
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             DOMMELBAORZEDURPSE NIEUWSBRIEF NUMMER 1 2016-2017 
 
 
Beste Ereleden en Bovenmaotse Baorzen, 
 
Via deze weg willen wij u graag op de hoogte houden van alle bijzondere 
activiteiten en nieuwsfeiten binnen Dommelbaorzedurp. 
 
– Allereerst is de volledig nieuwe site van Dommelbaorzedurp in de lucht 
 gegaan. Langs deze weg kunt u van alles terugvinden wat 
 Dommelbaorzedurp aangaat van verleden tot heden. 
 
–  Wij kunnen u melden dat het voorstel om de Heer Rob Hoendervangers 
 tot Erelid van Dommelbaorzedurp te benoemen is aangenomen. 
 Hij zal de bijbehorende versierselen en oorkonde op gepaste wijze gaan 
 ontvangen. 
 
– Binnen Prins en Gevolg hebben de nodige mutaties plaatsgevonden bij 
 aanvang van het nieuwe Carnavalsseizoen. De Burgervaojer Ties van 
 Maurick tot den Pickensteeg Reinier Straatman heeft zijn functie neer- 
 gelegd en heeft afscheid genomen van Prins en Adjudant en de Raad. 
 Ook Veldwachter Janus Vattum in de persoon van Noud van Dongen alsook 
 zijn zoon, de Nar, Mark van Dongen namen afscheid. 
 Helaas waren dat nog niet alle uittredende. Ook Ton de Kroon en Willem 
 Jan de Graaff namen afscheid van de Raad als Raadslid. 
 
 Maar wat is Dommelbaorzedurp zonder unne Ties. We waren zeer blij om 
 Willem Jan de Graaff door de Hoogheid Prins Alfredo XIX  te inaugureren 
 als de nieuwe Ties van Maurick tot  den Pickensteeg. En zo kon hij zijn 
 rechterhand zelf inaugureren zijn Veldwachter Janus Vattum in de persoon 
 van Ton de Kroon. 
 Ook 2 Raadsleden werden geïnstalleerd te weten Noud van Dongen en 
 kersvers binnen de gelederen; Harry van Gemert.Door de Hoogheid Prins 
 Alfredo XIX werden zij middels diens persoonlijk onderscheiding aan zijn 
 Gevolg toegevoegd 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 27 November zal Dommelbaorzedurp uittreden om een bezoek te 
 brengen aan het Malse Arkeldurp (Ammerzoden) vanwege hun jubileum-
 jaar. 
 Wij gaan daar met een bus naar toe. Ere-leden en leden die aan dit 
 uittreden willen deelnemen graag dit even melden bij Els van Griensven! 
 Daar de Hoogheid Prins Alfredo XIX op dat moment gaat genieten van 
 een welverdiende vakantie zal de Grootvorst Lex Floris zijn honneurs  
 waarnemen! Helaas moeten wij ook melden dat de bus al helemaal vol zit, 
 er is echter de mogelijkheid om op eigen gelegenheid achter de bus aan te 
 rijden zodat u bij de afvaardiging van Dommelbaorzedurp kunt aansluiten. 
 Het vertrek is gepland op 27 November vanaf de Rio-bar!  
 Verzamelen om 11.30 u. Vertrek : 12.00 u  Terugkeer : ± 20.00 u. 
  
– De Evenementencommissie had in de persoon van Willem Jan de Graaff 
 een nieuwe voorzitter echter door het aanvaarden van de functie van
 Burgervaojer kwam deze functie vacant. Gelukkig hebben wij het  
 bekende duo Wim de Kroon en Sjors Maas wederom bereid gevonden 
 als  Ad-interimvoorzitter met assistent op te treden.  
 
– Op 5 november j.l. hebben de Knolderapen het 33e (jubileum) Deun en 
 Dender gewonnen met het nummer “vierdaoge” ! 
 Dit liedjesfestijn, 33 geleden in het leven geroepen door Corien Jansma, 
 werd gememoreerd door het spelen van een aantal succesvolle winnende 
 nummers uit het verleden. 
 
– De eerste hoge carnavalsonderscheiding van het carnavalsseizoen 2016- 
 2017, d'n Balkenbreier, was een bijzondere. 
 Als bijzondere gèste werd de onderscheiding omgehangen bij (ome) Jo 
 Meijs vanwege zijnde het oudste ere-lid van Harmonie Kunst en 
 Vriendschap. De bijbehorende oorkonde werd uitgereikt aan het Bestuur 
 van Harmonie Kunst en Vriendschap. 
 
 
Wij hopen dat we u met deze nieuwsflits voldoende op de hoogte hebben 
gebracht over alle nieuwtjes binnen Dommelbaorzedurp. 


