
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  DOMMELBAORZEDURPSE NIEUWSBRIEF  2  2017 
 
 
 
Beste Ereleden,Bovenmaotse Baorzen en Baorzen, 
 
Voor u ligt al weer de tweede nieuwsbrief waarmee wij u op de hoogte willen 
houden van de gebeurtenissen binnen Dommelbaorzedurp. 
 
 
– Bijzonder is dat we kunnen melden dat Dommelbaorzedurp een heuse 
 bouwhal voor de carnavalswagens heeft gekregen.  
 De Gemeente Vught heeft de voormalige gymzaal aan de Molenvenseweg 
 ter beschikking gesteld. Ook hebben zij het gebouw geschikt gemaakt  
 voor zware wagens, er zit een hele nieuwe betonnen vloer in en er wordt  
 door de clubjes hard gewerkt om er een bijzonder onderkomen van te  
 maken. In de komende Dommeldurper zijn er een aantal foto's al te zien 
 van de hal en op 18 februari is er een open middag die door de clubs 
 georganiseerd gaat worden. Het mag duidelijk zijn dat de bouwers van de 
 clubjes ontzettend blij zijn met de hal! Mooie bijkomstigheid, er komen  
 dit jaar 3 scholen ook hun creaties bouwen in de hal! 
 
– De Dommeldurper is weer in aantocht en vanaf 29 januari gaat deze door 
 de Dommelbaorse Clubjes verspreid worden. Daaraan gekoppeld is weer de 
 collecte waarvan de opbrengst bestemd is voor de financiering van de  
 diverse carnavalsactiviteiten zoals de Kinderoptocht en de grote optocht en  
 de bezoeken aan de diverse Dommelbaorzedurpse verzorgingstehuizen. 
 We hopen op een succesvolle collecte! 
 
 
 



– Ook de Acquisitie heeft weer bijzondere items voor op uw kiel 
 en vergeet niet het mooie embleem met het thema Munne hemel op 
 Aarde. 
 
– Traditioneel worden een week voor Carnaval de Kletsavonden gehouden 
 in Prinsenhof “de Gereghthof”. Het worden bijzondere avonden met een 
 groot aantal kletsers en het belooft geweldig te gaan worden. 
 Houdt goed de informatie van Dommelbaorzedurp in de gaten. Daarbij 
 o.a. de opgave voor de Prinsenbruch en Prinsendiner en de werkwijze 
 m.b.t. de kaartverkoop voor de Kletsavonden. 
 
–  Een grote afvaardiging van Dommelbaorzedurp heeft een “statiebezoek” 
 gebracht aan het Malse Arckeldurp (Ammerzoden) bij de viering van hun 
 55 jarig bestaan. Het eerste buitenlandse optreden van onze Ties en 
 met onze Grootvorst die op fantastiche wijze Alfredo XIX ( met vakantie) 
 verving en een schitterende speech hield bij de Prinsenreceptie. 
 Bij terugkomst in Dommelbaorzedurp nog een verrassingsbezoek gebracht  
 aan Maurickzicht waar de gewaardeerde uitbater Vincent Bol zijn  
 verjaardag vierde. Onder de klanken van de muziek van Danmarzo 
 werden de felicitaties overgebracht. 
 
 
Wij hopen dat we u met deze nieuwsflits voldoende op de hoogte hebben 
gebracht over alle nieuwtjes binnen Dommelbaorzedurp. 


