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IN MEMORIAM 

 

 

Han Janssen 1933 - 2021 
Erelid van de vereniging Dommelbaorzedurp 
 
 

Ons bereikte het trieste bericht dat op vrijdag 5 november 2021 
ons Erelid Han Janssen in vrede is overleden. Een prachtige en 
unieke Dommelbaorzedurper is van ons heengegaan. Han was 
een creatief, actief en bescheiden man. 
 
Han Janssen was sinds 1986 Erelid van de vereniging 
Dommelbaorzedurp als blijk van opperste waardering voor de 
vele jaren dat hij zich heeft ingezet voor Dommelbaorzedurp als 
jurylid en bestuurder, en voor zijn onuitputtelijke inzet, kennis, 
wijze raad en creatieve inbreng. 

 

 

 

 

Beste leden, 

Nadat we tijdens de Prinsenreceptie 

kennis hebben mogen maken met onze 

nieuwe Hoogheid en zijn Gevolg, en drie 

weken later genoten hebben van een 

ouderwets  gezellige opening van het 

carnavalsseizoen tijdens Deun en 

Dender, verkeren we momenteel weer in 

een situatie waarin we te maken hebben 

met aangescherpte maatregelen 

vanwege het coronavirus. Laten we met 

z’n allen hopen dat carnaval 2022 en alle 

evenementen eromheen veilig doorgang 

kunnen vinden. Wij wensen u een 

feestelijke decembermaand en een goed 

en vooral gezond 2022! 



 

Wij geven u graag een opsomming van zijn vele vrijwilligerswerkzaamheden voor onze vereniging: 

 
1973 – 1986 jurylid en (vanaf 1976) voorzitter Optochten  
1974 – 1998 ontwerper van d’n Dommeldurper en de carnavalsemblemen 
1976 – 1986 jurylid Optochten 
1979 – 1986 vice voorzitter 
1981  De Prinsensjaal 
1986  De Baljurk in de Hoogste Orde van Hanneke met d’rn Ezel van de JJ 
2009  Ut Vergulde Dineke van de Vlasmakkers 
           ontwerp en beschilderen van Brordus en Brorda 
 
Han maakte de ontwerpen voor een Prinsenwagen en hij was de vaste ontwerper van d’n Dommeldurper, onze 
carnavalskrant, in de jaren ’70 en ’80. Daarnaast was Han verantwoordelijk voor de ontwerpen van de jaarlijkse 
carnavalsemblemen van 1977 tot en met 1998 en voor het ontwerp en de inrichting van de tentoonstelling van 
carnaval in het Vughts Historisch Museum in 2005. Ook was Han de medeoprichter van De Breeckers in Theater 
de Speeldoos en maakte hij vele ontwerpen voor Ouverturelure, de opwèrmer van carnaval in Theater de 
Speeldoos. Tevens was Han de medeontwerper van het boekje ‘55 jaar Dommelbaorzedurp’ (1954-2009) en was 
hij medeontwerper van het protocolboekje DBD 1e druk en 2015 herziene druk, en protocolbewaker. 
Daarnaast maakte Han creaties voor Clubkes, was hij ontwerper van diverse logo’s voor Dommelbaorzedurp en 
was hij verantwoordelijk voor diverse ontwerpen van persoonlijke onderscheidingen van de Hoogheid en van het 
logo van de Troon. 
 
Han zat als oudste Erelid bij de Wijze Heren, die een zoektocht startten naar een nieuwe Prins Alfredo en die 
verantwoordelijk waren voor het aannemen van een nieuwe Hoogheid van Dommelbaorzedurp. Z.D.H. Prins 
Alfredo XXI, die onlangs is geïnaugureerd, heeft het laatste ontwerp van Han Janssen voor een deel gebruikt voor 
zijn persoonlijke onderscheiding. 
 
Han Janssen heeft Dommelbaorzedurp op de kaart gezet door zijn communicatieve en organisatorische 
kwaliteiten. Met zijn vele creatieve ideeën en uitvoeringen daarvan heeft Han zich een ware ambassadeur 
getoond voor het Dommelbaorzedurpse carnaval. Daarvoor zijn wij hem veel dank verschuldigd.  
Namens heel Dommelbaorzedurp wensen wij zijn vrouw Toos, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden veel 
sterkte om dit grote verlies te kunnen verwerken. 
 
 

 

Ton Stappers 1956 - 2021 

Ons bereikte het verdrietige nieuws dat op zaterdag 20 november 
geheel onverwacht Ton Stappers is overleden. 
  
Ton was een verenigingsman bij uitstek. Zo heeft hij zijn sporen verdiend 
bij Scouting Vught en bij Jeugd Aktief. Maar ook het carnavalsleven was 
Ton niet vreemd. Ton was lid van carnavalsclub ‘De Zwervers’ en speelde 
daar niet onverdienstelijk trombone. In 2005 besloot Ton zich ook met 
het Vughtse carnaval te gaan bemoeien en werd hij de Hoffotograaf van 
Dommelbaorzedurp. Op geheel eigen wijze en met een persoonlijke stijl 
legde Ton vele carnavalsevenementen en optochten vast op de 
gevoelige plaat, wat ons een rijkdom en schat aan naslagwerk heeft 
opgeleverd. Dit deed hij overigens ook voor ons naburige carnavalsrijk 
Kneutergat. 
 
 



Daarnaast had Ton de kwaliteit om portretten vast te leggen van carnaval vierende mensen. Hij maakte er een 
sport van om foto’s die hij die dag geschoten had, de volgende dag op een digitaal display in Prinsenhof de 
Speeldoos te presenteren. Een monsterklus die hij in de nachtelijke uurtjes met veel passie volbracht. En met 
resultaat, want hoe vaak hebben wij niet groepen mensen zien staren naar dat scherm, genietend van de 
portretten die hij geschoten had. 

Zijn betrokkenheid met Dommelbaorzedurp groeide en in 2010 nam Ton, na een bestuurscrisis van onze 
vereniging, het besluit om als vice voorzitter toe te treden tot een nieuw bestuur. Drie jaar later nam hij, door 
het onvermijdelijke vertrek van de inmiddels ook overleden oud-voorzitter Ton van Erp, de voorzittershamer van 
hem over en vormde tot 2017 samen met Ad Theunissen en Els van Griensven het dagelijks bestuur van onze 
vereniging. Ton had steeds een open oog en oor waar het ging om de promotie en verbreding van het 
Dommelbaorzedurpse carnaval. Hij was zeer gehecht aan het onderhouden van goede contacten met de JJ, de 
Jeugdprinsengroep, de clubjes en de instellingen. 
 
Zijn betrokkenheid kwam ook tot uiting in de diverse nevenactiviteiten die hij heeft uitgevoerd voor 
Dommelbaorzedurp. Zo heeft Ton het voortouw genomen om de Ouverturelure weer nieuw leven in te blazen en 
een nieuw gezicht in Dommelbaorzedurp te geven. Daarnaast leverde Ton een belangrijke bijdrage als 
fotoredacteur aan het tot stand brengen van de carnavalskrant D’n Dommeldurper. En tot slot heeft Ton de 
functie van functionaris Pers en Publiciteit vervuld en stukken geschreven voor publicatie in het Klaverblad over 
carnaval in Dommelbaorzedurp. 
 
Bij de Prinswisseling van Alfredo IXX naar XX in 2017 heeft Ton zijn functie van voorzitter neergelegd en heb ik de 
voorzittershamer van hem mogen overnemen. Ook is Ton toen gestopt als Hoffotograaf. 
 
Ton heeft voor zijn vele activiteiten diverse onderscheidingen mogen ontvangen. In 2003 heeft hij De Baljurk in 
de Hoogste Orde van Hanneke met d'rn Ezel, een onderscheiding van de JJ, mogen ontvangen. In 2010 ontving 
Ton D’n Bertus, een onderscheiding vanwege inzet op carnavalesk-cultureel gebied. De allerhoogste 
onderscheiding van Dommelbaorzedurp, De Prinsensjaal werd hem in 2015 omgehangen. 
 
Dommelbaorzedurp is Ton veel dank verschuldigd en wij hopen dat dit In Memoriam daaraan een bijdrage heeft 
geleverd. Ton, bedankt kerel, voor wat je allemaal voor Dommelbaorzedurp hebt betekend. Rust in vrede en 
voeg je maar snel bij je geliefde Ria. Wij wensen zijn kinderen, familie, vrienden en iedereen die hem liefhad veel 
sterkte om dit grote verlies een plaats te kunnen geven. 
 

 OPBRENGST RABO CLUBSUPPORT 2021 

 

 

 
 
 
 
Onze deelname aan de Rabo ClubSupport actie 
heeft maar liefst € 493,50 opgebracht!  
Hartelijk dank aan iedereen die de moeite 
heeft genomen om te stemmen op 
Dommelbaorzedurp! 

 

 

 

 



PRINSENRECEPTIE 

 
 
Tijdens de prinsenreceptie op zondagmiddag 17 oktober nam Dommelbaorzedurp na vier mooie jaren afscheid 
van Z.D.H. Prins Alfredo XX en maakte kennis met zijn opvolger. 

 
 
‘Carnaval is emotie’ wordt vaak gezegd, en dat bleek maar 
weer tijdens dit afscheid.  
In het bijzijn van familie, vrienden, genodigden, een 
delegatie van de Oeteldonkse Ministerraad en een 
afvaardiging uit Keiespellersdurp en Oggelvorsenpoel, 
verrichtte Prins Alfredo XX (Erwin van Sterkenburg) zijn 
laatste plichtplegingen. Cees Ringelberg werd 
geïnstalleerd als Hoffotograaf van Dommelbaorzedurp. 
Daaropvolgend bedankte de Prins de Jubileumcommissie 
6x11 en reikte enkele persoonlijke onderscheidingen uit 
die tijdens het jubileumjaar vanwege COVID-19 niet 
uitgereikt konden worden.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ook zette de Prins namens het bestuur van 
Dommelbaorzedurp Anton Vugs in het zonnetje, die werd 
onderscheiden met de unieke ‘Baors van Verdienste’ 
vanwege maar liefst 39 jaar trouwe dienst als Raadslid.  
 
 
Afscheid 
Burgervaojer Ties van Maurick tot den Pickensteeg (Bjorn Bijnen) nam vervolgens afscheid  van Vaandeldrager 
Hans Vorstenbosch en droeg het vaandel over aan diens opvolger, Antoine Appels. Daarna nam de Burgervaojer 
afscheid van Raadsleden Patrick van de Laar, Noud van Dongen, Hans Vorstenbosch en Anton Vugs, en tot slot 
van Prins Alfredo XX en zijn Mijnheer de Adjudant (Bart Raymakers). Na een laatste toespraak van Prins Alfredo 
XX en het ontmantelen van zijn Mijnheer de Adjudant, ontmantelde den Boerenadel de Prins en werd hij 
geïnaugureerd bij den Boerenadel. 
 
Nieuwe Hoogheid 
Waar een Hoogheid verdwijnt dient er ook een nieuwe Hoogheid te komen, en zo geschiedde. Prins Alfredo XXI, 
in de persoon van Ronald Stolk, werd namens den Boerenadel door Grootvorst Will van den Berg geïnaugureerd. 
Nadat Prins Alfredo XXI zijn Mijnheer de Adjudant, in de persoon van Bart Raymakers, had geïnaugureerd, werd 
door de Burgervaojer de Raad van XI weer compleet gemaakt met de inauguratie van Eddy van der Kamp, Roger 
Mesu, Raoul Mesu, Arno Zweers, en twee oudgedienden, Ton de Kroon en Raymond Hamers. Prins Alfredo XXI 
nam vervolgens het woord en na deze eerste speech ging hij over tot het inaugureren van zijn Burgervaojer, in de 
persoon van Bjorn Bijnen, en zijn Raad van XI. Hierna kregen de buitenlandse rijken de gelegenheid tot 
feliciteren. De muzikale omlijsting werd deze gezellige middag verzorgd door de Knolderapen, Danmârzo, 
Deesjavu en de Vrolijke JJ Bende. 
 



MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN  

   
  

             

NIEUWE RAADSLEDEN: ARNO, EDDY, ROGER EN RAOUL 
 
Wij zijn Arno Zweers, Eddy van der Kamp, Roger en Raoul Mesu, allen woonachtig in Eindhoven. 
Ronald Stolk is onze goede vriend die zich sinds dit carnavalsseizoen Z.D.H. Prins Alfredo XXI mag noemen. En dat 
willen wij natuurlijk graag van dichtbij meemaken! Daarom hebben wij ons aangesloten bij de Raad van XI. 
Ondanks onze leeftijd hebben wij ervoor gezorgd dat de gemiddelde leeftijd binnen het Gevolg omlaag is gegaan, 
terwijl de gemiddelde lengte van de groep ineens een flink stuk omhoog is gegaan.  
We hebben er met z’n allen zin in en kijken uit naar een fantastische carnaval in Dommelbaorzedurp! 
 
Wij omèrrummen oe gère! 
 
 
 

   
 
TERUG VAN WEGGEWEEST: TON EN RAYMOND 
 
Na een korte afwezigheid waarin we ons op andere manieren ingezet hebben voor Dommelbaorzedurp, begon 
ons blauw-gele Raadsbloed toch wel weer te kriebelen. En daarom zijn we sinds dit carnavalsseizoen weer terug 
van weggeweest! We hebben ons met veel plezier aangesloten bij het Gevolg van onze nieuwe Hoogheid Prins 
Alfredo XXI. We hopen er met elkaar en met u allen een geweldige carnaval van te kunnen maken!  
 
Ok wij omèrrummen oe gère! 
 



NIEUWE VAANDELDRAGER: ANTOINE APPELS 

 

 

 

 

Tijdens de Prinsenreceptie op zondag 17 oktober 2021 heeft Burgervaojer Ties 

van Maurick tot den Pickensteeg Raadslid Antoine Appels mogen installeren als 

de nieuwe Vaandeldrager en Ruiter van Dommelbaorzedurp. 

Antoine heeft ten overstaan van het Dommelbaorzedurpse publiek beloofd 

deze functie met alle waardigheid te zullen vervullen. Wij wensen Antoine veel 

plezier met deze eervolle extra functie als Vaandeldrager. 

 
 
 
 

 
 
NIEUWE SECRETARIS: NANJA LODEWIJKX 

 
 
 
 
Nadat Bernadette Geubels had aangegeven te willen stoppen als Secretaris, is het 
bestuur geruime tijd op zoek geweest naar een geschikte nieuwe kandidaat voor deze 
functie. Het bleek makkelijker gezegd dan gevonden.  
Er was echter wél een belangstellende voor de functie Pers en Publiciteit, en na een 
kleine stoelendans mag ik mezelf dan nu opnieuw voorstellen, maar dan als Secretaris, 
een functie die ik met evenveel plezier zal gaan invullen.  
Graag wil ik Bernadette namens het gehele bestuur bedanken voor de ondersteuning 
die zij ons de afgelopen maanden nog gegeven heeft! 
 
 
 
 

 
 
NIEUWE FUNCTIONARIS PERS EN PUBLICITEIT: KARLIJNE JANSSEN  

 
Mijn naam is Karlijne Janssen en ik neem met heel veel plezier de taak van 
bestuurslid Pers en Publiciteit op me.  
In het dagelijks leven ben ik voor mijn werk ook altijd bezig met Marketing & 
Communicatie. Ik verzorg die met enorm veel plezier voor een grote 
dierenartsen maatschap die actief is in Brabant, Limburg en op de Veluwe.  
Ik woon sinds kort met mijn drie kindjes weer in Vught en dat is eigenlijk 
gewoon thuiskomen want ik ben hier ook opgegroeid. Carnaval is voor mij het 
feest van mooie tradities en samen intens genieten. Op de basisschool ging ik al 
naar de JJ en ik heb ook jaren in ons Prinsenhof de Speeldoos mogen werken en 
de opbouw van carnaval van dichtbij meegemaakt. De vrijwilligers, clubkes en 
de lokale horeca drágen het carnaval in Dommelbaorzedurp echt. Er wordt zo 
veel werk verzet achter en voor de schermen. Iets om te koesteren en als 
Vughtenaren van te genieten. En daar draag ik vanaf nu graag mijn steentje aan 
bij! 



D’N BALKENBREIER VOOR JAAP VAN DER HEIJDEN 

 

 
Op zaterdag 6 november ontving Jaap van der Heijden tijdens het Dommelbaorzedurpse evenement Deun en 
Dender en Gin Dender mar Deun uit handen van Z.D.H. Prins Alfredo XXI de onderscheiding en bijbehorende 
oorkonde van D’n Balkenbreier. 

 

D’n Balkenbreier is één van de 
hoogste Dommelbaorzedurpse 
onderscheidingen voor niet te 
onderschatten inzet en 
uitvoering van muzikaal-
carnavaleske of carnavalesk-
muzikale kwaliteiten. 

Jaap van der Heijden was op zeer 
jonge leeftijd al een getalenteerd 
muzikant en vervult als 
trompettist nog altijd een 
glansrol binnen 
carnavalsvereniging De 
Knolderapen en bij Harmonie 
Kunst & Vriendschap. Ook stelt 
hij zich regelmatig beschikbaar 
om als gastspeler zijn muzikale 
bijdrage bij carnavalsclubs als Net 
Zat, Danmârzo en De Henkies ten 
gehore te brengen. 

Verder heeft Jaap met zijn 
kunnen als muzikant, presentator 
en als zanger bij de Knollentuin 
en Ouverturelure overtuigend 
muzikale gezelligheid overbracht 
naar de Dommelbaorzedurpers, 

en kwam hij als voorzanger bij De Knolderapen diverse malen samen met zangmaatje Olav Pijnenburg of Roland 
de Kort als winnaar van Deun en Dender uit de bus. 

Daarnaast heeft Jaap van der Heijden meerdere malen als kletser in de Dommelbaorzedurpse ton  gestaan.  
 
Jaap van der Heijden heeft zich op een unieke wijze ontplooid en heeft hierdoor een eervolle plaats weten te 
verwerven in het Dommelbaorzedurpse muzikale leven in het algemeen. Hij wordt gezien als het best toonbare 
toonbeeld van muzikale en carnavaleske scherts en luim. 
 
Kortom, heel goede redenen volgens de Evenementencommissie van Dommelbaorzedurp om dit jaar deze 
muziekgigant voor te dragen voor deze mooie onderscheiding. 

 
 

 

 



WINNAAR DEUN EN DENDER EN GIN DENDER MAR DEUN 

 
 
 
De Knolderapen met hun prominente 
zangers Olav Pijnenburg en Jaap van der 
Heijden zongen het nummer “Ut bruist 
wir” met zo veel enthousiasme dat de 
jury en het publiek het direct 
“omèrrumde”. Aan het eind van de avond 
werd dit nummer dan ook gekozen als de 
carnavalskraker voor carnaval 2022 in 
Dommelbaorzedurp en werden De 
Knolderapen uitgeroepen tot winnaar 
van Deun en Dender 2021. 
 
Een lied waarop het aanwezige publiek 
gezellig meedeinde en dat tijdens 
carnaval zeker nog vaak gehoord en 
meegezongen zal worden. Leon van 
Rossum ontving zeer verdiend de prijs 
voor het beste arrangement.   
 
De deelnemende clubs, waaronder ook Danmârzo, Net Zat, Het Urste Dommelbaorzedurpse Raodskoor en De 
Kaoter Is Veur Laoter, deden voor elkaar niet onder en tot aan de uitslag bleef het spannend wie de winnaar van 
Deun en Dender zou worden. Op de tweede plaats eindigde Net Zat met het aanstekelijke “Mooie dag“. Martin 
Baks en Marleen Hollestelle-Baks kregen voor het schrijven van dit lied de prijs voor de beste tekstschrijver. Als 
derde eindigde Het Urste Dommelbaorzedurpse Raodskoor dat uit volle borst “Hil mun léve” ten gehore bracht. 
De aanmoedigingsprijs ging deze avond naar De Vrolijke  JJ Bende. 
 
 
 

Dit jaar kon er voor het eerst meegedaan 
worden in de nieuwe categorie Gin Dender mar 
Deun, waarin een eigen tekst gezongen mocht 
worden op een bestaande melodie. De 
deelnemers Raod ‘es, Deesjavu en Wè nouw 
wir maakten het de jury moeilijk, maar 
uiteindelijk sleepte Wè nouw wir met “De 
Dommelbaors”, gezongen op de melodie van 
De Toreador van Wilbert Pigmans, de eerste 
prijs in de wacht en werd deze nieuwe 
carnavalsvereniging tevens beloond met de 
presentatieprijs. 
 
 

Het was met recht weer een mooie muzikale carnavaleske opening van het carnavalsseizoen met een publiek dat 
lekker werd opgewarmd om het carnavalsjaar 2022 te omèrrummen. 
 
 
De foto’s van Deun en Dender en Gin Dender mar Deun zijn te zien op www.dommelbaorzedurp.org. 
 
 

http://www.dommelbaorzedurp.org/


NIEUWE ROUTE GEZAMENLIJKE OPTOCHT 

 
Vanwege het slechte weer hebben we twee jaar geleden moeten besluiten om de Grote Optocht en de 
Kinderoptocht gezamenlijk op carnavalsdinsdag te organiseren. Geheel onverwacht, maar wat was de 
belangstelling groot! 

Door de positieve reacties van deelnemers en toeschouwers hebben we er dit jaar voor gekozen om een 
gezamenlijke optocht te organiseren op zondag 27 februari 2022. 

We hebben voor een gedeeltelijk nieuwe route gekozen. We gaan starten met de Grote Optocht vanaf het 
Maurickplein/Marktveld. De route loopt door het centrum van Vught en halverwege zal de Kinderoptocht vanaf 
de Nieuwstraat invoegen. Achter de Kinderoptocht sluit de Grote Optocht dan weer aan. Omdat de optocht in de 
dorpskern zal worden gehouden, verwachten we langs de route meer publiek en daarmee dus ook meer 
gezelligheid. 

Starttijd Grote Optocht: 13.33 uur vanaf het Maurickplein. 
Starttijd Kinderoptocht: 14.33 uur vanuit de Nieuwstraat.  

Bij het eindepunt van de optocht zullen we zorgen voor een kinderbak van waaruit de kinderen veilig de Grote 
Optocht kunnen bewonderen. 

De route van de optocht is als volgt: 
 
Start Maurickplein-Marktveld 
Heuvel 
Kerkstraat 
Kloosterstraat 
Vliertstraat 
Vlasmeersestraat  
st.Elisabethstraat 
Kapellaan 
Helvoirtseweg 
Koestraat 
Kloosterstraat 
Vliertstraat 
Leeuwensteinlaan 
Leeuwensteinplein  
Ontbinden Raadhuisstraat 

 

 

Colofon 

Carnavalsvereniging 

Dommelbaorzedurp 

 

 

penp.dbd@gmail.com 

www.dommelbaorzedurp.org 
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