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DOMMELBAORZEDURP 
CARNAVALSJAAR ALS EEN SPROOKJE / NIEUWSBRIEF NUMMER 5 

 DE WIEKEN WINT DAVEREND DEUN & DEINDER 

 Waar oranje-zwart en blauw-geel samen komen, ontstaan mooie 
carnavalsmomenten. Afgelopen zaterdag, 27 januari zijn er weer mooie 
hoofdstukken aan dit prachtige gekleurde sprookjesboek toegevoegd. 
Onze prachtige toverfee Monique Blom wist op onnavolgbare wijze dit 
prachtige sprookjesverhaal aan het aanwezige publiek aan elkaar te 
praten. 

De middag werd gestart met de installatie van jeugdprinses Floortje dun 
Urste en haar gevolg. “Sneeuwitje” (Hilde van de Heuvel)  gaf een 
workshop “carnaval vieren aan de “Heks” (Ineke van Roon)  om daarna 
samen de installatie van alle leden van de jeugdprinsengroep van 
dichtbij te mogen aanschouwen en samen dat mooie feest te gaan vieren. 

Daarna kon de strijd om het mooiste jeugd carnavalslied beginnen.  
Basisschool De Schalm startte als eerste met prachtige prinsesjes die wel 
van carnavallen houden. Daarna was de winnaar van vorig jaar aan de 
beurt, “De Danmarzootjes” prachtig aangekleed. Na een korte pauze was 
het daarna de beurt aan Basisschool De Wieken. Zij zongen over hun 
eigen Dommelbaors prinseske.  Last, but certainly not least basisschool 
De Baarzen die iedereen zunne kiel en das te pakken en vooral mee te 
gaan om carnaval te vieren. 

Tijd om even alle hersencellen aan het werk te zetten en intussen lekker 
even te rennen, was er tijdens de ren-je-rot kwis. Met moeilijke (ahum), 
carnavaleske vragen die beantwoord moesten worden door naar het 
juiste vak te rennen, werden onze kleine Dommelbaorskes uitgedaagd 
door onze gast-presentator Noud. 

Na een lang jury beraad werd de winnaar van Deun en Deinder veur de 
Keinder bekend gemaakt: Basisschool De Wieken, begeleid door 
blaaskapel Deesjavu. Ook wonnen zij de presentatieprijs.   

           

Het was een fantastische middag met allemaal mooie, geschminkte, blije kindergezichtjes.  

Dank aan onze beide gastvrouwen Marianne en Joyce en natuurlijk iedereen van Jeugd- en Jongerencarnaval en 
Dommelbaorzedurp die hebben meegeholpen die prachtige evenement te bedekken onder een laagje sterrenstof om al die 
kleine Baorskes te laten stralen. 

BESTE LEDEN 

Voor u ligt al weer de 5e  nieuwsbrief 

van onze organisatie. De laatste voor 

Carnaval. 

Er zijn vele positieve reacties 

gekomen op de vorige nieuwsbrief die 

bij de meeste leden persoonlijk  is 

thuis bezorgd. Ook de nieuwe uitgave 

van het Protocol-boekje wat daarbij 

werd geleverd is goed ontvangen, al 

had niet iedereen de meest recente 

uitgave, waarvoor onze excuses. 

 

Sinds de laatste uitgave is er naar 

aanloop van Carnaval met het motto 

“ALS EEN SPROOKJE”  al weer een 

hoop gebeurd.  Daarover leest u meer 

in deze nieuwsbrief. 

 

Eind volgende week is het al weer  zo 

ver en vieren wij Carnaval. Wij 

wensen u nu al een Sprookjesachtig 

Carnaval toe en veel leesplezier met 

deze nieuwsbrief 
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NIEUWE OF OUDE HOFNAR 

Tja, daar sta ik dan weer. Het lijkt wel een sprookje. Na een kleine periode van afwezigheid ben ik weer terug. De reden dat 
ik terug ben is niet zo fijn maar daar wil ik het dan ook bij laten. Diegenen weten wel waarom en aangezien ik een positief 
mens ben, heb er ook geen zin in om me daar verder over uit te laten. 

Het besluit om weer terug te gaan naar Prins & Gevolg was simpel, want niemand had de functie opgepakt terwijl het toch 
duidelijk aangeven was dat deze vacant was, dus, omdat het kon. De jaren dat ik Nar ben geweest heb ik ook als zeer 
prettig ervaren en ik heb ook het idee dat ik weer terug ben op het nest wat Het Gevolg heet. Ach ja, een nieuwe Prins is 
ook leuk. Mooi mens is dè wha… Ik had ook aan hem gevraagd of ik hem mocht dienen, maar ja dat lag niet aan hem. 
Schijnbaar heeft die mens niets te vertellen. 

Dan maar slijmen bij de Ties… Tja, tja het moet geen Heintje worden wha. Weg is weg! Toch? 

Gelukkig was dat niet zo en ik moest beloven bij de groep te blijven en Bovenmaotse Baors te worden. Ach, alles voor een 
persoonlijke onderscheiding wha . Na een goed gesprek met ons vader, ja dat kan (!) en nog wat gesprekken met de Raad, 
was en is het besluit genomen om me weer in alle eer en glorie te herstellen in mijn oude functie (ook een oud pak 
trouwens, moeten we toch eens vervangen). 

Hier en daar nog een belletje eraan naaien en we kunnen weer aan de slag. Het voelt nu alweer vertrouwd. IK BEN ER 
WEER …. ik zou zeggen HOSSA, HOSSA, HOSSA, HEEY. Laten we er een geweldig feest van maken. EN MIJ ziede vanzelf 
wel weer opduiken en wegduiken net waor ik zin in heb. 

Hoogheid, ik zal u dienen met de zotheid die mij met de paplepel is ingeven en de Raad zal weten dat ik er weer ben. Hans 
Vorstenbosch, ge wit het, ik moet het van jou leren. Of moest ik jou iets leren? Kweet het niet meer... maar het komt goed. 
In de optocht loop ik nog mee met Krek Wha Anders, want dat wilde ik graag netjes afronden en dat is dan ook goed 
afgesproken, maar voor de rest van de carnaval zullen jullie mij zien in mijn geweldig mooie, bietje oude en misschien net 
iets te kleine narrenpak. Groet, DE Nar van Dommelbaorzedurp 2018 
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DE DOMMELBAORZEDURPSE KLETS AVONDEN 

 

   

 

Erik overman 

 

Harm van Iersel 

 

Toine van de Ven 

 

Peter Jacobs 

 

  

 

 

 

Peter van Houtum 

 

Henk van Dijk 

Willa van Iersel  &      Monique 
van Zeeland 

Presentator           Bjorn 
Bijnen 

 

De Dommelbaorzedurpse Kletsavonden zijn dit seizoen op 2 en 3 februari  in Prinsenhof de Gereghthof op de  Mèrt 

Na nog even nagenoten te hebben van een daverende Deun en Deinder veur de Keinder met basisschool “De Wieken” als 
winnaar, gaan we ons voorbereiden op twee avonden reflectie op het afgelopen jaar vol slap gezever, goede klets, scherpe 
vondsten en kunstzinnige opmerkingen.  

Dit jaar hebben we een prachtig programma voor U met acht kletsers waarvan twee debutanten uit de 
Dommelbaorzedurpse Ton zullen worden getoverd.  Wij stellen U graag voor aan onze debutanten Willa van Iersel en 
Monique van Zeeland; Als Bep en Toos zullen zij hun kijk op het Vughtse gaan geven maar of dat allemaal met een roze 
bril zal zijn…??? Wij kijken uit naar hun klets en wensen hen veel succes met hun debuut in de Dommelbaorzedurpse Ton! 

Daarnaast hebben wij een prachtig elan aan ervaren kletsers die allemaal een sprookjesboek vol kunnen schrijven over de 
dagelijkse perikelen waar een gemiddelde Dommelbaorzedurper mee te maken kan krijgen. Hun namen staan in de 
Eregalerij van ons Sprookjeskasteel: Toine van de Ven, Peter Jacobs, Peter van Houtum, Erik Overman, Henk van Dijk en 
Harm van Iersel. Ook hen wensen wij heel veel succes! 
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Wij zijn alle kletsers dankbaar dat zij zoveel tijd en voorbereiding hebben gestoken in hun klets en gaan ervan uit dat zij 
door het publiek warm verwelkomd worden in ons eigen Dommelbaorzedurpse Disney. Bij voorbaat ook onze dank aan 
Bjorn Bijnen die dit jaar weer de presentatie van de kletsavonden zal verzorgen. Op vrijdagavond zal  CV en Blaaskapel 
“De Knolderapen” de Kletsavond opluisteren met lekkere carnavalsmuziek om lekker mee te blèren of mee te deinen. 

De voorverkoop is al gestart maar er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. De  kaarten kosten 8,00 euro en zijn 
verkrijgbaar bij de volgende voorverkoopadressen: Sigarenmagazijn “De Sport” – Helvoirtseweg, Slijterij “De Slijter”- 
Moleneindplein, Allescafe “De Gereghthof”- Marktveld Drukkerij “Dit of Dat”- Kempenlandstraat 13a 

Zorg dat u erbij bent want dit sprookjesboek bevat hoofdstukken die U nog nooit zijn voorgelezen. ,, 

Dit mag U niet missen! 

PRINS ALFREDO XX EN ZIJN GEVOLG WERKEN AAN HUN NETWERK 

Laatst vertelde iemand mij dat Carnaval officieel drie dagen duurt, vanaf de zondag voor Aswoensdag. Echter gezien hoe 
vaak Prins en Gevolg de laatste weken de smoking dan wel de kiel aangetrokken hebben, zou je makkelijk kunnen denken 
dat carnaval in Dommelbaorzedurp het hele jaar rond gevierd wordt. 

Natuurlijk zijn er de super gezellige voorfeesten van Danmârzo, Krek wa Anders, NetZat, de Knolderapen en de Kater is 
veur Laoter, maar daar bovenop trekken Prins & Gevolg er nog een paar keer op uit, omdat we er blijkbaar geen genoeg 
van kunnen krijgen. 

Vorig jaar zijn we natuurlijk al bij het biersteken en de Prinsenwissel in Strûivendûrp geweest en het is leuk om contacten 
met de ons omliggende dorpen te onderhouden en uit te bouwen.  Op 19 januari zijn we, na jaren afwezigheid, met het 
bestuur naar het tonpraoten in Kneutergat geweest. Het was leuk om te zien hoe andere dorpen hun Kletsavond 
organiseren en de voorzitter van de Evenementencommissie raakte zo boordevol ideeën en inspiratie dat ze zelfs voor het 
einde van avond spoorslags vertrok het allemaal op te schrijven. 

Afgelopen weekend zijn we opnieuw op pad gegaan naar een carnavalsdorp waar geen van ons eerder is geweest, namelijk 
Krutjesgat. Prins en Adjudant kregen namelijk door CV De Krutjesrapers, vrijkaartjes aangeboden om eens op hun 
prinsenzitting langs te komen. Uiteraard heeft het Gevolg hen vergezeld  en hebben kunnen mee maken hoe zij daar hun 
Ouverturelure is opgezet. Het bleek een massaal maar gezellig festijn  met 3000 uitverkochte kaarten voor 4 avonden. 

                

Deze week gingen Prins, Adjudant, Ties en Janus traditioneel op audiëntie bij de Commissaris van de Koning, die graag 
ieder jaar wil weten wie de dorpen in de provincie zullen besturen tijdens de drie dagen van het Feest der Feesten. Op dit 
wonderlijke Fazantenbal hebben wij weer vele bekenden de hand kunnen drukken, nieuwe contacten  gelegd en hebben 
kunnen netwerken voor ons jubileum feest in 2020. Het was een  algemeen vergapen aan de bonte uitdossingen en 
bijzondere kostuums waarin sommige Prinsen waren gehesen. 

Als laatste netwerk evenement voor de carnaval zullen wij de week daarop samen met de Konsel vaan Oeteldonk eens ons 
licht opsteken bij het Oetelkonzèrt, want onze Prins & Adjudant zijn daar uitgenodigd om plaats te nemen in de loge, 
terwijl de Janus en de Ties zich zullen voegen onder het gewone volk van onze noorderburen. Verslag van de laatste twee 
evenementen zullen wij doen in een volgende nieuwsbrief. 

De officiële start van het Sprookjescarnaval in Dommelbaorzedurp, de intocht van onze Hoogheid, komt rap naderbij en 
wij kijken er naar uit om met u allen daarop te toasten bij Deun en Deinder veur d’n Keinder, de Bouwers, De Klets, de 
Ouverturelure of uiteindelijk op de brunch in onze Prinsenhof. Veel plezier met de laatste voorbereidingen voor de optocht 
en optredens.  Namens Prins & Gevolg, Ties van Maurick tot den Pickensteeg 
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DOMMELBAORZEDURPSE FOTOWEDSTRIJD GE STAOT D’R SCHÔN OP 

 

Alle Baorzen en Baorzinnen worden uitgedaagd om te laten zien  hoe “skon gullie d’r op staot”. 

Maak een mooie of leuke foto van de grote optocht of kinderoptocht van dit jaar in Dommelbaorzedurp en stuur deze op 
naar fotowedstrijd.dbd@gmail.com voor vrijdag 17 februari 2018.  
 
De bedoeling is een mooie sfeerbeeld te geven van de carnavalsoptochten in Dommelbaorzedurp met als thema “Als een 
sprookje”. De foto’s zullen worden beoordeeld op dynamiek, originaliteit, creativiteit,  
sfeer en fotografische kwaliteiten. Deelname is gratis en staat open voor iedereen. Iedere deelnemer mag maximaal 10 
zelfgemaakte foto’s insturen. 

Een jury bestaande uit Dommelbaorzedurp en deskundige fotograven zullen de beste of mooiste foto belonen met een 
mooie prijs. Op Facebook zal een door de jury gemaakte selectie worden getoond waaruit onze online Baorzen  een 
publiekswinnaar kunnen kiezen.  

Dit zijn de voorwaarden: 
 De digitale versie van de foto moet uiterlijk op vrijdag 17 februari 2018 gezonden worden naar 

fotowedstrijd.dbd@gmail.com  met vermelding van uw  naam.  
 De beelden worden aangeleverd in JPEG van hoge kwaliteit; Dit kan via gewone e-mail, maar bij grote bestanden 

bij voorkeur via WeTransfer.  
 een aanduiding van de plaats waar ze werd genomen (bv. een straatnaam, een verwijzing naar gebouw of 

plaatsnaam).  
 De beelden mogen slechts beperkt digitaal bewerkt worden. De bewerking moet leiden tot een kwalitatief beter 

beeld. Ze mag niet leiden tot een onnatuurlijk beeld. Beelden moeten met andere woorden een zo getrouw 
mogelijke weergave zijn van de werkelijkheid. 

 De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke inbreuken op auteurs-, portret- of andere rechten van 
derden.  

 De inzender stemt ermee in dat de organisatoren de foto’s met vermelding van de naam van de fotograaf vrij 
mogen afdrukken en publiceren. 

 Foto’s die niet beantwoorden aan het thema of niet voldoen aan de voorop gestelde wedstrijdvoorwaarden kunnen 
door de jury uitgesloten worden.  

 Over de uitslag van de jurering kan en zal niet worden gecorrespondeerd. 
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EEN EXTRA CARNAVALS MAGAZINE 

 

Carnavalsmagazine Oeteldonk 2018 nodigde ons vorig jaar uit om te 
schrijven over de viering van het carnaval in Dommelbaorzedurp! Deze 
uitgave is een onafhankelijke glossy en gratis magazine met verhalen, 
evenementen en achtergronden van carnavalsverenigingen en –
organisaties uit de gemeente ’s-Hertogenbosch en omliggende 
carnavalsrijken. De redactie bood ons de mogelijkheid om náást de 
gebaande mediapaden, die veelal alleen binnen de grenzen van ons 
carnavalsrijk worden bewandeld, nu ook de directe buren te 
informeren over de organisatie, viering en beleving van het carnaval in 
Dommelbaorzedurp. Het is ons bekend dat dergelijke 
Carnavalsmagazines binnen een aantal dagen worden meegenomen 
door betrokken carnavalsvierders omdat het gratis is en omdat de 
inhoud hen interesseert. Dit extra medium voor eigen publiek, dat óók 
andere carnavalsvierders bereikt die zo wellicht op het idee zouden 
kunnen komen eens “de grens” over te gaan tijdens een optocht, een 
liedjesfestijn of zomaar een gezellig muzikaal festijn. Hierbij wordt 
vooral gedacht aan de jeugd! 

In dit prachtige blad zijn bijdrage te lezen uit Bokkendonk, Dun Birrekoal, Kafland, Kneutergat, Knotwilgendam, 
Krabberdonk, Peerdendurp, ’t Slotgat, ’T Waoterrijk, Terpersdurp en Zandhazendurp. 

Dommelbaorzedurp heeft uiteindelijk 4 mooie pagina’s met mooie foto’s kunnen verwezenlijken en het resultaat mag er 
zijn. Wilt u ook zo’n gratis magazine? Deze zijn te verkrijgen bij; De Slijter op het Moleneindplein, bij Dit of Dat op 
de industrieweg bij tankstation Schuurmans aan de industrieweg, bij Sigarenhandel Van Hintum op de 
Helvoirtseweg,bij AH aan de Stationsstraat, Alles café De Gereghthof en bij de Speeldoos. Daarnaast zijn ze 
komende zaterdag tijdens het borrelen met de bouwers een aantal exemplaren van dit mooie magazine 
beschikbaar. 

Verder willen we er een behoorlijk aantal in de bouwhal leggen voor de bezoekers komend weekend. 

 

 

Carnaval 2018 gaat in Dommelbaorzedurp gevierd worden met het motto 
“ALS EEN SPROOKJE”.  Sinds 1981 wordt iedere carnaval begeleidt door 
een motto. U kunt op onze website www.dommelbaorzedurp.org  onder de 
tabs over DBD Geschiedenis  Motto’s zien welke er in de loop van de 
jaren geweest zijn. 

Motto’s zijn vaak een inspiratie voor de optochten, de Dommeldurper en 
persoonlijke uitdossing met Carnaval maar ook reclame uitingen van 
Dommelbaorzedurpse ondernemers voor en tijdens Carnaval. De motto’s 
worden jaarlijks  gekozen door het Bestuur van Dommelbaorzedurp uit een 
lijst die wordt opgesteld naar wat mensen bij onze organisatie hebben 
aangeleverd. 

Carnaval 2018 staat nog voor de deur en het motto voor Carnaval 2019 is al  
gekozen, maar zal pas na de begrafenis van Brordus en Brorda op het Jan 
van Geeneplein door onze Burgervaojer bekend gemaakt gaan worden. 

In 2020 hopen wij ons 66 jarig jubileum (6x11) te gaan vieren en wij 
nodigen u nu al uit hiervoor motto’s te bedenken en bij ons secretariaat 
aan te melden. 
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U kunt dit doen door uw motto begeleid met uw naam, adres gegevens en telefoonnummer te zenden naar 
secretariaat.dbd@gmail.com  U mag meerdere motto’s indienen. 

Op dinsdagavond 5 maart 2019 zal onze Burgervaojer dan bekend maken wat het motto voor ons jubileum jaar zal zijn. 
Misschien is het wel het motto wat u heeft ingediend! Als uw motto niet gekozen wordt, blijft het op lijst om eventueel een 
volgend jaar gekozen te worden. 

Als er een motto is gekozen dan zal de bedenker of bedenkster hiervan  worden bedankt middels een ludieke attentie die 
door Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Alfredo XX persoonlijk zal worden overhandigd.  Een hele goede extra reden om 
hiervoor wat motto’s aan te dragen. 

Wij wensen u veel inspiratie en hopen op vele leuke nieuwe motto’s. 

 

 

 

In de Dommeldurper is per abuis onvoldoende stilgestaan bij het 
afscheid van onze Hoogheid Prins alfredo XIX, waarvoor onze 
excuses. Gelukkig wordt hem in deze nieuwsbrief en volgende week 
in het Klaverblad gelegenheid gegeven zijn woordje te doen bij zijn 
afscheid; 

Beste Baorzen, Baorzinnen, Baorskes, Baorzinnekes en Kneuters,  

De afgelopen vier jaar mocht ik uw voorganger zijn als Prins 
Alfredo XIX tijdens het feest der feesten in Dommelbaorzedurp. Ik 
kan u zeggen, ze zijn voorbijgevlogen.  

Voordat ik uw Prins werd was ik als geboren en getogen 
Dommelbaors geheel onbekend met het vieren van carnaval in 
Dommelbaorzedurp. Ook ik was vaak te vinden bij onze 
noorderburen in het rood-wit-geel gekleurde Oeteldonk.  Ik ben 
een echte “ dweiler “en ga dan graag van kroegie naar kroegie en 
dat is bij onze noorderburen een zekerheidje. 

In 2013 werd ik benaderd om de negentiende telg uit de dynastie 
der Alfredo’s te worden en heb deze zéér eervolle functie na rijp 
beraad met mijn achterban aanvaard. In 2013, als totale “ leek 
“ binnen het carnaval in Dommelbaorzedurp ben ik, na deze 
aanvaarding, door mijn Mijnheer de Adjudant Bart Raymakers bij 
de hand genomen en zoetjesaan geïntroduceerd binnen het blauw-
gele fantastische, kleinschalige en gemoedelijke carnavalsleven in 
Dommelbaorzedurp. 

Vanaf 2014 heb ik samen met mijn Mijnheer de Adjudant, 
Burgervaojer Ties, Veldwachter Janus, d’n Hofnar en mijn gevolg 
genoten van vier zéér mooie en bijzondere jaren. 

Ik was blij verrast van wat ik tegenkwam in ons dorp en in 
Kneutergat. Een groot saamhorigheidsgevoel binnen onze 
gemeenschap waar we ook kwamen. Ik ben van mening dat menig 
carnavalsrijk hier nog wel een puntje aan kan zuigen hoe wij in 
Dommelbaorzedurp met elkaar omgaan, zo respectvol, vol passie, 
ongekend. 

Dommelbaorzedurpers, ik ben er trots op hoe wij het carnaval 
levend houden en laten groeien. De initiatieven van de 
horecaondernemers, de clubkes met en zonder muziek, een heuse 
bouwhal, de vrijwilligers van de JJ en Jeugdprinsengroep, die elk 
jaar een prachtig carnavalsfeest voor onze jeugd organiseert, en 
alle overige vrijwilligers binnen Dommelbaorzedurp. 
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Colofon 

Carnavalsvereniging 
Dommelboarzedurp 

Postbus 2266 
5260 CG VUGHT 

penp.dbd@gmail.com 

www.dommelbaorzedurp.org 

Chapeau aan jullie allen, ik ben jullie dankbaar en was erg onder 
de indruk van jullie onvoorstelbare inzet. Alleen door jullie waren 
wij in staat om tijdens het carnaval op niveau te kunnen acteren.  
Ook ben ik er van overtuigd dat het vieren van carnaval binnen 
onze gemeentegrenzen een mooie toekomst heeft. Betrek de jeugd 
van begin af aan binnen het carnavalsleven, want wie de jeugd 
heeft, heeft ook de toekomst. 

 2014 was mijn debuutjaar als Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins 
Alfredo XIX de Nezroab e Lemmod a Lavanrac en 22 oktober 2017 
mocht ik na vier prachtige jaren tijdens de Prinsenreceptie met 
Prinsenpensioen. 

Ik wil u allen daarom hartelijk danken voor de prachtige jaren die 
ik als Prins Alfredo XIX heb mogen beleven in ons 
Dommelbaorzedurp.  Veel plezier tijdens het carnaval 2018 met 
het motto “ als een sprookje “ waarbij we bij gelegenheid wellicht 
met elkaar het glas zullen heffen. Met een wèrreme carnavaleske 
groet, 

Maarten van Oers, Voormalig Prins Alfredo XIX en Dommelgraaf 
van Dommelbaorzedurp    

  

 

12 juni 2018 Algemene Ledenvergadering Nader te bepalen 

10 t/m 13 februari  Carnaval in heel Dommelbaorzedurp. 

Vrijdag 9 februari Opening van Het Oeteldonks Konselaot Vughterhage 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 

 


