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  CARNAVALSJAAR   DEES JAOR GAOT ALLES ANDERS                  NIEUWSBRIEF NUMMER 17 

  

 

VAN DE VOORZITTER A.I.  

 

Het nieuwe carnavalsseizoen staat weer voor de deur! En dees jaor ging meteen alles al 
anders…  
Onverwacht moesten wij jullie helaas inlichten over het besluit van Tom en Marjon om hun 
voorzitterstaken neer te leggen. Wij danken Tom en Marjon voor hun inzet voor 
Dommelbaorzedurp en wij zullen graag met hen proosten tijdens Deun en Dender op de 
aanvang van een mooi nieuw carnavalsjaar. 
 
Tijdens het zomerreces hebben voorzitter Evenementencommissie Jan Vissers en functionaris 
Pers en Publiciteit Karlijne Janssen aangegeven helaas voor het aankomende seizoen te weinig 
vrije tijd beschikbaar te hebben om hun functie te kunnen blijven invullen. Wij danken Jan en 
Karlijne voor de tijd en energie die zij gestoken hebben in Dommelbaorzedurp en voor hun 
prettige aanwezigheid in het bestuur.  

 
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt: 
Voorzitter a.i.   René van Geene 
Secretaris   Nanja Lodewijkx 
Penningmeester   Jeroen van Dijk 
Vertegenwoordiger P&G  Bjorn Bijnen (tot 5 november en dan presenteren we zijn opvolger) 
Voorzitter a.i. EC   Anouschka Verheij 
Vertegenwoordiger Clubkes René van Geene 
Pers en Publiciteit  Nanja Lodewijkx 
Acquisitie   Anouschka Verheij 
Notulist    Michelle van de Water 

 

 

 

Beste leden, 

 

Het is weer zover! Het nieuwe carnavalsseizoen is in 

aantocht en zal op zaterdag 5 november feestelijk en 

muzikaal geopend worden tijdens Deun en Dender.  

 

En dat belooft wat, want dees jaor gaot alles  anders! 

We hopen er met jullie samen een geweldige (aanloop 

naar) carnaval van te maken!  

 

 

 

  



 
Het bestuur is inmiddels volop bezig met de organisatie van alle Dommelbaorzedurpse evenementen en met de 
voorbereidingen van het nieuwe carnavalsseizoen in de aangekondigde lijn van vernieuwing – want dees jaor 
gaot alles anders! Wij kijken ernaar uit om jullie allen weer te zien tijdens Deun en Dender, en heffen dan graag 
het glas met elkaar!  

 

AFSCHEIDSWOORD VAN BURGERVAOJER TIES VAN MAURICK TOT DEN PICKENSTEEG 

 
 

 Lieve Dommelbaorzedurpers, 

Op un herfstdag in oktober blik ik terug en tevens veuruit op 
wè ons te wachten staot. Terwijl de pannen op de elektriciteit 
staon, ik ben al jaoren niet meer meej gas aon ut koken en 
goeiekoper wor ut ok al nie, bereid ik me veur op un heerlijk 
bordje zuurkool meej unne bal gehakt uit de vette jus.  
 
In mijn periode als Burgervaojer heb ik Prins Alfredo XX en Prins 
Alfredo XXI, zijn Adjudant en Hofnar mogen ontvangen in ons 
mooie Dommelbaorzedurp. Samen meej munne Janus en de 
Raod van XI, jullie als carnavalsvierders, Clubkes, de JJ, alle 
vrijwilligers, ondernemers en sponsoren die 
Dommelbaorzedurp steunen mocht ik drie jaor genieten als 

Burgervaojer. Wè genoot ik van de eer om, samen meej onzen 1ste burger Roderick van de Mortel, op zaterdag 
d’n Hoogheden en hun Gevolg te ontvangen in ons blauw-geel gekleurde durp bij ut Raodhuis. D’n Bertus keek 
toe, Brordus en Brorda waren paraat, muziekskes deinden deur de straoten en ik genoot, net als u allen, meej 
zichtbaar veul plezier. Wè genoot ik van de optocht deur de straoten, de kroegentocht veur groot en klein, mar 
zeker ook van de bezoeken aan de ouderen in de zorgcentra en instellingen. Wè mooi om meej onze 
buurdurpkes een punt te mogen opzetten om mekaor un fijne carnaval te wensen. Wè was ut ook mooi om op 
dinsdagavond weer te kunnen zien da iedereen had genoten van vier daogen feest.  
 
Keihard is er achter de schermen gewerkt en vergaderd door het bestuur van Dommelbaorzedurp om jaarlijks 
het carnavalgevuul te kunnen aanbieden aan jullie allemaol, deur mekaor, veur mekaor. Ook in de coronaperiode 
bleven we elkaar vinden en afgelopen carnavalsseizoen mochten we zelfs twee weken veur carnaval toch echt da 
gevoel delen. Wè omèrrumde ik oe allemaol weer gère. Echter is de wereld nu anders, zijn er veel mensen die 
een onzekere tijd tegemoet gaon i.v.m. de situatie in de Oekraïne, die ons ook raakt. Waor ik dan aan denk: heb 
mekaor lief, maok d’r samen ut beste van en geniet van de mooie momenten. 
 
“Dees jaor gaot alles anders”, ik neem afscheid als Burgervaojer. Ik ga genieten van carnaval in de vorm die mij 
ook lief is, op munne trombone, als muzikant. Ik gaoi genieten van de mooie periode die gaot komen, en reken 
d’r maor op dè alles anders gaot dees jaor. Maar weet dat ondanks veranderingen carnaval altijd een feest blijft 
van delen en genieten met mekaor en dat ‘t aantal daogen gewoon blijft zoals ut al jaoren is, namelijk 4 daogen.  
 
De kookwekker gaot, munne zuurkoolstamp meej munne bal uit de jus is klaor. Ik leg een bodem veur ut nieuwe 
seizoen en wil oe allemaol tot slot nog drie laotste woorden meegeven: 
 
“ALLEMAOL BEDANKT WAR”…! 
 
Burgervaojer Ties van Maurick tot den Pickensteeg 
Dommelbaorzedurp 
 



OPENING CARNAVALSSEIZOEN 2022-2023 

 
38e DEUN EN DENDER IN DOMMELBAORZEDURP 

Zaterdag 5 november • Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg 
 
 
 
Het Dommelbaorzedurpse carnavalsseizoen wordt jaarlijks traditioneel geopend met Deun en Dender, het 
liedjesfestival waar de beste carnavalskraker voor het nieuwe seizoen wordt gekozen, en Gin Dender mar 
Deun, de categorie waarin deelnemers een eigen tekst kunnen zingen op een bestaande melodie. Onder het 
motto ‘Dees jaor gaot alles anders’ hoopt carnavalsminnend Vught op zaterdag 5 november dan ook de 
carnavaleske toon te zetten voor het seizoen 2022-2023.  
 
De zaal gaat open om 19.15 uur met een muzikale opwèrmer door De Knolderapen. Om 19.45 uur zal Z.D.H. 
Prins Alfredo XXI het carnavalsseizoen openen en het logo passend bij het motto ‘Dees jaor gaot alles anders’ 
onthullen. Tevens wordt er afscheid genomen van enkele leden van Prins en Gevolg en worden hun opvolgers 
geïnstalleerd.  
 
Deelnemers 
Aan deze 38ste Deun en Dender doen zeven deelnemers mee: Danmârzo, Deesjavu, De Kaoter Is Veur Laoter, De 
Knolderapen, Het Urste Dommelbaorzedurpse Raodskoor, Net Zat en Raod ‘es. In de categorie Gin Dender mar 
Deun hebben we dit jaar één deelnemer, CV Wè nouw wir. 
 
Uitreiking D’n Balkenbreier 
Z.D.H. Prins Alfredo XXI zal tijdens Deun en Dender één van de drie hoogste onderscheidingen uitreiken van het 
carnavalsseizoen 2022-2023. D’n Balkenbreier wordt verleend vanwege niet te onderschatten inzet of uitvoering 
bij carnavalesk-muzikale of muzikaal- carnavaleske evenementen.  
 
Van harte welkom 
Deun en Dender vindt plaats in Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg aan de Lidwinastraat. De toegang is gratis 
en iedereen is van harte welkom! 
 
 
 

VAN DE PENNINGMEESTER 

 
 
Stichting Maecenas 
 
Om extra gelden voor Dommelbaorzedurp 
te vergaren zijn we achter de schermen 
altijd aan het zoeken naar mogelijkheden. 
Zo is ons in juni ter oren gekomen dat de 
stichting Maecenas, een zelfstandige 

stichting uit Vught die is opgericht om activiteiten op cultureel gebied te ondersteunen, subsidies geeft aan 
organisaties en verenigingen die dit als doel hebben. Namens Dommelbaorzedurp hebben wij een aanvraag 
hiervoor ingediend. We hebben een positief antwoord mogen ontvangen: vanuit de stichting Maecenas hebben 
we voor het aankomende carnavalsseizoen een subsidie van €500 ontvangen, waarvoor onze dank! Dit bedrag 
zullen we onder andere gebruiken voor de evenementen die dit seizoen door Dommelbaorzedurp georganiseerd 
worden.  



 
Rabo ClubSupport 
 
Ook hebben we weer meegedaan aan de Rabo 
ClubSupport actie van de Rabobank. Dankzij jullie 
stemmen hebben we een bedrag van €281,53 
mogen ontvangen! Ook hiervoor onze dank! Dit 
bedrag zullen we gebruiken voor nieuwe gilets 
voor de Raad van XI die na jaren van intensief 
gebruik dringend aan vervanging toe zijn. 
 

Brabantse Carnavals Federatie 

Op dinsdag 11 oktober heeft vanuit de Brabantse Carnavals Federatie de Algemene Ledenvergadering 
plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn volgens de statutaire regeling de voorzitter Rob van de Laar en 
secretaris Frans Timmers aftredend, ook heeft de penningmeester besloten zijn functie te beëindigen. De 
voorzitter en de secretaris zijn niet herkiesbaar.  

Daarom is tijdens deze ALV is een nieuw bestuur gekozen: 

Ad Koopman is benoemd tot nieuwe voorzitter. Hij is 56 jaar en lid van de Stichting Vastenavend in Bergen op 
Zoom sinds 1997. Van 2012 tot juli 2002 was hij bestuurslid/voorzitter van de Financiële Commissie van deze 
organisatie. Daarnaast was Ad o.a. voorzitter van de Stichting Bergse Reuzenstoet. Sinds 2019 is Ad lid van het 
Algemeen Bestuur van de Brabantse Carnavals Federatie  

Ron Michielsen is benoemd tot nieuwe secretaris. Hij is 53 jaar, oud-voorzitter van de Federatie van Carnavals 
Verenigingen in Oeteldonk, oud-minister van Verenigingszaken en DB-lid van de Oeteldonkse Club van 1882. 
Thans minister van Staat van Oeteldonk en lid van de Raad van State aldaar. 

Rob Buijs is benoemd tot nieuwe penningmeester. Hij is 61 jaar en is sedert 1993 lid van de Stichting 
Vastenavend in Bergen op Zoom. Hij was lid van de Financiële Commissie van deze organisatie. Ook was Rob 
actief als penningmeester van de Stichting Proefmei in Bergen op Zoom. 

Frans-Jan Bertens en Frans van den Broek geven aan in het bestuur te willen blijven.  

Bas van Oevelen wordt door de vergadering verkozen tot lid van het algemeen bestuur. Hij is oud-prins en de 
huidige voorzitter van de Stichting Vastenavend in Bergen op Zoom. 

 
Registratie carnavalswagens optocht  
 
Vanaf januari is het verplicht voor alle landbouwvoertuigen om een kenteken voeren. Dit betekent voor ons als 
carnavalsvereniging dat alle wagens die in de optocht meerijden een kenteken moeten hebben.  

Hierover was wat onduidelijk, daarom hebben CV Krek Wa anders en de Brabantse Carnavals Federatie hierover 
navraag gedaan bij de RDW. 

• Als een voertuig getrokken wordt door een vrachtwagen dient hierop een kenteken te worden verkregen 
en een goedkeuring via een RDW keuringsstation.  

• Een kenteken is niet nodig als door een RDW keuringstation wordt vastgesteld dat de constructiesnelheid 
niet hoger is dan 25km per uur. Dan volstaat een witte plaat (kenteken van het trekkend voertuig). 
Hiervoor is echter wel een VIM nummer noodzakelijk om de constructie snelheid vast te laten stellen. 

• Alternatief kan, als het trekkend voertuig een tractor is met een kenteken, de witte plaat op de 
aanhanger gebruikt worden mits de maximale snelheid niet boven de 25km per uur uitkomt.  

 
Voor de Dommelbaorzedurpse optocht geldt daarom dat alle wagens die getrokken worden door een 
voertuig/tractor een witte kentekenplaat moeten voeren van het trekkend voertuig. 



VAN ACQUISITIE 

                   
De Acquisitie, bestaande uit Anouschka Verheij, Ton de 
Kroon, Nanja Lodewijkx en Vivian Verlinde, is alweer volop 
bezig met de voorbereidingen van diverse nieuwe 
verkoopartikelen en het samenstellen van d’n 
Dommeldurper, die we als vanouds huis-aan-huis met 
collecte hopen te kunnen verspreiden.  
 
Ook de versierselen die horen bij het lidmaatschap van 
Bovenmaotse Baors worden door de Acquisitie verzorgd. Bij 
je plaquette ontvang je jaarlijks je visje, sterretje of 
bloemetje. De visjes zijn van messing en de sterretjes en 
bloemetjes van zilver. Helaas is de zilverprijs dit jaar 
verzesvoudigd. De maker van onze versierselen adviseerde 

ons daarom om de sterretjes en bloemetjes te maken van nieuwe zilver/alpaca. In overleg met het bestuur 
hebben wij voor deze afwijkende, maar mooie oplossing gekozen. 
 

EVENEMENTENKALENDER 2022-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VACATURE 

 
 
 
 
 
      
     G𝐄𝐙𝐎𝐂𝐇𝐓! 
 
   𝚅𝚁𝙾𝙻𝙸𝙹𝙺𝙴 𝙰𝙰𝙽𝙿𝙰𝙺𝙺𝙴𝚁 

   𝚖𝚎𝚝 𝚎𝚎𝚗 𝚐𝚛𝚘𝚘𝚝 💙💛 𝚑𝚊𝚛𝚝 
 
 
𝐎𝐧𝐳𝐞 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐜𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐞 𝐳𝐨𝐞𝐤𝐭 een 𝐧𝐢𝐞𝐮𝐰𝐞 voorzitter!  
 
Wij zijn op zoek naar een capabele voorzitter die samen met de Evenementencommissie de populaire pijlers van carnaval 
in Dommelbaorzedurp wil organiseren. Denk aan de Optocht, Deun en Dender, de Kletsavonden en Deun en Deinder veur 
de Keinder.  
 
De Evenementencommissie bestaat uit een enthousiast team van vrijwilligers die er graag wat gezelligs van maken tijdens 
de vergaderingen en de evenementen zelf. 
 
Aarzel dus vooral niet en mail ons via 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧.𝐝𝐛𝐝@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦. Uiteraard kun je ook vrijblijvend eerst wat meer 
informatie krijgen onder het genot van een drankje. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Colofon 

Carnavalsvereniging 

Dommelbaorzedurp 

 

 

penp.dbd@gmail.com 

www.dommelbaorzedurp.org 
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