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DE GROTE TV SHOW ONLINE 

 
Het besluit om de competitie voor het winnende 
carnavalsnummer, beter bekend als Deun en Dender, 
voor dit seizoen te moeten annuleren viel het bestuur 
zwaar. In overleg met de clubs werd al snel duidelijk 
dat een dergelijk evenement op anderhalve meter 
nauwelijks is uit te voeren en dat ook de 
voorbereiding zowel muzikaal als organisatorisch niet 
is te realiseren. We hebben toen wel aangegeven met 
een alternatief evenement te komen wat corona proef 
zou zijn. De evenementen commissie heeft zich 
hiervoor al gedurende de zomermaanden flink voor 
ingespannen en dit heeft uiteindelijk geleid tot de 
organisatie van een GROTE TV SHOW ONLINE. 
Een evenement georganiseerd door Dommelbaorze-
durp in samenwerking met de clubkes en bedoeld 
voor heel Vught en omstreken.  
 

 
 
Op het moment van het verschijnen van deze 
nieuwsbrief is de Online TV -show al weer achter de rug 
en hopen wij dat iedereen een vermakelijke avond 
heeft beleefd, de prijswinnaars blij zijn met hun prijzen 
en dat de door ons bestemde goede doelen De Heijm 
stichting en het Jeugdfonds Vught een interessante 
donatie hebben mogen ontvangen op deze avond. Wij 
bedanken alle vrijwilligers die hier aan hebben 
meegewerkt en hun ziel en zaligheid aan dit project 
hebben gegeven. 
 
 

 

 

BESTE LEDEN 

Het zijn rare tijden waarin we leven. Het 
Covid-19 virus maakt veel kapot en maakt 

mensen, organisaties en verenigingen 
onzeker. Ook wij in Dommelbaorzedurp 

ervaren die onzekerheid al vanaf het begin 
van de coronacrisis. Zo moesten wij 1 week 
voor ons Jubileumfeest besluiten dit feest 

uit te stellen en begin juli moesten wij jullie 
laten weten dat ook Deun en Dender dit 

jaar niet georganiseerd zal kunnen worden. 
En nog steeds zijn we niet verlost van het 

Virus en hebben wij vorige maand het droe- 
vige maar moedige besluit moeten nemen 
alle festiviteiten voor carnaval 2021 af te 

gelasten. 
 

Toch willen we wel met jullie in contact 
blijven en zijn het bestuur en commissies actief    

om creatieve  manieren te bedenken dit op 
veilige afstand van elkaar te kunnen blijven 
doen. Wat we al bedacht hebben en wat we 
nog gaan doen daarover kunt u wat lezen in 

deze nieuwsbrief. Maar uiteraard informeren 
wij u ook over andere wetenswaardigheden uit 

ons mooie Dommelbaorzedurp. 
 

Kortom we wensen u weer veel leesplezier met 
deze 13e Nieuwsbrief van onze verenging. 



ONS OUDSTE ERELID HAN JANSEN EN TOOS WOERDEMAN 60 JAAR GETROUWD 

 

Begin september was het 60 jaar geleden dat Han Janssen 60 jaar gelukkig getrouwd was met zijn 
Toos Woerdeman. Han heeft in het verleden veel betekend voor Dommelbaorzedurp. Han is jaren 
lang actief geweest voor onze vereniging. Zo is hij bestuurder geweest, was Han de vaste 
ontwerper van de Dommeldurper en was hij jaren actief lid van de Dommelbaorzedurpse Zjurie. 
Niet voor niets is hij met zijn 87 jaar het oudste erelid van onze vereniging. Een goede reden voor 
onze secretaris Bernadette om bij hen langs te gaan met een mooi blauw geel boeket en het 
diamanten bruidspaar met hun jubileum hartelijk te feliciteren en zo te verassen. Deze geste werd 
door het bruidspaar bijzonder gewaardeerd en zij danken daarvoor onze vereniging. 

 NIEUWE VRIJWILLIGERS IN ONZE VERENIGING DOMMELBAORZEDURP 
 

                                                  

Sinds het begin van dit seizoen hebben wij 2 belangrijke nieuwe vrijwilligers bij 
Dommelbaorzedurp. De eerste had zich tijdens de ALV in jullie in de vergadering aan jullie 
voorgesteld, maar omdat daar niet iedereen bij aanwezig kon zijn doen we dat in deze nieuwsbrief 
nog even opnieuw. Jeroen van Dijk hartelijk welkom als bestuurslid en Penningmeester van onze 
vereniging. Jeroen is baritonspeler bij Deesjavu en heeft ervaring als penningmeester in de 
oudervereniging van de basisschool van zijn kinderen en bij de vereniging waar hij muziek maakt. 
Wij zijn verheugd dat hij deze taken bij deze clubs heeft opgegeven om zich ten volle te storten op 
de werkzaamheden als bestuurder en penningmeester van onze vereniging. Jeroen is hierbij de 
opvolger van Ad Theunissen die ons 2 jaar geleden is ontvallen en Adrie Hoogedoorn die deze taak 
tussentijds als administrateur heeft waargenomen. 



 

 

 

De 2e persoon die wij willen voorstellen is Cees Ringelberg die sinds begin dit seizoen actief is als 
Hoffotograaf van Dommelbaorzedurp. Alhoewel, vanwege Covid nog niet officieel geïnstalleerd door 
onze Hoogheid Prins Alfredo, is Cees al wel actief in deze functie. En daar is al gebleken dat Cees 
niet alleen een goede fotograaf is maar ook nog eens een geweldige filmer en montage man. De 
meeste van jullie kennen Cees al omdat hij in de schaduw van de reeds afgetreden Hoffotograaf 
Marjon Bilder al wat vaker foto’s maakte tijdens evenementen van Dommelbaorzedurp. Wij zijn blij 
dat Cees de nieuwe hoffotograaf is en we kijken uit naar het moment dat we hem officieel in deze 
functie kunnen inaugureren.  

 

 NIEUW MOTTO – NIEUW LOGO 

 

U zag het nieuwe logo al op de kop van deze nieuwsbrief. Het logo is dit jaar weer een ontwerp 
van Mik Wolkers. Het vertrouwde boerke met pet is weer terug en we kunnen vaststellen dat hij 
goed blijft plèkke dit jaar. Helaas kon de Deun en Dender dit jaar geen doorgang vinden en kon de 
officiële opening van het seizoen met de onthulling van het logo ook niet plaatsvinden. Gelukkig 
hebben we hier een covid-proof oplossing voor gevonden en de Hoogheid bereid gevonden om 
vanuit zijn Winterpaleis het logo samen met zijn Mijnheer de Adjudant te onthullen. 

                 

 

Niet lang daarna konden we ook de bedenker van het motto Peter Jacobs bedanken. Op gepaste 
afstand ontving Peter uit handen van de Hoogheid de Oorkonde, het embleem en een flesje 
Dommelbaorzedurps spraakwater met het nieuwe logo. Helaas zullen er, door het achterwege 
blijven van optochten, minder creatieve uitingen van dit motto worden gedaan. Om het volgende 
seizoen met nieuwe inspiratie te kunnen beginnen heeft het bestuur besloten om het motto voor 
2022 te vernieuwen. De bedenker Peter Jacobs had hiervoor alle begrip en nodigt de 
Dommelbaorzedurpers uit om, net zoals hij heeft gedaan, nieuwe motto’s in te leveren bij het 
secretariaat. Het bestuur zal uit de bestaande en nieuwe inzendingen weer een keus maken en 
zoals gebruikelijk zat het nieuwe motto op carnavalsdinsdagavond door onze Burgervaojer Ties van 
Maurick tot den Pickensteeg worden gepresenteerd. 

 

 



 

 

 

DE JUBILEUMFEEST DOMMELBAORZEDURP 6 X 11 OPNIEUW VERPLAATST 

 

              

In het weekend van 10 en 11 oktober hadden wij gepland ons uitgestelde Jubileumfeest alsnog te 
kunnen gaan vieren. En weer gooide het corona virus roet in het eten en moesten wij besluiten de 
organisatie voor deze festiviteiten te staken. Opnieuw stond het bestuur voor de moeilijke keus dit 
meerdaags evenement te schrappen of voor een tweede keer uit te stellen. In het kader van 3x is 
scheepsrecht hebben we besloten het jubileumfeest nog 1 keer te verplaatsen en wel naar het 
weekend van 26 t/m 28 maart. Nog steeds met de onzekerheid of we dan verlost zijn van het virus 
en evenementen voor groepen van meer dan 100 personen weer zijn toegestaan. Wat wel een 
zekerheid is dat de festiviteiten zoals die eerder door de Jubileumcommissie zijn opgezet en 
uitgewerkt niet meer in hun originele vorm zullen kunnen worden uitgevoerd. Vanaf deze plaats 
willen wij de Jubileumcommissie en al hun vrijwilligers dan ook hartelijk danken voor hun inzet en 
tijd die er in is gestoken om hier een fantastisch feestweekend van te maken. Zodra er meer 
duidelijkheid is over wat nog wel georganiseerd kan worden zullen wij jullie daarover informeren. 
Wij gaan in ieder geval proberen om in 2021 een BMB-avond te organiseren.  
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