
Doolhof  - Waar heeft 
Burgervaojer Ties toch de 
sleutel van Dommelbaorzedurp 
gelaten?

Dinsdag, de laatste dag van 
carnaval en zo dadelijk na de 
begrafenis van Brordus en Brorda 
zal Burgervaojer Ties de sleutel 
van Dommelbaorzedurp terug 
moeten geven aan de 
Burgemeester. 

Maar waar heeft hij de sleutel 
gelaten? Hij zal deze toch niet 
zijn kwijtgeraakt in het 
feestgedruis? Hoe moet dat nou 
als dadelijk Dun Ursten Burger 
zijn sleutel terug wil om weer 
burgemeester van Vught te 
worden?

Kun jij Ties helpen de sleutel 
terug te vinden?

Zoek de vijf 
verschillen

De tekenaar is 
bezig met een 
prachtige tekening 
van de Hofnar, 
maar er klopt iets 
niet. 

Burgervaojer Ties 
kan er maar niet 
achter komen wat 
er precies 
verkeerd is 
gegaan. Hij heeft 
al de originele 
tekening erbij 
gepakt, maar het 
lukt hem niet. Kun 
jij hem helpen 
door aan te geven 
op de tweede 
tekening waar de 
verschillen zitten?

Vaar met de 
Blauwe Schuit 
langs de 
woorden die 
onderaan het 
plaatje staan. 
Verbind de 
punten en als je 
alle punten 
verbonden hebt, 
komt er een 
voorwerp uit 
dat veel met 
carnaval te 
maken heeft. 
Kun jij raden 
wat er 
tevoorschijn 
komt? 

Wè is dè nou?

Wat betekenen 
deze woorden in 
het dialect? Kijk 
goed naar het 
woord, spreek het 
hardop uit en 
verbind het woord 
met het 
bijbehorende 
plaatje. Je kunt er 
een lijn tussen 
tekenen of je 
geeft de vlakken 
dezelfde kleur.

indje èrrepel baors

waoter keind bruukske

houdoe mèske jungske

Geschiedenis van Boer Brordus en zijn achternichtje Brorda

Onze eigen Vughtse Boer Brordus is voor het ontstaan en de geschiedenis van Dommelbaorzedurp van groot belang. Op vakantie in Spanje herontdekte hij het 
geslacht De Nezroab é Lemmod à Lavanrac en daarmee Prins Alfredo. 

Als onze moerasdemper zoals Brordus wordt genoemd, eens per jaar met carnaval zich in Dommelbaorzedurp vertoont, draagt hij een boerenkiel en een 
baarzenmasker zodat niemand hem kan herkennen. 

Naast hem staat zijn achternichtje Brorda en zij houdt hem tijdens carnaval gezelschap op het Jan van Geeneplein. Zij staat symbool voor het jeugdcarnaval. 
Onmiddellijk na aankomst van Prins Alfredo worden Brordus en Brorda onthuld en hartstochtelijk toegejuicht door alle baorzen en baorzinnen. 

Op dinsdagavond worden zij nog éénmaal toegesproken door Prins Alfredo en toegezongen met het volkslied “De Toren”. Daarna worden zij neergehaald en naar 
rustigere plaatsen gebracht om bij te komen van dit Feest der Feesten en zich gereed te maken voor carnaval volgend jaar.

Uit: Het Dommelbaorzedurps protocol… zoals het in mekaor zit, werkt en heurt te werken…!

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg

Zet de volgende 
woorden in de 
puzzel:

PRINS

CARNAVAL

LEUT

STEEK

GEK

RAAD

KIEL

BRORDUS

DAS


