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DOMMELBAORZEDURP       MEI 2018 

CARNAVALSJAAR HEEL APART ZO´N BLAUW GEEL HART  /   NIEUWSBRIEF NUMMER 6   

WAT DOET HET GEVOLG NA CARNAVAL  

 

Tja …en sneeuw gierde om het huis en het was niet 
pluis…koud, koud, koud was het, maar de lente klopt aan 
de deur. De bloemen kloppen aan de aarde, ze willen 
naar boven daar waar de zon zou moeten schijnen. De 
mieren, bijen, vlinders zelfs de vogels zijn er klaar mee. 
De zon mag weer komen. Dit zodat iedereen weer wat 
vrolijker gaat worden. De hartjes van een ieder zullen 
weer sneller gaan kloppen, ook die van de Raod. Raar 
eigenlijk dat de Raod in winterslaap gaat na de carnaval 
terwijl dan juist de zon gaat schijnen na het feest der 
feesten. Mensen gaan weer de straat op. Er wordt weer 
naarstig in de tuinen gewerkt. Perkjes worden bijgeharkt 
en de hagen bijgeknipt.  Maar, waar is de Raod? Slapen 
ze? Zitten ze allemaal in een grot? Of liggen ze 
benedendeks op de Blauwe Schuit samen met Ties en 
Mijnheer de Adjudant. Want ge wit, de Prins is 
vertrokken naar Spanje. Geen van alle van dit, ja die 
Prins die is weg, maar de mannen van de Raod gaon 
gewoon door. Hun blauw geel hart klopt het hele jaar 
voor Dommelbaorzedurp. Oppimpen van de schuit, 
verven van borden, afspraken maken, evalueren, vlaggen 
op alfabet leggen, bouwhal opruimen, programma 
bedenken en zich gedragen. Ja, want dat laatste is wel 
het ultieme. Als je denkt dat het over is moet je je juist 
erg bewust zijn dat er altijd mensen zijn die een mening 
hebben over van alles en nog wha. Maar, ook zij hebben 
een blauw geel hart wat klopt voor Dommelbaorzedurp. 
Eigenlijk heel apart zo’n blauw geel hart. Het geeft je 
passie en verbindt je met jouw dorpsgenoten. Lieve 
mensen, dorpsgenoten, Dommelbaorzedurpers, geniet 
van de zon, want die schijnt nu heerlijk, en kom met 
mooie ideeën die verbinden en verblijden en onze blauw 
gele hartjes harder doen gaan kloppen. 

 

BESTE LEDEN 

Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief 

van onze organisatie. De eerste na 

Carnaval. 

We kijken een klein beetje terug naar 

afgelopen Carnaval, maar vooral naar 

de toekomst. Wellicht heeft u de 

indruk dat er na Carnaval weinig is 

gebeurd, maar achter de Blauw Gele 

schermen wordt er door het Bestuur, 

diverse commissies en ondersteuners 

al weer hard gewerkt aan de 

voorbereidingen van het nieuwe 

seizoen. Wat er zoal is gebeurd, 

daarover  leest u in deze nieuwsbrief. 

Nog steeds ontvangen wij positieve 

reacties op de nieuwsbrieven die wij 

uitbrengen. 

In het kader van de wet AVG zijn wij 

wel verplicht u te vragen of u deze 

Nieuwsbrief in de toekomst wil 

blijven ontvangen. Hoe en wat de wet 

AVG voor onze carnavalsorganisatie 

betekent, ook daarover leest u in deze 

nieuwsbrief.  

Wij wensen u veel leesplezier ! 
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MOTTO’S VOOR HET JUBILEUMJAAR 2020 

 

Al eerder hebben wij een oproep geplaatst voor het indienen van Carnavalsmotto’s. Hieraan wordt 
nauwelijks gehoor gegeven. Ieder jaar kiest het Bestuur uit alle inzendingen het motto voor het 
daarop volgende carnavalsseizoen. Voor 2019 is dat geworden; Heel apart zo’n blauw geel hart. 

In 2020 viert Dommelbaorzedurp haar 66 jarig bestaan. (6 x 11). Er zijn al wat motto’s voor dat 
jubileum jaar ontvangen, maar het bestuur is van mening dat de beste er nog niet bij zit. Daarom een 
herhaalde oproep om een door u verzonnen motto, in het bijzonder één voor ons jubileumjaar, in te 
sturen naar ons secretariaat. U kunt dat mailen naar secretariaat.dbd@gmail.com 

Vergeet niet uw naam en telefoonnummer er bij te vermelden zodat we u kunnen benaderen wanneer 
uw motto is gekozen. 

Wij wensen u veel inspiratie toe en hopen vele nieuwe motto’s te mogen ontvangen. 

 

DE NIEUWE  WET ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING - AVG 

 

Op 25 mei 2018 wordt op Europees niveau nieuwe privacywetgeving van kracht. De wetgeving heet 
'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG) en vervangt huidige regelgeving.                                    
De AVG houdt in dat er strengere regelgeving komt op het gebied van het vastleggen van 
persoonsgegevens door bedrijven en organisaties. Ook voor carnavalsorganisatie Dommelbaorzedurp 
heeft de AVG consequenties.  Om die reden hebben wij ons licht opgestoken op een informatie avond 
omtrent dit onderwerp zodat wij op de hoogte zijn van wat dit inhoud en waaraan wij moeten voldoen. 
Het komt er kort gezegd op neer dat we de leden om toestemming kunnen vragen voor foto's te 
plaatsen op onze website of Facebook. Daarnaast kunnen wij onze leden melden dat we zorgvuldig 
met de gegevens van hen omgaan. Ook dienen leden aan te geven of zij in de toekomst onze 
nieuwsbrief nog wensen te ontvangen. Hierover heft u bij het verzenden van deze nieuwsbrief al 
informatie over ontvangen. 

Ook zouden we in de nieuwsbrief daarover kunnen vermelden dat als mensen daar niet van gediend 
zijn het via het secretariaat kunnen door geven, zodat wij dit registreren. 

Ook zal er op de website van Dommelbaorzedurp binnenkort een privacy statement worden geplaatst. 

Het bestuur is van mening hiermee aan de wetgeving gevolg te hebben gegeven en maatregelen te 
hebben getroffen ter bescherming van de privacy van onze leden. Bent u van mening dat dit nog 
onvoldoende is gedaan of heeft u anderszins vragen over deze wet gerelateerd aan onze vereniging, 
schrijf dat een email aan ons secretariaat. Wij zullen daarop in ieder geval reageren. 
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DOMMELBAORZEDURPSE FOTOWEDSTRIJD: “GIJ STAOT ER SKON OP!”  

Alle boarzen en baorzinnen werden uitgedaagd om te laten zien hoe “skon gullie derop staot” en 
intussen heeft een jury de beste c.q. mooiste foto uitgekozen en de maker hiervan is reeds beloond 
met een mooie prijs. Maar ook jullie, het Dommelbaorzedurpse publiek heeft een foto uitgekozen die 
volgens jullie het beste sfeerbeeld geeft van de carnavalsoptochten in Dommelbaorzedurp met als 
thema “Als een sprookje” De jury heeft besloten bijgaande foto van een jonge tamboer van Net Zat 
gemaakt door Dymphy Bissels als winnaar uit te roepen; de publieksprijs is gewonnen door de foto 
van de oranje leeuw in interactie met het publiek, gemaakt door Trudie van der Steeg. Allebei van 
harte gefeliciteerd! Alle inzenders daarnaast hartelijk dank voor het inzenden en delen van jullie 
mooie foto’s! 

  

 

NIEUWE LEDEN BIJ DE EVENEMENTCOMMISSIE 

Dat de Evenementencommissie ook niet stil zit na Carnaval is wel gebleken uit diverse activiteiten. Zo 
wordt er op dit moment nog gewerkt aan een nieuw reglement optocht en zijn ook al weer 
voorbereidingen getroffen voor Deun en Dender in het najaar.  

Maar ook aan de eigen commissie wordt door de nieuwe voorzitter van de Commissie Natasja hard 
gewerkt. Na jarenlange trouwe dienst is  met onmetelijke dank afscheid genomen van Bart Raymakers. 
Bart kon het steeds moeilijker combineren met zijn functie van Adjudant en heeft uiteindelijk 
besloten deze commissie te moeten gaan verlaten. Bart ook namens het hele bestuur, hartelijk dank 
voor je inzet. 

Maar gelukkig kan Natasja ons melden dat er ook weer twee leden zijn toegetreden tot de Commissie. 

Deze nieuwe leden stellen zich graag even persoonlijk aan jullie voor; 



4 

 

Hallo allemaal, 

Ik zal me ff voorstellen; Ik ben Lizet kivit, geboren op 09 december 1966 in Dommelbaorzedurp. Ik 
ben moeder van 3 zonen, 1 dochter en trotse oma van een geweldige kleinzoon. Ik ben in hart en 
nieren een echte carnavalsfreak en muzikant. Ik weet niet beter of ik maak al heel mijn leven muziek 
en ga carnaval vieren. Dit is er met de paplepel in gegeven zoals ze dat 
noemen. Het hele jaar ben ik hier mee in de weer, o.a. het mee 
organiseren van de Boerenbruiloft, het verstellen en in orde maken 
van de kleding van de Jeugdprinsengroep, emblemen op jassen naaien, 
ramen beschilderen voor verschillende cafés en van alles wat met 
blauw-geel te maken heeft. Ik speel nu ruim 2 jaar schuiftrombone of 
bariton bij Deesjavu en heb het er erg naar mijn zin. Daarnaast werk 
ik 3 dagen bij een drukkerij en doe 3 dagdelen vrijwilligerswerk bij 
Stichting Mariton voor minder bedeelde mensen in Vught. Ondanks 
dat ik een gebrekkige rug heb (niet dat dit van toepassing is) wil ik 
alles uit het leven halen dat er in zit en ervan genieten. Ik ben 
benaderd door de Evenementen Commissie en ben op gesprek 
geweest bij Natasja om me het een en ander uit te laten leggen. 
Inmiddels heb ik kennis gemaakt met de overige EC leden en de eerste vergadering er al op zitten. Ik 
heb er heel veel zin in en hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen. Bedankt voor het vertrouwen.  

Groetjes, Lizet Kivit 

Lieve mensen,  

Laat ik mij even voorstellen. Mijn naam is Erna van Geenen, 
en woon nu 6 jaar met Antoine Appels en onze twee kanjers Dion en 
Levi hier in Vught. Ben werkzaam als cateringmanager via SAB 
bij Brabant Water Breda. Als ontspanning ga ik graag 
wandelingen maken met de hond. Een bioscoopje pikken en 
lekker uit eten sla ik zeker niet af. Een feestje op zijn tijd is ook 
altijd welkom. Zo ook carnaval .Vier elk jaar trouw carnaval, maar 
dan voor de schermen zeg maar. Afgelopen jaar was onze Levi 
aangesloten bij de JPG, en heb ik iets meer gezien, van wat er achter 
de schermen gebeurt, en ben ik wel nieuwsgierig geworden naar 
het reilen en zeilen. Dat is ook een van de redenen dat ik ja heb 
gezegd toen men mij vroeg voor de EC. .Buiten het feit 
natuurlijk, dat het mij ook leuk lijkt om aan mee te werken. In de 
eerste instantie zal ik mee helpen als ondersteuning, zodat ik kan 
ervaren wat men allemaal doet en hoe men dingen aanpakt. Ben immers 
toch een leek binnen Vught en de EC. Maar hoop dat ik (als het mij ligt en bevalt) meer kan gaan 
betekenen voor de EC.  

Groetjes en Tot ziens, Erna. 
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EVENEMENTENKALENDER DOMMELBAORZEDURP 

De volgende data kunt alvast in uw agenda noteren 

19 juni 2018 Algemene Ledenvergadering 

3 November 2018 Deun en Dender 

9 November 2018 Boerenbruiloft 

    16 Februari 2019 Deun en Deinder veur de Keinder 

22 Februari 2019 Kletsavond 

23 Februari 2019 Kletsavond 

2 Maart 2019 Carnaval 

3 Maart 2019 Carnaval 

4 Maart 2019 Carnaval 

5 Maart 2019 Carnaval 

 

 

WEBSITE  DOMMELBAORZEDURP 

 

Aan de website van Dommelbaorzedurp wordt regelmatig gewerkt door onze webmaster Wiljon 
Saarloos. Gevoed door de functionaris Pers en Publiciteit Reinier of door lid van de Raad van XI Noud, 
proberen we de site actueel te houden. Daarnaast wordt door Wiljon ook gewerkt om de pagina 
Acquisitie interactief te maken zodat het voor leden maar ook andere geïnteresseerden eenvoudiger 
wordt om spullen van Dommelbaorzedurp te kunnen aanschaffen. 

Ook technisch probeert hij de site te verbeteren en veilig in de lucht te houden. Om die reden zal er in 
het najaar worden omgeschakeld naar een nieuwe provider die ons een stabielere site biedt.  

Heeft u nog informatie waarvan u denkt die is geschikt voor de site van Dommelbaorzedurp dat kunt 
u die sturen aan penp.dbd@gmail.com  Wij zullen dat dan beoordelen en indien relevant plaatsen. 
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VACATURES IN DOMMELBAORZEDURP 

Zoals bekend zijn wij al een tijdje op zoek naar een nieuwe Penningmeester voor onze vereniging.  

We hebben al met een aantal kandidaten een gesprek gehad maar deze hebben nog niet geleidt tot een 
nieuwe Penningmeester. Vanwege de gezondheidstoestand van Ad en de daarmee gepaard gaande 
conditie doen wij een dringend verzoek om nog eens in uw omgeving te kijken of er niet een mogelijke 
kandidaat kan worden voorgesteld. Kent u mogelijke geschikte kandidaten laat deze dan contact 
opnemen met onze Penningmeester Ad of onze voorzitter Reinier. Zij leggen hem of haar graag de 
taken en werkzaamheden uit. 

 

Voor de vacature van Hoffotograaf hebben wij inmiddels een 
kandidaat bereid gevonden. 

Haar naam is Marjon Bilder. U heeft haar mogelijk afgelopen seizoen 
al een aantal keren zien fotograferen bij de onderscheidingsmiddag 
of voor en tijdens Carnaval. Zij heeft dit toen op verzoek van haar 
partner Wiljon op proef gedaan, maar heeft ons na carnaval laten 
weten dit zo leuk te vinden, dat zij de functie van Hoffotograaf graag 
wil bekleden. Marjon zal in het najaar door Prins Alfredo XX officieel 
worden geinstalleerd en worden toegevoegd aan zijn hofhouding. 

DOMMELBAORZEDURP IN DE PETRUS  

Eindelijk is het doel bereikt, Dommelbaorzedurp heeft samen met de JJ heeft een permanentenplek 
in het Vughts Museum in De Petrus gekregen. 

In 2014 heb ik als kersverse Durpspensionaoris namens Dommelbaorzedurp een brief geschreven 
naar de voorzitter van het Vughts Museum, Henk Smeets en gevraagd of de cultuur de historie en 
geschiedenis van het carnaval in Dommelbaorzedurp Vught een plaats kan krijgen in het Vughts 
Museum ´De Petrus`. 

Nu bijna 4 jaar later is het een feit geworden, Dommelbaorzedurp en de JJ is nu constant aanwezig in 
een vitrinekast in het Vughts Museum ´ De Petrus´.  

In de vitrinekast staan de spullen van Dommelbaorzedurp en de JJ te stralen en hebben een hele 
mooie prominente plaats gehad in de nieuwe Petrus. 

Voorlopig blijft de opstelling in de vitrinekast zo als nu is, in de toekomst kunnen de 
Dommelbaorzedurpse en JJ spullen vervangen en of met ander carnavaleske onderwerpen 
vernieuwd/verwisseld worden, dit in overleg met het Vughts Museum. 

Contact personen met het Vughts Museum in de ´De Petrus met Henk Smeets en Will Vugs zijn de 
Durpspensionaorissen Wim de Kroon en Tiny Nabbe.   
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Concept: ideeën door de jaren heen carnavaleske onderwerpen:  

 66 jarig bestaan van Dommelbaorzedurp 
 Het ontstaan van carnaval in Dommelbaorzedurp 
 De Prinsen en het Gevolg van Dommelbaorzedurp  
 De Burgervaojer,Veldwachter en de Raad van XI 
 Den Boerenadel en de oud Prinsen (Alfredo´s) 
 De onderscheidingen van/in Dommelbaorzedurp 
 De Deun en Dender en  Deun en Deinder veur de Keinder 
 De JJ en JPG en de jeugd van toen en nu 
 De Dommelbaorzedurpse clubjes 
 De diversen Hofleveranciers  
 En eventuele andere ideeën zijn welkom 

Etc. Dommelbaorzedurpse, Carnavals onderwerpen voor de 
toekomst, genoeg. 

 

Het is fijn dat de cultuur de historie en geschiedenis van het carnaval in Dommelbaorzedurp in het 
Vughts museum blijft leven en ook doorgegeven kan worden aan de toekomstige 
Dommelbaorzedurpers. 

Een bedankje gaat uit naar de voorzitter van het Vughts Museum Henk Smeets, Will Vugs en 
medewerkers die dit alles mede verwezenlijkt hebben. 

Maar ook grote dank aan alle mensen die hun Dommelbaorzedurpse spullen in bruikleen aan 
Dommelbaorzedurp hebben gegeven, dit voor de presentatie in het Vughts Museum in ´De Petrus´. 

Met Carnavaleske groet, 

Wim de Kroon 

Durpspensionaoris Dommelbaorzedurp 

 

     

            

Colofon 

Carnavalsvereniging 
Dommelboarzedurp 

Postbus 2266 
5260 CG VUGHT 

penp.dbd@gmail.com 


