwe Prins. 
De jeugdcommissie had de hulp van het Ministerie van Vastelaovend 
ingeschakeld. Jeugd in Helje (die in aanmerking kwamen om Jeugdprins te 
worden) hadden een brief thuisgekregen van het Ministerie van Vastelaovend 
om te komen helpen tijdens de carnavalistische feestvoering. De jeugd in 
Helje heeft massaal gehoor gegeven aan deze vastelaovend dienstplicht, wat 
was het gezellig druk! 
Na een aantal opdrachten en een rit in een legertruck is het Ministerie van 
Vastelaovend er gelukkig in geslaagd om een geschikte Jeugprins voor 2020 
te vinden. 
Prins Jan (Peeters) I kwam onder de welbekende kop tevoorschijn. Jan koos 
zijn kameraad Noud (Verlinden) als Adjudant. Zij gaan dit jaar voorop bij de 
Jeugd in Sjoeën Helje Dörp met de spreuk: Van Dörp en boeteaaf, 
vastelaovend supergaaf! 



4 
 

 
 
Prinsoetkome 13 januari 2019 
Prins Chris d’n 1e en Adjudant Ron 
 
Zondag 12 januari is bij Club Ultra Chris d’n 1ste (Chris Fleuren) uitgeroepen tot 
67ste prins van de Dörper Kuus. 
Met als lijfspreuk: Mit blauw blood en un Kölsch hert groeët gebrach, gaon wae 
dees daag op volle krach! regeert hij dit jaar als Prins over het Dörper Kuuzeriek. 
De middag begon zoals altijd met het aftreden van prins Nick d’n 2e en zijn adjudant 
Martijn die afgelopen jaar vol overgave samen voorop zijn gegaan tijdens het 
Jubileumjaar in Dörp. Na het aftreden van Prins Nick d’n 2e is Nick opgenomen bij de 
OPD. Karlijn en Rob, de Laatkomers en de dansmarietjes voorzagen de middag van 
extra sfeer, waarna het tijd werd voor de onthulling. 
De Melderse heeft hun eigen Steven Seagal en Dörp heeft vanaf nu De 
Zoesbrothers. Deze broers waren door Vorst Matje op pad gestuurd om te kijken of 
er een geschikte prins onder ons was. 
Na het opbouwen van de spanning kwam Chris d’n 1ste onder de ‘Kop’ vandaan en 
benoemd tot 67ste prins. Chris d’n 1ste koos zijn kameraad Ron als adjudant nam 
daarna voor het eerst de aanwezigen toe te spreken. 
Chris Fleuren (32 jaar), in het dagelijks leven werkzaam als Logistiek Manager bij 
Smurfit Kappa in Helmond. Hij is al jaren samen met zijn vriendin Anouk Zelen. Je 
zou Chris kunnen kennen als darter bij Schuim en als raadslid bij de Dörper Kuus. 
Adjudant Ron van der Linden (32jaar) werkt als Projectleider Bouw en Huisvesting bij 
de Zorggroep. Ron woont samen met zijn vriendin Noortje Verber. Ron is in zijn vrije 
tijd bijna altijd terug te vinden op de Judomat. 
Samen zijn ze deze Vastelaovend de kartrekkers van hun vriendengroep Kiët lèk 
mich de zuk. 
Als afsluiting van het officiële gedeelte zong Alaaf Airlines, die daags van tevoren 
nog optraden op het P&M-liedjesfestival en de eerste prijs wisten te halen, hun 
winnende slager ‘Duit Ali ut Express’. Onder de muzikale begeleiding van DJ Rob 
van Soest kon het feest beginnen en bleef het bij Club Ultra tot in de late uurtjes 
gezellig, Club Ultra nogmaals bedankt voor alles. Het was een super dag! 
 
 
Bonte Avonden 30 en 31 januari & ouderenzitting op 1 februari 2020 
 
Op donderdag 30, vrijdag 31 januari werden de bonte avonden en zaterdagmiddag 
de seniorenzitting gehouden in ’t Kerkeböske. 
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 Chris d’n 1e en Jeugdprins 
Jan 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 onder leiding van de nieuwe trainsters om ook dit jaar tijdens de zittingen 
weer een leuke dans neer te zetten, hetgeen meer dan goed gelukt is! 
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Alaaf Airlines bracht als winnaar van de liedjesmiddag hun schlager “Duit Ali ‘t 
Express”. Een iets andere volgorde als normaal omdat de winnaar van de 
presentatieprijs ook als act meedoet aan de zittingen en hun lied “Fiest Hell” verwerkt 
had in hun stukje. Deze act van De Kwaj Leiding van JN Helden speelde zich af in de 
repetitieruimte van de band. 
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. 
Hierna was het de beurt aan “Ich zoe ’t neet weite”. Na het succes van vorig jaar 
hadden ze dit jaar het Eurovisiesongfestival naar Dörp gehaald en actuele themas 
werden aan het licht gebracht op oude kneiters van het songfestival! 
De Kompenej, al 3 decennia een vaste waarde van de Dörper zittingsavonden, en 
ook dit jaar weer van de partij bracht een Belgisch verslag van de nacht van Dörp. 
De powervrouwen van SC Pareja lieten zien waarom ze op menig podium met de eer 
strijken gezien hun technische en zeer energievolle dans. Duidelijk te zien dat deze 
dames jarenlang ervaring hebben in het dansen en toch elk jaar een verfrissend 
nieuwe dans op het podium laten zien. 
Onze zuiderburen uit Egchel, in de vorm van Traogpaeper, lieten de mooie plekjes 
van ‘os sjoeën Helje Dörp’ zien en daarbij dat op vakantie in eigen dorp nog 
helemaal niet zo slecht is. Hadden ze een vooruitziende blik op de Corona crisis?! 
De buuts werden dit jaar verzorgd door Limburgs kampioen van 2018/2019 Bas van 
Neer in de Ton als “Werkzoekende”. Frank Schreijen als Gradje Boemel wist de 
diverse oe’s an aa’s weer los te krijgen in de zaal. 
Op beide avonden werd het muzikale intermezzo gebracht door de zee energieke 
groep Meine Mutti. Als afsluiter dit jaar was er meervoudig LVK winnaar het duo Spik 
en Span! 
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, ‘Alaaf Airlines’ tot twee 
keer toe zelfs, omdat ze hadden weten door te dringen tot de finale van het LVK 
brachten ze hun liedjes nogmaals, ‘De Laatkomers’, showdansgroep SC Pareja, Ich 
zoe ’t neet weite! en De Kompenej. Naast de eigen Dörpse artiesten kwam 
buuttereedner Bas van Neer de lachspieren oprekken en sloten Thej & Marij de 
middag af.  
De zittingencommissie kijkt met trots terug op een niet altijd even soepel verlopen 
maar wel geslaagde editie van de Dörper zittingen. Eenieder die hieraan bijgedragen 
heeft willen wij dan ook hartelijk bedanken!  
 
 
Receptie Jeugdprins Jan d’n 1e op 14 februari 2020 
 
Vrijdag 14 februari was het zover de receptie van jeugdprins Jan d'n 1ste en adjudant 
Noud. Rond 19.00 uur werd prins Jan door de jeugdraad van 11 thuis opgehaald met 
een de legertruck van het ministerie van vastelaovend. Jeugdprins Jan d’n 1e en 
adjudant Noud namen plaats in de truck 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 ‘t Café gekomen om Jan en Noud te feliciteren. Rond 21 uur 
werd de receptie beëindigd en kon eindelijk het feest beginnen. En wat een feest was 
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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! 
 
 
Prinsenreceptie Prins Chris d’n 1e op 16 februari 2020 
 
De receptie van Prins Chris d’n 1e afgelopen zondag was weer als vanouds een ware 
happening. In het begin van de middag werden Prins Chris d’n 1e en zijn adjudant 
Ron samen met Fanfare St. Cecilia afgehaald. Fanfare St. Cecilia bedankt 
hiervoor!  Ook de vrienden en familie van Chris en Ron waren van de partij. Zij 
hadden geregeld dat Chris en Ron maar ook hun dames Anouk en Noortje op niveau 
naar de kuuzetempel werden gebracht. Zij mochten plaatsnemen in het bakje van 
een verreiker, waarmee ze naar grote hoogte werden gebracht en in optocht richting 
onze Kuuzetempel de Zoes werden begeleid. 
Na enkele openingswoorden werden de jubilarissen Ard Kranen (1x11 ledenorde), 
Wim Janssen (3x11 ledenorde) en Bas van Hees (1x11 dienstorde) gehuldigd door 
het BCL. Ook werd de Dörper kuus nog gehuldigd door het BCL vanwege hun 6x11 
jarig jubileum, en kregen zij een mooie plaquette en een nieuwe BCL-vlag 
overhandigd. 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 Chris d’n 1e en Adjudant Ron er een geweldig feest van, waarbij de 
Kuuzetempel weer uit zijn voegen barstte. 
Wederom een schitterende receptie waar Prins Chris d’n 1e en adjudant Ron 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 (21, 22, 23, 24 en 25 februari 2020) 
 
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 Jan 1e en 
adjudant Noud 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 in Baarlo. In zaal 
Unitas in Baarlo presenteerde de prinsen van Peel en Maas zich met een filmpje, 
waarna de prinsen van alle kernen hun sleutel in ontvangst mochten nemen uit 
handen van Burgemeester Wilma Delissen.  
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Op carnavals zondag trok er dit jaar geen grote optocht door de straten van Helden. 
De weergoden waren ons niet gunstig gezind en op last van de gemeente mochten 
de optochten vanwege het niet kunnen garanderen van de veiligheid afgelast. In 
overleg met optochtcommissie en bestuur werd besloten de optocht te verplaatsen 
naar de maandag en de activiteiten van de maandag te verplaatsen naar de zondag. 
Zo werd op zondagmiddag bij ’t Café de kindermiddag gehouden. Ondanks dat er in 
’t café minder ruimte was dan vroeger in de zaal van Apollo, werd er door de 
allerkleinste kuuskes en kuus volop geknutseld, en gehost. Aansluitend bracht de 
Dörper Kuus ook nog een bezoek aan Kerkeböske waar ook een kindermiddag werd 
georganiseerd. In de avonduren bezocht de Dörper Kuus café De Pool, ’t Café en De 
Zoes waar het ondanks het verplaatsen van de optocht gezellig en druk was. 
 
Op vastelaoves maandag werd de uitgestelde optocht van zondag ingehaald. Omdat 
wij met onze zusterverenigingen afspraken hadden gemaakt, om zo de deelnemers 
de mogelijkheid te geven aan meerdere optochten deel te nemen vertrok onze 
optocht om 12 uur. De deelnemers hadden er weer een prachtig verzorgde stoet van 
gemaakt met een jeugdoptocht die vooropging door de straten van Dörp. Omdat 
onze prinsenwagen nog naar d’n Hab moest, opende prins Chris en adjudant Ron de 
optocht door voorop te gaan. 
 Na de optocht waren Prins Chris d’n 1e, Adjudant Ron en hun gevolg te gast bij 
Kerkeböske waar door jeugdprins Jan en adjudant Noud de prijzen van de 
kinderoptocht bekend werden gemaakt.  
JEUGD 
1) 3 Wea 3 gaver Dörp kleur | De 3 musketiers 
2) 2 Met unne kwast in de heng goan wae mèt dees daag aan de geng  
           | Dörper spetters         
3) 1 M & M’s | Malle Matties 
Aansluitend trok het hele gezelschap naar onze Kuuzetempel De Zoes waar de 
prijsuitreiking van de grote optocht plaats vond.  
 
WAGENS 
1) 23 Dit kier neet naor t malieveld, want vastelaovend is wat telt | VC Al-aaf 
2) 13 Wae make ut Bere Gezellig | Ein sjoën femili 
3) 32 Woene in de discotheek | B.G. Op ut rendje 
4) 20 Dit jaor gaon wae in Fibberwarie al op Safari | SAUFARI 
5) 30 Dit jaor hebben wae unne deure wagen! | De Deurzakkers 
6) 8 Boerderij | Kiët ut hertje 
7) 3 Zaatlantis | Zaatlantis 
8) 26 Same Fiëste geaft Vasteloavend kleur | Dörpel mit un zeilke 
GROTE GROEPEN 
1) 18 Auch zonger kleur zeen wae d’r beeldig oet | VG de Sjaöp 
2) 28 Mit twieë Prinsen tegeliek, kleure wae ut Kuuzeriek! | Buurtvereniging 

Baarloseweg 
3) 16 Gaef dörp kleur, blauw en greun door ein deur | Femielie Jeugdprins 
4) 22a Wae gaeve kleur aan Dörp | De knappe aod road 
5) 11 Wea zien Radio actief en stroale det oet! | Kiët ut Kerke 
6) 2 Zonger os is der gin bal aan | Vastelaovend Same 
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7) 36 Mit nn prins van Fleuren, goan wae deze vastelaovend kleuren!!
 Familie Prins & Adjudant 
8) 35 Onger dees twieë goan wae flink gebuk, mit oos conditie van lek mich de 

zuk | Kiët lek mich de zuk 
9) 5 Wae gaeve kleur aan Dörp iddere zomer | KVW Helden 
KLEINE GROEPEN 
1) 7 Gaef kleur aan Dörp | 3 Kier Döbbel plus 2 
2) 22 Moge wae uch eine gójje ”Raod” gaeve! Vrouwlöj, Gaef kleur aan Dörp!
 Dörper Promotie Team 
3) 10 HHHHHH | t Hökske 
4) 15 Sjoëne minse sjoëne kleure | Kompeneij 
5) 25 Leier zat | De Kammereuj 
INDIVIDUELEN 
1) 34 Ik heb sinds un half joar un stikstof probleem | Bart Peeters 
2) 9 Rokkenjager | Hannie en Jan Burhenne 
2) 4 ‘Wae gaeve Dörp kleur” | Like ôs 
4) 17 M’n Chinees is verkierd gevallen | Ger van Soest en Lei Lommen 
5) 12 VOLGEND JOAR BAETER | Ramón Leenen 
6) 24 Wae bore blieve bore | Fish & Co 
7) 31 WASBEER eh…. WÁS BEER! | Gert en Wim Peeters 
8) 29 Schildersbedrijf De Wit | Theo & Elli Geurts 
9) 27 ZÓNNE-BRIL | Ruud Peters 
10) 33 Ich heb unne Burn-out | Bart van Loon 
11) 21 Ginne pries winne… | Marc van Lier 
12) 19 Wat zal de toekomst os bringe | Josefien Yvonne en Wil 
13) 14 Geestelijkgehandicapt | Mark Vestjens 
14) 1 Ik breng kleur in Dörp | Erik Manders 
 
WISSELTROFEE VOOR HET BESTE DORPSIDEE 
32 Woene in de discotheek | B.G. Op ut rendje 
DE HAR VAN EYK WISSELTROFEE VOOR HET MOTTO “Gaef kleur aan Dörp” 
18 Auch zonger kleur zeen wae d’r beeldig oet | VG de Sjaöp 
GROETE BLAUWE KUUS 
26 Same Fiëste geaft Vasteloavend kleur | Dörpel mit un zeilke 
KLEINE BLAUWE KUUS 
27 ZÓNNE-BRIL | Ruud Peters 
 
Gedurende de avond waren de Prins en zijn gevolg te vinden bij ‘in de diverse 
horecagelegenheden. Zo hebben we de vastelaovend zondag met alle Dörpse 
Kuuskes en Kuus kunnen vieren. De avond begon bij ‘t Café en vervolgens sloten we 
de maandag af bij Club Ultra waar het tot in de late uurtjes gezellig was. 
 
De activiteit op de dinsdagmiddag was voor het vijfde jaar ‘Dörp Haet Talent’, een 
geweldig leuke talentenshow die dit jaar werd aangevuld met “The masked singer” 
waar bekende Dörpers gemaskerd live bekende liedjes op de bühne brachten. Het 
aanwezige publiek dat in teams was verdeeld mocht raden wie er stond te zingen. 
Tussen de acts door werden er door de quizmasters Nick en Jans nog diverse 
vragen gesteld.  Het winnende team is nooit meer teruggevonden, maar het publiek 
en de deelnemers waren het weer met elkaar eens, het was een geslaagde middag.  
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’s Avonds werd er bij ‘t Café afgesloten met Jeugdprins Jan d’n 1e en Adjudant Noud. 
Jan en Noud bedankt voor een geweldige jeugdcarnaval in Helje-Dörp! 
 
Daarna trok het hele gevolg richting Kuuzetempel De Zoes voor het afsluiten met 
Prins Chris d’n 1e en zijn Adjudant Ron waar het om 00.11 uur gedaan was met de 
vastelaovend 2020. 
Uiteraard ook aan jullie, Chris en Ron, een hartelijk dank namens Dörp. 
 
Op de woensdag was de gehele Dörper Kuus om 17.30 uur in de kerk om het 
assekruisje te halen. S’avonds werd bij café De Pool 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 Café de Zoes, The Apollo, Café 
de Pool, Kerkeböske en Club Ultra 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. 
 
 
 
Na aswoensdag zijn er nog een aantal zaken gebeurt die ons als vereniging zowel in 
positieve als negatieve zin hebben geraakt. Wij vonden deze zaken van dien belang 
om deze, zoals hieronder te lezen, op te nemen in ons jaarverslag. 
 
Peter van Looijen Koninklijk onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-
Nassau. 
 
24 april 2020 heeft onze Burgemeester Wilma Delissen-Van Tongerlo ons 
erelid Peter van Looijen verteld dat het Zijne Majesteit de Koning heeft 
behaagd om hem te benoemen in een ridderorde. Omdat de daadwerkelijke 
uitreiking van de versierselen op 24 april niet plaats konden vinden, zal er 
gezocht worden naar één landelijk moment waarop dat alsnog kan gebeuren, 
in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s van de gedecoreerden. 
Wanneer dit zal zijn, is mede afhankelijk van het verloop van het Coronavirus. 
De Dörper Kuus wil Peter nogmaals bedanken voor alle jaren inzet binnen het 
dagelijks bestuur en de vereniging en dan ook van harte feliciteren met deze 
koninklijke onderscheiding. Ook een felicitatie aan zijn vrouw Anja die hem 
altijd hierin heeft bijgestaan. 
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Overlijden Luc Draak 
 
Op donderdag 20 augustus ontvingen wij het bericht dat Luc met de 
ambulance naar het ziekenhuis was gebracht na een reanimatie. Vrijdag 21 
augustus bleek dat Luc was overleden. Wij gaan ons raadslid Luc Draak heel 
erg missen bij onze vereniging, en wensen familie, vrienden en kennissen 
heel veel sterkte toe.  
 
 
 
 
 
Alaaf!!! 
 
 
Voorzitter     Secretaris 
 
 
 
E. Hanssen     J. Manders 


