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Blief mÈt vastelaovend gezónk,

vier ‘t Thoes op eige grónk!

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴



Om de vastelaovend in ons sjoeën Helje-Dörp toch wat kleur te geven en omdat we niet 
allemaal de hele dag binnen wensen te zitten willen we jullie vragen om deel te nemen 
aan het volgende: versier je huis of jureer deelnemers aan de versierwedstrijd.

1) Deelnemen aan de versierwedstrijd voor ‘Sjónste Dörper Vastelaoveshoes 2021’.
॰ Versier je huis met ballonnen, slingers of een mooie raamschildering. 
॰ Geef je uiterlijk zondag 7 februari op d.m.v. een mail naar
 mienhoesversierd@cvdorperkuus.nl onder vermelding van je naam, adres en   
 telefoonnummer.
॰ Zorg dat je huis uiterlijk maandag 8 februari versierd is.
 
2) Deelnemen als jurylid van de versierwedstrijd.
CV De Dörper Kuus maakt een plattegrond met daarop alle deelnemers. Deze plattegrond 
zal gepubliceerd worden op onze website en Facebookpagina. Vervolgens kun je een 
heerlijke vastelaoveswandeling gaan maken door Dörp en de versierde huizen beoordelen.
Iedereen kan meedoen bij de jurering en wel als volgt:
1. Bepaal jouw persoonlijke top 3 van mooist versierde huizen. Noteer straatnaam en 

huisnummer.
2. Stuur jouw top 3 uiterlijk vastelaovesdinsdig 16 februari 11:11 uur per mail naar 

mieneversiertop3@cvdorperkuus.nl
 
Alle beoordelingen zullen door de Dörper Kuus verzameld worden om zo tot 
de Dörper top 3 te komen van ‘Sjónste Dörper Vastelaoveshoes 2021’. 

Op vastelaovesdinsdig wordt de top 3 bekend gemaakt op onze website en Facebookpagina. 
De prijswinnaars kunnen een leuke prijs tegemoet zien, die aan huis wordt bezorgd. 

Sjónste Dörper VastelaoveshoesSjónste Dörper Vastelaoveshoes

LET OP! Het recept is voor ca 10 personen
 

• 375gr varkenslappen en 375gr runderlappen laten trekken in 1.25 liter water met 
 2.5 runderbouillonblokjes.
• Daar voeg je ook 1 wortel, 250gr aardappelen, 1 paprika, 1 broccoli, 4 uien en 1 prei aan 
 toe. (grof gesneden)
• Nachtje laten trekken…
• Haal het vlees uit de soep. Trek het vlees los en zet dit gekruid (paprikapoeder,   
 kerriepoeder en zout) even apart.
• Soep aan de kook brengen. Daarna met de staafmixer tot een glad geheel pureren.
• Voeg ½ zakje goulashsoepmix toe.
• Snij de volgende groenten fijn in blokjes en roerbak deze even (evt in kruidenboter):  
 ½ courgette, ½ bos lente-ui, 4 wortelen, 1 kleine prei, 4 rode uien, 1 of 2 punt- 
 paprika’s, 1 klein blikje maïs, 2 teentjes knoflook en ½ bloemkool. Voeg ze vervolgens  
 aan de soep toe.
• Voeg vervolgens 375ml slagroom toe en meng het geheel.
• Het gekruide vlees even aanbakken/roerbakken en vervolgens toevoegen.
• Nu nog even laten trekken. Uurtje of zo.
• Als de pollepel rechtop in de ketel met soep blijft staan, dan is de juiste dikte bereikt.
• Even proeven en klaar. Twijfel je aan de smaak? Dan laat even een ervarings- 
 deskundige proeven.  
  
Houd je meer van kuuzesoep met een flinke bite?
• Voeg dan het volgende toe: 2 kleine rode pepers, kleine groene peper, kleine gele peper,  
 witte en zwarte peper en 2 extra teentjes knoflook.
• Alles even aanfruiten in een koekenpan met wat boter en voeg daarna nog slagroom  
 toe om de soep nog wat romiger te maken.
• Vervolgens eventueel nog wat sambal toevoegen naar eigen smaak.
• Roer dit geheel door de je kuuzesoep.
• Tip: misschien leuk om hier een challenge mee te doen! Smakelijk eten!

KuuzesoepKuuzesoep

Onder het motto “Ich zeen gin sjteek” zetten 
we in navolging van de berenjacht tijdens de eerste 

lockdown een nieuwe speurtocht op. Wij hebben al onze leden 
en oud-prinsen opgeroepen hun steek vanaf de straatzijde ergens 
‘zichtbaar’ op te hangen. Loop in aanloop naar de vastelaoves- 
dagen eens door Helje-Dörp, en zoek met de kinderen de steken 
van onze leden/oud-prinsen. 

Weet jij ze allemaal te vinden?

Ook voor de jeugdige vastlaovesvierders hebben we een activiteit bedacht en wel een 
kleurwedstrijd. De kleurplaten zijn via onze website en Facebookpagina te downloaden 
en zullen bij de Plus en ‘t Bölke in de winkel liggen. Onder alle deelnemers zullen er vijf 
prijzen vergeven worden. Kleurplaten kunnen ingeleverd worden bij de Plus en ‘t Bölke. 

KLEURWÈDSjtRIEDKLEURWÈDSjtRIED

ICH ZEEN GiN SJTEEKICH ZEEN GiN SJTEEK

De vastelaovend van 2021 zal er in Helje-Dörp net als in heel Limburg anders uitzien 
dan anders. Middels deze poster willen wij je informeren over een aantal initiatieven die 
reeds zijn gestart of nog gaan komen.

Om toch een klein beetje te tonen dat het gevoel van vastelaovend er wel is hebben we een 
aantal activiteiten bedacht voor Helden en ook gezamenlijk met onze zusterverenigingen 
van Peel & Maas en Omroep P&M. Omroep P&M heeft in samenwerking met de 
verenigingen een vasteloavesprogrammering gemaakt waarvan je mogelijk al iets voorbij 
hebt zien komen. De Masked Singer ‘Eine van os’, ’t Vastelaovescafé en uitzendingen 
met historische beelden van een zittingsavond of optocht in sjoeën Helje-Dörp.

Daarnaast heeft stichting De Bonte Boete Belaeving de “www.vastelaovesbox.nl” in het 
leven geroepen om ook de vastelaovend in Peel & Maas uit te dragen.

Waar kun je ons nog meer mee helpen? Hang bijvoorbeeld de vlag uit, versier je huis, 
roep je eigen prins of prinses uit middels en plak deze poster met hem/haar op het raam.  
Op deze poster vind je meer details over een aantal van de initiatieven.
 
Wij wensen jullie veel plezier tijdens deze gekke vastelaovend en hopen volgend jaar weer 
samen te kunnen ‘sjoenkele’ met alle Dörper Kuuskes en Kuus.

Namens CV De Dörper Kuus,

“Blief mèt vastelaovend gezónk,
  vier ut thoes op eige grónk!”

Wat steit te gebeure?Wat steit te gebeure?

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

VASTELAOVEND 2021VASTELAOVEND 2021

KWAJ LEIDING GEIT BUUTTE DE DEUR!!!
De Kwaj Leiding kos ‘t neet laote um niks 
te doon dit jaor. Ze staon al jaore bej os 
op de zittingen op de buhne en vonge det 
ze dit jaor neet zoemaar vurbeej koste laote 
gaon. App ugge naam en adres naor dit 
nummer 06-83878446. Groeëte kans dat ze 
tusse 8 en 14 februari 2021 un paar minute 
bej ug aan de deur kome buutte. (Ze blieve 
boête op veilige aafstank van ug).

ALAAF en groetjes van de Kwaj Leiding 
van Jong Nederland Helden

En kijk ook eens op de websites En kijk ook eens op de websites 
en social media van onze sponso-en social media van onze sponso-
ren voor leuke vastelaovesacties ren voor leuke vastelaovesacties 
en initiatieven. Zij kunnen in deze  en initiatieven. Zij kunnen in deze  
moeilijke tijd ook een extra moeilijke tijd ook een extra 
steuntje in de rug gebruiken.steuntje in de rug gebruiken.

Kijk voor meer informatieKijk voor meer informatie
op onze websiteop onze website

  
www.cvdorperkuus.nlwww.cvdorperkuus.nl

VIER ‘T IN DŐRP!VIER ‘T IN DŐRP!


