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DE BOUWHAL
Aangezien Carnaval 2018
weer redelijk vroeg in het jaar
2018 valt zullen de clubjes
weer bijtijds onze
Dommelbaorzedurpse
bouwhal gaan betrekken om
daar weer de meest mooie
creaties voor de optocht te
gaan maken. Nog niet bekend
maar worden nog wel tijdig
aangekondigd zijn de 2 open
dagen die de bouwers voor u
in petto hebben. Ook hier
bent u van harte welkom.

PRINSENRECEPTIE 2017
Ter voorbereiding van de de-installatie van ZDH Prins Alfredo XIX en de
installatie van ZDH Prins Alfredo XX is er een speciale Commissie
Prinsenreceptie samengesteld.
De organisatie van de Prinsenreceptie begint ondertussen langzaamaan vorm
te krijgen. Allereest moest er natuurlijk een datum gekozen worden en een
prinswaardige locatie geregeld worden. In samenspraak met de uitbaters van
de Gereghthof, Vincent en Elaine Bol, is er gekozen om de Prinsenreceptie op
22 oktober in onze eigen Prinsenhof te houden.

Prinsenhof – 22 oktober
Aangezien dit de eerste keer is dat deze receptie in de Gereghthof zal
plaatsvinden moest er het nodige brainstormen plaatsvinden om deze
bijzondere gebeurtenis het juiste cachet te geven. In samenspraak met de
uitbaters is er besloten hoe de versiering binnen en buiten, de entrée en het
podium vorm zullen krijgen. Tevens is nagedacht over de juiste natjes en
droogjes en hoe muziek en verlichting georganiseerd zouden moeten worden.
Met leuke ideeën en suggesties, denken we precies de juiste toon en opmaak
gevonden te hebben en we hopen dat jullie het daarmee eens zullen zijn.
Vervolgens is het concept programma opgesteld. Dit was uiteraard een koud
kunstje voor onze Meester Draaiboekmaker Bart en met oog voor het nodige
protocol, zal het programma van het begin tot het einde carnavalesk en
memorabel zijn.
Ten slotte is de gastenlijst opgesteld en zijn de uitnodigingsbrieven
geschreven. Uiteraard zijn alle hoogwaardigheidsbekleders uit
Dommelbaorzedurp, alle muziekskes en andere clubkes en alle Ereleden,
Bovenmoatse Baorzen en overige leden van Dommelbaorzedurp uitgenodigd.
Maar ook de Prinsengroepen van de ons omliggende rijken zijn
aangeschreven om een afvaardiging te sturen om Maarten van Oers als boer
de hand te kunnen drukken en de jongste telg in de dynastie der Alfredo’s,
ZDH Prins Alfredo XX De Nezroab é Lemmod à Lavanrac te feliciteren met
zijn aantreden als voorganger in het Feest der Feesten.

Wij hopen dat u in grote getalen aanwezig zult zijn om samen met ons het glas te kunnen heffen op de twee Hoogheden.
Noteer alvast de datum (22 oktober) en locatie (Prinsenhof) in de agenda en de uitnodiging zal spoedig op de
(elektronische) mat vallen.

EVEN VOORSTELLEN!
Een (behoorlijk) tijdje geleden ben ik geboren en getogen in ’t
Vughtse. Al van jongs af aan werd ik opgevoed met een blauw-geel
hart. Mijn ouders waren lid van een carnavalsclub en alle
carnavalsmiddagen werden doorgebracht in de lokale Vughtse
kroegen, wat ik verschrikkelijk vond. Eenmaal 11 jaar geworden
mocht ik meedoen met de Jeugdprinsengroep en in het gevolg van
Prins Joost d’n Urste werd ik Burgervaojer. Ik heb een fantastische
carnaval beleefd en heb daarna nog vele jaren carnaval doorgebracht
bij de JJ.
De carnavalsjaren gingen voort met kroegentochten, optocht
meelopen, kletsavonden bezoeken bij Van Berkel maar helaas ook
nogal eens moeten werken tijdens carnaval.
Er werd getrouwd (met Erwin); er kwamen kindjes (Stan en Sophie)
en het carnavalsgevoel bleek genetisch overdraagbaar te zijn; vorig
jaar was Sophie Jeugdprinses van Dommelbaorzedurp.
Dit jaar heb ik de sprong gemaakt om van lid van de
Evenementencommissie voorzitter daarvan te worden. Ik
heb er heel veel zin in en samen met de andere leden van de
Evenementencommissie gaan we er een sprookjesachtige
carnaval van maken, samen met alle
Dommelbaorzedurpers!

BESTUURSWISSELINGEN
Tijdens de ALV van 13 juni is er afscheid genomen van Els
van Griensven als secretaris van DBD. Zij werd bedankt door
de voorzitter met een mooie bos bloemen en een lekker fles
wijn voor 7 jaar trouwe dienst en haar weergaloze bijdrage
aan het carnaval in Dommelbaorzedurp.
Tevens maakte Ton Stapper bekend met ingang van 1
november zijn functie als voorzitter van DBD neer te leggen.
De beslissing is in goed overleg genomen omdat de taken als
voorzitter en pers-en publiciteit steeds zwaarder werden.
Momenteel wordt er nog naarstig gezocht naar een nieuwe
voorzitter alsook een nieuwe secretaris. Kandidaten
kunnen zich nog altijd via de website aanmelden.
Ten slotte werd bekend dat het JJ-bestuur niet meer
vertegenwoordigd zal worden in het DBD bestuur en aldus is
ook René van Gene afgetreden.

CONTRIBUTIEVERHOGING
Op de ALV is het voorstel van de
penningmeester om de contributie te verhogen
aangenomen.
De bedragen zijn als volgt verdeeld:
Bovenmaotse Baors

€ 66,= p/j

Clubkes

€ 44,= p/j

Baors

€ 22,= p/j

Baorske

€ 18,=

p/j

Snoekbaorske

€ 11,=

p/j

DE EVENEMENTENKALENDER 2017-2018
Hierbij de Evenementenkalender met de evenementen zoals die bekend zijn bij het bestuur, of althans naar alle
waarschijnlijkheid op die datum zullen plaatsvinden. Mochten jullie nog aanvullingen of wijzigingen hebben, dan horen
we dat graag via het secretariaat of anderszins.

Zat. 10 febr t/m 13 febr.

Carnaval

in heel Dommelbaorzedurp.

Zon. 4 febr.

KKF

Hilvarenbeek

Zat. 3 febr.

Kletsavond

Prinsenhof de Gereghthof

Vr. 2 febr.

Kletsavond

Prinsenhof de Gereghthof

Zat. 27 jan.

Deun en Deinder veur de Keinder

Elzenburg

Zon. 21 jan.

Concert Knolderapen

De Speeldoos

Zon.14 jan.

Concert Net Zat

De Speeldoos

Zat. 13 Jan.

Nieuwjaarsreceptie Krèk wa Anders

Het Geveltje

Zon.17 dec (2017)

Oliebollenblaos

Prinsenhof de Gereghthof

Zat. 11 dec.

Boerenbruiloft

Cafe de Klok

Zon. 5 nov.

JPG Verkiezing

Elzenburg

Zat. 4 nov.

Deun en Dender

Elzenburg

Zon. 22 Okt.

Prinsenreceptie

Prinsenhof de Gereghthof
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