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DOMMELBAORZEDURP OKTOBER 2018 

CARNAVALSJAAR HEEL APART ZO´N BLAUW GEEL HART  /   NIEUWSBRIEF NUMMER 7  

  

DE BLAUWE SCHUIT HERSTELD EN REISVAARDIG 

 

Afgelopen voorjaar heeft Dommelbaorzedurp haar 
voertuigen laten keuren zodat ze te allen tijde veilig de 
weg op kunnen. Aangezien er bij de eerste keuring nog 
wat essentiële punten niet in orde waren hebben Prins en 
Gevolg zich in de zomer uitgesloofd om hun Blauwe 
Schuit weer op order te krijgen. Daar kwam zelfs nog wat 
tijddruk bij want Alfredo XX en zijn Gevolg hadden 
besloten ook deel te nemen aan de Brabant Stoet met de 
Blauwe Schuit. Een prachtig verslag van deze herstelklus 
voorzien van foto´s gemaakt door onze dorpsarchivaris 
Wim de Kroon kunnen jullie bekijken op de Website van 
onze vereniging  www.dommelbaorzedurp.org 

BRABANT STOET TE BERGEN OP ZOOM 

Aan dit bijzonder evenement hebben Prins en Gevolg op 
16 september j.l hebben deelgenomen. Ten faveure van 
de Hoogheid waren er bijzondere gasten genodigd deze 
stoet mee te maken waaronder Dommelbaorzedurpse 

BESTE LEDEN 

 

Voor u ligt weer een nieuwe 

nieuwsbrief van onze organisatie.  

Na een bijzonder mooie en warme 

zomer zijn al weer vele vrijwilligers 

bezig met de voorbereidingen voor 

het nieuwe seizoen. 

Immers de opening van het nieuwe 

seizoen tijdens Deun en Dender staat 

al weer voor de deur. 

Maar ook in de zomer periode is er 

door sommige commissies hard 

gewerkt en er heeft zelfs nog een 

uittreden plaatsgevonden. 

De clubactie van de Rabobank 

waaraan onze vereniging deelnam is 

weer achter de rug. Het resultaat 

daarvan leest u verderop in deze 

nieuwsbrief.  

Wij wensen u veel leesplezier ! 
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prominenten zoals De grootvorst, Durpspensionarissen, Bestuursleden, de Vrolijke JJ bende en zelfs 
de wethouder van Cultuur Toine van de Ven. 

 

Van dit kleurrijke cultureel is ook door Wim de Kroon een uitgebreid verslag gemaakt met heel veel 
mooie foto’s. Deze geven een hele goede indruk van dit unieke evenement dat een grootse presentatie 
was van de lopende en rijdende cultuur van Noord Brabant en de Belgische provincies Antwerpen, 
Vlaams Brabant en Waals Brabant. 

Dommelbaorzedurp heeft zich waardig en op een mooie manier gepresenteerd het geen ook door de 
aanwezige pers en Omroep Brabant niet onopgemerkt is gebleven. 

 

 

MOTTO’S VOOR HET JUBILEUMJAAR 2020 

 

In een vorige nieuwsbrief riepen wij u op om motto’s voor ons jubileumjaar in te sturen. Dit heeft tot 
en met augustus nog geleidt tot een aantal extra inzendingen. Inmiddels heeft het bestuur hieruit een 
pakkend motto gekozen. Uiteraard wordt dat nu nog niet prijs gegeven maar zal dat op dinsdagavond 
tijdens Carnaval door onze Burgervaojer Ties bekend worden gemaakt. 
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DEUN EN DENDER 2018  

De Opening van het seizoen “Heel apart, zo’n blauw-geel hart” 

Na een zinderende zomer beginnen langzaam maar zeker de temperaturen buiten weer te zakken. 
Binnen ontwaken al die blauw gele kriebels weer uit hun winterslaap om begin november weer tot 
volle uitbarsting te komen. Op 3 november zullen we in Dommelbaorzedurp het carnavalsseizoen 
weer muzikaal van start gaan met Deun en Dender. En wat zal het weer een mooi muzikaal feest gaan 
worden! “Wie gaat Deesjavu, de winnaar van vorig jaar, opvolgen en hét carnavalsnummer van dit 
jaar ten tonele brengen?” 

 

Natuurlijk zal op deze avond ook het nieuwe logo behorende bij het motto “Heel apart, zo’n blauw-
geel hart” onthuld worden. Na de onthulling zal het nieuwe logo bij onze Acquisitie kraam te koop zijn 
zodat deze meteen op onze pèkskes genaaid kan worden. 

Daarnaast wordt een van de hoogste Dommelbaorzedurpse onderscheidingen uitgereikt, namelijk d’n 
Balkenbreier. Deze wordt uitgereikt aan iemand die niet te onderschatten muzikaal-carnavaleske 
kwaliteiten met vrolijke kruisen en mollen bezit. 

Graag zien we iedereen op zaterdag 3 november vanaf 20.11 uur in zaal Elzenburg onze clubs 
aanmoedigen tijdens dit muzikale festijn. Graag tot dan! 
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JUBILEUMCOMMISSIE DOMMELBAORZEDURP 66 JAAR 

Zoals u in de ALV van juni heeft kunnen vernemen heeft het Bestuur van Dommelbaorzedurp een 
Jubileumcommissie in het leven geroepen die zich gaan bezig houden met de organisatie van de 
feesten ter gelegenheid van ons 66 jarig bestaan in 2020. De Commissie staat onder leiding van oud 
Prins Alfredo XIX Maarten van Oers hij brengt het Bestuur regelmatig op de hoogte van de 
vorderingen omtrent de activiteiten en de organisatie. Op dit moment staan er al wat zaken in de 
steigers maar het is te vroeg u daarover nu al te informeren. Wat u wel in de agenda kunt noteren is 
dat dit 3 daags evenement zal worden gehouden tijdens half vasten. 

RABOBANK CLUBACTIE WEER SUCCESVOL VOOR DOMMELBAORZEDURP 

Dit jaar heeft onze vereniging weer mee gedaan aan de Rabobank Clubactie. Via een stemcode die u 
via de Rabobank had gekregen konden stemmen worden uitgebracht op Dommelbaorzedurp. Maar 
lieft 79 stemmen zorgden voor een mooi bedrag van € 330,22 waar onze Penningmeester Ad uiteraard 
erg mee in zijn nopjes was. 

 

Een dankbaar dagelijks bestuur van Dommelbaorzedurp ontving op woensdag 3 oktober uit handen 
van Monique van der Meer van Rabobank ´s-Hertogenbosch en omstreken, afdeling Vught, een 
mooie cheque. Wij danken de Rabobank maar ook al diegene die op ons gestemd hebben. En 
natuurlijk ook Monique die speciaal voor deze gelegenheid aangekleed met Blauw Gele shawl naar de 
Speeldoos was gekomen om ons de checque te overhandigen. 
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EVENEMENTENKALENDER DOMMELBAORZEDURP 

De volgende data kunt alvast in uw agenda noteren 

    

3 November 2018 Deun en Dender 

9 November 2018 Boerenbruiloft 

    

16 Februari 2019 Deun en Deinder veur de Keinder 

22 Februari 2019 Kletsavond 

23 Februari 2019 Kletsavond 

2 Maart 2019 Carnaval 

3 Maart 2019 Carnaval 

4 Maart 2019 Carnaval 

5 Maart 2019 Carnaval 

    

VACATURES IN DOMMELBAORZEDURP 

Zoals bekend zijn wij al een tijdje op zoek naar een nieuwe Penningmeester voor onze vereniging. We 
hebben al met een aantal kandidaten een gesprek gehad maar deze hebben nog niet geleidt tot een 
nieuwe Penningmeester. Vanwege de gezondheidstoestand van Ad en de daarmee gepaard gaande 
conditie doen wij een dringend verzoek nog eens in uw omgeving te kijken of er niet een mogelijke 
kandidaat kan worden voorgesteld. Kent u mogelijke geschikte kandidaten laat deze dan contact 
opnemen met onze Penningmeester Ad of onze voorzitter Reinier. Zij leggen hem of haar graag de 
taken en werkzaamheden uit. 

Daarnaast heeft Maureen Wirtz haar taken als Voorzitter van de Clubkes helaas moeten staken. Het 
Bestuur zag graag dat een vertegenwoordiger uit de clubjes deze taak gaat vervullen om in ons bestuur 
het geluid van de clubjes een stem te geven. Kandidaten kunnen zich melden bij Reinier. 

 

            

Colofon 

Carnavalsvereniging 
Dommelboarzedurp 

Postbus 2266 
5260 CG VUGHT 

penp.dbd@gmail.com 


