
DOMMELBAORZEDURP OKTOBER 2019 

CARNAVALSJAAR  “ AL 66 JAOR UN WÈRRUM GEVÛÛL “   /   NIEUWSBRIEF NUMMER 10  

VAN VRUUGER NAOR VANDAOG 1954 - 2020 

 

Met de opening van De Petrus April vorig jaar heeft 
Dommelbaorzedurp een permanente tentoonstellingsruimte 
gekregen in de vorm van een vitrine waarin diverse attributen van 
de Dommelbaorzedurpse carnaval worden getoond. Deze spullen 
zijn zeer zorgvuldig samengesteld door onze Hof archivaris Wim 
de Kroon en met hulp en assistentie van Wil Vugs en Henk 
Smeets van het Vughts Museum uiteindelijk in deze vitrine 
geplaatst.  

In het kader van ons jubileum jaar is de vormgeving en inhoud 
onlangs behoorlijk aangepast. Hieronder leest u het verslag 
daarover van onze Hof archivaris. 

De vitrine kast is up-to-date gemaakt om u het carnaval te laten 
beleven zoals het al 66 jaor in Dommelbaorzedurp wordt beleefd.  

De geschiedenis en historie van carnaval wordt in beeld gebracht 
met als onderwerp ´Van Vruuger naor Vandaog´, uiteraard met 
een grote knipoog naar het 66 jarig bestaan van de vereniging  
Dommelbaorzedurp.  

Het is zeker de moeite waard om dit alles in het Vughts Museum 
eens te gaan bekijken. Onze Durpspensionaoris heeft gepoogd om 
zoveel als mogelijk is u van het plaatselijke carnaval te laten 
beleven. 

BESTE LEDEN 

Voor u ligt weer een nieuwe 

nieuwsbrief van onze vereniging.  

Een nieuw seizoen waarin we ons       

6 x 11 jarig bestaan gaan vieren met 

het passende motto                            

“ Al 66 jaor un wèrrum gevûûl “. 

Na een warme zomer zijn het 

bestuur, commissies, werkgroepen en 

Prins en Gevolg  al weer volop in 

beweging en actief  om ons  te 

prepareren op het eerste evenement 

Deun en Dender al waar het seizoen 

officieel door onze Hoogheid zal 

worden geopend. 

Vorig seizoen is door het bestuur een 

Jubileumcommissie in het leven 

geroepen. Deze commissie bereidt 

zich voor en organiseert ons jubileum 

feest wat tijdens halfvasten uitgebreid 

zal worden gevierd. 

Over dit feestweekend, maar ook wat 

er verder in ons Jubileum jaar staat 

te gebeuren informeren wij jullie 

graag in deze nieuwsbrief. 

Wij wensen u daarbij veel 

leesplezier ! 

 



 

Het Archief Dommelbaorzedurp, ´Van Vruuger naor Vandaog´  (1954 - 2020) is in het verleden grotendeels 
gearchiveerd door Durpspensionaoris/archivaris Rob Hoendervangers. Dit is nu bijeengebracht uit vele bronnen 
en na vele uren gesnuffel in het (foto)archief van Dommelbaorzedurp, bestudeerd, aangepast en samengesteld 
door Wim de Kroon. “Van Vruuger naor Vandaog”  is in al die jaren door vele Hoffotografen en enthousiaste 
Dommelbaorzedurpers op foto´s vastgelegd en bewaard. Deze compilatie wordt gepresenteerd om iedereen voor 
de toekomst de cultuur en geschiedenis van Dommelbaorzedurp te laten beleven om tot de dag van vandaag het 
ultieme carnavals gevoel (door) te geven. 

Om iedereen die hun inbreng, hoe en wat dan ook voor Dommelbaorzedurp en voor wat in het archief  bewaard 
is te benoemen is onbegonnen werk, maar dat zij een Grote Pluim verdienen staat buiten kijf. In deze compilatie 
zullen dan ook vele Dommelbaorzedurpers de revue gaandeweg passeren. 

Een woord van dank aan het Vughts Museum voorzitter Henk Smeets en Will Vugts die de vitrinekast aan de 
vereniging Dommelbaorzedurp beschikbaar hebben gesteld. Hofsmid van Dommelbaorzedurp , Mark van Baast. 
(de vitrinekast aangepast) alsmede al die mensen die hun (carnavals)spullen aan Dommelbaorzedurp voor de 
vitrinekast in het Vughts Museum in bruikleen hebben gegeven. 

Samensteller ´Van Vruuger naor Vandaog´ Wim de Kroon Durpspensionaoris /Archivaris Dommelbaorzedurp. 

Als laatste nieuws kunnen wij melden dat er in De Petrus in het gedeelte van "open creatief" voor de periode van 
Carnaval 2020 tot en met 22 maart 2020 een speciale expositie zal worden georganiseerd en gehouden waar wij 
op een wat uitgebreidere schaal kostuums, attributen en andere Dommelbaorzedurpse snuisterijen kunnen gaan 
exposeren. In een volgende nieuwsbrief gaan we u daarover meer vertellen. 

 

EEN NIEUW LID VAN DE EVENEMENTEN COMMISSIE STELT ZICHT VOOR 

Als nieuw lid van de Evenementencommissie wil ik mij graag kort aan jullie voorstellen.  

Als unne echte Kruik geboren en als dochter van Prins Bart d’n Urste getogen in Struivenbakkersland, ben ik via 
Kruikenstad en Oeteldonk in 2002 in Dommelbaorzedurp terecht gekomen. Met manlief Pieter-Bas heb ik onze 
dochter Roos op de voet gevolgd toen zij, eerst als boerenmèske en later als raadslid, met de JPG haar eerste 
stapjes maakte als Snoekbaorske. Zo zijn wij in aanraking gekomen met het wèrrum gevûûl dat al bijna 66 jaor 
hier leeft. Manlief is inmiddels als raadslid toegetreden tot het Gevolg van ZDH Prins Alfredo XX en ik ben dus 
sinds kort het nieuwste lid van de Evenementencommissie.  

Ik zal me vanuit de Evenementencommissie vooral bezig houden met Deun en Deinder veur d’n Keinder en de 
kinderoptocht. Ik vind het belangrijk om het wèrrum gevûûl ook bij de schoolgaande jeugd aan te wakkeren. Bij 
de andere activiteiten ben ik natuurlijk ook te vinden, dus graag tot dan.  

 

Groeten Nicolette van der Velden-Bernard.      

DE JUBILEUMCOMMISSIE DOMMELBAORZEDURP 6 X 11 VOLOP IN BEWEGING 



Vorig jaar is door het bestuur een Jubileumcommissie opgericht die zich aan het voorbereiden is op de 
organisatie van een groot feestweekend dat zal worden gehouden tijdens halfvasten. De voorzitter van deze 
Jubileumcommissie informeert u graag over de stand van zaken. 

Het Jubileum van het 66 jarig bestaan van de Stichting Dommelbaorzedurp is aanstaande. In 2020,om precies 
te zijn 20, 21 en 22 maart 2020 (halfvasten), staat er voor dit jubileum een feestweekend gepland. 

Wij zijn een enthousiaste commissie van 7 leden en zijn al vanaf de zomer 2018 aan de slag om van dit 
jubileumweekend een “knaller “ te gaan maken . Dit feest moet een feest worden waar nog lang over wordt na 
gesproken. Een onvergetelijk weekend voor jong en oud, waarbij er voor iedereen die Dommelbaorzedurp een 
warm hart toedraagt meerdere evenementen zullen worden geprogrammeerd. 

Wat staat er te gebeuren:    

Een weekend dat op vrijdagmiddag 20 maart 2020 wordt geopend met een middag voor alle ouderen in Vught. 
De verzorgingstehuizen en instellingen hebben al aangegeven dat men vol verwachting uitkijkt naar deze 
middag waar er diverse evenementjes plaatsvinden en die tevens een (carnavaleske) muzikale invulling krijgt. 

Zaterdagmiddag 21 maart 2020 beginnen we met een jeugdprogramma waar te denken valt aan diverse 
workshops voor jongeren tot en met 12 jaar. In de aanloop naar het evenement natuurlijk de bekendmaking van 
wat voor workshops er zullen plaatvinden. 

Zaterdagavond zal er een feestavond plaatsvinden waar, en dat kan ik nu alvast verklappen, er diverse 
aansprekende artiesten en een zéér hoog aangeschreven coverband de avond gaan invullen. Volg onze berichten 
op deze pagina en in de media, want dit wordt een knalavond die u niet snel meer gaat vergeten. 

Zondag 22 maart is deels een protocollaire dag waarbij het bestuur en Prins en Gevolg zullen worden 
gefeliciteerd met het behaalde jubileum. Deze dag, die s ‘morgens zal gaan starten, barst van héél veel kapellen 
die carnavaleske momenten van verleden en heden op diverse podia ten gehore brengen. Ook dit mag u als 
carnavalsvierder tijdens halfvasten zeker niet missen. Dit alles zal plaatsvinden in de Martinihal te Vught.  

Noteer dus in uw agenda: 20,21 en 22 maart 2020, een topweekend. 

Maarten van Oers 
Voorzitter Jubileumcommissie Dommelbaorzedurp 66 jaor 

Via een speciaal in het leven geroepen facebookpagina Dommelbaorzedurp 6 x 11 willen wij jullie op de hoogte 
houden van de vorderingen en de evenementen welke in dit weekend gaan plaatsvinden. Tevens vindt u op deze 
pagina regelmatig nieuwe beelden en filmpjes uit het historisch archief van Dommelbaorzedurp. Neem gerust 
een kijkje en “Like” deze pagina. 

https://www.facebook.com/Dommelbaorzedurp6x11/ 

  



DEN BOERENADEL ORGANISEERT EEN BAMBOE SPONSORDINER 

 

                                 

Enkele maanden geleden hebben oud prinsen van Dommelbaorzedurp het plan opgepakt om zich 
maatschappelijk breder in te gaan zetten en niet maar alleen van het ene feestje naar het andere (Carnavals) 
feestje te trekken, maar ook hun netwerk te gebruiken voor het werven van financiële middelen om hiermee 
enkele maatschappelijke carnavaleske doelen mee te gaan ondersteunen voor nu en in de toekomst. 

Aanleiding is het 66 jarig bestaan van Dommelbaorzedurp in 2020. Hierbij kwamen we in contact met de 
Bambergers die hun 55 +carnaval extra cachet willen geven. Hierdoor ontstond het idee voor het BAMBOE 
sponsor Walking-diner. 

De BAMbergers kunnen hierdoor het  55+ carnaval “ veur altijd jong “ met de opbrengst van deze avond blijven 
ondersteunen. Een geweldig en gewaardeerd Oeteldonks evenement. 

Den BOErenadel van Dommelbaorzedurp wil zich met name inzetten om de (kansarme) jeugd een prachtig 
gratis middagprogramma aan te bieden tijdens het jubileumfeest in het weekend van 20 t/m 22 maart 2020 
(halfvasten). 

Tevens willen zij met de opbrengst de basisscholen een educatief programma gaan aanbieden waarbij het 
cultureel erfgoed “ Carnaval “ op een speelse manier zal worden onderwezen. 

Het beoogde doel is de jeugd hierdoor weer bewuster kennis te laten maken met Carnaval. 

Zoals jullie weten: “ wie de jeugd heeft, heeft de toekomst “ .  

Tevens is het een mooie “ verbroedering “ tussen het Oeteldonkse en Dommelbaorzedurpse Carnaval waarbij 
deze avond op de unieke locatie op de scheidingslijn tussen  Dommelbaorzedurp en Oeteldonk zal worden 
gehouden, te weten Kasteel Maurick.    

In een aparte mail/brief hebben wij u de flyer Bamboe-sponsor Walking diner 2019 waarin onder ander het hele 
programma voor deze avond staat vermeld. In totaal kunnen wij deze avond zo’n 300 gasten ontvangen, en vol = 
vol. Inschrijven kan nog (zolang er plaats is) via de website: Bamboesponsordiner.com of per e-mail aan 
Frits.schreurs@ziggo.nl  

Het Bestuur van Dommelbaorzedurp beveelt deze uitnodiging meej un carnavalèsk wèrrum gevûûl van harte bij 
u aan. 

  



DEUN EN DENDER ZATERDAG 2 NOVEMBER IN ELZENBURG 

  

Het Dommelbaorzedurpse Carnavalsseizoen wordt jaarlijks traditioneel geopend met Deun en Dender, het 
liedjesfestival waar de beste carnavalskraker voor het nieuwe seizoen wordt gekozen. Onder het motto “Al 66 
jaor un wèrrum gevûûl” hoopt carnaval minnend Vught vanaf zaterdag 2 november dan ook voor de komende 
tijd de toon te zetten. 

De zaal gaat open om 19.30 uur met een muzikale opwermer. Om 20.00 uur zal door een ludieke manier de 
volgorde van de optredens van de deelnemers worden bepaald. Vrijwel direct daarna zal Z.D.H. Prins Alfredo 
XX het carnavalsseizoen openen en het logo passend bij het motto “Al 66 jaor un wèrrum gevûûl” onthullen. 
Uiteraard is, na de onthulling het logo te koop bij de stand van acquisitie. 

 

Deelnemers 

Deze 36ste Deun en Dender telt 6 deelnemers te weten Danmârzo, Deesjavu, De Kaoter is Veur Laoter, de 
winnaar van vorig jaar De Knolderapen, Het Urste Dommelbaorzedurpse Raodskoor en Net Zat.  

Uitreiking Balkenbreier 

Z.D.H. Prins Alfredo XX zal tijdens Deun en Dender één van de drie hoogste onderscheidingen uitreiken van het 
carnavalsseizoen 2019/2020. De Balkenbreier wordt verleend vanwege niet te onderschatten inzet of uitvoering 
bij carnavalesk-muzikale of muzikaal- carnavaleske evenementen.  

Van harte welkom 

Deun en Dender wordt gehouden in Zaal Elzenburg aan de Brabantlaan. De toegang tot Deun en Dender is ook 
dit jaar gratis en iedereen is van harte welkom. 
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DE BLAUWE SCHUIT VERBOUWD 

 

Natuurlijk weten de meesten van jullie dat de 
carnavalswagen waarop het Gevolg ieder jaar onze 
Hoogheid door ons durpke vervoerd, is 
geïnspireerd op het 15e-eeuwse schilderij van 
Jeroen Bosch genaamd “de Blauwe Schuit”. De 
versie van de Blauwe Schuit die jullie vorig jaar nog 
in de Brabant Stoet in Krabbegat hebben mogen 
bewonderen en afgelopen seizoen tijdens de Grote 
Optocht van Heel Apart zo’n Blauw Geel Hart, die 
gaat al weer meer dan 2 x 11 jaar mee. En met het 
jubileumjaar in aantocht heeft het Gevolg van Prins 
Alfredo gemeend om onze feestwagen eens goed 
onder handen te nemen. In de maanden na 
carnaval is er een ontwerp gemaakt en een 

begroting en die zijn voorgelegd aan het Bestuur. 
Na de goedkeuring spoedde het Gevolg zich subiet 
naar de bouwhal en begon enthousiast aan een van 
de grootste klussen van de afgelopen jaren. Terwijl 
alle clubkes van Dommelbaorzedurp nog met 
zomerreces waren, kwam het Gevolg twee dagen 
per week bij elkaar om te schrobben, schuren, 
schilderen, timmeren, knutselen, strippen en te 
bouwen om onze Schuit een wonderschone facelift 
te geven. De clubjes die ondertussen al begonnen 
zijn met bouwen, hebben al kunnen zien hoe de 
metamorfose gestaag verwezenlijkt wordt. Niet 
alleen onze Hoogheid zal bijzonder verrast zijn hoe 
de achterplecht is verbouwd en verbetert, maar ook 
de Ties zal zich vanaf met recht ook stuurman 
mogen noemen en zelfs de Raad van XI zal zich nu 
nog beter kunnen concentreren op feesten en 
snoepgoed gooien vanachter een gloednieuwe 
boordreling. Er zijn nog veel meer zaken verfraaid, 
verbetert en vervangen, te veel om op te noemen en 
te veel om nu al te verklappen. Dat zullen jullie pas 
kunnen bewonderen tijdens de jubileum optocht op 
carnavalszondag van 2020 of een weekje eerder bij 
het borrelen bij de bouwers.. Het is hard werken, 
dat hoeven we de bouwende clubkes niet uit te 
leggen, maar het resultaat zal verbluffend zijn. Wij 
hebben er erg veel zin in en kunnen haast niet 
wachten tot onze Hoogheid zal arriveren en wij hem 
onze vernieuwde Blauwe Schuit zullen mogen 
tonen. 

 

 

 

 

       
   

   

Colofon 

Carnavalsvereniging 
Dommelboarzedurp 

Postbus 2266 
5260 CG VUGHT 

penp.dbd@gmail.com 


