JAARVERSLAG CV DÖRPER KUUS 2020/2021
Na de jaarvergadering van 4 november 2020 is de samenstelling van het
bestuur en raad als volgt:
Bestuur:
Dagelijks bestuur:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Leden:
Vice voorzitter

René Thijssen
Chris van Dijk
John Manders

Femke van Looijen
Peter Thijssen
Mark Peters
Jeroen Bos
Eric Hanssen
Marc Cappetijn

Raad:
Vorst
Prins
Adjudant
Leden
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Matje Maessen
Chris d’n 1e (Chris Fleuren)
Ron van der Linden
Frank Bouten
Roel van Dijk
Marc Cappetijn
Bas van Hees
Marc Hanssen
Nick Verstegen
Roel Stammen
Martijn Teeuwen
Daan van Looijen
Patrick Geurts
Koen Meeuwis
Dayenne Ritter
Demy Ritter

Kuuzekalender
Door het COVID-19 virus organiseerde we afgelopen jaar geen normale activiteiten.
Hierdoor hebben we besloten om geen kuuzekalender uit te brengen. Ruim 2 weken
voor de vastenaovend hebben wij als vereniging wel een prinsenposter in Helden
huis aan huis rondgebracht, met op de voorzijde een prinsenfoto waarmee iedereen
zijn eigen thuisprins kon uitroepen, en op de achterzijde een oproep om deel te
nemen aan corona-proof activiteiten zoals huis versieren, steken zoeken,
kleurwedstrijd en het maken van kuuzesoep.
Donateurskaarten/jubileumkrant
In verband met corona hebben we dit jaar geen donateurskaarten verkocht
Liedjesavond
In verband met corona afgelast.
Jeugdprins oetkome
In verband met corona afgelast.
Prinsoetkome
In verband met corona afgelast.
Bonte Avonden & ouderenzitting
In verband met corona afgelast.
Receptie Jeugdprins
In verband met corona afgelast.
Prinsenreceptie
In verband met corona afgelast.
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Voorseizoen
Omdat er geen activiteiten mogelijk waren tijdens de vastelaovend hebben we samen
met omroep P&M enkele activiteiten (Masked Singer, Vorsten-quiz, vastelaoves-café,
vastelaovend van vreuger) georganiseerd die via de televisie te volgen waren. Het
hele voorseizoen was de Masked Singer te volgen waar leden van de verenigingen
van Peel en Maas en Beesel erachter moesten komen wie er achter het masker zat.
Ook de artiesten waren bekende personen uit de kernen van Peel en Maas en
Beesel.
Bij de vorsten-quiz werd onder leiding van quizmaster Christiaan van Roij de vorsten
van Peel en Maas getest op hun vastelaoves kennis. Uiteindelijk stond onze eigen
vorst Matje Maessen in de finale tegen de vorst van Kessel. In een spannende strijd
kwam Matje als winnaar uit de bus en mag hij zich slimste Vorst van Peel en Maas
noemen.
In het vastelaoves-café waren elke uitzending 2 verenigingen van Peel en Maas
aanwezig waarmee besproken werd wat zij deze rare vastelaovend deden in hun
dorp.
Tijdens de vastelaovesdagen was er ook beeldmateriaal te zien van oude optochten,
zittingen, liedjesfestivals etc. om zo toch nog iets van vastelaovend bij de mensen
thuis te brengen.
Daarnaast hebben meegewerkt aan het prachtige initiatief van de Bonte Boeëte
Belaeving om voor 11 euro een vastelaovesbox aan de vastelaovesvierders aan te
bieden waarvan 3 euro per verkochte box naar onze vereniging werd overgemaakt.
Voor de basisscholen werd door onze commissie scholencarnaval een vastelaovesquiz gemaakt, die met veel plezier werd gespeeld in de week voorafgaand aan de
vastelaovend.

Vastelaovend 2021 (14, 15 en 16 februari 2021)
De vastelaovend van 2021 kon niet worden gevierd zoals wij het graag zien. Door
COVID-19 was het niet mogelijk om bij elkaar te komen, laat staan om vastelaovend
te vieren. Als Dörper Kuus hebben we geprobeerd om het gedachtegoed van
vastelaovend levendig te houden door de mensen in Dörp op te roepen om de
kuuzevlag uit te hangen en het huis te versieren. Wij als Dörper Kuus hebben de
aangemelde versierde huizen in een lijst gezet waarmee de vastelaovesvierders
tijdens de vastelaovesdaag langs de versierde huizen konden wandelen en mee
konden beslissen over het mooist versierde huis.
Enkele weken voor de vastelaovend hebben we bij De PLUS en ’t Bölke kleurplaten,
die door Marc Cappetijn getekend waren, neergelegd voor de kleurwedstrijd voor de
kleinste vastelaovesvierders. Tijdens de vastelaovesdagen konden de kinderen op
jacht naar steken, die leden en oud leden thuis voor de raam hadden gezet.
Aan de inwendige mens was ook gedacht, want op de poster was ook het enige
echte recept van de Kuuze-soep van Jeroen Bos te vinden.
Op carnavalszaterdag hebben wij als Dörper Kuus onze leden een klein bierpakketje
bezorgd om zo toch tijdens de vastelaovesdagen thuis te kunnen proosten.
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Al met al is het een vastelaovend geweest waar wij als Dörper Kuus met gemengde
gevoelens op terug kijken. Leuk dat we met beperkte middelen toch nog iets van
vastelaovesgeveul naar buiten hebben kunnen brengen, maar teleurgesteld omdat
we niet het feest van vastelaovend hebben kunnen vieren met onze Dörper kuuskes
en Kuus.
Graag willen wij namens Carnavalsvereniging De Dörper Kuus iedereen heel hartelijk
bedanken op welke wijze dan ook heeft meegedaan in dit gekke Vastelaovesjaor.
Nogmaals bedankt en we zien jullie graag het komende seizoen live terug!

Alaaf!!!
Voorzitter

Secretaris

R. Thijssen

J. Manders
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