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In de vorige nieuwsbrief konden wij jullie al melden dat het 
Bestuur, in verband met ons jubileum, heeft besloten om een 
expositie te organiseren in DePetrus en wel in het gedeelte van 
Open Creatief. Met veel inbreng van onze Hofarchivaris Wim de 
Kroon, maar ook van onze voorzitter Reinier Straatman die 
tevens verantwoordelijk is voor pers en Publiciteit, is een 
prachtige fotocollage samengesteld die heel overzichtelijk het 
Vruuger en Heden in beeld brengt. Voor wat betreft de uitvoering 
krijgen ze daarbij veel hulp van Wil Vugts en Eduard van Esch 
van het Vughts Museum. Naast deze foto’s zullen er ook diverse 
attributen gebruikt door de jaren heen worden getoond. Zo zullen 
daar o.a. het oude vaandel en diverse gebruikte pakken uit het 
verleden worden tentoongesteld. Wellicht herinneren jullie nog 
de tentoonstelling in het Vught Museum (toen bij het Bijltje) die 
11 jaar geleden bij het 55-jarig bestaan is georganiseerd. In deze 
trant zetten wij deze traditie voort echter met elf nieuwe 
historische jaren hier aan toegevoegd. 

De expositie zal worden geopend voor Carnaval op vrijdag 21 
februari en zal duren tot en met het jubileum weekend op zondag 
22 maart 2020. Het tijdstip en wie de opening komt verrichten 
zal later bekend worden gemaakt. 

BESTE LEDEN 

Voor u ligt alweer de 11e nieuwsbrief 

van onze vereniging.  

Hoe mooi is dat de 11e nieuwsbrief in 

een seizoen waarin we ons 6 x 11 jarig 

bestaan gaan vieren met het motto Al 

66 jaor un wèrrum gevûûl. 

Na een succesvolle Deun en Dender 

zijn bestuur, commissies, werk-

groepen en Prins en Gevolg in volle 

vaart doorgegaan om de diverse 

evenementen in ons jubileum jaar 

voor te bereiden 

Ook de Jubileumcommissie bereidt 

zich verder voor en is druk bezig met 

de programmering van het 

feestweekend dat tijdens half vasten 

zal worden gehouden. 

De eerste onderscheiding de 

Balkenbreier is dit seizoen alweer 

uitgereikt en in deze nieuwsbrief leest 

u aan wie de eer dit seizoen is 

toegekomen. 

Wij wensen u daarbij veel leesplezier! 

 



HELP JIJ ONS MEE MET HET NIEUWE MOTTO VAN 2021 

 

Traditiegetrouw kiest het bestuur van Dommelbaorzedurp voor Carnaval het motto voor het nieuwe seizoen. Dit 
doet zij uit een lijst met door Dommelbaorzedurpers ingediende mogelijke thema’s. Door het gebruik van enkele 
en daardoor wegvallen van daarop lijkende motto’s is de lijst inmiddels behoorlijk uitgedund en kunnen wij nog 
wel wat inspiratie gebruiken. Heb jij een leuk idee voor een nieuw motto voor 2021 of een jaartal daarna, zend 
dan jouw inzending per email aan onze secretaris op het adres secretariaat.dbd@gmail.com 

 

DE JUBILEUMCOMMISSIE DOMMELBAORZEDURP 6 X 11 MAAKT VORDERINGEN 

 

Inmiddels heeft de Jubileum commissie haar programmering 
voor het jubileumweekend wat van vrijdag 20 t/m zondag 22 
maart zal worden gehouden bekend gemaakt. 

Wat hier niet bij is vermeld, maar voorbehouden aan onze 
eigen leden dat er op vrijdagavond 20 maart een 
BovenMaotseBaorzenAvond zal worden georganiseerd.  

Deze gezellige avond die het motto krijgt “Met een gouden 
randje” wordt u aangeboden door onze vereniging en wij hopen 
van harte dat u zich hiervoor massaal aanmeldt. Deze avond 
met leuke activiteiten en een mooi cadeau voor elke 
Bovenmaotse Baors is zeker de moeite waard. 

Bij het versturen van de contributiebrief heeft u kunnen lezen 
dat het bestuur u de feestavond van het jubileum kosteloos 
aanbiedt. U dient zich hiervoor wel aan te melden bij het 
secretariaat. 

Via de facebookpagina Dommelbaorzedurp 6 x 11 worden jullie 
op de hoogte gehouden van de vorderingen en de evenementen 
welke in dit weekend gaan plaatsvinden. Tevens vindt u op 
deze pagina regelmatig nieuwe beelden en filmpjes uit het 
historisch archief van Dommelbaorzedurp. Neem gerust een 
kijkje https://www.facebook.com/Dommelbaorzedurp6x11/ 

 

DANMARZO WINNAAR VAN EEN GEZELLIGE  DEUN EN DENDER 2019 

  

Het Dommelbaorzedurpse Carnavalsseizoen wordt jaarlijks traditioneel geopend met Deun en Dender, het 
liedjesfestival waar de beste carnavalskraker voor het nieuwe seizoen wordt gekozen. Onder het motto “Al 66 
jaor un wèrrum gevûûl” gingen 6 clubs met elkaar de competitie aan voor de Eerste prijs. 

Danmârzo met hun prominente zanger Marc van Santvoort, zong het nummer “Eige Haord is Goud Waord” met 
zo veel passie en vuur dat niet alleen de jury maar ook de zaal er direct “un hil wèrrum gevûûl” van kreeg. Het 
resulteerde aan de eind van een heel gezellige avond in een goed bezocht Elzenburg dat Danmârzo met dit 
nummer werd uitgeroepen tot de Winnaar van Deun en Dender 2019. 



Een lied waarop het publiek gezellig meedeinde en dat zeker met carnaval nog vaak gehoord en meegezongen zal 
worden. Voor het arrangement ontving Roy van Lent dan ook verdiend de prijs voor beste arrangement en 
Dennis van de Vossenberg ontving voor het winnende nummer de prijs voor de beste tekstschrijver. 

De 6 deelnemers deden voor elkaar niet onder en tot aan de uitslag bleef het spannend wie de winnaar van Deun 
en Dender zou worden. 

Niet alleen Danmârzo had het warm bij de eigen haard, ook Deesjavu zong over Da Wèrrumme gevûûl. De 
muzikanten en begeleiding zagen er prachtig uit met hun mutsen met vurige vlammen erop. Helaas eindigde 
Deesjavu op de laatste plaats, maar was de aanmoedigingsprijs wel voor hun nieuwe zanger Tom Lommers. 

De Kaoter is Veur Laoter had een aandoenlijk lied “Als ik 111 word” Als stokoude bejaarden zongen zij hun lied 
met verve. Met hun verzorgde aankleding en vermomming verdienden zij de Presentatie prijs.  

Bij Net Zat stond de tekst van hun lied in het teken van het jubilerende Dommelbaorzedurp. Met het nummer al 
66 jaar een feestje werd op een gezellig vol podium met voorop erg enthousiaste zangers, het publiek betrokken 
met feesthoedjes, ballonnen en een lange slinger.  

De Knolderapen zongen een gewaagd nummer “Onder de rook van Oeteldonk”. Zij beelden Oeteldonk en 
Dommelbaorzedurp erg leuk uit met de sjaals, Oetels en Boarzen. Een leuke tekst in het kader van het 
jubileumjaar en een mooi arrangement met een leuke modulatie. 

Het Urste Dommelbaorzedurpse Raodskoor zong een heel aanstekelijk nummer “Ùt zijn de mooiste daoge”. In 
leuke blauw – gele shirts en bordjes werd het lied enthousiast gebracht waarop het publiek goed reageerde.  

Met recht weer een mooie muzikale carnavaleske opening van het carnavalsseizoen met een publiek dat lekker is 
opgewarmd om met un wèrrum gevuul het jubileum jaar in te kunnen. 

Uitslag: 1. Danmârzo 
  2. De Knolderapen 

3. Het Urste Dommelbaorzedurpse Raodskoor 

Presentatieprijs was voor De Kaoter is Veur Laoter, Het beste arrangement van Roy van Lent en de beste 
tekstschrijver was Dennis van de Vossenberg. 

Nog veel meer foto’s van Deun en Dender zijn te vinden op onze website onder het tabje foto’s, in het mapje 
Seizoen 2019-2020, Deun en Dender. 

   

 

TIJDELIJK NIEUWE VOORZITTER (A.I.) VOOR DE EVENEMENTEN COMMISSIE 



Konden wij jullie vorige editie het nieuwe lid Nicolette van der Velden-Bernard aankondigen, moeten wij jullie 
nu melden dat Natasja van Sterkenburg haar voorzitterschap van de EC heeft moeten opgeven en dat ze ook 
haar overige activiteiten voor deze commissie heeft moeten staken. 

In de loop van dit kalenderjaar kostte het Natasja persoonlijk steeds meer moeite om als voorzitter de 
evenementen georganiseerd te krijgen. Zij had gelukkig een enthousiast team van vrijwilligers in haar commissie 
die haar met raad en daad konden bijstaan en haar bijzonder goed hebben geholpen. Helaas moest Natasja 
steeds meer Bestuursvergaderingen afzeggen om dat haar eenvoudig weg de energie ontbrak. Inmiddels is 
duidelijk geworden waardoor. Bij Natasja is de diagnose gesteld van de ziekte ME en die beletten haar nog extra 
energie te steken in zaken naast haar dagelijks werk en huis en gezinsactiviteiten. 

Een vreselijke diagnose die een behoorlijke impact heeft op haar functioneren en gezinsleven. Het bestuur wenst 
haar hierbij veel sterkte en vooral beterschap. 

Natuurlijk zal Dommelbaorzedurp gewoon doorgaan, maar wij zullen de inzet en creativiteit van Natasja zeker 
gaan missen. Dat is reeds nu al gebleken in het bestuur maar ook in de evenementen commissie waaraan zij 3 
jaar en 7 maanden voortreffelijk leiding heeft gegeven. 

Het Bestuur heeft inmiddels op een persoonlijke manier Natasja van harte bedankt voor haar inzet de afgelopen 
jaren en hoopt haar in Dommelbaorzedurp nog regelmatig tegen te komen. Vooral in het laatste jaar waarin haar 
echtgenoot ons mag voorgaan als Z.D.H. Prins Alfredo XX. 

En ook de Evenementencommissie zal doorgaan omdat we, zeker met ons jubileumjaar in het vooruitzicht, de 
diverse evenementen toch wat extra kleur willen geven. Het bestuur is blij dat Anouschka Verheij de taak als 
voorzitter ad interim tot het einde van dit seizoen wil waarnemen. 

Voor diegene die Anouschka niet mochten kennen, zij is 49 jaar, heeft 3 kinderen en is sinds 1996 lid van 
Dommelbaorzedurp. Zij is 17 jaar partner van een raadslid en hofdame geweest. Na 4 jaar evenementen verzorgt 
zij sinds 2010 de acquisitie van DBD en is vanaf die tijd ook bestuurslid van DBD.  Net als jullie allemaal heeft zij 
een groot blauw geel hart en weet zij dat zonder de vele vrijwilligers er geen carnaval zou zijn zoals nu wordt 
gevierd in Dommelbaorzedurp. 

 

     

  



DE BALKEKENBREIER 2019 VOOR  ERIC WILLEMSE 

 

In een gezellige en volle zaal Elzenburg ontving  Eric Willemse tijdens het Evenement Deun en Dender uit 
handen van Z.D.H. Prins Alfredo XX de onderscheiding en bijbehorende oorkonde van D’n Balkenbreier.  

D’n Balkenbreier is één van de hoogste Dommelbaorzedurpse onderscheidingen voor niet te onderschatten inzet 
en uitvoering van muzikaal-carnavaleske of carnavalesk-muzikale kwaliteiten. 

Als kapelleider en muzikant van carnavalsvereniging "Net Zat" is het voor Eric altijd een uitdaging om de 
muzikale grens bij zijn vereniging te verhogen. Eric heeft dat bewezen door samen met zijn muzikanten van Net 
Zat op diverse Deun en Dender avonden prachtige carnavalsliedjes neer te zetten zoals Oh dè is mooi, Blauw en 
Geel, Glas in lood, Gij bent mun alles en Gaode met me mee. 

 

Verder is bekend dat Eric via de grote trom en nu met zijn trombone de muzikale noten rond laat zingen in 
Dommelbaorzedurp en in Oeteldonk, maar ook als trombonist zijn steentje heeft bij gedragen bij de Jazz en 
Funk band BeOff; 

Daarnaast is gebleken dat Eric ook nog eens over acteer talent beschikt hetgeen hij bij de jaarlijkse 
familieconcerten en Ouverturelure regelmatig heeft laten zien. 

Tot slot weten wij dat deze duizendpoot ook nog eens de webmaster is van Net Zat en dat hij daarbij ook nog 
eens het muzikale archief van de vereniging beheert en dit met tomeloze inzet uitvoert. 

Kortom een hele goede reden van de Evenementencommissie van Dommelbaorzedurp om dit jaar deze 
muziekgigant voor te dragen voor deze mooie onderscheiding. 

 

 
 

WISSELINGEN BIJ PRINS & GEVOLG TIJDENS OPENING VAN HET NIEUWE SEIZOEN 

  

In de Hofhouding van onze Hoogheid Prins Alfredo zijn in de loop van de jaren altijd wel wisselingen van 
functies aan de orde. Aan het eind van het seizoen en dus het begin van het nieuwe seizoen dat altijd begint met 
Deun en Dender zijn de functiewisselingen bij Prins en Gevolg bekend gemaakt. Een afscheid van een Raadslid, 
de Veldwachter en d’n Burgervaojer is niet niets, maar gelukkig is het team van Prins en Gevolg er weer in 
geslaagd deze functies opgevuld te krijgen met nieuwe mensen. In deze nieuwsbrief willen wij hier graag nog 
even aandacht aan schenken. 

Als eerste werd afscheid genomen Raadslid van Raymond Hamers. Raymond heeft er 7 dienstjaren op zitten en 
gediend onder Alfredo XVIII, XIX en XX. Raymond is vele jaren de Hof chauffeur van onze Hoogheid geweest 



en was ook Hof materiaal meester. In deze functie was hij de man achter Prins en Adjudant die op de juiste 
momenten de onderscheidingen, flesjes, bloemen en wat nog meer kon aanreiken. Een stille kracht die zeker 
gemist zal worden bij Prins en Gevolg. 

Daarna werd afgenomen Veldwachter van Ton de Kroon. Ton had er 14 dienstjaren op zitten en gediend onder 
Alfredo XVII, XVIII, XIX en XX. Begonnen in het carnavalsjaar 2006 als Raodslid en vanaf 2016 als 
Veldwachter Janus Vattum. In zijn raadslid periode had Ton ook nog eens de belangrijke functie van bierdrager. 
Vanwege het feit dat er bij Prins en Gevolg nooit iemand dorst heeft gehad kunt u opmaken dat hij deze taak ook 
heel serieus heeft genomen. 

En als laatste werd afscheid genomen van Burgervaojer Willem Jan de Graaff. Willem Jan heeft er 6 dienstjaren 
opzitten en gediend onder Alfredo XIX en XX. Willem Jan is in 2014 begonnen als Raodslid en heeft in 2016 de 
staf van Burgervaojer Ties van Maurick tot den Pickensteeg overgenomen van zijn voorganger Reinier 
Straatman. In zijn periode als Burgervaojer zijn er vele nieuwe dingen ontstaan zoals het op de Pils bij de nieuwe 
Ties en wie herinnert zich niet het filmpje “op zoek naar de nieuwe Ties” wat nog steeds te zien is op onze 
website. 

Alle drie de heren zijn door Prins Alfredo hartelijk bedankt voor hun bewezen diensten en nadat hun de 
versierselen behorend bij hun functie waren afgenomen voorzien van een mooie herinneringsmedaille. 

   
Omdat de functies bij Prins en Gevolg vanzelfsprekend moeten blijven worden opgevuld kon Prins Alfredo niet 
lang na het afscheid de nieuwe personen voorstellen die deze functies gaan bekleden. 

Als eerste was daar de nieuwe Burgervaojer Ties die de komende periode zal worden bekleed door Bjorn Bijnen. 
Alhoewel Bjorn nieuw in de groep is, is hij bij Prins en Gevolg al jaren bekend en ook in Dommelbaorzedurp 
geen onbekende meer. Zo was Bjorn de laatste jaren al de vaste presentator van de Kletsavonden en heeft hij bij 
Prins en Gevolg al diverse hand- en spandiensten verricht. 

Daarna was het de beurt aan de nieuwe Ties om zijn rechterhand, Veldwachter Janus Vattum aan de aanwezigen 
voor te stellen. Op het toneel verscheen Harry van Gemert die voor velen al een bekend gezicht was, Harry was 
namelijk sinds 2016 al Raodslid bij Prins en Gevolg en de nieuwe Ties had aan hem gevraagd of hij deze functie 
naast hem zou willen bekleden. 

En al laatste kon onze Ties nog melden dat er een nieuw lid aan de Raad van XI kon worden toegevoegd. Ten 
tonele kwam Corné Verbeek. Corné is bij velen ook geen onbekende meer en als partner van Lizet Kivits een 
graag geziene gast binnen Dommelbaorzedurp. Hiermee is het team van P&G weer bijna compleet. 

Wij wensen alle heren in hun nieuwe functie veel plezier.  

 

 



     

EVENEMENTEN KALENDER DOMMELBAORZEDURP 2020 

 12 Januari Net Zat concert "Kleine Danssalon" De Speeldoos 

17 Januari 
Start verspreiding Dommeldurper t/m 2 
februari Heel Dommelbaorzedurp 

2 Februari Dun Opmaat van de Knolderapen De Speeldoos 

09 Februari Deun en Deinder veur de Keinder Elzenburg 

14 Februari Kletsavond Elzenburg 

15  Februari Borrelen bij de Bouwers Bouwhal Molenvenseweg 

15 Februari Kletsavond Elzenburg 

21 Februari Opening Expositie Van Vruuger naor vandaog DePetrus 

21 Februari Ouverturelure Prinsenhof De Speeldoos 

22 Februari Carnaval - Intocht Aanvang bij Dommelbaorzedurp centraol  

23 Februari Carnaval - Grote optocht Aanvang op Moleneindplein 

24 Februari Carnaval Dommelbaorzedurp 

25 Februari Carnaval - Kinderoptocht - Begrafenis Dommelbaorzedurp 

Het Bestuur Dommelbaorzedurp wenst jullie allen een bruisende 
jaarwisseling en gezond maar vooral feestelijk 2020. 

 

       

Carnavalsvereniging 
Dommelboarzedurp 

Postbus 2266 
5260 CG VUGHT 

penp.dbd@gmail.com 

www.dommelbaorzedurp.org 
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