
 

 

DOMMELBAORZEDURP         APRIL 2020 

CARNAVALSJAAR  “ AL 66 JAOR UN WÈRRUM GEVÛÛL “   /   NIEUWSBRIEF NUMMER 12  

DE GEBOORTE VAN BLONDE BERTUS 

 

Het kon niet op in ons jubileumjaar. De introductie van ’n 
nieuw speciaal en exclusief voor Dommelbaorzedurp 
gebrouwen blond bier, met een alcohol percentage van 6,1 
% met een verrassende frisse, wat bloemige smaak die de 
unieke naam Blonde Bertus heeft meegekregen. 
  
Een speciaal bier wat volgens eigen recept gebrouwen is  
voor Dommelbaorzedurp, onder goedkeuring van onze 
Brordus en d’n Bertus. Het is Blauw-Geel van smaak en 
heeft een feestelijke afdronk. 

Deze bieren zijn alleen verkrijgbaar bij Albert Heijn 
Stationsstraat  en Slijterij de Slijter aan het Moleneindplein. 
 

 

 

BESTE LEDEN 

 Hier volgt weer een nieuwe nieuwsbrief  
 van onze vereniging. Carnaval 2020 ligt pas
 2 maanden achter ons en wat is er in die  
 korte tijd toch veel veranderd.   
 Gaven we elkaar toen nog een hand of 
 deelde onze begroeting met een kus, nu  
 leven we in een anderhalvemeter wereld  
 en mogen we elkaar amper nog bezoeken. 
 
 Covid-19 is nu een onderdeel geworden  
 van onze samenleving en dit leidde kort na 
 Carnaval al tot belemmering en afgelasten 
 van evenementen waardoor ook wij  
 genoodzaakt waren ons grote jubileum- 
 feest tijdens halfvasten te annuleren. 
 
 Toch kijken wij in deze nieuwsbrief graag 
 nog even terug naar het carnaval in ons  
 jubileumjaar. Wij hielden er in ieder geval 
 un lekker wèrrum  gevûûl aan over. 

     



 

 

DE JUBILEUMFEEST DOMMELBAORZEDURP 6 X 11 VERPLAATS NAAR OKTOBER 

              

 

Nog maar 2 weken na carnaval op maandag 9 maart moest de Jubileumcommissie is samenspraak met het 
bestuur de ouderenmiddag van ons jubileumweekend vanwege de dreiging van corona voor onze kwetsbare 
ouderen afzeggen. Wat wij toen nog niet wisten was dat er een week later een verbod op evenementen zou worden 
afgekondigd. Een zeer begrijpelijke maatregel, maar voor onze jubilerende vereniging een bijzonder moeilijke 
beslissing ons Jubileumweekend te moeten af lassen. Diverse werkgroepen hadden een hoop werk verzet en een 
geweldig drie daags programma in elkaar gesleuteld. Licht, geluid, artiesten, beveiliging en noem het maar op, 
alles was tot aan de kleinste details georganiseerd en zelfs al gedeeltelijk betaald. Het niet kunnen doorgaan van 
zo’n feest zou een financiële strop voor onze vereniging betekenen. 

Wij zijn blij dat er door kordaat handelen van onze Jubileumcommissie er heel snel een andere periode kon 
worden vastgesteld om dit weekend alsnog op een later tijdstip te kunnen vieren. Dit is geworden het weekend 
van 9, 10 en 11 oktober Wij zijn verheugd dat de geboekte artiesten hun medewerking hebben toegezegd, echter 
wel op de voorwaarde dat de feestavond nu op vrijdagavond is. Daarmee zal de geplande Bovenmaotse Baorzen 
avond worden verplaatst naar zaterdagavond 10 oktober. Voor de rest zal de programmering dezelfde  zijn als 
eerder gecommuniceerd. Met deze verplaatsing zijn uiteraard wel kosten gemoeid maar door het verplaatsen naar 
het weekend in oktober is ons een behoorlijke financiële tegenvaller bespaard gebleven. 

Helaas weten wij op dit moment nog steeds niet zeker of de belemmerende maatregelen voor evenementen dan 
niet meer van toepassing zijn. Deze zijn nu, vanwege het coronavirus, verboden tot 1 september. Laten wij met 
elkaar hopen dat we begin oktober weer een dergelijk evenement kunnen organiseren met elkaar. 

OPENING EXPOSITIE “VAN VRUUGER NAOR VANDAAG” EEN GROOT SUCCES 

  

1 dag voor carnaval, op vrijdag 21 februari, is de jubileum expositie Dommelbaorzedurp 6 x 11 feestelijk geopend. 

Niet minder dan onze eigen Hoogheid Prins Alfredo XX en onze burgemeester Roderick van de Mortel hadden wij 
bereid gevonden de officiële opening te verrichten. Ook veel leden en het gevolg hadden de moeite genomen om 
bij deze feestelijke opening in DePetrus aanwezig te zijn. In het kielzog van de burgemeester kwamen ook nog 
enkele wethouders en raadsleden de opening bijwonen, waardoor het een geslaagde opening is geworden. 



 

 

        

De sprekers bij de opening van deze bijzondere expositie waren achtereenvolgens onze voorzitter, Prins Alfredo 
en de Burgemeester. Voorzitter Reinier Straatman vertelde de aanwezigen over hoe men op het idee van deze 
expositie gekomen was en wat daarvoor zoals moest gebeuren. Hij, maar met name Hof Archivaris en 
Durpspensionaris Wim de Kroon heeft hier ontzettend veel werk aan gehad dit te kunnen organiseren. Maar ook 
de medewerkers van de DePetrus die hieraan hun medewerking hadden verleend mochten niet onvermeld blijven. 
Zij werden daarvoor na afloop nog bedankt met ‘n fles Dommelbaorzedurpse gerstenat “Blonde Bertus”. 

Prins Alfredo ging in zijn speech vooral uit van het historisch belang van een dergelijke expositie en waarom het 
belangrijk is voor het nageslacht der Alfredo’s dat veel materialen attributen en kleding wordt bewaard en van tijd 
tot tijd geëxposeerd dient te worden, omdat niet iedereen altijd de mogelijkheid heeft dit schoons van dichtbij te 
bekijken en ervaren. 

De Burgemeester hield op zijn beurt een speech in de Dommelbaorzedurpse Klets ton, die voor deze gelegenheid 
als katheder dienst deed. Hij wees op het cultuur historisch belang van een vereniging als Dommelbaorzedurp en 
de waarde voor Vughtse gemeenschap hiervan in het bijzonder. Het met elkaar vieren van een feest wat zo velen 
verbind is van essentieel belang om een dorp als Vught levendig te houden. 

Met het doorknippen van een geel blauw lint door onze Hoogheid en eerste burger was de opening een feit en 
konden de aanwezigen onder de deskundige leiding van de samensteller Wim de Kroon nog een uitleg krijgen bij 
het geen was geëxposeerd. 

EEN NIEUWE TROON VOOR ONZE HOOGHEID PRINS ALFREDO 

 

Van welk jaartal de oude troon van onze Hoogheid nu precies is hebben we niet exact kunnen achterhalen. Feit 
was wel dat dit meubelstuk een danig verval had meegemaakt en dat door regelmatig vervoer van dit onhandige 
loodzware meubelstuk, zijn tijd wel had gehad. Wat is er dan mooier om in een jubileumjaar dit prinselijk meubel 
opnieuw te ontwerpen, wat te moderniseren en wat beter vervoerbaar te maken. Daarnaast was er de wens om 
deze troon te voorzien van een wat comfortabelere zitting, aangezien de vorige menig prinselijke derrières aardig 
onaangenaam had aangetast. 

Met dit wensenlijstje was het bestuur opzoek gegaan naar een meubelmaker die hier wel mee kon en kwam 
uiteindelijk terecht bij onze Hoffreubelaar Mart Damen. In het grootste geheim werd deze troon door hem 
bedacht, ontworpen en gemaakt en kreeg tot slot nog een feestelijke kroonlijst. Mart heeft hiervoor niet alleen zijn 
tijd maar ook de meeste materialen nog gesponsord waarvoor wij hem hartelijk hebben bedankt. Tot zelfs het 
schilderwerk met koninklijk blauw en rood voor de kroon heeft hij dit afgewerkt. 

Het idee was om op het front van de troon een mooi wapen te laten schilderen. Hiervoor is een ontwerp gevonden 
wat nog gemaakt is door ons oudste erelid Han Janssen. Op zoek naar een decoratieschilder om dit te kunnen 
voltooien kwamen we uiteindelijk uit bij de Vughtse Kunstschilder Michiel van de Laar. Hij heeft dit wapen 
uiteindelijk met zijn eigen kennis en kunde weten te vervaardigen en er een eigen touche aangegeven waardoor 
het meer diepte kreeg. Tenslotte moest om aan de laatste wens te kunnen voldoen nog een Prinselijk kussen 
worden bedacht en gefabriceerd.  Hiervoor hebben onze secretaris en Inge van Geene gezorgd.   



 

 

Tijdens de Prinsenbrunch op carnavals zaterdag is de troon officieel aangeboden aan Zijne Doorluchtige 
Hoogheid Prins Alfredo XX. Wij hopen dat nog vele Alfredo’s deze troon mogen bezetelen. 

   
   De onthulling van de troon met links Michiel van de Laar      Het wapen naar een ontwerp van Han Janssen 

EEN GEDENKWAARDIGE (KINDER)OPTOCHT DIT JUBILEUMJAAR 

De weergoden waren ons slecht gezind op Carnavals zondag. Hevige regen en een stevige wind deden het bestuur 
in de vroege ochtend besluiten de optocht te verplaatsen. In een spoed overleg met de clubjes is die middag 
besloten de optocht te verplaatsen naar dinsdag, iets in te korten en te laten vermengen met de Kinderoptocht. 
Het was nog een heel geregel, maar het uiteindelijke resultaat mocht er wezen. Prachtig en voornamelijk goed 
weer, goede publieke belangstelling en mede daardoor gezellige optocht. 

De jury uitslagen van de optochten Dommelbaorzedurp op dinsdag 25 februari 

GROTE OPTOCHT 

WAGENS 

1. De Knolderapen - DBD vuult al 66 jaor als een wèrrum bad. 
2. Deesjavu  - Brengt ut wèrrume gevûûl in de DBD oase 
3. Krèk Wa Anders - Een warm welkom voor Prinses Alfreda 
4. Dè komt volgend jaar wel -Wij houden DBD wel warm 
5. Kort door d’n bocht - Schrobbel Air  

 



 

 

LOOPGROEPEN KLEIN 

1. Non Sja Lant  - De vliegende nonnen 
2. De Kaoter Is Veur Later - Het is pas feest als Gaston is geweest 
3. De Hennies  - DBD al keilang un wèrrum nest 

 

LOOPGROEPEN GROOT 

1. Danmârzo  - Voor deze baarsjes al 22 kaarsjes 
2. De Spetters  - 66 jaor Dommelbaorzedurp tijdlijn 
3. KWD   - Stikstof ellende 
4. De Vrolijke JJ bende - geven ons nog 66 jaor un wèrrum gevûûl. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kees van der Bruggen ontwerp prijs Krèk Wa Anders 

                   

KINDEROPTOCHT 

GROEPEN GROOT     GROEPEN KLEIN 

1. Pyramide       1. De Kittens 

2. Avonturier      2. Lopend vuurtje 

3. Mogli      3. Danmarzootjes 

4. Partou      4. De 4 nichtjes  

5. Toy Story 

ONDERSCHEIDING DE ORDE VAN HANNEKE VOOR LIZET KIVITS 

 
Afgelopen maandag tijdens de zult ochtend bij de JJ met Jeugdprinsengroep is Lizet Kivits - Verbeek 

onderscheiden met de onderscheiding “De Baljurk in de Hoogste Orde van Hanneke met d’rn Ezel”. Lizet ontving 
deze onderscheiding onder andere voor de verzorging, vermaking en creëren van de kleding van de 
Jeugprinsengroep, waardoor zij er iedere keer weer voor zorgt  dat de kinderen er prachtig uit zien. 

 



 

 

PRINSENSJAAL 2020 UITGEREIKT AAN DEESJAVU 

 

In een gezellig en goed gevuld Prinsenhof De Speeldoos is op carnavalszaterdag na de proclamatie van de Burgervaojer en de 
troonrede van Prins Alfredo de Prinsensjaal uitgereikt aan Blaaskapel Deesjavu. Deze allerhoogste onderscheiding is dit jaar 
aan Deesjavu uitgereikt vanwege zeer opmerkelijke verdiensten van deze nog jonge kapel die vorig jaar hun eerste lustrum 
hebben gevierd. Zo is deze kapel in de aanloop naar Carnaval actief  als deelnemer bij tal van activiteiten van 
Dommelbaorzedurp zoals o.a. de Deun en Dender, Deun en Deinder veur de Keinder en de Kletsavond. Daarnaast hebben zij 
zich in hun jonge bestaan ontwikkeld binnen het totale carnavalsgebeuren op een zeer originele manier en met tal van 
activiteiten hun naam gevestigd in Dommelbaorzedurp. Tevens heeft deze kapel op de Deun en Denderavonden regelmatig 
hoge ogen gooit en daar in 2017 de eerste prijs heeft behaald met hun lied ‘Ut staot geschreven. Ook is Deesjavu tijdens de 
carnavalsoptochten met hun creatieve creaties duidelijk opgevallen en hebben daarmee achtereen in 2016, 2017, 2018 en 
2019 de eerste prijs in de grote optocht behaald en heeft Deesjavu in 2019 de Kees van de Bruggen ontwerpersprijs 
ontvangen voor al hun creaties in de grote optochten van Dommelbaorzedurp. Wat verder opvallend is aan Deesjavu dat zij 
een grote diversiteit aan muzikanten en pluimage in zijn gelederen heeft dat varieert in leeftijd van 20 jaar tot en met het 
81jarige oudste musicerend lid, Ank Brekelmans die daar een uniek voorbeeld van is. Om die laatste reden werd de 
Prinsensjaal dan ook bij haar oudst musicerend lid omgehangen. 

                 

ONDERSCHEIDING D’N BERTUS 2020 VOOR JAN VAN DER ELS 

In een gezellig Prinsenhof De Speeldoos is afgelopen zondagavond één van de allerhoogste onderscheidingen d’n 
Bertus uitgereikt. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan een persoon die  
zich op het culturele vlak al vele jaren geweldig verdienstelijk heeft gemaakt en nog maakt voor 
Dommelbaorzedurp en daarbuiten. Dit jaar was het Jan van der Els die deze onderscheiding uit handen van Prins 
Alfredo zou mogen ontvangen. Met een oorkonde die door de Hoogheid zelf werd voorgedragen kwamen een 
elftal punten waarom deze onderscheiding Jan ten deel was gevallen. 
Zo werd voorgedragen dat Jan van der Els 20 jaar ten midden van de Kleinkeinder met o.a. de hits als, ‘Carnaval 
dè is hil errug’,’Doet oewe jas maor aon’,‘Hij was unne leugenaar’ ’Wè is ut stil’ en ‘Lekkere worst van de Hema’ 
nog vele generaties zal blijven vermaken Maar ook dat Jan samen met Piet van Bijnen voorstellingen speelt 
‘Smeltend IJS’ over het dementeringsproces van een vader en de beleving van zijn zoon. Eveneens werd vernoemd 



 

 

dat Jan als regisseur al enkele jaren via Novalis betrokken is bij Theatergezelschap Spring om spelers met een 
verstandelijke en of lichamelijke beperking de mogelijkheid te geven mee te draaien in een volwaardig theaterstuk 
en begeleidt deze theatermakers met veel zorg, waardering en passie. Daarnaast sprak de Prins over dat Jan van 
der Els al jaren mede organisator, bedenker en regisseur is van de ´Ouverturelure´ d´n opwérmer naar het 
carnaval in Dommelbaorzedurp en ook dat Jan vanuit zijn gedachte ‘ut komt zoals 't leeft’ en’ warmte maakt je 
rijk’ zeer vele prachtige theaterproducties voor diversen theater en toneelgezelschappen heeft geregisseerd. 
Ook viel in de oorkonde te lezen dat Jan van der Els zeer maatschappelijk en sociaal betrokken is met de 
medemens zoals bewezen met ”De Eettafel” waar Jan en zijn vrouw Gerrie mensen uitnodigen met kerst die zij 
niet kennen en die anders in hun eentje kerst zouden vieren. 
Omdat Jan van de Els de onderscheiding vanwege een vakantie niet persoonlijk in ontvangst kon nemen heeft hij 
Freddy Heiderich als zijn representant afgevaardigd de onderscheiding in ontvangst te nemen omdat hij de wijze 
waarop hij met hem samenwerkt om Dommelbaorzedurp te steunen en levendig te houden bijzonder waardeert. 

                             

 

NOG ENKELE BELANGRIJKE DATA OM TE NOTEREN IN UW AGENDA 

Op donderdag 18 juni staat onze Algemene ledenvergadering gepland. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is nog niet 
bekend of samenkomsten van mensen dan al weer zijn toegestaan. Deze datum is dus onder voorbehoud. Wij informeren u 
daarover zodra er meer bekend is over het opheffen of continueren van de maatregelen. 

Zaterdag 10 oktober, tijdens het uitgestelde jubileumavond willen wij een Bovenmaotse Baorzen avond organiseren. Dit zal 
plaatsvinden in de avond en is uiteraard nog onder voorbehoud van de maatregelen. 

Op zondag 1 november hebben wij de Prinsenreceptie gepland. Tijdens deze Prinsenreceptie zullen wij afscheid nemen van 
Prins Alfredo XX en zijn opvolger XXI inaugureren. Ook de doorgang hiervan is onder voorbehoud. 

Op zaterdag 7 november staat de Deun en Dender, het liedjes festival van Dommelbaorzedurp gepland. 

IN  MEMORIAM ROB HOENDERVANGER 

 

Net voor het uitbrengen van deze nieuwsbrief ontvingen wij het droevige bericht dat ons Erelid en Durpspensionaris Rob 
Hoendervangers is overleden. Hoewel de laatste jaren vanwege zijn ziekte dementie niet meer actief voor onze vereniging, 
heeft Rob heel veel betekend voor onze vereniging. 

Het Bestuur heeft zijn collega Durpspensionaris Wim de Kroon gevraagd een in Memoriam te schrijven.  

In Memoriam Rob Hoendervangers  1942-2020 

Een goed mens, Erelid, Durpspensionaoris en Archivaris, ‘n Dommelbaorzedurper is van ons heen gegaan. 



 

 

 

Dezer dagen bereikte ons het trieste bericht dat ons erelid van de vereniging Dommelbaorzedurp Rob 
Hoendervangers is overleden. 

Rob heeft zeer veel betekend voor Dommelbaorzedurp.  

Zo was Rob vanaf 1983 tot en met 1996 Veldwachter ‘Janus Vattum’’, deze rol speelde hij met verve, als 
Veldwachter bracht hij de notabelen en Dommelbaorzedurpers als carnavalsvierders dichter bij elkaar met 
zoals hij zei, het ‘Wij-Gevoel’. 

 

Ook schroomde Rob niet om als kletser ‘Veldwachter Janus Vattum’ in de Dommelbaorzedurpse Ton te 
gaan staan om vandaar de Dommelbaorzedurpers op de hak te nemen, dit was in het jaar 1985. 

 

In 1991 kreeg Rob de hoogste onderscheiding , ‘De Prinsensjaal ‘uitgereikt vanwege langdurige inzet en 
hoge en grote verdienste voor Dommelbaorzedurp. Dit in de breedste zin van het woord. 

 

Daar Rob Hoendervangers zeer veel energie en uitvoering stak in de evenementen van Dommelbaorzedurp 
heeft Rob op voordracht van de Evenementencommissie in 1997 ‘D’n Balkenbreier‘ in ontvangst mogen 
nemen.  

 

Op verzoek van het bestuur van Dommelbaorzedurp vanwege zijn niet aflatende inzet, inzicht, wijsheid en 
dienstbaarheid in relatie tot het Dommelbaorzedurpse Carnaval 

benoemd het bestuur van Dommelbaorzedurp in 2001Rob Hoendervangers tot Durpspensionaoris. 

 

Op voordracht en in overleg met de leden van Dommelbaorzedurp benoemde het bestuur van 
Dommelbaorzedurp Rob Hoendervangers in 2016 tot ‘erelid van Dommelbaorzedurp’, dit als blijk van 
opperste waardering voor de vele jaren dat Rob zich door zijn onuitputtelijke inzet, kennis en wijze raad als 
Veldwachter, Durpspensionaoris, Archivaris en Historicus heeft ingezet om de cultuur en geschiedenis van 
het Carnaval van Dommelbaorzedurp vast te leggen en door te geven. 



 

 

 

Als Archivaris heeft Rob de aanzet gemaakt om alles wat er vanaf 1954 tot en met 2005 in 
Dommelbaorzedurp is besproken en op beeld is vastgelegd, te digitaliseren. 

 

Daar hij als historicus het archief grotendeels had doorgespit heeft Rob met medewerking van diversen 
mensen in 2005 in het Vughts Historisch Museum een tentoonstelling georganiseerd over de cultuur en 
geschiedenis van het carnaval van Dommelbaorzedurp. 

 

Ook was Rob mede actief om voor het 55 jarig bestaan van Dommelbaorzedurp een boek over de 
geschiedenis  van het carnaval uit het archief van Dommelbaorzedurp 1954 t/m 2009 samen te stellen.  

 

Rob Hoendervangers heeft in communicatieve, organisatorische en creatieve zin zich een ware 
ambassadeur getoond voor het Dommelbaorzedurpse Carnaval. 

 

Dommelbaorzedurp verliest met het overlijden Rob Hoendervangers een actief, zeer betrokken en 
markante vrijwilliger die wij zeer zeker heel erg zullen gaan missen.  

Een groot en goed Dommelbaorzedurper is van ons heengegaan! Rob bedankt. 

 

Wij wensen de familie van Rob Hoendervangers veel kracht en sterkte met dit grote verlies. 

 

 

Mede namens het Bestuur van Dommelbaorzedurp 

Commissies, Prins Alfredo XX en zijn Gevolg 

Durpspensionaoris Tiny Nabbe 

Grootvorst en Den Boerenadel 

Ereleden en leden. 

 

Durpspensionaoris/Archivaris van Dommelbaorzedurp 

Wim de Kroon 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Colofon 

Carnavalsvereniging 
Dommelboarzedurp 

Postbus 2266 
5260 CG VUGHT 

penp.dbd@gmail.com 

www.dommelbaorzedurp.org 
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