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Alle kleuren 
 
Refrein: 

Van Afrika tot in Amerika.  
Van op de Himalaya tot in de woestijn.  
Van Afrika tot in Amerika.  
Ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn.  
 

Reik je hand naar me uit, leg ze in de mijne.  
En laat ons dromen van betere tijden.  
Is je huid donkerder of bleker dan de mijne.  
Laat ons proberen elkaar niet te vermijden!  
 
Niemand op straat spreekt je aan, ziet je staan.  
Waarom doen mensen elkaar toch zo'n pijn.  
Zou het niet beter zijn als wij voortaan.  
Verdraagzaam zijn, verdraagzaam zijn.  
 
Refrein 
Hand in hand! Oog in oog!  
Alle kleuren van de regenboog!  
 
De planeet, waar je woont,  
als ze soms te grauw is.  
Laat ons beloven samen te gaan leven.  
Waar het niks uitmaakt of men purper,  
groen of blauw is.  
Want voor ons drietjes is het om het even.  
 
Niemand op straat spreekt je aan, ziet je staan.  
Waarom doen mensen elkaar toch zo'n pijn.  
Zou het niet beter zijn als wij voortaan.  
Verdraagzaam zijn, verdraagzaam zijn.  
 
Refrein 
Hand in hand! Oog in oog!  
Alle kleuren van de regenboog  
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Als wij nu hand in hand samen gaan staan.  
Kinderen onder de zon, één voor één.  
Dan is de hemel op aarde voortaan.  
Van iedereen, van iedereen.  
 
Refrein  
Hand in hand! Oog in oog!  
Alle kleuren van de regenboog!  
Hand in hand! Oog in oog!  
Alle kleuren van de regenboog!  
 
Alle kleuren van de regenboog 

 

Cowboy Billie Boem 
 
En wie rijdt er op z'n paard door de prairie ? 
Dat is Cowboy Billy Boem, door de boeven zeer gevreesd 
Er is nog nooit in 't wilde westen een cowboy geweest 
Die zo dapper was als Cowboy Billy Boem 
 
Van je hotsie-knotsie-knetter van je jippie-jippie-jee 
Maar zijn paard was zeer vermoeid en het wou niet verder mee 
Maar hij moest de boeven vangen dus nam hij een ander beest 
En nu mag je zelf verzinnen wat voor beest dat is geweest 

 
De 3 biggetjes 
 
Refrein: 

Welkom, welkom, bij de 3 biggetjes 
Welkom, welkom, wat hebben we plezier 
Welkom, welkom, bij de 3 biggetjes 
Kom maar snel naar hier. 
 

Zag je ooit al zo een wonder? Zoveel beestjes bij elkaar. 
Geen geruzie, geen gedonder. Iedereen staat voor je klaar. 
Dus knor maar lekker met ons mee, en trek een gekke snuit. 
Want wie je bent of wat je doet, dat maakt voor ons niet uit. 
 
Refrein 
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Ben je sneller dan een haasje? Ben je sluwer dan een vos? 
Iedereen verdient een plaatsje in het grote dierenbos. 
Heb je pluimen of een vacht, een zachte roze huid? 
Heb je stekels, ben je zacht, dat maakt voor ons niet uit. 
 
Refrein (2x) 
 
Zelfs de vissen in het water, delen in het feestgewoel. 
En de eendjes, met hun gesnater, wat een leuke beestenboel. 
Laat iedereen maar zingen met zijn eigen stemgeluid. 
Al klinkt het soms een beetje raar, dat maakt voor ons niet uit! 
 
Refrein (3x) 
Welkom, welkom, bij de 3 biggetjes  
kom maar snel naar hier! 
kom maar snel naar hier! 

 
Dikkertje Dap 
 
Dikkertje Dap klom op de trap 
's Morgens vroeg om kwart over zeven 
Om de giraf een klontje te geven 
Dag giraf, zei Dikkertje Dap 
Weet je wel wat ik heb gekregen? 
Rode laarsjes voor de regen 
't Is toch niet waar?, zei de giraf 
Dikkertje, Dikkertje, Dikkertje, Dikkertje, ik sta paf! 
 
O Giraf, zei Dikkertje Dap 
'k Moet je nog veel meer vertellen 
Ik kan al drie letters spellen 
A, B, C, is dat niet knap? 
Ik kan ook al bijna rekenen 
Ik kan mooie poppetjes tekenen 
Lieve deugd, zei de giraf 
Kerel, kerel, kerel, kerel, ik sta paf! 
 



 4 

Zeg giraf, zei Dikkertje Dap 
Mag ik niet eens even bij je 
Stiekem van je nek afglijden? 
Zo maar eventjes voor de grap 
Denk je dat de grond van Artis 
Als ik neerkom heel erg hard is? 
Stap maar op, zei de giraf 
Stap maar op en glij maar af! 
 
Dikkertje Dap klom van de trap 
Met een griezelige grote stap 
Op de nek van de giraf 
Zette Dikkertje Dap zich af 
Roetsj daar gleed hij met een vaart 
Tot aan het kwastje van de staart (boem auw!) 
Dag Giraf, zei Dikkertje Dap 
Morgen kom ik toch weer hier met de trap! 

 
Een Nederlandse Amerikaan 
 
Een Nederlandse Amerikaan 
Die zie je al van verre staan 
Een Nederlandse Amerikaan 
Die zie je al van verre staan 
 
Refrein: 

En van voor naar achter  
van links naar rechts 
(4x) 

 
Zijn buik lijkt wel een luchtballon 
ik wou dat ik er mee vliegen kon 
 
Zijn neus lijkt wel een stopcontact 
Ik wou dat ik er een stekker voor had 
 
Zijn das lijkt wel een ratelslang 
die is wel zeven meter lang 
 
Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop 
er zit zowat geen haar meer op 
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Zijn hemd lijkt wel een krentenkoek 
het hangt een meter uit zijn broek 
 
Zijn hand lijkt wel een worstpakket  
net zo rood en net zo vet 
 
Want iemand met een goed verstand 
doet zoiets niet in Nederland 

 
Goede tijden, slechte tijden 
 
De tijd van onbezorgdheid is voorbij, 
vandaag begint de lange weg naar morgen. 
De dromen komen als een vlinder vrij, 
niet langer in geborgenheid verborgen 
 
Refrein: 

Goede tijden, slechte tijden, 
een dag die als een nacht verschijnt. 
Goede tijden, slechte tijden, 
liefde leidt je tot het eind. 
Goede tijden, slechte tijden, 
nee, het leven spaart je niet. 
Goede tijden, slechte tijden, 
soms geluk en soms verdriet 

 
Het ideaal komt langzaam dichterbij, 
maar spat uiteen zodra je het wil vangen. 
De nieuwe kansen maken je weer blij 
nooit komt er ooit een eind aan dat verlangen. 
 
Refrein 
 
Tegenslag werpt schaduw op geluk. 
Maar je weet: het allerbeste zal nog komen. 
Je moed en je vertrouwen gaan niet stuk. 
Het leven kan net lijken op je dromen. 
 
Refrein 
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Hakuna Matata 
 
Timon: Hakuna matata, allé, ge hebt het of niet 
Pumba: Hakuna matata, ‘t is maar hoe ge ‘t ziet!! 
Timon: Ge hebt geen zorgen, zorg maar dat je geniet. 
Samen: ‘T is een theorie, filosofie 
Hakuna matata 
 
Timon: Want, toen hij nog aan zwijntje was. 
Pumba: Toen ik nog een zwijntje was 
Timon: Heel schoon 
Pumba: Dank u 
Timon: Hij vond dat z'n geur niet zo'n charme bezat 
Iedereen liep weg als hij zijn eten op had 
Pumba: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind 
Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind! 
Wat schaamde ik mij 
Nee, ik was echt niet blij 
maar men zag m'n leek niet 
telkens als ik een schee..  
Timon: pumba, er zijn kinderen bij  
Pumba: oh, pardon 
 
Samen: Hakuna matata 
ach ge hebt ‘t of niet 
hakuna matata, ‘t is maar hoe ge ‘t ziet 
Simba: je hebt geen zorgen, zorg maar dat je geniet 
Timon & Simba: t’is een theorie 
Pumba: filosofie 
Samen: hakuna matata 
 
hakuna matata (3x) 
hakuna 
 
Simba: je hebt geen zorgen, zorg maar dat je geniet 
Samen: t’is een theorie, filosofie 
 
hakuna matata (6x) 
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Heb je even voor mij 
 
Ik kwam jou tegen, oheeoo 
jij was verlegen, oheeoo 
ik loop al dagen, oheeoo 
want ik wil je wat vragen, oheeoo 
 
Refrein: 

Heb je even voor mij 
maak wat tijd voor me vrij 
ieder uur van de dag 
denk ik steeds aan jou lach 
alleen jij maakt me blij 
heb je even voor mij 
maak wat tijd voor me vrij 
zeg me wat ik moet doen  
want ik wacht op die zoen 
kom vanavond bij mij! 
 

Ik zit te dromen, oheeoo 
of jij zult komen, oheeoo 
laat het me weten, oheeoo 
ik kan jou niet vergeten, oheeoo 
 
Refrein 

 
Hertje, hertje help me toch 
 
In het bos daar staat een huisje,  
kijkt een hert naar buiten  
komt een haasje aangelopen  
klopt daar op het deurtje  
hertje. hertje, help mij toch  
anders schiet de jager nog  
haasje, haasje kom maar binnen  
en geef mij een handje 
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Het hondje van de bakker 
 
Het hondje van de bakker die had vies gedaan 
Hij was gaan zwemmen, zonder zwembroekie aan! 
 
Refrein: 

Van je hela, hela, hela, holala, hé 
Hela, hela, hela, holala hé 
Hela, hela, hela, holala, hé 
Hela, hela, hela, holala 

 
 
Toen kwam daar een agent aan, die zei vieze hond 
mag jij wel zwemmen, in je blote kont 
 
Refrein 

 
Hoofd, schouders, knie en teen 
 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen, 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen, 
oren, ogen, puntje van je neus, 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen.  

 
If you’re happy and you know it 
 

If you’re happy and you know it clap your hands (clap, clap) 

If you’re happy and you know it clap your hand (clap, clap) 
If you’re happy and you know it then you surely want to show it 
If you’re happy and you know it clap your hands (clap, clap) 
 
Idem met: 
Stamp your feet 
Snap your fingers 
Slap your knees 
Do al five 
Shout: WE ARE! 
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Ik ben vandaag zo vrolijk 

 
Ik ben vandaag zo vrolijk 
Zo vrolijk, zo vrolijk 
Ik ben behoorlijk vrolijk 
Zo vrolijk was ik nooit 
 
Ik was wel vaker vrolijk 
Heel vrolijk, heel vrolijk 
Maar zo behoorlijk vrolijk 
Was ik tot nu toe nooit 
 
Soms ben ik ongelukkig 
Ontzettend ongelukkig 
Soms ben ik ongelukkig 
Dan sterf ik van verdriet 
 
Soms ben ik wat neurotisch 
Psychotisch en chaotisch 
Labiel en neogotisch 
Maar vandaag dus niet 
 
Vandaag ben ik zo vrolijk 
Zo vrolijk, zo vrolijk 
Ik ben behoorlijk vrolijk 
Zo vrolijk was ik nooit 
 
Soms ben ik ongelukkig 
Ontzettend ongelukkig 
Soms ben ik ongelukkig 
Dan sterf ik van verdriet 
 
Soms ben ik wat neurotisch 
Psychotisch en chaotisch 
Labiel en neogotisch 
Maar vandaag dus niet 
 
Ik ben vandaag zo vrolijk 
Zo vrolijk, zo vrolijk 
Ik ben behoorlijk vrolijk 
Zo vrolijk was ik nooit 
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Ik heb een tante uit Marokko 

 
Ik heb een tante in Marokko en die komt, hiep-hoi, 
ik heb een tante in Marokko en die komt, hiep-hoi, 
ik heb een tante in Marokko, een tante in Marokko, 
een tante in Marokko en die komt, hiep-hoi. 
 
Refrein: 

Zing ik ajai jippie jippie jee, hiep-hoi, 
zing ik ajai jippie jippie jee, hiep-hoi, 
zing ik ajai jippie, aja jippie, 
ajai jippie jippie jee, hiep-hoi. 
 

En ze komt op twee kamelen als ze komt, hobbel-hobbel. 
 
En ze schiet met twee pistolen als ze komt, pief-paf. 
 
En we drinken coca-cola als ze komt, klok-klok. 
 
En we rijgen dan een varken aan het spit, knor-knor. 
 
En wat zullen we lekker smullen als ze komt, mmmm-mmmm 

 
En wat is het voor ons jammer als ze gaat, nou-nou 
 
En wat zullen we haar zoenen als ze gaat, smak-smak 
 
En wat zullen we naar haar zwaaien als ze gaat, daag-daag 
 
En ze gaat dan met het treintje weer naar huis, tuut-tuut. 
 
En dan krijgen we bericht dat ze niet komt, he bah! 
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Ik heb zo waanzinnig gedroomd 
 
Refrein: 

Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd 
Ik was zo mooi-mooi-mooi, 't was echt niet gewoon 
Iedereen riep: Hieperdepiep! 
Daarna werd ik gekust en gekroond 
Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd 
Ik werd met ka-ka-ka-kado's overstroomd 
Iedereen zei: Hou je van mij? 
Wa-waanzinnig, maar heerlijk gedroomd 

 
Eens in het jaar 
Dan droom je zo raar 
Dat je 't niet gauw vergeet 
Zilver en zang 
Een zoen op je wang 
Iedereen wil met je mee 
Bij het ontwaken bedenk je beschroomd 
Niemand vertellen wat ik heb gedroomd 
 
Refrein 
 
Diep in de nacht 
Totaal onverwacht 
Duizelt je hoofd van geluk 
Iedereen lacht 
En alles wordt licht 
Als men een ster voor je plukt 
Bij het ontwaken bedenk je beschroomd 
Niemand vertellen wat ik heb gedroomd 
 
Refrein 
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In de maneschijn 
 
In de maneschijn, in de maneschijn, 
Klom ik op een trapje door het raamkozijn 
Maar je waagt het niet, maar je waagt het niet 
Zo doet een vogel en zo doet een vis 
Zo doet een duizendpoot die schoenenpoetser is.  
En dat is één, en dat is twee,  
En dat is dikke dikke dikke tante Kee 
En dat is recht, en dat is krom 
En zo draaien we het wieltje nog eens om, Rom-bom! 

 
Juffrouw Toos 
 
Refrein: 

Mijn allereerste liefde dat was juffrouw Toos  
Op de kleuterschool de 'Blauwe Blokkendoos'  
Ik had 'n streepje voor, op mij werd zij nooit boos  
Mijn allereerste liefde dat was juffrouw Toos  
 

En als ze zangles gaf, dan zong ik steeds het best  
In al die liedjes was ik dan ook beter dan de rest.  
 
Altijd is Kortjakje ziek  
Midden in de week maar 's zondags niet  
Zondags gaat zij naar de kerk  
Met haar boek vol zilverwerk  
Altijd is Kortjakje ziek  
Midden in de week maar 's zondags niet.  
 
Berend Botje ging uit varen  
Met zijn bootje naar Zuid-Laren  
De weg was recht, de weg was krom  
Nooit kwam Berend Botje weer om.  
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven  
Waar is Berend Botje gebleven?  
Hij is niet hier, hij is niet daar  
Hij is naar Amerika.  
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Op een grote paddestoel,rood met witte stippen  
Zat kabouter Spillebeen  
Heen en weer te wippen  
"Krak" zei toen de paddestoel  
Met een diepe zucht  
Allebei de beentjes..hoepla in de..  
 
Olleke bolleke rebusolleke  
Olleke bolleke knol  
Olleke bolleke rebusolleke  
Olleke bolleke knol.  
 
Refrein  
 
In Den Haag daar woont een graaf  
En zijn zoon heet Jantje  
Als je vraagt "waar woont jouw pa?"  
Wijst hij met z'n handje.  
Met z'n vingertje en z'n duim  
Op z'n hoed draagt hij een pluim  
Aan z'n arm een mandje  
Dag mijn lieve Jantje  
 
Zeg ken jij de mosselman, de mosselman, de mosselman  
Zeg ken jij de mosselman  
Die woont in Scheveningen  
Ja, ik ken de mosselman,de mosselman, de mosselman  
Ja, ik ken de mosselman  
Die woont in Scheveningen.  
Samen kennen wij de mosselman,de mosselman, de mosselman  
Samen kennen wij de mosselman  
Die woont in Scheveningen  
 
In een groen, groen, groen, groen knolle- knolleland  
Daar zaten twee haasjes heel parmant  
En de 1 die blies de fluite- fluitefluit  
En de anders sloeg de trommel  
Opeens kwam daar een jager jager aan  
En die heeft er een geschoten  
En dat heeft al naar met denken denken kan  
De ander zeer verdroten  
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Refrein(2x)  
Mijn allereerste liefde dat was juffrouw Toos  
Mijn allereerste liefde dat was juffrouw Toos  
Mijn allereerste liefde dat was juffrouw..juffrouw..juffrouw Toos.. 

 
Kabouterdans 
 
Iedereen goed opgelet want dit is je grote kans  
Luister goed naar wat ik zeg, want hier komt de kabouterdans  
Elke jongen kiest nu eerst een kaboutermeisje uit  
Neem haar vast bij de hand en doe een stap vooruit 
 
Refrein: 

Draai een keer in het rond  
Stamp met je voeten op de grond  
Zwaai je armen in de lucht  
Ga nu zitten met een zucht  
Stap nu rond als een gans  
Zo gaat de kabouterdans 

 
Ja dat ging al reuzegoed  
Maar we zijn nog lang niet klaar  
We doen gewoon die dans opnieuw  
Maar twee keer na elkaar 
 
Refrein (2x) 
 
Jullie dansen echt heel mooi  
Ploppertjes, geloof mij maar  
Daarom doen we het nog een keer  
Nu drie keer na elkaar 
 
Refrein (3x) 
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Keesje de Jordaan 
 
Voor de groentewinkel 
Stond Keesje Jordaan 
Zwaaiend sprak hij tot de baas: 
Geef me een banaan 
Maar de baas was juist die dag  
gladweg uitverkocht 
En hij dacht dat onze Kees 
ruzie met hem zocht 
 
Refrein: 

Maar de baas zei: 
Ja, ik heb geen bananen 
Ik heb geen bananen vandaag 
‘k heb radijsjes, hele mooie 
Witte en rooie, maar ja 
Ik heb geen bananen 
Ik heb geen bananen vandaag 

 
Plots vloog er een rode kool 
door de winkelruit 
En er volgde een meloen 
in de baas zijn snuit 
De baas z’n snuit zat vol met sap 
Kees ging voor hem staan 
Lelijke meloenenkop 
Geef me een banaan! 
 
Refrein 
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Lief klein konijntje 
 
Lief klein konijntje heft een vliegje op zijn neus(3x) 
En dat vliegt in het rond 
 
Ooo, lief klein konijntje! (3x) 
Heeft een vliegje op zijn neus 
 
In het Engels:  
Lovely little rabbit has a fly on his nose (3x) 
And it flies all around 
 
O, lovely little rabbit (3x) 
Has a fly on his nose 

 
My bonnie is over the ocean 
 
My Bonnie is over the ocean 
My Bonnie is over the sea 
My Bonnie is over the ocean 
Oh bring back my Bonnie to me 
 
Refrein: 

Bring back, oh bring back 
Oh bring back my Bonnie to me, to me 
Bring back, oh bring back 
Oh bring back my Bonnie to me 

 
Last night as l lay on my pillow 
Last night as l lay on my bed 
Last night as l lay on my pillow 
l dreamed that my Bonnie was dead 
 
Refrein 
 
Dreamed that, oh dreamed that 
Oh dreamed that my Bonnie was dead, was dead 
Dreamed that, oh dreamed that 
Oh dreamed that my Bonnie was dead 
 
Refrein 
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The winds have blown over the ocean 
The winds have blown over the sea 
The winds have blown over the ocean 
And brought back my Bonnie to me 
 
Refrein 
 
Brought back, oh brought back 
Oh brought back my Bonnie to me, to me 
Brought back, oh brought back 
Oh brought back my Bonnie to me 
 
Refrein 

 
Old mac Donald 
 
Old MacDonald had a farm, hia hia hoo 
And on his farm he had some cows, hia hia hoo 
With a moo moo here and a moo moo there 
Here a moo, there a moo, ev'rywhere a moo moo 
Old MacDonald had a farm, hia hia hoo 
 
Idem met: 
Dogs Waf-waf 
Cows moo-moo 
Chicks chick-chick  
Bees bzzz-bzzz 
Ducks quack-quack  
Pigs knor-knor 
Sheep beh-beh  
Ford rattle-rattle 
Cats miauw-miauw  
Fish blub-blub 
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Op een onbewoond eiland 
 
Refrein: 

Op een onbewoond eiland 
loopt niemand voor je neus 
ja je voelt je d’r blij want 
lekker leven is de leus 
geen pietsie pech want je hoeft er niets 
valt er niet van je fiets 
ligt op je luie haidewiets 
drinkt met je billen bloot 
melk uit een kokosnoot 
je wordt van zelluf groot 
op een onbewoond eiland 
zijn alle dagen fijn 
op een onbewoond eiland 
daar zou ik willen zijn 

 
Had vanmorgen al voor dag en dauw 
een punaise in m’n voet 
marmelade op m’n linkermouw 
ei te zacht, ik word nie goed 
en toen ik m’n fiets besteeg 
je raadt het reeds: 
m’n beide banden lek en leeg 
en de tram 
die ik toen nam 
bleef steken in een steeg 
 
Refrein 
 
Moest vanmiddag bij de dokter zijn 
spuitje anti-griep gehaald 
nou die vogel deed me reuze pijn 
en natuurlijk brak de naald 
en toen ik douchen zou 
je raadt het reeds: 
stond ik te krijsen van de kou 
nooit geluk 
de geiser stuk 
je weet al wat ik wou 
 
Refrein 
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Overal waar we heen gaan 

 
Overal waar we heen gaan 
Vragen de mensen 
Wie we zijn 
En waar we naar toe gaan 
Dan vertellen wij 
Wij zijn van scouting  (of iets naar keuze) 
En als ze ons niet horen 
Dan zingen we iets harder! / dan zijn ze doof! 
 
In het Engels: 
every where we go  
people ask us  
who we are  
and where we come from  
then we tell them  
we’re from scouting  
and if they don't hear us  
we sing a little louder / they ARE DEAF! 

 
Oya lélé 
 
Refrein: 

Oya Lele, ik voel me plots weer zo  
oya lele, doe het nog 1 keer zo  
oya Lele, zing met ons mee:oyaa oyee  
 

 
De zomer komt eraan, het maakt niet uit wat je doet, jong en oud dansen door 
de straat 
de zomer komt eraan, iedereen voelt zich goed als de zon uit de kleren gaat 
 
oyeeeee, oya Lele 
ik geef je een stiekeme zoen 
oyeeeee, oya Lele  
en niemand die merkt wat we doen  
 
Refrein (2x) 
 
het leven is een feest, elke dag weer een nieuw avontuur als je bij me bent 
het leven is een feest, en mijn hart staat in vuur en in vlam als je mij verwent 
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oyeeeee, oya Lele 
ik geef je een stiekeme zoen 
oyeeeee, oya Lele  
en niemand die merkt wat we doen  
 
Refrein (2x) 
 
oyeeeee, oya lele 
ik geef je een stiekeme zoen 
oyeeeee, oya lele  
en niemand die merkt wat we doen  
 
Refrein (4x)  
OYA lele!!! 

 
Per spoor (kedeng kedeng) 
 
Refrein: 

Kedengkedeng, kedengkedeng, kedengkedeng, kedengkedeng, 
kedengkedeng, kedengkedeng, hoehoe 
Kedengkedeng, kedengkedeng, kedengkedeng, kedengkedeng, 
kedengkedeng, kedengkedeng, hoehoe 

 
E-e-en kilometers spoor schieten onder mij door 
‘k Ben op weg naar jou, want ik ben weg van jou 
Vanochtend vroeg vertrokken in de luwte na de nacht 
En tien minuten op de trein gewacht 
Want die had wat vertraging en mijn God daar baal ik van 
Omdat ik nu tien minuten minder bij je blijven kan 
 
Refrein 
 
Ik zit in een coupe niet roken 2e klas 
Heb de hele bank voor mij alleen 
De controleur komt langs “jongen voeten van de bank” 
Hij vraagt mijn kaart “waar ga je heen” 
Nou ik ga naar mijn lief toe is dit de goeie trein 
Hij zegt “Het staat niet op je kaart 
Maar ik weet waar jij moet zijn” 
 
Refrein 
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De trein raast alsmaar verder van station naar station 
Ik kom op plaatsen waar ik nooit ben geweest 
Er rammelt plots een kar, er roept een juffrouw “koffie, thee” 
Ik heb wel dorst, toch zeg ik “nee” 
Want de trein vermindert vaart terwijl m’n hart steeds sneller gaat 
‘k Kijk uit ‘t raam om te zien of zij daar staat 
 
Refrein 
 
Ik stap uit, kijk om me heen, en even voel ik mij alleen 
En ik zie haar nog niet staan 
Maar van achter een pilaar verschijnt haar lachende gezicht 
Voor mijn gevoel lijkt alles langzamer te gaan 
En ik ren op haar af, zij komt mij tegemoet 
En achter ons vertrekt de trein omdat een trein nou eenmaal verder 
Moet… 
 
Refrein 
 
En ik blijf bij jou slapen, want jij woont bij het spoor 
En ‘s nacht, oelala, gaat ‘t ritme door 
 
Refrein (2x) 

 
Pinda 
 
Pinda liep langs spoorwegbaan 
Daar kwam juist een treintje aan 
Pinda kon niet weg helaas 
Tuut tuut tuut pindakaas 
 
Appel……. zag niet wat hij moes – appelmoes 
Nootje…… zag de trein te laat - nootmuskaat 
Besje……. kreeg een reuzeklap - bessensap 
Eitje……... had niet opgelet - omelet 
Erwtje…… kon niet op de stoep - erwtensoep 
Peertje….. schrok zich rot - perencompote 
Ansje……. kreeg een klap niet mis - ansjovis 
Philip …… wist niet waar hij bleef - Philishave 
Felix…….. schrok zich half dood - kattebrood 
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Pizzahut 

 
Pizzahut de Pizzahut, Kentucky fried chicken en de Pizzahut  
de Pizzahut de Pizzahut, Kentucky fried chicken en de Pizzahut  
 
Mc Donalds, Mc Donalds, Kentucky fried chicken en de Pizzahut,  
Mc Donalds, Mc Donalds, Kentucky fried chicken en de Pizzahut 

 
Pleecomplex 
 
Ik heb toch zo iets geks 
Ik heb een pleecomplex 
Ik hou zo van die geur 
Die teksten op de deur 
 
Zie ik hem openstaan 
Dan moet ik altijd gaan 
Oh doe die deur op slot 
Ik ga eraan kapot 
 
Maar doe de bril omhoog 
Want ik zit ook graag droog 
H‚, ga je mee naar de plee 
Ik zwijmel bij 't idee 

 
Row your boat 
 
Row, row, row your boat  
gently down the stream 
Merrily, merrily, merrily, merrily 
Life is but a dream 

 



 23 

Stil aan de overkant 
 
tis stil aan de overkant (4x) 
 
ik zie je jij daar aan de bar 
je lacht niet dat is zo bizar 
wat is er heb je een probleem 
ik help je er zo over heen 
ik zeg dan kijk naar de mensen hier 
en kijk goed wie heeft nou echt plezier 
want waarom zingt er dan niemand mee 
met de liedjes hier in dit café 
 
tis stil aan de overkant (4x) 
 
vissen doen we elke week 
bij de visclub bij ons uit de streek 
we vissen altijd achter het net 
maar we zingen 
hebben dikke pret 
 
tis stil aan de overkant (4x) 
 
waar je ook bent wat je ook doet 
blijf altijd zingen dan voel je je goed 
maak toch plezier het leven is kort 
zorg dat het nooit stil om je heen wordt 
 
op het sportveld na een zwaar verlies 
dan moet je dat is mijn advies 
je clubje steunen als 1 man 
zodat de winnaar maar niet zingen kan 
 
tis stil aan de overkant (8x) 
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The lion sleeps tonight 
 
In the jungle, the mighty jungle 
The lion sleeps tonight 
In the jungle, the quiet jungle 
The lion sleeps tonight 
 
Near the village, the peaceful village 
The lion sleeps tonight 
Near the village, quiet village 
The lion sleeps tonight 
 
Hush, my darling, don't fear, my darling 
The lion sleeps tonight 
Hush, my darling, don't fear, my darling 
The lion sleeps tonight 

 
Tien kleine tuinkabouters 
 
Eén kleine tuinkabouter voelde zich alleen  
Hij riep z'n negen vrienden en ze gingen samen heen  
 
Tien kleine tuinkabouters liepen door de regen,  
Eén die was niet waterproof, toen waren er nog negen  
Negen kleine tuinkabouters wilden graag wat erven  
Voordat er wat te erven viel, moest er eentje sterven  
Acht kleine tuinkabouters dronken op het leven  
Eén die dronk net iets te veel, toen waren er nog zeven  
Zeven kleine tuinkabouters waren dol op sex  
Maar één die had een heel zwak hart, toen waren er nog zechs  
 
Refrein:  

Allemaal gaan we een keertje dood.  
Dus geef nog een feestje, al sta je rood  
Ga op vakantie, stel nog een daad.  
Want voor je het weet, is het te laat  
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Zes kleine tuinkabouters aan een waterpijp  
Een gaf die pijp aan Maarten, en toen waren er nog vijf  
Vijf kleine tuinkabouters vochten met een stier  
Een die had een rode muts, toen waren er nog vier  
Vier kleine tuinkabouters wedden op een keer  
Wie 't langst zonder adem kon...de winnaar leeft niet meer  
Drie kleine tuinkabouters zwommen in de zee  
Een zeemeermin die werd verliefd en nam er eentje mee  
 
Refrein 
 
Al ben je brandweerman of president  
'n minister of een boer  
Niemand ontkomt er aan....  
Magere Hein ligt op de loer  
 
Twee kleine tuinkabouters liepen samen heen  
De één raakte de ander kwijt, toen was hij weer alleen  
 
Refrein 

 
Tien pond bananen 
 
Tien pond bananen, bananen zijn gezond. 
Adam sloeg Eva op haar blote Kon….stantinopel is een grote stad, 
Adam sloeg Eva op haar blote ga…je mee naar Frankrijk,  
Frankrijk is zo leuk, daar wordt in de bosjes heel wat afgeneu….shoorntjes 
vangen in het hoge riet, 
Adam sloeg Eva op haar bloten Tie… ta tovenaar heeft een lange sik, 
Tussen z’n benen hangt een lange pik…ken is verboden stelen mag ik niet, 
Dit is het einde van ons beschaafde lied! 
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Toemba 
 
Toembah, toembah, toembah, toembah, toembah, toembah, toem-bah 
Schiet ‘m dood met wat lood 
Leg ‘m in een kissie 
Doe er dan wat water bij 
Dan zwemt ie als een vissie 
 
Toembah, toembah, toembah, toembah toembah, toembah toem-bah 
In het bos, in het bos, 
Wonen indianen 
Ze weten niet wat pijlen zijn 
En schieten met bananen 

 
What shall we do with the drunken sailor? 
 
What shall we do with the drunken sailor (3x) 
Early in the morning 
 
Refrein: 

Hurray, up she rises  (3x) 
early in the morning 

 
Put him in the long-boat 'till he's sober 
 
Pull out the plug and wet him all over 
 
Heave him by the leg in a runnin' bowlin' 
 
That's what we do with a drunken sailor 
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Wij gaan op berenjacht 
 
Refrein: 

Wij gaan op berenjacht 
En wij zijn niet bang 
Want we hebben geweren 
En kogels ook 

 
We komen bij een grote boom 
We kunnen er niet onderdoor 
We kunnen er niet overheen 
We kunnen er niet omheen 
We moeten er doorheen 
Zagen (16x) 
 
We komen bij een grote rivier 
Zwem (16x)  
 
We komen bij een groot moeras 
Sop (16x) 
 
We komen bij een heel groot hol 
We kijken in het hol 
We ruiken in het hol 
We voelen in het hol 
We voelen iets zachts 
We voelen iets harigs 
EEN BEER! 
 
Terug door het moeras, sop (7x) 
Door de rivier, zwem (7x) 
Door de boom, zagen (7x) 
Hè hè, wij zijn op berenjacht en wij zijn niet bang 

 
Zigeunermeisje 
 
Er zat een klein zigeunermeisje 
huilend op een steen 
huilend huilend helemaal alleen 
sta op meisjelief en droog je traantjes af 
kies een kindje uit de kring met wie je dansen mag 
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Kampvuur yells 
 
fli - (nazeggen) fli 
flah - flah 
flihflah - flihflah 
flihflahfloh - flihflahfloh 
fiste - Fiste 
cume ladi cumeladi cume ladi fiste - nazeggen 
o naoooooooooooooonone fiste - nazeggen 
ine mine dessa mine oe a poeha de mine – nazeggen 
dessa mine salemine oe a poe a- nazeggen 
bibibliodedodebobo bedidedadewada shedidade tse en toe – nazeggen 
 
Hoe was die?   Goed! 
Hoe was die?   Beter! 
Hoe was die?   KNAL! 
 
B.R.A.V.O. 
Bravo, bravo, bravissimo! 
 
B 
Y 
Z 
Ondergoed 
Bijzonder 
Bijzonder 
BIJZONDERGOED 
 
K.W.A.L.I.T. eitje 
kwali, kwali, kwaliteitje 
 
 
G.O.E.D.Z.O.O. 
Goed zo, goed zo, goed zo zo 
 
K.O.L.O. dubbel S aal 
kolle kolle kolle kolle 
Kolossaal!! 
 
Hap - hap - happerdehap  
Bik - bik - bikkerdebik 
Eet, smakelijk! 
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Alewiejo 
Alewajo 
Alewiejo wajo woef 
Wie de lof, wie de bof,  
wie de boede, wie de pest 
Wie de dan, wie de mark 
Wiede lof bof bof 
Alewiejo 
Alewajo 
Alewiejo wajo woef 
 

Geef me een B, B! 
Geef me nog een B, B! 
Geef me nog een B, B! 
Wat krijg je dan? BBBBBBB (met je vingers over je onderlip) 

 
 
Soep, soep soep, 
Ballen ballen ballen 
Kile kile kile, hé hé hé 
Soep! 
Ballen! 
Kile! 
Hé! 
Soep ballen kile 
Hé Hé Hé! 
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