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DE VOORZITTER RICHT HET WOORD TOT U 

 

Langzaam maar zeker komen we uit de lockdown en ontstaan er initiatieven om 

het gewone carnavalsleven weer op te pakken. Alhoewel, gewoon? Zullen we 

ooit weer terugkeren naar hoe we jarenlang gewend waren carnaval met elkaar 

te vieren, of zullen we moeten wennen aan het nieuwe normaal? We gaan het 

zien en hopelijk ook beleven. Feit is dat de besmettingscijfers van het 

coronavirus structureel afnemen en dat de ziekenhuis- en IC-opnames drastisch 

zijn gedaald. Allemaal goede signalen die het bestuur deze afgelopen zomer 

hebben aangezet om met de voorbereidende acties voor nieuwe evenementen 

te beginnen. We informeren jullie daar graag over. 

 

Ook wij kijken ernaar uit om onze leden weer eens in levende lijve te ontmoeten, 

onder het genot van een drankje, in een gezellige ambiance. Dat was voor het 

bestuur aanleiding om zodra het weer kon een Bovenmaotse Baorzen middag te 

organiseren voor haar leden. Deze feestmiddag was al eerder gepland als 

onderdeel van het Jubileumweekend, maar zoals jullie weten hebben we dat 

weekend meerdere keren moeten uitstellen en uiteindelijk moeten schrappen. Wij zijn blij met de huidige 

ontwikkelingen en verheugd dat we jullie hebben mogen uitnodigen voor de Bovenmaotse Baorzen middag op 2 

oktober in Elzenburg. Weliswaar nog met de nodige extra voorzorgsmaatregelen maar het lijkt erop dat dit dan 

toch echt ons eerste evenement in Dommelbaorzedurp gaat worden na de lockdown. 

 

Het jubileum ter gelegenheid van ons 66-jarig bestaan hebben we helaas niet kunnen vieren, maar we zijn wel 

blij dat de artiesten, die we geboekt hadden voor de feestavond tijdens ons jubileum, bereid waren om op een 

ander moment, zodra het weer mocht, voor ons te komen optreden. We hebben daarvoor een besloten 

feestavond op 2 oktober gepland voor onze leden, onze clubkes en enkele genodigden. De uitnodigingen zijn 

 

Beste leden, 

Een nieuwe nieuwsbrief na een 

carnavalsjaar dat zo heel anders was 

dan we gewend zijn. We hopen dat we nu 

kunnen uitkijken naar een 

carnavalsseizoen waarin we elkaar 

weer als vanouds kunnen omèrrummen 

en waarin alle feestelijkheden weer 

voluit gevierd kunnen worden! 

 



reeds verstuurd en aanmelden voor deze feestelijke avond kon schriftelijk. 

 

In het afgelopen jaar hadden wij normaal gesproken, na een regeerperiode van 3 jaar, afscheid willen nemen van 

Prins Alfredo XX, en zijn opvolger Prins Alfredo XXI willen inaugureren en aan jullie willen voorstellen. Ook hier 

gooide het coronavirus roet in het eten en moest onze Hoogheid nog een bonusjaar aanblijven. Jullie hebben 

daarvan voornamelijk via de digitale weg kennisgenomen via de vele foto’s en filmpjes die rond en tijdens 

carnaval zijn uitgezonden. Gelukkig zijn we met de aangekondigde versoepelingen weer in staat een 

Prinsenreceptie te organiseren. De uitnodiging voor dit evenement op zondag 17 oktober in de Speeldoos heeft u 

inmiddels ontvangen en ook hiervoor heeft u zich schriftelijk kunnen aanmelden. 

 

En daarna op naar 6 november om ons eerste traditionele evenement Deun en Dender te vieren. De opening van 

het nieuwe seizoen, met de onthulling van het logo passend bij het motto “wè omèrrum ik oe gère” en een 

liedjescompetitie met onze clubkes waarin we het carnavalsnummer voor 2022 zullen gaan kiezen. 

 

Kortom, het bestuur is blij dat er weer het een en ander georganiseerd kan worden en is er trots op dat er dit 

najaar weer vier evenementen op stapel staan. Hopelijk zien we jullie daar en kunnen wij het glas weer eens 

heffen met elkaar! 

 

BURGERVAOJER TIES VAN MAURICK TOT DEN PICKENSTEEG  

 

Lieve, lieve Dommelbaorzedurpers, 

Nog efkus en dan omèrrumme wij oe gère weer! Nog mar net 

bijgekomen van m’n urste jaor als Burgervaojer tijdens 

carnaval, en onderweg naor de ‘toef op de taort’: ons 

jubileumweekend georganiseerd deur onze 

Jubileumcommissie, war ut de corona die ons beperkte in het 

vieren van carnaval. Niks gin féést nie, veur klein en gróót. 

Afgelopen jaor vierden we ut carnavalsfeest thuis en een 

bietje buiten. Maor nu we ons vaccin hebben kunnen halen 

zien we meej mekaor ut blauw-gele licht weer fonkelen. 

Noteer al oew datums in oew agenda’s!! 

Meej munne Janus en munne Raod van XI hebben we nie stil 

gezeten, nee, druk waoren we meej de veurbereidingen veur 

un grôôts moment om elkaor wir te kunnen begroeten, en om  

dan meej de inzet van ons nieuwe thema te kunnen zegge: wè 

omèrrum ik oe gère!  

Wanneer de daogen wir korter gaon worre, gaon we alsnog 

meej mekaor een klein feestje vieren. Op 2 oktober kijken we 

meej mekaore terug naor de afgelopen periode, we kletsen bij 

en vieren de start van ons nieuwe carnavalsseizoen meej de 

Bovenmaotse Baorzen en alle betrokken 

Dommelbaorzedurpers tijdens de geplande feestavond. 

Op 17 oktober zullen we, saomen meej alle clubkes en Dommelbaorzedurpers, dan na een regeerperiode van 4 

jaor afscheid nemen van onze’n Hoogheid Prins Alfredo XX en Mijnheer de Adjudant. Tevens zullen deze middag 

ôk enkele Raodsleden afscheid nemen van Prins en Gevolg. Maor ik ken oe ôk vertellen dè we deze middag onze 

nieuwe Prins Alfredo XXI welkom gaon heten in ons mooie Dommelbaorzedurp. Wie da zun nieuwe Adjudant is, 



daor komen we dan ôk vanzelluf achter en ik kan oe allemaol vertellen dè onze’n nieuwe Hoogheid nie kan 

wachten om de clùbkes te heure speulen en om u, lieve Dommelbaorzedurpers, te gaon ontmoeten. Dus haolt 

allemaol oew jèske of kieltje en blauw-geel daske maor snel uit de mottenballen. 

Kortom, onze’n Hofnar, munne Raod, munne Janus en ikzelluf hebben d’r grúweluk veul zin in om saome meej 

jullie, Dommelbaorzedurpers, wir te gaon toeleven naor de veurfeesten en als hoogtepunt natuurlijk tesaomen 

ut féést der feesten te mogen gaon vieren meej onze’n Prins Alfredo XXI en Mijnheer de Adjudant. 

Tot snel war, meej carnavaleske groeten, 

Ties van Maurick tot den Pickensteeg   

 

MAG IK ME  EVEN VOORSTELLEN:  

 
 

 
 
VOORZITTER EVENEMENTENCOMMISSIE 
 
Mijn naam is Jan Vissers en ik heb sinds kort de functie van voorzitter 
Evenementencommissie overgenomen van Anouschka Verheij en René 
van Geene. Al enkele jaren geniet ik van de gezellige dagen tijdens 
carnaval in Dommelbaorzedurp en ik vond het nu tijd worden om ook 
wat nuttigs bij te dragen. In het verleden ben ik meer dan dertig jaar 
actief geweest binnen het bestuur van de JJ, en nu ben ik met veel 
plezier begonnen bij het bestuur van DBD als voorzitter 
Evenementencommissie. Met jullie steun en hulp hoop ik een 
waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan alle leuke evenementen die 
Dommelbaorzedurp kent. Op naar carnaval 2022, we zetten er met z’n 
allen de schouders onder om er weer een succes van te maken! 
 
 

 
 
 
 
FUNCTIONARIS PERS EN PUBLICITEIT 
 
Mijn naam is Nanja Lodewijkx en ik ben onlangs gevraagd om de functie van Pers en 
Publiciteit van Reinier Straatman over te nemen. Een vraag waar ik met 
enthousiasme ‘ja’ op heb geantwoord. Ik ben al vele jaren intensief betrokken bij 
carnaval in Dommelbaorzedurp en de meesten van jullie zullen mij ook wel kennen 
als de vrouw van oud-Raadslid en Janus Vattum, Ton de Kroon. Het is mooi om nu 
ook eens op een heel andere manier een steentje te kunnen bijdragen aan alles wat 
Dommelbaorzedurp ons biedt. En na een carnavalsjaar waarin van alles niet kon, 
hoop ik jullie dit jaar gère weer als vanouds te kunnen omèrrummen! 

 

 

 

 



 

 

vacature: 

Het bestuur van Dommelbaorzedurp zoekt een 

enthousiaste vrijwilliger voor de functie van: 

algemeen bestuurslid M/V 

Vind je het leuk om je actief in te zetten voor  

Dommelbaorzedurp en het bestuur te 

ondersteunen in het uitvoeren van al haar taken?  

Dan ben jij misschien wel degene die we zoeken! 

 

Neem voor meer informatie over deze vacature gerust contact op met het secretariaat. 

secretariaat.dbd@gmail.com 

VACATURES BIJ DOMMELBAORZEDURP  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vacature: 

Het bestuur van Dommelbaorzedurp zoekt een 

enthousiast bestuurslid voor de functie van: 

secretaris M/V 

taken zijn o.a.: administratie, beheren van 

inkomende en uitgaande mail, leden 

informeren, uitnodigingen maken en 

verzenden, vergaderingen van het bestuur 

van DBD plannen en bijwonen, archiveren, etc. 

Voor, tijdens en na carnaval blijf je actief betrokken bij het Vughtse carnaval, je leert 

nieuwe mensen kennen en de protocollen die carnaval rijk is. Kortom, het is een leuke 

ervaring om je als vrijwilliger in te zetten voor Dommelbaorzedurp. 

Ben jij diegene die we zoeken? Neem dan gerust contact op met het secretariaat. 

secretariaat.dbd@gmail.com 

 



RABO CLUBSUPPORT 2021 – WIJ DOEN MEE! 

 

 

Dommelbaorzedurp doet mee met Rabo ClubSupport 2021!  

Van 5 tot en met 24 oktober kun je je stem uitbrengen in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport. 
 
Met de opbrengst van de actie wil Dommelbaorzedurp lesprogramma’s tot stand brengen om daarmee op 
basisscholen in Vught het cultureel erfgoed van carnaval onder de aandacht te brengen en de jeugd te 
enthousiasmeren om hieraan deel te nemen in Dommelbaorzedurp. Door middel van lesmateriaal, kleding en 
attributen wordt getoond dat carnaval niet enkel een feest is, maar ook een prachtig traditioneel spel voor 
iedereen.  
 
Van 1 tot en met 14 november zijn de finale uitreikingen en horen alle deelnemers aan de actie welke financiële 
ondersteuning ze krijgen. Dus stem vanaf 5 oktober op Dommelbaorzedurp! 
 
 
 

ACQUISITIE GAAT WEER AAN DE SLAG 

 

 

 
 
De Acquisitie, dit jaar uitgebreid met Vivian 
Verlinde, is alweer enige tijd drukdoende, 
onder andere met verschillende mooie 
nieuwe Dommelbaorzedurpse artikelen.  
Tijdens de Prinsenreceptie zijn deze en 
diverse artikelen van vorige carnavalsjaren te 
koop voor ieder die zijn of haar collectie het 
afgelopen jaar niet compleet heeft kunnen 
maken. 
Ook zal er dit carnavalsjaar gelukkig weer een 
Dommeldurper verschijnen, die we als 
vanouds huis-aan-huis hopen te kunnen 
verspreiden. We gaan ons best doen om er 
iets moois van te maken en kijken ernaar uit 
om carnaval weer bij u in huis te brengen! 

 
 

 



37E DEUN EN DENDER EN 1E GIN DENDER MAR DEUN BOKAAL  

 

 

DOMMELBAORZEDURP OPENT HET SEIZOEN 
 

37e DEUN EN DENDER en 1e GIN DENDER MAR DEUN BOKAAL 
zaterdag 6 november a.s. in zaal Elzenburg 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 6 november organiseert carnavalsorganisatie Dommelbaorzedurp voor de 37e keer het 
muziekfestival Deun en Dender. Tijdens dit evenement staat de verkiezing van het carnavalslied voor 
carnaval 2022 centraal. Het motto voor aankomende carnaval luidt: ’wè omèrrum ik oe gère’. 
 
Gin Dender mar Deun Bokaal 
Met ingang van dit jaar is Deun en Dender uitgebreid met een tweede categorie: de ‘Gin Dender mar Deun 
Bokaal’. In deze categorie is het mogelijk om op een bestaande melodie een tekst te maken en dit tijdens 
Deun en Dender ten gehore te brengen. Onze voorkeur gaat uit naar begeleiding door een blaaskapel. Mocht 
assistentie bij het zoeken naar muzikale begeleiding nodig zijn, dan kunt u contact opnemen via 
onderstaand e-mailadres. 
 
Aanmelden 
Het evenement zal plaatsvinden in Jeugd- en Jongerencentrum  Elzenburg, gelegen aan de Brabantlaan 1 te 
Vught. De zaal is open om 19.30 uur.  
Aanmelden voor beide categorieën kan tot 8 oktober via evenementen.dbd@gmail.com. 
Meer informatie over deelname vindt u op onze website www.dommelbaorzedurp.org.  
 
Samen hopen wij er een gezellige, muzikale avond van te maken en daarmee het 68e Dommelbaorzedurpse 
carnavalsseizoen te openen!  
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VOORLOPIGE EVENEMENTENKALENDER 2021-2022  

 

          

            

Datum Evenement Organisatie Locatie

17-okt Prinsenreceptie DBD Speeldoos

6-nov Deun en Dender DBD JC Elzenburg

7-nov Jeugdprins(es) verkiezing JJ JC Elzenburg

?19 dec?? Oliebollenblaos Danmarzo met potlood

9-jan Net zat Concert Net Zat Speeldoos

8-22 jan Dommeldurper verspreiding

6-feb D'n Opmaat Knolderapen Speeldoos

13-feb Deun en Deinder veur de Keinder DBD/JJ JC Elzenburg

?? 13 -27 feb Veurraom Promotie wedstrijd DBD

18-feb Kletsavond JC Elzenburg

19-feb Blieken bij de Bouwers DBD Bouwhal

19-feb Kletsavond JC Elzenburg

20-feb KeinderKupkesFestival Keiespellersdurp Helvoirthuis

26-feb Carnaval Intocht Dommelbaorzedurp Centraol

27-feb Carnaval Grote optocht incl Kinderoptocht start Moleneindplein

28-feb Carnaval Kroegentocht KIVL Start Speeldoos

1-mrt Carnaval Begrafenis B&B Jan van Geeneplein (Raadhuisplein)

Evenementenkalender Dommelbaorzedurp 2021/2022

 

Colofon 

Carnavalsvereniging 

Dommelbaorzedurp 

Postbus 2266 

5260 CG VUGHT 

penp.dbd@gmail.com 

www.dommelbaorzedurp.org 
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