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DOMMELBAORZEDURP 
CARNAVALSJAAR ALS EEN SPROOKJE / NIEUWSBRIEF NUMMER 4 

PRINSENRECEPTIE 2017   EEN GROOT SUCCES 

 Het zal u niet ontgaan zijn dat er op 22 oktober j.l. een aflossing van de 

wacht heeft plaatsgevonden in de dynastie der Alfredo’s. In een prachtig 

versierde Prinsenhof en evenzeer fraai aangekleed Marktveld, was het 

voor een dag carnaval in Dommelbaorzedurp. De organisatie, in 

samenwerking met de uitbaters van de Gereghthof, de 

Evenementencommissie en de Ondersteuning hebben het feest tot in de 

puntjes voorbereid en uitgevoerd. Terwijl Danmârzo het podium al 

vulde, opende de presentator Berry van de Water de middag met leuke 

anekdotes over hoe de sollicitaties van verschillende bekende 

Vughtenaren verlopen zouden zijn. Vervolgens nam scheidend 

voorzitter Ton Stappers de microfoon over en sprak mooie woorden 

over Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Alfredo XIX, Maarten van Oers 

en zijn Mijnheer de Adjudant, Bart Raymakers. 

Aangezien alle 4 de blaoskapellen van Dommelbaorzedurp acte de 

presence gaven werd de middag voortdurend muzikaal ondersteund 

met vrolijke carnavalskrakers. Bij de aanvang van deze bij uitstek 

protocollaire dag, nam Burgervaojer Ties van Maurick tot den 

Pickensteeg, Willem Jan de Graaff, samen met zunne Veldwachter 

Janus Vattum, Ton de Kroon, en de Raad van XI bezit van het podium. 

Nadat alle binnenlandse en buitenlandse gasten welkom geheten waren, 

werden de wisselingen binnen het Gevolg bekend gemaakt. Raadslid en 

Vaandeldrager Willy Roijendijk nam na 7 jaar trouwe dienst afscheid en 

werd bekend dat Raadslid Ralf Knape, voortaan als reserve-Raadslid 

verder gaat. Gelukkig kon ook een nieuw Raadslid geïnstalleerd worden, 

namelijk Jos van der Avoird, en werd Raadslid Hans Vorstenbosch 

geïnstalleerd als de nieuwe Ruiter, oftewel Vaandeldrager van 

Dommelbaorzedurp. 

Tot grote verassing van velen was een afvaardiging van de Ministerraad 

van de Oeteldonkse Club op bezoek met hun hofkapel De Kikvorschen. 

De Minister President van Oeteldonk sprak, namens ZKH Prins 

Amadeiro, warme woorden voor het laatste uren van ZDH Prins Alfredo 

XIX en zijn Adjudant. Een mooi carnavalesk drieluik viel de Hoogheid 

ten deel, evenals een serenade van de Kikvorschen. 

Nadat het gezelschap uit het Noorden vertrokken was, kwam de 

Boerenadel op het podium voor de protocollaire handelingen van de 

ontmanteling van de Hoogheid. Voor het zover was nam allereerst de 

Burgervaojer, namens de Raad van XI afscheid van de Hoogheid en hij 

bedankt beide heren voor 4 mooie jaren. Vervolgens sprak de Hoogheid 

zijn eigen afscheidsrede uit, waarin hij middels 11  
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overdenkingen terugblikte op alle hoogtepunten van zijn regeerperiode. Nadat hij zijn eigen Adjudant gede-installeerd had 

en Bart zich in kiel onder het volk begaf, was het woord aan de Grootvorst, Lex Floris, om met enkele mooie persoonlijke 

woorden de Hoogheid te ontdoen van de 4 tekenen van waardigheid en hem onmiddellijk te installeren als Dommelgraaf in 

De Boerenadel. 

Na weer een mooi muzikaal intermezzo was het moment eindelijk aangebroken om bekend te maken wie de nieuwe 

Hoogheid, Prins Alfredo XX zou worden. Onder luid applaus werd door Jeugdprinses Sophie d’n Urste bekend gemaakt dat 

de man die zich had schuilgehouden achter de coulissen haar vader was en kwam een zichtbaar gespannen Erwin van 

Sterkenburg te voorschijn. Nadat hij door de Grootvorst geïnstalleerd was als Prins Alfredo XX, De Nezroab é Lemmod à 

Lavanrac, maakte hij bekend wie hij als zijn Adjudant had gekozen en wederom mocht Bart Raymakers de mantel en de steek 

dragen als grote steun en toeverlaat van de nieuwe Hoogheid. 

Terwijl de drankjes rijkelijk vloeiden en de meziekskes vrolijk speelden, werd het officiële gedeelte van de middag afgesloten 
met een bijzondere felicitatie door Prins Wèner XX van Strûivendûrp. Hij en zijn Adjudanten werden als eerst buitenlandse 
hoogwaardigheidsbekleders onderscheiden met de gloednieuwe persoonlijke onderscheiding van Prins Alfredo XX, waarop 
de Hoogheid een bijzondere fles van het wereldberoemde narrenbier uit Haaren mocht ontvangen. Prins Wèner XX had zijn 
keel goed gesmeerd want als afsluiter zong hij hoogst persoonlijk een Strûivendûrps carnavalsnummer op de muziek van het 
Dommelbaorzedurpse volkslied De Toren, gespeeld door NetZat. 

Terwijl de Baorzen en Baorzinnen met de meziekskes nog lekker doorfeesten, vertrok de kersverse Hoogheid en zijn Mijnheer 
de Adjudant, met vrienden en familie naar café Maurickzicht om in besloten kring na te genieten van bijzonder geslaagde 
receptie en echt Dommelbaorzedurps volksfeest. 
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PRINS ALFREDO XX STELT ZICH NADER AAN U VOOR 

Beste Baorzen en Baorzinnen, 

Er was eens een Brabants Dagblad op maandag 23 oktober j.l. dat de dag na de prinsenreceptie kopte: “Vught 

vindt zelf geen kandidaat, Helvoirtenaar wordt prins carnaval”. Wat de schrijver van dit 

krantenartikel niet weet, is dat de Prins van verre komt en dat dit 

eigenlijk bij het protocol hoort. Overigens, met het verschijnen 

van deze nieuwsbrief, woon ik pas drie maanden in Helvoirt. 

Maar dat terzijde. 

Nog bijkomend van de spanning en emotie van dag ervoor, begint 

zo de maandag van een kersverse Prins. 

Mag ik me even voorstellen. Mijn naam is Erwin van Sterkenburg, 

49 lentes jong en getrouwd met Natasja. Uiteraard “gelukkig” 

gezien ons nieuwe motto “Als een sprookje”. Met mijn “prinses” 

hebben wij twee kinderen genaamd Stan en Sophie. De laatste is 

u beter bekend als “Jeugdprinses Sophie D’n Urste”. Onze Stan is 

niet zo van het carnaval maar helpt het liefst mee achter de 

schermen. 

             

Een van de mooiste dingen die een nieuwe Prins mag doen, is het 

ontwerpen van een persoonlijke onderscheiding. Wellicht heeft u hem al kunnen bewonderen. Naast de 

gebruikelijke blauw-gele elementen heb ik besloten om hier twee persoonlijk symbolen aan toe te voegen. Het 

eerste is de lach en de traan, die staan voor de emoties van het leven. Het leven bestaat uit mooie en minder 

mooie momenten maar dat zij samen het leven juist compleet maken. Ten tweede heb ik het symbool van 

verbondenheid erbij gezet omdat het leven gevierd zou moeten worden met, voor en door elkaar. 

 

Ik kan u vertellen dat ik er ontzettend veel zin heb in de regeerperiode die voor me ligt. En hopelijk zien we elkaar 

op één van de komende evenementen. Want dit soort momenten beleef je met, voor en door elkaar. 

 

Met een carnavaleske groet, 

ZDH Prins Alfredo XX de Nezroab è Lemmod á Lavanrac 
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REINIER STRAATMAN ONZE NIEUWE VOORZITTER 

Tijdens de ALV van 3 oktober is vrijwel unaniem Reinier Straatman gekozen tot voorzitter van Carnavalsorganisatie 

Dommelbaorzedurp. Hij heeft deze functie per 1 november overgenomen van Ton Stappers die wij vanaf deze plaats 

nogmaals willen bedanken voor zijn inzet voor onze vereniging. 

Reinier is geen vreemde voor Dommelbaorzedurp want hij was eerder 7 jaar bij de 

Raad van XI en daarna 4 jaar Burgervaojer. Reinier heeft er, samen met een redelijk 

vernieuwd bestuur, ontzettend veel zin in om Dommelbaorzedurp naar het 66 jarig 

jubileum in 2020 te leiden. 

Naast het voorzitterschap is Reinier ook belast met Pers en publiciteit en als 

zodanig o.a. ook eind redacteur voor deze nieuwsbrief. 

Dat Reinier er erg veel zin in heeft en ambitieus is blijkt wel uit zijn agenda die 

wekelijks met 3-4 afspraken in Dommelbaorzedurp is gevuld. Commissies, clubjes, 

bouwers, ondersteuners, etc, ze kunnen allemaal rekenen op een bezoek van de 

voorzitter. Hij is niet alleen nieuwsgierig maar vooral betrokken bij zaken en 

activiteiten die zich af spelen in Dommelbaorzedurp. Hij straalt dat enthousiasme 

niet alleen uit maar probeert het ook over te brengen. 

Wij wensen onze nieuwe voorzitter en het bestuur veel plezier en succes ! 

 

DEUN EN DENDER 

Herberghe “In den Elzenburg, zaterdag den vierden van november in het jaar Onzes Heren 2017 –  

Op deze sprookjesachtige zaterdagavond werd het carnavalsseizoen in Dommelbaorzedurp geopend. Traditiegetrouw gebeurt 
dit met het onthullen van het nieuwe logo behorende bij het thema van dit jaar “Als een sprookje”. De bedenkster van het 
thema werd door Prins Alfredo XX hiervoor bedankt en tezamen onthulden zij het nieuwe logo. 

Daarna kon het muzikale evenement Deun en Dender van start gaan. Tijdens deze avond vol carnavaleske muzikale klanken 
werd het nieuwe Dommelbaorzedurpse carnavalslied voor aankomende carnaval gekozen. 

Zeven clubkes met hun troubadouren hadden zich ingeschreven voor de 34e Deun en Dender.  Na een ludieke loting, waarbij 
enige kennis van de sprookjes van Grimm zeker van pas kwam, werd de volgorde van optreden bepaald. Aan de jury was de 
zware taak om alle optredens zo goed en objectief mogelijk te beoordelen. 

Het werd een daverende muzikale avond van een heel hoog gehalte hetgeen ook door de jury na afloop werd benadrukt. Ook 
de presentatie op het podium werd kritisch bekeken en natuurlijk of het nummer “valt” bij het aanwezige publiek. 

In de pauze was er een geweldig gastoptreden van de Vrolijke JJ bende die verrast werd met de Balkenbreier.  

Geheel verdiend, ook volgens het publiek, ging Deesjavu met de hoogste eer strijken met tekst van Tom Lommers en een 
arrangement van Anja van Run. De tweede plaats was voor Ut urste Dommeldurps Raodskoor en de derde plek voor De 
Knolderapen. De presentatieprijs ging naar De Kaoter is veur Laoter en een speciale aanmoedigingsprijs werd toegekend aan 
Vruug zat, Laot thuis. 

Natuurlijk is deze prachtige avond vastgelegd op beeldmateriaal en geïnteresseerden kunnen de DVD van Deun en Dender 
bestellen via het secretariaat van Dommelbaorzedurp. Secretariaat.dbd@gmail.com 
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DE ONDERSTEUNING 

Naast de Evenementencommissie staat ook een hele groep enthousiaste carnaval minnende mannen en vrouwen 

die bij elk evenementen klaar staan om allerlei hand en span diensten te verrichten.  

                  

Al jaren zijn zij degene die bij Deun & Dender en bij Deun en Deinder veur de Keinder de ruimte aankleden. 

Zonder veel woorden worden er decors gebouwd. Logo’s opgehangen en ballonnen opgeblazen en opgehangen. 

Ook na het evenement is de ondersteuning weer actief om alles weer op te ruimen en weg te brengen naar de 

opslag.  

Ook het materiaal wordt door deze ploeg onderhouden.  

Zeker niet te vergeten dat voor de carnaval het centrum voorzien wordt van blauw-gele vlaggen. 

Vanaf de week voor carnaval is de ondersteuning weer aanwezig om het prinsenhof aan te kleden. En als de 

carnaval voorbij is en iedereen op woensdagochtend nog even nageniet zijn de mannen en vrouwen alweer vroeg 

op pad om het blauw-gele op te ruimen. Bij mooi weer maar ook vaak bij regen staan zij daar de kiosk af te breken.  

                

En ook net voor Koningsdag zijn zij actief. De ondersteuning hangt in opdracht van de gemeente Vught de oranje 

vlaggen op en uiteraard na Koningsdag ruimen zij de vlaggen weer op. 
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WEER VOL OP ACTIVITEITEN IN DE BOUWHAL VAN DOMMELBAORZEDURP 

Sinds vorige maand zijn de eerste activiteiten weer gestart in de Dommelbaorzedurpse bouwhal aan de Molenvenseweg. 

Coördinator en gebouwbeheerder Nico Schapendonk en zijn vervanger Joop Meijs hebben al veel werk verricht zodat de 

clubkes weer een plek hebben om hun mooie creaties voor de optocht te gaan bouwen. 

                      

Inmiddels zijn enkele clubkes al volop aan het bouwen en plakken Alle deelnemers die willen bouwen hebben inmiddels een 

plek gekregen en er wordt lekker samengewerkt. 

Ook zijn er ondertussen bouwtechnische verbeteringen aangebracht zodat het wat comfortabeler werken is. We moeten wel 

goed op de stookkosten letten, want vorig jaar heeft het ons een vermogen gekost. Te veel voor de vogeltjes gestookt denken 

we. 

                    

Ook de blauwe schuit van d’n Hoogheid heeft inmiddels zijn plekske gekregen in de bouwhal dus die kan hier verder 

opgekalefaterd worden.Natuurlijk moet er ook veel overlegd worden en in de blauw geel versierde kantine is het dan ook 

aangenaam klasjeneren met een bakske koffie. Zeker als de voorzitter nog voor kuukskes heeft gezorgd. 

Binnenkort kunnen je zelf een kijkje komen nemen in de bouwhal want de volgende evenementen zijn daarvoor gepland; 

BLIEKEN BIJ DE BOUWERS 

ZAETRDAG 16 ECEMBER 14:30 – 17:00 

BORRELEN BIJ DE BOUWERS 

ZAETRDAG  3 FEBRUARI  14:30 – 17:00 
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EN NOG VEEL MEER VAN ONZE ACQUISITIE DOMMELBAORZEDURP 

BOVENMAOTSE BAORZENAVOND 9 DECEMBER 

Heeft U zich al opgegeven voor de Bovenmaotse  Baorzenavond??? 

Het belooft een gezellige kerstparty te worden waarbij een paar leuke kerstactiviteiten natuurlijk niet ontbreken. 

Voor diegene die zijn of haar partner meeneemt die geen Bovenmaotse Baors is: de € 20,00 op de avond zelf aan onze 

penningmeester Ad betalen. 

Niet opgegeven en deze avond toch niet willen missen: opgeven kan nog bij Anouschka Maas 06-54910883 

Met veel plezier gaan wij nog even verder met de voorbereiding. 

Tot ziens op 9 december!          De Bovenmaotse Baorzenavond Commissie 

 

Cadeautip voor Sint en Kerst 

Het nieuwe logo 2018 is reeds te verkrijgen bij Slijterij  “De 

Slijter”. 

Vanaf begin januari zullen de Dommelbaorzedurpse 

kleuren weer bij onze vaste verkooppunten te verkrijgen 

zijn.  Kunt u tot die tijd niet wachten dan kunt u altijd een 

mail sturen naar acquisitie.dbd@gmail.com om te vragen 

wat de mogelijkheden zijn. 

Er is een grote vraag naar emblemen vanaf 2000. Helaas 

zijn deze in originele vorm niet meer van alle jaartallen te 

verkrijgen. Dit seizoen zullen wij dan ook nieuwe oplagen op de markt brengen  zodat iedereen zijn/haar verzameling 

compleet kan maken. De nieuwe oplagen zullen rond van vorm zijn zodat de originele versie wel uniek blijft. 

Heeft u uw verzameling nog niet compleet en wilt u deze aanvullen met de originele emblemen? Mail ons .. 

En als laatste: dit seizoen zullen er 2 nieuwe pins op de Dommelbaorzedurpse markt komen. 

Nieuwsgierig: zodra deze binnen zijn zullen we dit op Facebook vermelden. 

Groeten en tot ziens  Acquisitie Dommelboarzedurp Johan en Anouschka   

mailto:acquisitie.dbd@gmail.com
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Colofon 

Carnavalsvereniging 

Dommelboarzedurp 

Postbus 2266 

5260 CG VUGHT 

secretariaat.dbd@gmail.com 

www.dommelbaorzedurp.org 

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 

Zat. 3 febr. 14:00- 17:00 Borrelen bij de bouwers Bouwhal Molenvenseweg 

Vr.   2 febr. Kletsavond  Prinsenhof de Gereghthof 

Zat. 27 jan. Deun en Deinder veur de Keinder Elzenburg 

Zon. 21 jan.          15:00 Concert D’n Opmaot  c.v. Knolderapen De Speeldoos 

Zat. 20 jan            20:00 Carnavals Pubquiz van de Kaoter i.v.l. Beleef 

Zon.14 jan.           14:00 Concert Net Zat De Speeldoos 

Zat. 13 Jan.          18:00 Nieuwjaarsreceptie Krèk wa Anders Het Geveltje 

Zon.17 dec  14:00-18:00 Oliebollenblaos Prinsenhof de Gereghthof 

Zat. 16 dec. 14:00-16:30 Blieken bij de bouwers Bouwhal Molenvenseweg 

Zat. 9 december Bovenmaotse Baorzen avond n.t.b. 

 

 

 

  


