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DEUN EN DENDER EN GIN DENDER MAR DEUN 

 

Raod ‘es winnaar  Deun en Dender 
2022-2023 
 
Tijdens het drukbezochte liedjesfestival Deun 
en Dender op zaterdag 5 november zong Raod 
‘es met hun prominente zangers Dave en John 
uit volle borst het nummer ‘Dees jaor gaot 
alles anders’. Aan het einde van de avond werd 
dit nummer dan ook gekozen als de 
carnavalskraker voor carnaval 2023 in 
Dommelbaorzedurp en werd Raod ‘es 
uitgeroepen tot winnaar van Deun en Dender 
2022. 
 
 

 
Een aanstekelijk lied dat door het aanwezige publiek gezellig werd meegezongen en dat tijdens carnaval zeker 
nog vaak gehoord zal worden. Op de tweede plaats eindigden De Knolderapen met het aanstekelijke ‘Gij bent 
speciaal’ en de derde prijs ging naar Net Zat met ‘Leef en pluk de dag’. De presentatieprijs was dit jaar voor Het 
Urste Dommelbaorzedurpse Raodskoor, dat prachtig verkleed met zelfgemaakte pruiken op het toneel 
verscheen. 

 

 

Beste leden, 

 

Dees jaor gaot alles anders! Dit werd al meteen 

duidelijk tijdens de opening van het nieuwe 

carnavalsseizoen toen de allereerste Burgermoejer 

van Dommelbaorzedurp werd geïnstalleerd en het 

Gevolg compleet werd gemaakt met onder andere 

twee vrouwelijke Raadsleden. Maar dat is nog niet 

alles! In deze nieuwsbrief lees je er meer over! 

 

Het bestuur wenst alle leden fijne feestdagen en een 

gezond en carnavalesk  2023! 

 

 

 

  



 
 
Leon van Rossum ontving zeer verdiend de prijs voor het beste arrangement en de prijs voor de beste 
tekstschrijver ging naar Bjorn Bijnen.   
 

 
 
Gin Dender mar Deun 
Aan de categorie Gin Dender mar Deun, waarin een eigen tekst 
gezongen wordt op een bestaande melodie, deed dit jaar één 
deelnemer mee, Wè Nouw Wir. Zij sleepten met veel enthousiasme 
de eerste prijs in de wacht met ’Anders heurt erbij’, gezongen op de 
melodie van Ons moeder zeej  nog van Jan Biggel.  
 
 
De foto’s van Hoffotograaf Cees Ringelberg van deze avond zijn te zien op 
www.dommelbaorzedurp.org 

 

http://www.dommelbaorzedurp.org/


BURGERMOEJER VOOR DOMMELBAORZEDURP 

 
 
Op zaterdag 5 november werd tijdens een drukbezochte Deun 
en Dender geschiedenis geschreven. Geheel passend bij het 
motto ‘dees jaor gaot alles anders’ werd Susanne Wiersma uit 
Helvoirt door Z.D.H. Prins Alfredo XXI geïnaugureerd als 
Burgermoejer van Dommelbaorzedurp. Daarmee is zij de 
allereerste vrouw die toetreedt tot het Gevolg. 
  
Hiermee slaat Dommelbaorzedurp een nieuwe weg in en neemt 
afscheid van de traditionele cultuur waarin enkel mannen zich 
bij Prins en Gevolg konden aansluiten. Uit eerbetoon voor een 
jarenlange traditie heeft Susanne de wens uitgesproken om als 
officiële titel de naam Burgermoejer Ties van Maurick tot den 
Pickensteeg te willen dragen.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
Om de ingeslagen weg kracht bij te zetten, werden 
deze avond behalve twee nieuwe mannelijke 
Raadsleden ook de twee allereerste vrouwelijke 
Raadsleden geïnstalleerd door de kersverse 
Burgermoejer, die daarmee haar Raad van XI weer 
compleet maakte.  

 
foto’s: Hoffotograaf Cees Ringelberg 

 



MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN: 

 

Het is me een grote eer me te mogen voorstellen als één van de nieuwe leden van 
de Raod van XI. Of de Raod van Ellen, zoals mijn moeder het sinds kort noemt, maar 
dat valt nog maar te bezien. Voor degenen die me niet kennen: mijn naam is Ellen 
Fooij en Dommelbaorzedurps carnaval vier ik al sinds ik me kan heugen. Met mijn 
vriendengroep van de middelbare school heb ik in 2014 Krek wa Anders opgericht.  
Wat ik al schijn te doen sinds ik klein ben, is ageren tegen verouderde ideeën 
rondom traditie, wat eigenlijk - als je het goed bekijkt- geheel in lijn met de traditie 
van carnaval is. Toen de vacature voor nieuwe Raadsleden werd opengesteld voor 
dames kon ik niet achterblijven. Samen met de rest van het Gevolg wil ik me 
inzetten voor een mooi carnavalsfeest dat we weer op volle toeren mogen vieren, 
en waarbij iedereen welkom en van de partij is.  

 
Nu is het echt! Dees jaor gaot alles anders! Ik mag mezelf bij Prins en Gevolg 
voegen om er een heel gezellige en mooie carnaval van te maken. Monique 

Berkenhamer is mijn naam en ik ben 28 jaar jong. Toevallig staat dit getal gelijk aan 
mijn aantal jaren ervaring met carnaval. Carnaval is voor mij een hoogtepunt in het 

jaar waarin gezelligheid centraal staat. Ik ben er enorm trots op dat ik mezelf 
samen met de andere twee dames (en heren) bij deze mooie groep mag voegen. 

We komen elkaar zeker tegen tijdens de mooiste dagen van het jaar!  

 
 
Hallo, ik ben Arun Merx, 32 jaar oud, trotse vader van twee zoontjes van 5 en 7 jaar. 
We zijn woonachtig in Helvoirt en ik ben van beroep internationaal chauffeur bij 
Schenk tanktransport. Ik heb me dees jaor bij de Raad van XI aangesloten om een 
nieuwe weg in te slaan. Een weg met veel gezelligheid en met veel nieuwe mensen die 
ik hoop te leren kennen. Ik heb er dan ook heel veel zin in!  

 
 
 

Beste Dommelbaorzedurpers, als geboren en getogen Vughtenaar dacht ik: dees 
jaor gaot alles anders! Als gluurder en wasser van de ramen verdien ik normaal 

gesproken mijn geld. Behalve deze carnaval, want dan ga ik met de Raad van XI te 
veld. Na heel wat jaren aan de andere kant carnaval te hebben beleefd, werd het 
tijd om mijn intrede te doen bij de Raad van XI. Zoals men zegt: ‘de laatste slagen 

geven de olie’ en daarom wil ik me op deze manier gaan inzetten voor het 
Dommelbaorzedurpse carnaval. Een drupke olie doet wonderen, dus hopelijk loopt 

carnaval dees jaor gesmeerd! Groeten van Hans Olyslagers 
 

 
Nou daar ben ik dan! De nieuwe Hofnar van Prins Alfredo XXI. Mijn naam is Rick 
Vorstenbosch en ook bij mij gaot alles dit jaor anders. Na mijn klarinet aan de wilgen 
te hebben gehangen dus dees jaor geen muzikale rol voor mij, maar vooral doen 
waar ik goed in ben: er een blij feestje van maken! 
 
 

        foto’s: Hoffotograaf Cees Ringelberg 

 



OORKONDE D’N BALKENBREIER 

 
Tijdens Deun en Dender ontving Leon van Rossum 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. 

Leon van Rossum was op zeer jonge leeftijd al een 
getalenteerd slagwerker die een muzikale glansrol 
vervulde bij de Heineken Fanfare, de drumband van 
Harmonie Kunst & Vriendschap, Fanfarekorps 
Koninklijke Landmacht en de Boarze Piepers. Ook was 
hij voorzanger bij de Boarze Piepers en won hij in 1997 
en 1998 Deun en Dender met ‘Als ik jou zie’ en ‘Kom ’s 
even’. Sinds 2003 is Leon trombonist bij CV en 
Blaaskapel De Knolderapen en sinds enkele jaren 
schrijft hij arrangementen voor diverse Vughtse 
carnavalsclubs voor het evenement Deun en Dender.  
 
 

foto: Hoffotograaf Cees Ringelberg 
 

Ondanks dat Leon van Rossum het liefst in de schaduw acteert binnen De Knolderapen en CV Ut Doorweekte 
Bierviltje heeft hij zich op unieke wijze ontplooid en heeft hij hierdoor een eervolle plaats weten te verwerven in 
het Dommelbaorzedurpse muzikale leven in het algemeen.  
 
Dommelbaorzedurp ziet Leon van Rossum als het best toonbare toonbeeld van muzikale en carnavaleske scherts 
en luim; reden voor de Evenementencommissie van Dommelbaorzedurp om dit jaar deze muziekgigant voor te 
dragen voor deze mooie onderscheiding. 
 

EVENEMENTENKALENDER 2022-2023 

 

 



NIEUW EVENEMENT 

                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dees jaor gaot alles anders, een mooi moment om na vele 
jaren een andere invulling te geven aan het 
kinderevenement Deun en Deinder veur de Keinder. Omdat 
het een geheel nieuw concept is geworden, hoort daar ook 
een nieuwe naam bij: 
 

De Keinder Deinderen Deur! 
 

 
Zondagmiddag 5 februari 202 
Het gaat op zondag 5 februari een spectaculaire middag worden voor de basisschoolkinderen uit 
Dommelbaorzedurp, Keiespellersdurp en Kneutergat. Als locatie wordt de gehele begane grond van Jeugd- en 
Jongerencentrum Elzenburg gebruikt, inclusief de sporthal.  
 
Spellencircuit voor de Keinder 
Het evenement bestaat uit een spellencircuit en opdrachten die allemaal met het thema carnaval te maken 
hebben, uitgewerkt op een hippe manier met hier en daar een educatieve inslag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
levend stratego tegen misschien wel  Prins Alfredo XXI, laser gamen met de Hofdame, ballengooien en 
ringwerpen, vloggen, de Ties & Fien poppenkast, schminken, een kinderbar en grote suikerspinnen. Een gezellige, 
ongedwongen middag om alvast helemaal in carnavalsstemming te komen.  
 
Dommeldurps Dweilcafé voor de volwassenen 
Ook aan de volwassenen is gedacht. In het nieuw te openen Dommeldurps Dweilcafé  in de foyer gaan we de 
middag invullen met een gezellig stukje muziek. Hiervoor hebben we onder andere muziekclubkes uit 
Dommelbaorzedurp uitgenodigd. We willen er samen met jullie, ouders, opa’s en oma’s, keinder en keinder van 
de keinder een oergezellige middag van maken! 
 
Wij zien jullie allen graag op 5 februari vanaf 13 uur in Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg!    
 
 
 
 
 
 



DE DOMMELBAORZEDURPSE PRAOL RELLIE 2023 

 
 
 

    

  Doe op carnavalsdinsdag  

  21 februari mee met de  

 

 

 

• in je carnavalesk versierde auto genieten van een ludieke tocht door Dommelbaorzedurp, 

Keiespellersdurp en Kneutergat met 11 leuke opdrachten onderweg? 

• tussenstops bij diverse horecalocaties? 

• toegejuicht worden door iedereen die je onderweg tegenkomt? 

 

Schrijf je dan nu gratis in voor de Dommelbaorzedurpse Praol Rellie! 

 

Inschrijven kan tot 14 februari via praolrellie.dbd@gmail.com. Je ontvangt dan van ons een 

inschrijfformulier, de route, een deelnemersnummer en bij de start een uniek vaantje met jaar van 

deelname voor aan de spiegel in je auto. 

 

Start 

Om 13.11 uur geeft Jeugdprins Lars d’n Urste het startschot vanaf het parkeerterrein bij Jeugd- 

en Jongerencentrum Elzenburg. Finishen kan tot 17.00 uur bij de pomp op het Marktveld, waar het 

aanschouwende publiek met muzikale ondersteuning van diverse Clubkes de deelnemers kunnen 

toejuichen. Ook de prijsuitreiking zal hier plaatsvinden.    

                      

 
 

mailto:praolrellie.dbd@gmail.com


VACATURES 

 
 
 
 
 

   GEZOCHT! 
 

   Vrolijke aanpakkers  

   met een groot blauw-geel hart 

 
 
 Onze Evenementencommissie zoekt een voorzitter en commissieleden!  
 
 Wij zijn op zoek naar een capabele voorzitter en energieke commissieleden die samen met ons de populaire pijlers 
 van carnaval in Dommelbaorzedurp willen organiseren. Denk aan de Optocht, Deun en Dender, de Kletsavonden en 
 De Keinder Deinderen Deur.  
 
 De Evenementencommissie bestaat uit een enthousiast team van vrijwilligers die van aanpakken weten. Met veel 
 plezier organiseren zij de Dommelbaorzedurpse evenementen en ook tijdens de maandelijkse vergaderingen 
 maken zij er graag wat gezelligs van. 
 
 Interesse? Neem dan contact met ons op via secretariaat.𝐝𝐛𝐝@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦. Uiteraard kun je ook vrijblijvend 
 eerst wat meer informatie krijgen onder het genot van een drankje.  
  
 Aarzel dus vooral niet en mail ons!  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

   𝐆𝐄𝐙𝐎𝐂𝐇𝐓!  
 

   Functionaris Pers en Publiciteit m/v 
 
 
  
 Het bestuur van Dommelbaorzedurp zoekt een nieuwe functionaris Pers en Publiciteit!  
 
 Heb jij zin om ons blauw-gele carnaval op een pakkende manier onder de aandacht van Dommelbaorzedurp en 
 omstreken te brengen? Denk aan de Optocht, Deun en Dender, de Kletsavonden en De Keinder Deinderen Deur.  
 En heb jij leuke ideeën voor onze website en social media? Kom dan ons bestuur versterken als functionaris Pers en 
 Publiciteit! 
 
 Interesse? Neem dan contact met ons op via secretariaat.dbd@gmail.com. Uiteraard kun je ook vrijblijvend eerst 
 wat meer informatie krijgen onder het genot van een drankje.  
  
 Aarzel dus vooral niet en mail ons!  
 
 
 



 
 
  
 

     
    𝐆𝐄𝐙𝐎𝐂𝐇𝐓!  
  

    voorzitter m/v 

 
  
 Het bestuur van Dommelbaorzedurp zoekt een nieuwe voorzitter!  
 

 De voorzitter is het gezicht en de vertegenwoordiger van Dommelbaorzedurp. De voorzitter is verantwoordelijk 
 voor de leiding van het bestuur, leidt de maandelijkse bestuursvergaderingen en de jaarlijkse algemene 
 ledenvergadering (ALV).  
 
 Onze voorzitter is: 

• sociaal en communicatief vaardig 

• een bruggenbouwer 

• een goede spreker in het openbaar 

• gezellig en heeft humor 

 Wat bieden wij? 
 Je wordt de voorzitter van een enthousiaste, gemêleerde club vrijwilligers. Wat we gemeen hebben met elkaar  is 
 ons blauw-gele hart en onze aanpakmentaliteit. Gezamenlijk zetten we onze schouders eronder om elk jaar voor 
 Dommelbaorzedurp een mooi carnavalsprogramma te organiseren in samenwerking met de JJ, onze Clubkes, de 
 horeca en al onze vrijwilligers. Daarnaast vinden we het ook heel belangrijk om veel plezier met elkaar en met alle 
 Dommelbaorzedurpers te hebben. 
 
 Heb je zin om je actief in te zetten voor Dommelbaorzedurp? Neem dan voor meer informatie contact met ons 
 op via secretariaat.dbd@gmail.com.  

          

 

    

 

Colofon 

Carnavalsvereniging 

Dommelbaorzedurp 

 

 

penp.dbd@gmail.com 

www.dommelbaorzedurp.org 

 

 

mailto:penp.dbd@gmail.com
http://www.dommelbaorzedurp.org/


 

 

 


