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De oude Prins van Dommelbaorzedurp 

De leerlingen vormen een kring. De leerkracht leest het verhaal voor. De leerlingen doen de gebaren 

na van de leerkracht tijdens het voorlezen. 

 

 

Er was eens een oude Prins van Dommelbaorzedurp die heel moe (rek u uit en geeuw) 

was. Hij lag de hele dag in bed in zijn enorme (strek uw armen uit) kasteel. Als de 

Prins uit bed moest, werd hij heel boos (frons overdreven). Hij wilde maar voor één ding uit bed 

komen en dat was voor het carnavalsfeest (zwaai met uw armen).  

 

De oude Prins zwaaide de Krokeledokus (zwaai als met een staf) over Dommelbaorzedurp. 

Iedereen mocht meedoen met het carnavalsfeest (zwaai met uw armen). Maar als de Prins 

moe was (rek u uit en geeuw) dan moest iedereen naar huis en kon de Prins weer rustig gaan 

slapen. 

 

Op een zaterdag in februari ging plotseling de bel van het kasteel (druk met uw vinger op de bel). 

Daar stond Mijnheer de Adjudant en Veldwachter Janus Vattum en zij salueerden naar de Prins. U 

moet opschieten, Hoogheid. We moeten over vijftien minuten al op 

Dommelbaorzedurp Centraol zijn (maak een “tsjoe tsjoe” beweging). Het 

carnavalsfeest (zwaai met uw armen) gaat beginnen en we zijn bijna te laat 

(wijs op uw horloge). 

 

De Prins kleedde zich snel aan en zette als laatste zijn steek op (maak een 

beweging alsof u een hoed opzet). Hij stapte in de hofauto (maak een 

stuurbeweging met uw handen) om naar het station te rijden en de Hoftrein reed daarna als een 

speer naar Dommelbaorzedurp Centraol (maak een “tsjoe tsjoe” beweging).  

 

Op het station stond Burgervaojer Ties en de Raad van Elf (probeer het getal elf met uw handen te 

maken) al op hem te wachten om naar het Raadhuis (maak met uw handen een huis 

beweging) te gaan. Burgervaojer Ties zou daar van de 

Burgemeester de sleutel van het dorp (maak met uw hand een 

draaiende beweging alsof u de deur opent) krijgen.  
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Het dorp stond al vol (maak een grote ronde beweging met uw armen) met 

baorzen en baorzinnen. Ze liepen in een grote optocht naar de markt. Op de 

markt onthulde de prins het beeld van Brordus  (doe alsof u iets onthult, 

een doek ergens vanaf aftrekt). En toen barstte het grote carnavalsfeest 

los (zwaai met uw armen). 

 

 

Vier dagen lang (maak met uw vingers het getal vier) vierden de Prins, Mijnheer de Adjudant, 

Veldwachter Janus Vattum, Burgervaojer Ties, de Hofnar en de Raad van Elf en alle mensen in 

Dommelbaorzedurp een heel groot feest (zwaai met uw armen). Ze luisterden naar blaasmuziek 

(trompetter met uw vingers) en de grote trom (trommel met uw vingers) en liepen in de polonaise 

(steek uw armen vooruit en dans de polonaise). Maar na vier dagen was de prins weer heel erg moe 

(rek u uit en geeuw). Hij bedankte iedereen voor het mooie feest, ging terug naar zijn kasteel in 

Spanje en deed de deur op slot (maak met uw hand een draaiende beweging alsof u de deur op slot 

doet). 

 

Dus……. 

De Prins zwaait vier dagen lang met z’n Krokeledokus (zwaai als met een staf) over 

Dommelbaorzedurp. Burgervaojer Ties heeft dan de sleutel (maak een draaiende beweging) van de 

Burgemeester gehad. En ook al is hij altijd heel erg moe (rek u uit 

een geeuw), met carnaval geeft hij daar niet aan toe (schud nee met 

uw hoofd). En als je de Prins met carnaval zo ziet (kijk als een 

indiaan) kijk dan eens hoe zeer hij het van het carnavalsfeest 

(zwaai met uw armen) geniet. 

 

 

 

 

 

 

 


