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CARNAVALSJAAR   “ GE BLÈFT MAR PLÈKKE “   /     NIEUWSBRIEF NUMMER 14  

PRINS ALFREDO XX RICHT HET WOORD TOT U 

 

 
 

Nadat we vorig jaar de carnaval hebben afgesloten met 
“Un werrum gevuul” slaat er nog geen maand later een 
virus toe waarbij de koude rillingen over je rug lopen. 
Ook het jubileumfeest 6x11 jaar Dommelbaorzendurp 
waar we met zijn allen zo naar uitgekeken hebben; en 
waar de leden van de jubileumcommissie zoveel energie 
in hebben gestoken om een mooi feest voor alle 
Dommelbaorzedurpers te organiseren, kon hierdoor 
helaas geen doorgang vinden. 

 

 

BESTE LEDEN 

Aan de vooravond van Carnaval 2021 brengen 
wij jullie graag weer op de hoogte met nieuws 
uit Dommelbaorzedurp. 
 
Een Carnaval die anders zal zijn dan alle 
voorgaande 66 jaren. Het coronavirus houdt 
ons nog in de greep, we mogen elkaar niet 
ontmoeten, we mogen thuis nog maar 1 gast 
ontvangen en we hebben een avondklok. 
Allemaal maatregelen om te zorgen dat het 
virus zal verdwijnen maar die verhinderen dat 
wij het Feest der Feesten dit jaar niet met 
elkaar kunnen vieren. Toch zal het carnaval 
virus nooit worden verslagen. 
 
We laten ons het Carnavals gevuul in ieder 
geval niet afnemen. Het Bestuur en haar 
commissies zijn druk in de weer geweest om 
dit gevuul bij jullie te brengen. 
 
De versieringen op straat, een veurraom 
premosie wedstrijd , een carnavals wandeling 
en tal van digitale activiteiten waarmee wij met 
filmpjes het carnavals gevuul  bij jullie willen 
thuis brengen want ………… 
 
    



Ook voor DanMarZo was het een hard gelag dat ook zij hun 2x11 jaar jubileumfeest niet konden 
vieren. Dit jaar jubileren de Knolderapen ook met hun 6x11 jarig bestaan. Trots mogen ze zijn op 
deze bereikte mijlpalen en hopelijk kunnen beide verenigingen hun jubilea dit jaar alsnog vieren. 

Carnaval gaat altijd door, dat zit immers diep in ieders hart. Helaas kunnen de bijbehorende 
voorfeesten en evenementen niet plaats vinden. Jammer genoeg wordt “Ge bleft maor plekke”  het 
motto van dit jaar “Ge bleft maor thuis  plekke”. We zullen het volgend jaar dubbel en dwars 
inhalen kan ik u verzekeren.  

Wel zijn er gelukkig wat initiatieven die de media gaan passeren of inmiddels zijn gepasseerd. Ik 
heb grote waardering voor de mensen die hier al vele (vrijwillige) uren aan gespendeerd hebben 
om voor ons tijdens en rond de carnavalsdagen voor een beetje carnavalsgevuul te zorgen. Dank 
je wel lieve vrijwilligers die Dommelbaorzedurp en de JJ een warm blauw geel en oranje hart 
toedragen. 

Ik hoop dat jullie in ieder geval het mooie Blauw Geel aan de vlaggenstok hangen en het huis 
versieren. Zet ook maar eens een goeie carnavalskraker op tijdens de carnaval en schenk een 
lekkere “Dommelbaorzedurpse Spraokwaoter” in voor een klein beetje pleister-op-de-wonde-
gevoel. Het is jammer genoeg niet anders. 

Hopelijk kunnen we dit jaar nog een prinsenreceptie organiseren zodat ik waardig van u afscheid 
kan nemen en wij aan u onze jongste telg in de dynastie der Alfredo’s, Zijne Doorluchtige 
Hoogheid Prins Alfredo de XXI, voor kunnen stellen. 

Lieve Baorzen en Baorzinnen, let goed op elkaar, zorg goed voor elkaar en blijf gezond.  

Met een carnavalèske groet wens ik u hele fijne carnavalsdagen toe,  

Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Alfredo de XX 

 
 
 
 
 
 
 

DE JUBILEUMFEEST DOMMELBAORZEDURP 6 X 11 DEFINITIEF AFGELAST 

         

      

In een aparte e-mail hebben wij u begin deze maand 
geïnformeerd dat het Jubileumfeest dat ter ere van 
ons 66 jarig jubileum zou worden gevierd na eerder 
twee keer uitstellen niet meer zal worden 
georganiseerd. Een enorme teleurstelling voor de 
Jubileumcommissie die hier hun ziel en zaligheid in 
hadden gestoken, maar ook voor jullie onze eigen leden.  
Toch wil het bestuur voor jullie zodra het weer kan een speciale Bovenmaotse Baorzen Avond met 
een gouden randje organiseren om zo gezamenlijk nog even stil te staan bij dit jubileum en deze 
mijlpaal samen met jullie alsnog te kunnen vieren. 

 



BURGERVAOJER TIES VAN MAURICK TOT DEN PICKENSTEEG WIL U WAT VERTELLEN 

 

Kon ik nog màr efkùs blijvûh plèkke in ùt Prinsenhof, 
Veur het eerst in 67 jaor zullen we D’n Hôôgheid niet 
ontvangen meej z’n Adjudant.... dè kan niet waor 
zijn... maor ‘t is de waorheid en dus zullen we ons 
thuis moeten vermaoken... en dà kunnen we !!!! 

Maor wè zal ik oe allemaol missen... allereerst mùn 
Janus... en mùn Raod van XI... maor wat ben ik trots 
op deze mannen die er alles aon hebben gedaon om 
op un veilige manier ùt durp Blauw - Geel te 
versieren meej ùn hoop vrijwilligers...en dè vraog ik 
nu ook aon alle Dommelbaorzedurpers.  

Versier oew huiskûh en hang de vlag maor uit. 

Dees jaor gin intocht, optochten, bezûûk aon de 
senioren en diverse andere plèkken waor we trouw 
op bezûûk gaon. Ôk het bezoek aon de kasteleins zit 
d’r niet in ... houw vol allemaol... Maor dees jaor wel 
heul veul filmkùs en fotokûs op de Soosjaole Media. 

Gè blèft maor plèkke doen wè thuis. Kon ik nog màr 
efkùs blijvûh plèkke in ùt Prinsenhof... blèft veur 
dees jaor een droom...  

Maok d’r meej mekaor ùt beste van tijdens de daogen van het Féést der feesten, volgend jaor ... 
en dè kan ik u belôven, zullen we met een nieuw Carnavals motto ùt carnavalsféést vieren en 
blijven wè zeker elke’n dag tot ùt einde plèkke... 

D’r is gin vaccin dè ùt Carnavalsvirus zal Verslaon..., 

dus hopelùk kunnen we d’r volgend jaor wir meej z’n allen tegenaon... 

Tot snel allemaol ... en blèft gezond               Ties van Maurick tot den Pickensteeg  

TER NAGEDACHTENIS AAN ONS ERELID JOHN WEERHEIJM 

 

Eind vorig jaar informeerden wij jullie al dat op kerstavond ons Erelid 
John Weerheijm is overleden. John heeft veel betekend voor Dommel-
baorzedurp en om die reden heeft onze Durpspensionaris Wim de Kroom 
een In Memoriam geschreven. Dit In Memoriam is terug te vinden op 
onze website. De afscheidsceremonie van John stond voor een groot deel 
in het teken van zijn Dommelbaorzedurp. Hiervan getuigen de blauw 
gele accenten, De Dommelbaorzedurpse muziek en het dragen van de 
Dommelbaorzedurpse blauw-gele sjaal bij de aanwezigen op zijn 
afscheid. Zijn partner Elly Schaft liet ons na afloop het volgende weten; 
“Afgelopen zaterdag hebben wij door stil te staan bij het leven van John afscheid genomen 
van hem. De warme belangstelling van een ieder, het mooiste artikel over hem doet goed. 
John heeft de warme belangstelling in welke vorm dan ook zeer gewaardeerd. Ook de 
belangstelling die ik van een ieder mocht ontvangen, het welkom binnen DBD deed goed. 
Dank jullie wel allemaal.” 



EEN ALTERNATIEVE CARNAVAL METDOMMELBAORZEDURP ON-LINE 

Het was al een tijd bekend dat er dit jaar geen carnavals festiviteiten zouden zijn. Het carnavals 
motto van dit jaar “Ge blèft mar plèkke” heeft dit jaar een bijzondere betekenis mee gekregen 
want iedereen blijft zo veel als mogelijk thuis plèkke dit jaar. 

Dat gaf een aantal creatieve geesten in onze vereniging de kans om op een andere manier met 
onze leden en Dommelbaorzedurpers in contact te blijven. Tal van activiteiten zijn ontplooid om 
jullie tijdens carnaval on-line van Carnavals activiteiten te voorzien om zo het Carnavals gevuul bij 
jullie te bezorgen.  

Zo hebben Jeugd en Jongerencarnaval JJ en Dommelbaorzedurp de handen ineen geslagen en 
hebben uit hun historische archieven allerlei oude en recente beelden weten te verzamelen. Deze 
zijn gemonteerd in filmpjes die jullie kunnen zien op de website www.utgevuul.nl 

De filmpjes zullen iedere dag om 11:11 u worden ververst met beelden van thema’s passend bij 
die dag. Zo zult u zaterdag beelden zien van intochten en onthullingen van Brordus& Brorda. Op 
zondag beelden van optochten door Dommelbaorzedurp. Maandag over de bezoeken van Prins en 
Gevolg aan de instellingen en de zult ochtend bij de JJ. Op dinsdag zullen er beelden zijn van de 
kinderoptochten. 

Maar ook de leden van Prins en Gevolg hebben niet stil gezeten. Zij verveelden zich stierlijk 
vanwege alle gecancelde voorfeesten en bedachten leuke scenes en maakten leuke filmpjes die u 
op het You-Tube kanaal van onze hof fotograaf kunt zien en benaderen. Deze filmpjes zullen ook 
op facebook worden geplaatst.  

Om helemaal niet te missen hebben wij voor jullie het volgende uitzendschema gemaakt. 

Overzicht en data + tijdstippen van filmpjes 
dag Datum tijdstip activiteit/ evenement welke media 

Vrijdag 12-feb 17:15 uur Un momentje bij het Konselaot YouTube/ Facebook 
Zaterdag 13-feb 11:11 uur Zaterdagfilmpje Ut Gevuul Site/ YouTube/ Facebook 

    12:11 uur Prins Alfredo toch in Dommelbaorzedurp ? YouTube/ Facebook 
    13:11 uur Toost met toespraak Prins & gevolg YouTube/ Facebook 
    15:11 uur De Hofnar richt zich tot u YouTube/ Facebook 
    19:11 uur Prins Alfredo in Lockdown thuis YouTube/ Facebook 
    20:11 uur  Carnavals Pubquiz 2021: de spesjaale corona-edisie   

Zondag 14-feb 11:11 uur Zondagfilmpje Ut Gevuul Site / YouTube/ Facebook 
    13:11 uur Mijnheer de Adjudant in lockdown thuis YouTube / Facebook 
    15:11 uur Burgervaojer Ties & Veldwachter Janus in lockdown thuis YouTube / Facebook 
    19:11 uur Raodslid Pieter Bas & Hofnar Mark in lockdown thuis YouTube / Facebook 
    20:11 uur Dommeldurpse Kletsavond 2020 Facebook/YoutTube 

Maandag 15-feb 11:11 uur Maandagfilmpje Ut Gevuul Site / YouTube/ Facebook 
    12:11 uur Raodslid Noud in Lockdown thuis YouTube/ Facebook 
    15:11 uur Raodslid Bart & Raodslid Patrick in lockdown thuis YouTube/ Facebook 
    17:11 uur Raodslid Corné & Raodslid Antoine in lockdown thuis YouTube/ Facebook 
    19:11 uur Raosdlid Anton  & Raodslid Jos in lockdown thuis YouTube/ Facebook 
    20:11 uur De Dommelbaorzedurpse Muziekskesshow YouTube/ Facebook 

Dinsdag 16-feb 11:11 uur Dinsdagfilmpje Ut Gevuul Site/ YouTube/ Facebook 
    21:11 uur Motto bekendmaking YouTube/ Facebook 
    22:11 uur Vrijlating van Prins Alfredo na 11 dagen YouTube/ Facebook 

 



DOMMELBAORZEDURP KLEURT BLAUW GEEL EN EEN BEETJE ORANJE 

 

    

 

Dommelbaorzedurp heeft er zo veel mogelijk aan gedaan om het carnavals gevuul bij u thuis te 
brengen. Maar als jullie dan voor een noodzakelijke boodschap toch nog even naar het dorp moet 
zult u merken dat het centrum toch weer is opgeleukt met blauw gele vlaggen en dat zelfs het 
oude Raadhuis is aangekleed en versierd. De toegangsborden van de gemeente tonen een kleurrijk 
programma en zelfs de nieuwe Maurickbrug is voorzien van een Banner en is savonds verlicht met 
blauw geel led licht. 

Kortom we hebben ons uitgesloofd om jullie in een goede stemming te brengen en wij willen dan 
ook met jullie een gezamenlijke toost uitbrengen met het drankje wat wij afgelopen weekend bij 
onze leden hebben thuis bezorgd. Zaterdag 13 februari om 13:11, het tijdstip waarop normaal 
gesproken Prins Alfredo ons Dommelbaorzedurp zou betreden, vinden wij daarvoor het meest 
geschikte moment. 

Dommelbaorzedurp hoopt dat het virus snel is bezworen, dat we maar voor 1 keer op deze wijze 
de carnaval moeten doorbrengen en dat jullie er volgend jaar in levende lijve bij kunnen zijn. Dan 
weer met een nieuw motto wat op carnavals dinsdagavond door onze Burgervaojer Ties van 
Maurick tot den Pickensteeg zal worden bekend gemaakt 

 

 
 



DE DOMMELBAORZEDURPSE MUZIEKSKESSHOW 

 

 
Dat we dees jaor allemaal thuis moeten blijven plèkke tijdens carnaval wil niet zeggen dat we niet 
kunnen genieten van een lekker mupke muziek! Op maandag 15 februari kunnen we vanaf 20.11 
uur online meedeinen met onze eigen Dommelbaorzedurpse clubkes! Danmârzo, Deesjavu, De 
Knolderapen, De Vrolijke JJ-Bende, Net Zat, De Kaoter Is Veur Laoter, Ut Urste Dommeldurps 
Raodskoor, De Boarzepiepers, Vruug Zat Laot Thuis en anderen laten in De Dommelbaorzedurpse 
Muziekskesshow de pareltjes uit hun hele repertoire zien en horen.  
Een avond die je niet wil missen! Dus blèf mar lekker thuis veur d’n buis plèkke en kijk mee via 
ons You-Tube kanaal. 

VACATURES BIJ DOMMELBAORZEDURP 

Na vier jaar actief te zijn geweest als secretaris van onze vereniging heeft Bernadette Geubels 
besloten haar functie vacant te stellen. Alhoewel wij begrip hebben voor haar besluit betreuren wij 
dat zij deze keuze heeft gemaakt. Wij zijn dus op zoek naar; 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

           

 

      

Colofon 

Carnavalsvereniging 
Dommelbaorzedurp 

Postbus 2266 
5260 CG VUGHT 

penp.dbd@gmail.com 

www.dommelbaorzedurp.org 



 

 

 


