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DOMMELBAORZEDURPDECEMBER 2018 

CARNAVALSJAAR HEEL APART ZO´N BLAUW GEEL HART  /   NIEUWSBRIEF NUMMER 8  

  

NIEUWS VAN PRINS EN GEVOLG 

 

De kop is eraf, het carnavalsjaar “Heel Apart zo’n Blauw-Geel 
Hart” is begonnen. Prins en Gevolg hebben dit uitbundig 
gevierd. Na een bijzonder gezellig weekend met Deun en 
Dender en de JPG-verkiezing, zijn we de vrijdag voor 11-11 
natuurlijk op visite gegaan bij de derde Boerenbruiloft. De 
organisatie van dit evenement is duidelijk aan het groeien, dit 
jaar zelfs met livestreaming, en het was een gezellig samenzijn 
met carnavals minnend publiek en een bijzonder bruidspaar.  

Op de zaterdag voor 11-11 zijn we dit jaar op bezoek geweest in 
Keiespellersdurp om mee te maken hoe hun Prinsenwissel 
traditie in elkaar steekt. Het was een mooi fiske en de 
verkiezing van Hein Kruger als Prins Hendrik de Tweede werd 
door onze Hoogheid aangegrepen om een bijzonder cadeau te 
overhandigen: twee aan elkaar geritste vlaggen, als teken van 
verbondenheid en vriendschap tussen onze carnavalsrijken. 

Op de vroege ochtend van 11-11, zagen Prins & Gevolg, als 
speciaal genodigden van de Konsel vaan Oeteldonk, hoe 
Plebaan Geertjan van Rossem een vertolking deed van Wim 
Sonneveld’s Frater Venantius “zeg maar ja tegen het leven”,  
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op gitaar. De rest van dag hebben velen van ons de Ordinarissen van Oeteldonk bezocht, tot we in De Pater, zo 
ongeveer alle blaoskapellen van Dommelbaorzedurp tegen kwamen. 

Het laatste bezoek bij een aangrenzend carnavalsrijk, was bij het Jeugdtonpraoten in Kneutergat. Hoe 
bijzonder was het om de installatie te zien van de nieuwe Jeugdprinses, Charlotte de Tweede en haar Gevolg, en 
daarna te genieten van de aller slapste jeugdklets van Kneutergat. 

De voorbereiding voor het carnaval zijn in volle gang. De afstemming met de clubjes, de kroegjes en de 
instellingen zijn bijna rond en het programma van Prins & Gevolg in de nieuwe Prinsenhof kan binnenkort 
gepubliceerd worden. We hebben we enorm veel zin om op 1 maart de school van Jeugdprinses Jenoah te 
bezoeken en een borrel te drinken tijdens de openstelling van het Oeteldonks Konselaot. Op 2 maart is het dan 
zover en zal onze geliefde Hoogheid Prins Alfredo XX, wederom arriveren in ons Dommelbaorzedurp. Het lijkt 
nog ver weg, maar gelukkig vliegt de tijd. Wij zijn er bijna helemaal klaar voor en we hopen met jullie allemaal 
een fantastisch mooi feest te kunnen vieren. 

NIEUWS VAN HET BESTUUR 

 Natasja kon niet bij het maken van de foto aanwezig zijn maar hebben wij later ingeplakt. 

Het Bestuur heeft bepaald ook niet stil gezeten sinds de vorige nieuwsbrief in oktober. De meest 
ingrijpende gebeurtenis was toch wel het toch nog plotselinge overlijden van onze Penningmeester Ad 
Theunissen op 12 oktober. We hebben u hierover met een aparte mail voorzien van een In Memoriam 
geïnformeerd. De vacature voor zijn functie staat nog steeds open en ondanks diverse gesprekken met 
potentiele kandidaten heeft dit nog niet geleid tot een invulling van deze functie. Gelukkig hebben wij 
zijn voorganger Adrie Hoogedoorn bereid gevonden ons met de administratie en boekhouding 
voorlopig te helpen, maar Adrie ambieert geen bestuursfunctie meer. We blijven dus verder zoeken en 
vragen ook aan jullie om eventuele geschikte kandidaten aan ons te melden zodat wij deze mensen 
kunnen benaderen.  

Een ander lid van ons bestuur heeft om moverende reden afscheid moeten nemen. Maureen Wirtz zat 
als vertegenwoordiger van de clubkes in ons bestuur maar kon dit werk in combinatie met haar werk 
en overige activiteiten niet langer combineren. Maureen, vanaf deze plaats nogmaals hartstikke 
bedankt voor je inzet voor Dommelbaorzedurp en haar clubkes. Wij zijn verheugd jullie te melden dat 
een oud bekende zich voor deze functie spontaan heeft aangemeld. René van Geene wil als lid van de 
JJ de clubkes graag vertegenwoordigen in het bestuur en de meeste clubkes hebben dit met 
enthousiasme aanvaard. Wij zijn blij dat een ervaren Dommelbaorzedurper ons bestuur komt 
versterken en we heten hierbij René nogmaals van harte welkom. 
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Het allerlaatste nieuws uit het bestuur betreft de locatie van de kletsavonden die op 22 en 23 februari 
zullen worden gehouden. Met het verlaten van Prinsenhof de Geregthof was deze locatie hiervoor niet 
meer beschikbaar. Onze nieuwe Prinsenhof wil ons heel graag huisvesten en is ook voor de 
kletsavonden een zeer geschikte locatie. Echter stond op deze data al een optreden gepland wat niet 
meer te annuleren viel. Het bestuur heeft hierop naar diverse mogelijkheden gekeken en hebben, na 
zorgvuldig wegen van de mogelijkheden en belemmeringen, uiteindelijk voor de voor dit evenement 
meest geschikte locatie gekozen. Dat is geworden Elzenburg. Wij zijn er van overtuigd dat we hier 2 
gezellige kletsavonden kunnen organiseren die ook nog eens met levende carnavalsmuziek kunnen 
worden omkleed. Vanaf 2020 zullen de kletsavonden weer in onze Prinsenhof de Speeldoos worden 
gehouden. 

ONTHULLING LOGO HEEL APART ZO’N BLAUW GEEL HART  

       

Afgelopen carnavals dinsdag kon onze Burgervaojer Ties het motto bekend maken voor het komend 
carnavalsjaar “HEEL APART ZO’N BLAUW GEEL HART. 

Traditioneel kon het bijpassend logo tijdens Deun en dender worden onthuld door prins Alfredo in 
het bijzijn van de bedenker Jan Vugts. Jan ontving voor zijn creatie naast de eeuwige roem een 
oorkonde en uiteraard het eerste embleem zodat hij dat op zijn kiel kan plakken. 

Wij hopen dat dit motto weer voldoende inspiratie biedt voor de grote en kinderoptocht die volgend 
jaar weer onze Dommelbaorzedurpse straten zal trekken. 

DEUN EN DENDER 2018  

De Knolderapen zongen over diejen droom met een blauw-geel hart. Ze kunnen rustig over dromen 
op die blauw-gele wolk want met een prachtig lied hebben zij Deun en Dender 2018-2019 gewonnen.  

Een lied waarop het aanwezige publiek gezellig meedeinde en dat zeker met carnaval nog vaak 
gehoord en meegezongen zal worden. Voor het arrangement ontving Jos van Zandbeek van de 
Knolderapen dan ook verdiend de prijs voor beste arrangement. 
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Het publiek genoot en stond gezellig om het podium heen en begroette iedere deelnemer met een 
hartelijk applaus. De deelnemers deden voor elkaar niet onder en tot aan de uitslag bleef het 
spannend wie de winnaar van Deun en Dender zou worden. 

Niet alleen de Knolderapen droomden over een blauw-geel hart. Ook Deesjavu droomt het hele jaar 
over die dagen om weer lekker Dommeldurper te kunnen zijn. De muzikanten en begeleiding zagen er 
prachtig met hun slaapmutsen met blauw-gele hartjes eraan. Een prachtig ensemble met een 
aanstekelijk nummer waarvoor zij terecht de presentatieprijs ontvingen. 

Ook de Kaoter is Veur Laoter was in (natte) dromenland beland met een “brandend gevuul” van 
binnen. Helaas voor hen deze keer zonder blijvende “herinnering”. 

Net Zat zong over ons blauw-gele hartje met de sfeer en het gevuul dat ons allen Dommeldurpers 
maakt. “Een pilske, een stukse muziek en het wordt vanzelf laat.” De tekstschrijvers hebben hiermee 
voor veel mensen het juiste gevuul geraakt. Daarvoor hebben de betreffende tekstschrijvers, Martin 
Baks, Marleen Baks en Michel Wouters de prijs voor beste tekstschrijvers ontvangen. 

Ook Danmarzo verhaalde over het gevuul als de Prins arriveert en carnaval begint. Met een 
verrassende zanger, Marc van Santvoort die zong over Het mirakel dat carnaval heet en 
Dommelbaorzedurp tot smorgens vroeg verlicht. Een prettige zanger met het juiste gevuul die we 
graag volgend jaar weer horen! 

“Gij…. Ja gij.. gij het de mooi blauw-gele hart..” Met dit aanstekelijke refrein gooide het Urste 
Dommeldurps Raodskoor hoge ogen bij het publiek. Het deint en zing gemakkelijk mee en de 
verwachting is dat we die lied nog wel vaker in het Prinsenhof zullen horen.  

Tot slot de zo gehoopte terugkeer van de zingende broers Vruug Zat, Laot Thuis. Met een 
hartverwarmend applaus werden zij begroet waarna zij de band tussen hun twee en de band met 
Dommelbaorzedurp bezongen. Kiepenvelmomentjes, en dat al bij aanvang van de avond. 

Met recht een mooie muzikale carnavaleske opening van het carnavalsseizoen met een publiek dat 
lekker opgewarmd is om met blauw-gele hart weer mooie dagen te gaan beleven in 
Dommelbaorzedurp. 

1. Knolderapen 2. Deesjavu 3. Net Zat 

Presentatieprijs: Deesjavu    Beste arrangement: Jos van Zandbeek 

Beste tekstschrijvers: Martin Baks, Marleen Baks en Michel Wouters 
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JUBILEUMCOMMISSIE DOMMELBAORZEDURP 66 JAAR 

Zoals reeds in de vorige nieuwsbrief vermeld is commissie onder leiding van oud Prins Alfredo XIX 
Maarten van Oers opgericht en brengt hij  het Bestuur regelmatig op de hoogte van de vorderingen 
omtrent de activiteiten en de organisatie. De commissie is onlangs nog aangevuld met een 
vertegenwoordiger van de clubs in de persoon van Olav Pijnenburg en is daarmee compleet. De 
belangrijkste beslissing waarvoor de commissie staat om het jubileumfeest, wat wordt gehouden van 
17 t/m 20 maart 2020, is de feestlocatie van dit evenement. Alhoewel dit op een klein detail na is 
geregeld kunnen wij met het verspreiden van deze nieuwsbrief deze locatie nog niet bekend maken. 

NIEUWS UIT DE BOUWHAL 

     

Ook dit jaar heeft Dommelbaorzedurp weer beschikking over de bouwhal aan de Molenvenseweg. 

Met veel enthousiasme wordt op deze unieke locatie vaak overdag, maar meestal in de avonduren 
flink gezaagd, gebouwd, getimmerd, geplekt en gefabriceerd. 

De Bouwhal wordt voor Dommelbaorzedurp beheerd door Nico Schapendonk die een oogje in het zeil 
houdt over de dagelijkse gang van zaken, de indeling van de hal, de verdeling van de plaatsen en 
toezicht houdt over het gebouw en haar omgeving. Vaak gebeurd dit in samenspraak met het dagelijks 
bestuur van Dommelbaorzedurp. 

Afgelopen jaar zijn in overleg met de gemeente weer wat onderhoudszaken met de gemeente 
besproken. Onze burgemeester is samen met de wethouder van cultuur een kijkje komen nemen en er 
zijn afspraken gemaakt over wat er aangepakt moest gaan worden. Dommelbaorzedurp voert deze 
taken uit en Nico helpt daarbij mee of ziet er op toe dat dit uitgevoerd wordt. Een mooie 
samenwerking zodat we de technische staat van de bouwhal en haar omgeving op orde kunnen 
houden. 
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Omtrent de bouwactiviteiten voor de optocht die vanaf november zijn gestart meldt Nico ons dat er 
een goede sfeer in de bouwhal hangt. Iedereen is zeer behulpzaam en bijzonder creatief. Hij smult van 
de gedrevenheid van sommige bouwers. Het begint zogezegd met een idee. Regel daarbij is “We 
houden het simpel” maar na verloop van tijd blijkt dat dan nog weer niet zo te zijn. Bouwers, oud en 
jong werken naast elkaar en helpen elkaar. Ervaringen worden snel gedeeld en trucjes geleerd. Zo 
behouden we onze kennis omtrent het bouwen van carnavalswagens in Dommelbaorzedurp. 

Ook dit jaar zullen er weer twee kijkdagen worden georganiseerd. Het blieken bij de bouwers en Het 
op de borrel bij de bouwers. Bij het verspreiden van deze nieuwsbrief zijn deze data nog niet 
vastgesteld. Maar via onze website en facebookpagina houden wij u daarvan op de hoogte. 

EVENEMENTENKALENDER DOMMELBAORZEDURP 

De volgende data kunt alvast in uw agenda noteren 

Zondag 30 december Oliebollenblaos Danmarzo    Grand café Beleef 

Zondag 10 januari  Net Zat concert 33 jaar en het nog niet Zat  Speeldoos 

Zaterdag 26 januari  D’n Carnavals Pubquiz De Kaoter is veur Later Grand café Beleef 

Zondag 10 februari  D’n Opmaot   CV De Knolderapen   Speeldoos 

Zaterdag 16 februari  Deun en Deinder veur de keinder    Elzenburg 

Vrijdag 22 februari  Kletsavond       Elzenburg 

Zaterdag 23 februari Kletsavond       Elzenburg 

2 t/m 5 maart  Carnaval       Dommelbaorzedurp 

Het Bestuur wenst u een zalig Kerstmis en een feestelijk 2019 

            

Colofon 

Carnavalsvereniging 
Dommelboarzedurp 

Postbus 2266 
5260 CG VUGHT 

penp.dbd@gmail.com 


