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MOGEN WIJ AAN U VOORSTELLEN: DE RAADSJONGSTEN 

 

 
Vanuit Prins en Gevolg is het verzoek gekomen 
om geïnteresseerde jongeren van 16 en 17 
jaar, die zich vanaf hun 18e jaar graag zouden 
willen aansluiten, nu alvast te mogen 
betrekken bij Prins en Gevolg. Dit voorstel is 
uitgewerkt in samenwerking met Prins en 
Gevolg, protocollair akkoord bevonden door 
onze Durpspensionaorissen Wim de Kroon en 
Tiny Nabbe en goedgekeurd door het bestuur.    
 
 

Wij zijn blij te kunnen aankondigen dat Prins en Gevolg vanaf dees jaor vergezeld zullen worden door De 
Raadsjongsten! 
 
De Raadsjongsten zijn jongeren tussen de 16 en 18 jaar die zich in de toekomst, als zij de leeftijd van 18 jaar 
bereikt hebben, graag willen aansluiten bij Prins en Gevolg als Raadslid/reserve Raadslid. Om toegelaten te 
worden tot de Raadsjongsten wordt dezelfde aannameprocedure gevolgd als bij de Raad van XI: na aanmelding 
een intakegesprek en stemming door Prins en Gevolg. Bij aanname wordt door de Burgermoejer een mentor 
aangewezen die als aanspreekpunt fungeert voor de Raadsjongste. Het heeft de voorkeur dat De Raadsjongsten 
lid worden van de vereniging Dommelbaorzedurp als Snoekbaorske of Bovenmaotse Baors.  
 
De Raadsjonsten worden door Prins en Gevolg op sleeptouw meegenomen rondom en tijdens carnaval en 
nemen deel aan de Raadpraat als toehoorder zonder stemrecht. Zij verrichten ook hand- en spandiensten samen 
met de Raad van XI. Zo leren zij wat het inhoudt om Raadslid te zijn en hoe het draaiboek van Prins en Gevolg 
eruitziet. Van Raadsjongsten wordt verwacht dat zij rondom en tijdens carnaval volgens het draaiboek van Prins 
en Gevolg aanwezig zijn en gaan waar Prins en Gevolg gaat. Ook nemen zij deel aan de Kletsavond, de 
Ouverturelure, de Prinsenbrunch en het Prinsendiner.  

 

Beste leden, 

 

Het aftellen is begonnen!  

Over enkele weken mogen we weer gaan 

genieten van het Feest der Feesten. In deze 

nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de 

allerlaatste nieuwtjes. Wij wensen je heel veel 

plezier en hopen jullie allen te zien tijdens de 

carnavalsdagen en bij de evenementen die 

daaraan vooraf gaan!! 

 

 

 

 

 

 

  



De Raadjongsten bevinden zich tijdens officiële optredens (zoals op het podium, aan tafel, zittend in de zaal, in 
de bus, etc.) niet tussen Prins en Gevolg in, maar altijd links of rechts van hen. Zij stappen in of treden binnen 
direct na de Raad van XI. Enige uitzondering hierop is op de Blauwe Schuit tijdens de Optocht. 
 
De Raadsjongsten zijn te herkennen aan de volgende kleding: zwart colbertjasje zonder versierselen, blauwe 
spijkerbroek zonder gaten en scheuren, wit overhemd, zwart strikje, gympen, blauwe driehoeksjaal met daarop 
in gele letters ‘Raadsjongste’. Geen hoofddeksel, geen handschoenen, geen cape. De blauwe driehoeksjaal en 
zwarte strik worden in bruikleen gegeven door Dommelbaorzedurp en dienen ingeleverd te worden nadat een 
Raadsjongste stopt. Kwijtgeraakte bruikleenspullen dienen te worden vergoed.  
 
Alcoholgebruik onder de 18 jaar is wettelijk verboden en de naleving hiervan geschiedt geheel op eigen 
verantwoordelijkheid van De Raadsjongsten. De Raad van XI houdt hierop toezicht. Wanneer een Raadsjongste 
gezien wordt met alcoholische drank of drank hierop lijkend volgt een lik-op-stukbeleid: sjaal inleveren en 
definitief vertrekken. Bestuur en Prins en Gevolg zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk gesteld 
worden voor onwetmatig gedrag van een Raadsjongste. Voor De Raadsjongsten gelden verder dezelfde 
gedragsregels als voor de Raad van XI. 
 
Jaarlijks zal na carnaval worden geëvalueerd.  
 
Wij kijken ernaar uit om De Raadsjongsten tijdens carnaval te mogen verwelkomen! 
 
 

NIEUWE VLAG VOOR DOMMELBAORZEDURP 

 
Op dinsdag 17 januari 2023 
mocht het bestuur van 
Dommelbaorzedurp met trots 
de eerste vernieuwde 
Dommelbaorzedurpse vlag 
aanbieden aan burgemeester 
Roderick van de Mortel en 
Hans Meijs.  

Hans Meijs, voorzitter van CV 
De Knolderapen, uitte aan het 
begin van dit carnavalsseizoen 
in een brief aan het bestuur 
van Dommelbaorzedurp zijn 
gemengde gevoelens over de 
gelijkenis tussen de Vughtse 
blauw-gele carnavalsvlag en de 
vlag van Oekraïne, een land 
dat momenteel in een vreselijke oorlog verwikkeld is. Een schrijnend contrast. Zijn wens was een duidelijk 
onderscheid tussen beide vlaggen. Het bestuur werkte dit idee verder uit. Op 17 januari werd in het oude 
Raadhuis de vernieuwde vlag onthuld. Burgemeester Van de Mortel en Hans Meijs mochten uit handen van 
Burgermoejer Ties van Maurick tot den Pickensteeg als eersten een exemplaar in ontvangst nemen. 
 
De Dommelbaorzedurpse vlag is te koop bij de volgende verkooppunten: Slijterij de Slijter - Moleneindplein 112, 
Dit of Dat - Kempenlandstraat 3a, Sigarenmagazijn De Sport - Helvoirtseweg 52, Primera - Moleneindplein 58, 
Marinus - Marktveld 54.  
 
foto: Hoffotograaf Cees Ringelberg 



DRIEDURPENPUNT - 5 FEBRUARI 

 
Op zondagochtend 5 februari zal volgens de vorig 
carnavalsseizoen ingezette traditie het 
DrieDurpenPunt geopend worden. De Prinsen- en 
Jeugdprinsengroepen van Dommelbaorzedurp, 
Kneutergat en Keiespellersdurp komen om 10.33 
uur bij de Kruishoeve in Vught bij elkaar, het punt 
waar de drie dorpsgrenzen elkaar raken. Onder 
muzikale begeleiding van onder andere De JJ-
Bende en de Keikes wordt vervolgens het 
DrieDurpenPunt officieel geopend door 
wethouder Toine van de Ven. Het prachtige 
monument in de kleuren van de drie dorpen, die 
allen tot dezelfde gemeente behoren, zal worden 
onthuld en de Hoogheden zullen de drie 
dorpsvlaggen plaatsen als teken van 
verbroedering. Wij nodigen iedereen van harte 
uit om hierbij aanwezig te zijn! 

 
foto: Hoffotograaf Cees Ringelberg 

DE KEINDER DEINDEREN DEUR EN HET DOMMELDURPS DWEILCAFÉ - 5 FEBRUARI 

 

Op zondagmiddag 5 februari wordt er een spectaculaire spelmiddag 
georganiseerd voor alle basisschoolkinderen uit Dommelbaorzedurp, 
Keiespellersdurp en Kneutergat! De Keinder Deinderen Deur! 
 
Dit geweldige nieuwe evenement bestaat uit een spellencircuit uitgewerkt op 
een hippe manier. Denk bijvoorbeeld aan levend stratego tegen misschien wel 
Prins Alfredo XXI, laser gamen met de Hofdame, archery tag, vloggen. En voor 
de allerkleinsten ballengooien en ringwerpen, de Ties & Fien poppenkast, 
schminken, een kinderbar en grote suikerspinnen. Een vrolijke en actieve 
middag met als afsluiter een kindershow van de jongens van REP.  

 

 
    Mede mogelijk gemaakt door  
    de gemeente Vught en Den Boerenadel  

 
 

 
Dommeldurps Dweilcafé voor de volwassenen 
Ook aan de volwassenen is gedacht. In het Dommeldurps Dweilcafé in 
de foyer gaan we de middag invullen met een gezellig stukje muziek van 
onder andere onze Dommelbaorzedurpse muziekclubkes Danmârzo, 
Deesjavu en De JJ-Bende, en een swingend optreden van feestzanger 
Lars met Nederlandse meezingers.  
Toegang gratis 
Wij willen er samen met u, ouders, opa’s en oma’s, keinder en keinder 
van de keinder een oergezellige middag van maken! Wij zien u graag op 
5 februari vanaf 13.00 uur in Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg. De 
toegang is gratis, voor ieder kind is er een gratis smulkaart en voor 
iedere volwassene een gratis eerste drankje! 



BORRELEN BIJ DE BOUWERS - 11 FEBRUARI 

 
 

 

DE ENIGE ECHTE DOMMELBAORZEDURPSE VERKOOPARTIKELEN 

 
 

             
 
Na dagenlang met veel enthousiasme tellen, inpakken, labelen en prijzen zijn ze er weer: onze molens met de 
enige echte Dommelbaorzedurpse verkoopartikelen! Al dit moois is nu te koop bij de bekende verkooppunten:  
 
     ● Slijterij de Slijter - Moleneindplein 112  

     • Dit of Dat - Kempenlandstraat 3a 
     ● Sigarenmagazijn De Sport - Helvoirtseweg 52 

     • Primera - Moleneindplein 58 
     ● Marinus - Marktveld 54 



KLETSAVOND - 11 FEBRUARI 

               

Geheel passend bij het motto van 2023 ‘Dees jaor gaot alles anders’ zijn de jaarlijkse kletsavonden op vrijdag 
en zaterdag samengevoegd op één avond. Kom daarom allemaal genieten van een spectaculaire Kletsavond 
op zaterdag 11 februari!  
 
Dees jaor betreden naast twee plaatselijk wereldberoemde kletsers maar liefst drie nieuwkomers de ton! Vijf 
deelnemers die zich van hun allerleukste kant aan je laten zien: Toine van de Ven, Harm van Iersel, Marleen van 
Beek, Judith Nicols en Bart Meesters. 
 

                                
 

                                   
 
Je wordt deze avond geamuseerd met hilarische optredens vol humor, slappe klets en rake opmerkingen over 
het wel en wee in en rondom Dommelbaorzedurp. Met muzikale ondersteuning van onze clubkes Deesjavu en 
De Knolderapen belooft het weer ouderwets gezellig te worden! 
 
Zaterdag 11 februari, Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg, Lidwinastraat in Vught. De zaal gaat open om 
19.30 uur. Kom op tijd, er is maar een gering aantal zitplaatsen en deze bruisende avond vol lachwekkend 
spektakel wil je niet missen!  
 
Kaarten à €8,00 zijn verkrijgbaar bij de volgende voorverkoopadressen: 
 
* Slijterij De Slijter – Moleneindplein 112 
* Dit of Dat – Kempenlandstraat 13a 
* Sigarenmagazijn De Sport – Helvoirtseweg 52 



PRAOL RELLIE EN MUZIEK BIJ DE POMP - 21 FEBRUARI 

 
 
 

         

 

   Doe op carnavalsdinsdag  

    21 februari mee met de  

In je carnavalesk versierde auto genieten van een ludieke tocht door Dommelbaorzedurp, 
Keiespellersdurp en Kneutergat met 11 leuke opdrachten en diverse tussenstops onderweg? 
Schrijf je dan nu gratis in voor de Dommelbaorzedurpse Praol Rellie op 21 februari! 
 
 

Doe mee! 
Inschrijven kan tot 14 februari via praolrellie.dbd@gmail.com. Je ontvangt dan een 
inschrijfformulier, de route, een deelnemersnummer en bij de start een uniek vaantje met jaar 
van deelname voor aan de spiegel in je auto. De Dommelbaorzedurpse Praol Rellie start om 
13.11 uur vanaf het parkeerterrein bij Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg waar Jeugdprins 
Lars d’n Urste het startschot zal geven. Finishen kan tot 17.00 uur bij de pomp op het Marktveld. 
 
 

Muziek bij de Pomp 
Wil je liever op dinsdagmiddag 21 februari als toeschouwer de finish van de Praol Rellie beleven 
en genieten van een gezellig stukje muziek? Kom dan om 15.00 uur naar het Marktveld! Diverse 
Clubkes en Blaaskapellen zullen zich verzamelen rondom de pomp bij Hap & Tap ’t Klavertje en 
café Maurickzicht en de daar arriverende kleurrijke stoet muzikaal over de finish blazen.  

 

 
 

mailto:praolrellie.dbd@gmail.com


 VEURRAOM PREMOSIE WEDSTRIJD 

 

 



VACATURES 

 
 
 
 
 

   GEZOCHT! 
 

   Vrolijke aanpakkers  

   met een groot blauw-geel hart 

 
 
 Onze Evenementencommissie zoekt een voorzitter en commissieleden!  
 
 Wij zijn op zoek naar een energieke voorzitter en  commissieleden die samen met ons de populaire pijlers  
 van carnaval in Dommelbaorzedurp willen organiseren. Denk aan de Optocht, Deun en Dender, de Kletsavonden en 
 De Keinder Deinderen Deur.  
 
 De Evenementencommissie bestaat uit een enthousiast team van vrijwilligers die van aanpakken weten. Met veel 
 plezier organiseren zij de Dommelbaorzedurpse evenementen en ook tijdens de maandelijkse vergaderingen 
 maken zij er graag wat gezelligs van. 
 
 Interesse? Neem dan contact met ons op via secretariaat.𝐝𝐛𝐝@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦. Uiteraard kun je ook vrijblijvend 
 eerst wat meer informatie krijgen onder het genot van een drankje.  
  
 Aarzel dus vooral niet en mail ons!  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

   𝐆𝐄𝐙𝐎𝐂𝐇𝐓!  
 

   Functionaris Pers en Publiciteit m/v 
 
 
  
 Het bestuur van Dommelbaorzedurp zoekt een nieuwe functionaris Pers en Publiciteit!  
 
 Heb jij zin om ons blauw-gele carnaval op een pakkende manier onder de aandacht van Dommelbaorzedurp en 
 omstreken te brengen? Denk aan de Optocht, Deun en Dender, de Kletsavonden en De Keinder Deinderen Deur.  
 En heb jij leuke ideeën voor onze website en social media? Kom dan ons bestuur versterken als functionaris Pers en 
 Publiciteit! 
 
 Interesse? Neem dan contact met ons op via secretariaat.dbd@gmail.com. Uiteraard kun je ook vrijblijvend eerst 
 wat meer informatie krijgen onder het genot van een drankje.  
  
 Aarzel dus vooral niet en mail ons!  
 
 
 



 
 
  
 

     
    𝐆𝐄𝐙𝐎𝐂𝐇𝐓!  
  

    voorzitter m/v 

 
  
 Het bestuur van Dommelbaorzedurp zoekt een nieuwe voorzitter!  
 

 De voorzitter is het gezicht en de vertegenwoordiger van Dommelbaorzedurp. De voorzitter is verantwoordelijk 
 voor de leiding van het bestuur, leidt de maandelijkse bestuursvergaderingen en de jaarlijkse algemene 
 ledenvergadering (ALV).  
 
 Onze voorzitter is: 

• sociaal en communicatief vaardig 

• een bruggenbouwer 

• een goede spreker in het openbaar 

• gezellig en heeft humor 

 Wat bieden wij? 
 Je wordt de voorzitter van een enthousiaste, gemêleerde club vrijwilligers. Wat we gemeen hebben met elkaar  is 
 ons blauw-gele hart en onze aanpakmentaliteit. Gezamenlijk zetten we onze schouders eronder om elk jaar voor 
 Dommelbaorzedurp een mooi carnavalsprogramma te organiseren in samenwerking met de JJ, onze Clubkes, de 
 horeca en al onze vrijwilligers. Daarnaast vinden we het ook heel belangrijk om veel plezier met elkaar en met alle 
 Dommelbaorzedurpers te hebben. 
 
 Heb je zin om je actief in te zetten voor Dommelbaorzedurp? Neem dan voor meer informatie contact met ons 
 op via secretariaat.dbd@gmail.com.  

          

 

 

 
 

 

    

 

Colofon 

Carnavalsvereniging 

Dommelbaorzedurp 

 

 

penp.dbd@gmail.com 

www.dommelbaorzedurp.org 

 

 

mailto:penp.dbd@gmail.com
http://www.dommelbaorzedurp.org/


 

 

 


