
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naar de maan  
Gert & Samson 

 

G  Waar gaan we dit jaar naar toe  
De vakantie komt eraan 

S 't Is elk jaar hetzelfde liedje  
Waarheen moeten we gaan 

G In Afrika is het te warm  
En aan de noordpool veel te koud 

S Daarom heeft Gertje gisteren  
een maanraket gebouwd 

 
We gaan naar de maan, we gaan naar de maan 
Als je mee wil, er is plaats genoeg 
We blijven weg tot morgenvroeg 
We gaan naar de maan 
 

S Ik ben hier de eerste stuurman  
en Gert is kapitein 

G We vliegen door de ruimte heen  
De wereld wordt heel klein 

S  Ik vlieg nu zonder handen  
Het is toch altijd rechtdoor 

G Hé Samson, kijk maar voor je  
want daar komt een meteoor 

 
G De maan ligt nu heel groot voor ons  

We zijn er zo dichtbij 
S Nog honderd meter vliegen  

En dan landen wij 
 
 
 



 
G Samson, word eens wakker, slaapkop  

Tijd om op te staan 
S Ik lig hier in mijn mandje  

En ik sta niet op de maan 
G Nee, dit is de aarde hier  

Dat is toch heel gewoon 
S Ik was een astronaut vannacht  

En ik had een mooie droom 
 

 
 

 
 
 

 

 



Kalfort Zingt (Champs Elysees) 
Joe Dassin 

 
De maandag van de kerremis  
- Ik weet dat het ne werkdag is -  
Verzamelt ieder op het plein  
Dan moette ‘ier zijn  
 
Daar ergens in de Puurse rand  
In ’t schoonste plekje van ons land  
Ge zit daar echt op aa gemak 
’t Is weer vollen bak 
 
Slaagt ‘t vat naa maar aan  
Gaan met die banaan  
Geen geklaag, geen gemor  
Zing die kelen naa maa schor  
Puurs en Liezel’ (of ander Puurs-Sint-Amands-dorpen) 
die doen mee  
Gèf ons nen tournee  
 
Giél Puus sta weer op zijne kop  
Het feesten haad ‘ier nooit nie op  
Van zingen weurre ‘k nooit nie muug  
Zelfs tot morgenvruug  
 
Christoff, de Kreuners en Clouseau  
Will Tura, Slons en Adamo  
Passeren strakskes hier verniet 
Met een passend lied  
 

 
 

 



Bohemian Rhapsody 
Queen 

 

Is this the real life? 
Is this just fantasy? 
Caught in a landslide 
No escape from reality 
Open your eyes 
Look up to the skies and see 
I'm just a poor boy, I need no sympathy 
Because I'm easy come, easy go 
A little high, little low 
Anyway the wind blows, doesn't really matter to me, to me 
 
Mama, just killed a man 
Put a gun against his head 
Pulled my trigger, now he's dead 
Mama, life had just begun 
But now I've gone and thrown it all away 
Mama, ooh 
Didn't mean to make you cry 
If I'm not back again this time tomorrow 
Carry on, carry on, as if nothing really matters 
 
Too late, my time has come 
Sends shivers down my spine 
Body's aching all the time 
Goodbye everybody I've got to go 
Gotta leave you all behind and face the truth 
Mama, ooh (anyway the wind blows) 
I don't want to die 
I sometimes wish I'd never been born at all 
 



I see a little silhouetto of a man 
Scaramouch, scaramouch will you do the fandango 
Thunderbolt and lightning very very frightening me 
Gallileo, Gallileo 
Gallileo, Gallileo 
Gallileo Figaro, magnifico 
 
I'm just a poor boy and nobody loves me 
He's just a poor boy from a poor family 
Spare him his life from this monstrosity 
 
Easy come easy go, will you let me go 
Bismillah! No we will not let you go, let him go 
Bismillah! We will not let you go, let him go 
Bismillah! We will not let you go, let me go 
Will not let you go, let me go (never) 
Never, never, never, never, never let me go 
No, no, no, no, no, no, no 
Oh mama mia, mama mia, mama mia let me go 
Beelzebub has a devil put aside for me 
For me 
For me 
 
So you think you can stone me and spit in my eye 
So you think you can love me and leave me to die 
Oh, baby, can't do this to me, baby 
Just gotta get out, just gotta get right outta here 
 
Ooh yeah, ooh yeah 
Nothing really matters 
Anyone can see 
Nothing really matters nothing really matters to me 
 
Anyway the wind blows 
 



’t Is weer voorbij die mooie zomer  
Gerard Cox 

 
Na nana nana... 
 
Je hebt er maandenlang naar uitgekeken  
De koude winter wou maar eerst niet om  
Traag en langzaam kropen langs de weken  
Maar eindelijk, daar was ie toch: de zon  
 
De nachten kort, de dagen lang  
De ochtend vol van vogelzang  
Het scherpe, hoge zoemen van een mug 
 
Dan denk je: Ha, daar is ie dan 
Dit wordt minstens de zomer van een eeuw  
Maar lieve mensen, oh wat gaat dat vlug  
 
't Is weer voorbij die mooie zomer  
Die zomer die begon zo wat in mei  
Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen  
Maar voor je 't weet is heel die zomer  
Al weer lang voorbij  
 
De wereld was toen vol van licht en leven 
Van haringgeur vermengd met zonnebrand 
Een parasol om 't felle licht te zeven  
En in je kleren schuurde zacht het zand 
 
 
 
 
 



 
We speelde golf en jeu de boules  
We zonden zalig in een stoel  
We dreven met een vlot op de rivier 
We werden weken lang verwend  
Maar ach aan alles komt een end  
Nu zit ik met mijn dia's in de regen hier  
 
Refrein 
 
Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen  
'k Heb 's nachts al lang weer m'n pyama aan  
Dan had je eens in juli moeten komen  
Toen sliepen we 's nachts buiten op het strand  
 
En 's morgens vissen in de zon  
En zwemmen zover als je kon  
We voeren met een boot een eind op zee  
 
't Is jammer dat het over ging  
't Is allemaal herinnering  
Daar doen we dan de hele winter maar weer mee  
 

 
 

 



Dit is de allereerste keer 
Rita Deneve 

 

Dit is de allereerste keer 
dat ik de liefde tegenkwam 
Jij kuste mij en ‘k was verloren 
nu staat mijn hart in vuur en vlam 
 
Dit is de allereerste keer 
dat ik ontdek hoe liefde smaakt 
‘k Ben in jouw strikken nu gevangen 
voor ik het wist was het te laat 
 
Jij kwam in mijn leven 
zo onverwacht 
Jij lachte maar even 
Ik had nooit gedacht 
dat jouw tovermacht 
mij zo een schok zou kunnen geven 
 
Dit is de allereerste keer 
‘k Was nooit verliefd zoals op jou 
Ik loop al wakende te dromen 
omdat ik zoveel van je hou 
 
Jij kwam in mijn leven 
zo onverwacht 
Jij lachte maar even 
Ik had nooit gedacht 
dat jouw tovermacht 
mij zo een schok zou kunnen geven 

 

 

 

 



Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben 
Guus Meeuwis 

 

Mijn lieve god hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet  
Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien  
Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht  
maar ik denk nu wat is het goed  
Meesterlijk en aardig bovendien  
 
En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben  
Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken  
Omdat ik steeds ben blijven dromen  
Dat het toch zover zou komen  
Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben  
 
Want het was zeven jaar geleden, al een half jaar voorbij  
Dat is verdomd een hele tijd  
We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij  
We scheidden maar ik raakte je niet kwijt  
 
Nu je vraagt of ik je na al die jaren onmiddellijk heb herkent  
Of ik soms nog wel eens aan je heb gedacht  
Wat dacht jij dan, dat je een ander bent geworden dan je bent  
In een nacht  
 
Natuurlijk zijn wij in die jaren onze eigen weg gegaan  
Met anderen in ons hart en in ons huis  
Maar nu ik je weer gevonden heb laat ik je niet meer gaan  
Wij komen samen uit en samen thuis  
 

 

 

 

 

 

 



Mooi weer vandaag 
Bart Kaell 

 

Ik wil vandaag mijn tijd verdromen 
'k Zit in de schaduw van de bomen 
Laat de wereld zonder mij maar draaien, heel traag 
'k Wil geen zorgen aan mijn kop vandaag. 
 
Mooi weer vandaag 
Ik doe alles vandaag liever traag 
Mooi weer vandaag 
Nee geen files, geen stress in mijn maag 
Laat de zon nu vrolijk schijnen 
Want dat heb ik toch zo graag vandaag 
Mooi weer vandaag 
Nee vandaag geen gezeur en geklaag 
 
'k Laat me vandaag door niemand storen 
Ik wil geen slecht bericht meer horen 
en de wereld zal wel verder draaien, vandaag 
want ik hou het vandaag liever traag 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Hoop doet leven 
Will Tura 

 

De eerste schreeuw, er is een baby geboren 
Een moeder die kreunt, en huilt en lacht 
Hij is zo klein, haar kind, het leven begint 
De baby groeit zo snel, hij is zo knap 
Kijk mama kijk, z'n eerste stap 
Hij kijkt iedereen met grote ogen aan 
Die rond hem staan 
 
Er straalt hoop, hoop om te leven 
In de ogen van ieder kind 
Zonder hoop kan je niet leven 
Maar je staat ook niet alleen 
Er staan vrienden en familie om je heen 
 
Hij wordt de nieuwe drummer van de band 
Deze jongen barstend van talent 
Hij droomt van een ster die straalt aan 't firmament 
Hij weet wat hij wil en hij werkt zo fel 
Laat hem maar doen, hij komt er wel 
Maar hij wil zo veel en hij leeft zo vreselijk snel 
En hij zingt: 
 
Ik stel hoop, hoop in het leven 
Ik wil zo zoveel gaan doen 
Zonder hoop… 
 

 
 
 

 

 



Vlaanderen mijn land  
#likeme 

 

Uit de tijd geworpen, vergeten paradijs  
Van duizend kleine dorpen, onder wolken, grauw en grijs  
Met donkergroene heuvels, vervagend in de lucht  
Soms wondermooi beschilderd, met een witte duivenvlucht  
En nergens valt de regen zo mals en ruisend neer  
En nergens gaat de wind zo liefdevol, zo zacht tekeer  
Hij krijgt de vrije ruimte, want als een open hand  
Zacht golvend als water, is Vlaanderen, m'n land  
 
Luisterend naar de regen, die zachtjes nederdaalt  
Luisterend naar de nacht, die weer de dag heeft ingehaald  
Word ik een kuil vol dromen, verglijdend langs de tijd  
Ik hoor rivieren stromen en zingen van tederheid  
Want, golvend als het water ligt mijn land aan de zee  
Zij neemt papieren bootjes, al dansend, met zich mee  
Die ik, als kind, liet varen, beladen met een droom  
Maar die niet weer terugkwamen, zij bleven enkel droom  
 
En nergens valt de regen zo mals en ruisend neer  
En nergens gaat de wind zo liefdevol, zo zacht tekeer  
Hij krijgt de vrije ruimte, want als een open hand  
Zacht golvend als water, is Vlaanderen, m'n land  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Diep  
Get Ready 

 
M'n liefde voor jouw is diep zo diep 
M'n liefde voor jouw is diep zo diep 
Dieper zoveel dieper, dieper dan de diepste zee 
 
Loop me niet voorbij met je neus in de wind 
Ga je naar hem toe 
Je kijkt niet eens naar mij, jij bent ziende blind 
Wat wil je dat ik doe? 
Moet op mijn knieën geef me nou wat aandacht 
Zeg me dan wat ik moet doen (wat ik moet doen) 
 
M'n liefde voor jouw is diep zo diep 
Dieper dan de diepste zee 
M'n liefde voor jouw is diep zo diep 
Wilder dan de wildste, dieper dan de diepste zee. 
 
Doe niet zo brutaal, ik ben ten einde raad 
Ik weet niet waar naartoe. 
Spreek ik dan een taal die je niet verstaat 
Wat wil je dat ik doe? 
Moet op mijn knieën geef me nou wat aandacht 
Zeg me dan wat ik moet doen (wat ik moet doen) 
 

 
 
 

 

 

 
 



Allemaal 
Wim Soetaer 

 

Veel te vaak gezworven  
in het holst van de nacht 
Mezelf te vaak bedrogen 
te veel afgewacht 
 
Maar genoeg is genoeg 
Dit wil ik niet meer 
Dit wordt voor ons 
de ommekeer 
 
Overal gekeken 
en overal gezocht 
Alles vergeleken 
en alles terug verkocht 
 
Maar genoeg is genoeg 
Dit wil ik niet meer 
Dit wordt voor ons 
de ommekeer 
 
We gaan dansen in de zon 
Baden in het licht 
Ja, we omarmen het leven 
met een lach op ons gezicht 
We komen samen 
in hetzelfde verhaal 
En genieten van het leven 
Allemaal 

Eindelijk de wereld 
waarvan ik heb gedroomd 
Eindelijk, die eindeloze 
strijd die wordt beloond 
 
En ik zie het nu weer 
Alles komt goed 
We gaan een gouden tijd 
tegemoet 
 
Refrein 

 
Dit is de dag 
Dit is het moment 
Waar iedereen zich in herkent 
 
Dit is het vuur 
dat in ons brandt 
 
Refrein 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Thuis  
Sonny Vandeputte & Stefanie de Meulemeester 

 
Je bent thuis 
We zijn blij dat je hier kan zijn 
Goede raad van iedereen 
Warme armen om je heen 
 
Je bent thuis 
Er is geen betere plek voor jou 
Alles past hier in elkaar 
Nergens beter dan thuis 

 
 
 

 
 
 
 



Medley Eddy Wally  
Eddy Wally 

 
Chérie, chérie 
Dans met mij de tango d'amore 
Chérie, chérie 
Want we zijn voor elkander geboren 
Chérie, chérie 
Blijf bij mij de hele nacht 
Chérie, oh mijn chérie 
Slechts op jou heb ik gewacht 
 
Ik spring uit een vliegmachine 
Alleen maar om jou te zien 
Om jou te behagen, durf ik alles wagen 
En zweef ik het luchtruim door 
Dan hoor ik een engelenkoor 
Dat zingt heel spontaan 
Laat Eddy maar gaan, die komt heus wel aan. 
 
Als marktkramer ben ik geboren 
Als marktkramer blijf ik bestaan 
En als ik mijn stem maar laat horen 
Dan komen de mensen aan mijn kraam 
Als marktkramer ben ik geboren 
Als marktkramer blijf ik bestaan 
M'n hart zal voor altijd behoren 
Aan de mensen, de markt en mijn kraam 
 

 
 
 
 



Onze Maria (Santa Maria) 
Roland Kaiser 

 

Umdada, umdada, umdada, uh ah 
Umdada, umdada, umdada, uh ah 
Umdada, umdada, umdada, uh ah 
Umdada, umdada, umdada, uh ah 
 
Onze Maria 
In de kerk van Kalfort aanbeden 
Uit de beste houtsoort gesneden 
Ons Lief Vrouwke dat mirakels brengt 
 
Onze Maria 
Door de eeuwen heen steeds geprezen 
Zij doet onze ogen genezen 
Tussen molen, viskraam en schiettent 
 
Zij zit diep in ons hart 
De hoogste koningin in ons leven 
Gevels met ‘t beeldje in 
Waar men gaat langs Kalfortse wegen 
Brand maar een kaarsje, Onze Maria (Maria) 
Ja, brand een kaarsje, Onze Maria (Maria) 
Kom maar op bedevaart 
 
Umdada, umdada, umdada, uh ah 
Umdada, umdada, umdada, uh ah 
 
 
 
 
 



 
Onze Maria 
In de kerk van Kalfort aanbeden 
Uit de beste houtsoort gesneden 
Ons Lief Vrouwke dat mirakels brengt 
 
Onze Maria 
Door de eeuwen heen steeds geprezen 
Zij doet onze ogen genezen 
Tussen molen, viskraam en schiettent 
 
Elk jaar in de ‘proces’ 
Wordt zij door ons op handen gedragen 
Daarvoor zijn wij op zoek 
Naar acht schoon bereidwillige maagden 
Brand maar een kaarsje, Onze Maria (Maria) 
Ja, brand een kaarsje, Onze Maria (Maria) 
Zo’n mirakel vindt nooit plaats 
 

Umdada, umdada, umdada, uh ah 
Umdada, umdada, umdada, uh ah 
Umdada, umdada, umdada, uh ah 
Umdada, umdada, umdada, uh ah 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Ik schreeuw het van de daken 
Toast 

 

Twee uur 's nachts, ik kan niet slapen  
Ik denk heel veel aan jou  
We konden 't toch uitpraten  
Kwam jij maar weer heel gauw  
Nu zijn de nachten koud en kil  
Zonder jou aan m'n zij  
Weet dat ik jou nog altijd wil  
Kom jij maar weer bij mij  
 
Want, ik schreeuw 't van de daken  
Dat ik jou zo graag zie  
'k Zal 't proberen goed te maken  
'k Hoop dat jij me nog wil  
Want, ik schreeuw 't van de daken  
Zonder jou heb ik geen doen  
M'n hele wereld is bevroren  
Zo onmenselijk koel  
 
Ik lig naar 't plafond te staren  
Tel de stenen in de muur  
De tijd dat we samen waren.  
Was van veel te korte duur  
Ik mis 't voelen van je adem  
Jouw blik, die zo dikwijls naar me keek  
Ik zou je willen verleiden  
Zoals jij dat met me deed  
 
 

 
 



Kleine café aan de haven  
Vader Abraham 

 
De avondzon valt over straten en pleinen 
De gouden zon zakt in de stad 
En mensen die moe in hun huizen verdwijnen 
Ze hebben de dag weer gehad 
De neonreclame die knipoogt langs ramen 
Het motregent zachtjes op straat 
De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek 
Uit een deur die nog wijd openstaat 
  

Daar in dat kleine café aan de haven 
Daar zijn de mensen gelijk en tevree 
Daar in dat kleine café aan de haven 
Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee 
  

De toog is van koper, toch ligt er geen loper 
De voetbalclub hangt aan de muur  
De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox  
Een pilsje dat is-t-er niet duur 
Een mens is daar mens, rijk of arm, 't is daar warm  
Geen monsieur of madam maar WC  
Maar 't glas is gespoeld in 't helderste water  
Ja 't is daar een heel goed café 
  

De wereldproblemen die zijn tussen twee  
glazen bier opgelost voor altijd  
Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening  
Of je staat in 't krijt 
Het enige wat je aan eten kunt krijgen  
Dat is daar 'n hardgekookt ei  
De mensen die zijn daar gelukkig gewoon  
Ja de mensen die zijn daar nog blij 

 



Onze bok is dood  
An Pierlé & Guido Belcanto 

 

En onzen bok is dood 
Hij had maar ene p(kl)oot 
En ge hebt er twee vandoen 
Om tjoekketjoek te doen. 
En onzen bok is dood 
Hij had maar ene p(kl)oot 
En ge hebt er twee vandoen 
Om tjoekketjoek te doen 
 
Onzen bok stond oep de wei 
En dat biest, dat was er geerne bij 
Als tussen hem en zijn madam 
Onze pa ontdekken kwam 
Maar als bleek dat daane pij 
‘t Verkierd hekken opendee 
Vond den bok da ni zoe tof 
Want de stier stond op den hof 
 
Daane stier, daa was jaloers 
Want die geit, dat was zijn poes 
Der kwam doemp uit zijne neus 
En de bok dacht: 't is hier serieus 
En hij sleeg met ene stoot 
Al het vel van zijne poot 
En hij dacht: 't is hier gedaan 
Zonder poot kan 'k beter gaan 
 
 

 
 
 
 



Eeuwige dromers 
Willy Sommers 

 
Oh ik beloof dat ik zing 
Als er weer een dag begint 
Ik wek je en je rolt mijn armen in 
Dan zeg jij het is tijd en het dromen is voorbij 
We komen uit ons bed met tegenzin 
 
Dans met mij m'n lief vergeet niet alsjeblieft 
Wij zijn eeuwige dromers en voor altijd verliefd 
 
Nee ik ben geen Don Juan 
Ben een doodgewone man 
Die geniet van jou op elk moment 
Geen fortuin geen paleis maar met jou hier dicht bij 
mij ben ik zo veel rijker dan ik denk 
 
Dans met mij m'n lief vergeet niet alsjeblieft 
Wij zijn eeuwige dromers en voor altijd zo zalig 
verliefd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Daydream believer 
The Monkees 

 
Oh, I could hide 'neath the wings 
Of the bluebird as she sings 
The six-o'clock alarm would never ring 
But six rings and I rise 
Wipe the sleep out of my eyes 
The shaving razor's cold and it stings 
 
Cheer up sleepy Jean 
Oh, what can it mean to a 
Daydream believer and a 
Homecoming queen 
 
You once thought of me 
As a white knight on his steed 
Now you know how happy I can be 
Oh, our good time starts and ends 
Without all I want to spend 
But how much, baby, do we really need? 
 
Cheer up sleepy Jean 
Oh, what can it mean to a 
Daydream believer and a 
Homecoming queen? 
 

 
 
 

 

 



M’n blauwe geschelpte 
De Strangers 

 

'k Zit als duif... ge meuget wete 
Oep het kot van mottige Pier 
Mor na zennek wijd verslete 
En ik vlieg bekan nimier 
In den tijd dee'k nieks as reize 
Nor Quiévrain of nor Poitiers 
Vielik soemtijds in de prijze 
Wette wa de Pier dan zei 
 
O mijnen blauwe geschelpte 
Gij ze m'n lievelingsduif 
O mijnen blauwe geschelpte 
Ge ligt in de bovenste schuif 
Ge ze gij begot 
De crack van m’n kot 
 
'k Had oep 't duivekot e liefke 
't Was e vinnig en e knap 
Mor ik moest soems oep 'n diefke 
Spele oep het weduwschap 
En dan vloogek veur te winne 
Ik wou bij me liefke zijn 
Kwammek dan as eerste binne 
Dan was 't duivekot te klein 
 
Na zen 'k oud en 'k zen verslete 
Da valt veur 'n duif ni mee 
Alleman is mij vergete 
D'r is niemand die nog zee 
 

 



Waar is mijn vleeskroket  
Yves Segers 

 
Ik sta elke dag paraat  
Als het frietkot opengaat 
Ja dan ben ik weer de eerste in de rij 
Ook al zijn ze niet gezond 
Wordt m'n buikske stevig rond 
Ze maken me gelukkig en zo blij 
En thuis voor de tv 
Beginne kik ermee 
Geniet ik van het eetfestijn 
Maar dan word ik soms 
Want dan merk ik plots 
Dat ze iets vergeten zijn 
 
Retteketet waar is m'n vleeskroket 
Ze zijn ze in 't frituur alweer vergeten 
Retteketet waar is m'n vleeskroket 
De frietchinees heeft ze waarschijnlijk zelf gevreten (2x) 
 
M'n vriend zijn curryworst 
Ons ma haar viandel 
Ik vind er zelfs wat mosselen in't zuur 
Den hond nen cervela 
En stoofvlees voor ons va 
Ik wordt er bijna gek van op den duur 
Ik zoek wanhopig rond 
Misschien ligt ze op de grond 
ja dit doet me echt wel pijn 
Dan denk ik godmiljaar ik ben weer de sigaar 
Omdat ze me vergeten zijn 
 
 



Viva la Vida 
Coldplay 

 

I used to rule the world 
Seas would rise when I gave the word 
Now in the morning I sleep alone 
Sweep the streets I used to own 
 
I used to roll the dice 
Feel the fear in my enemies' eyes 
Listen as the crowd would sing 
"Now the old king is dead, long live the king!" 
 
One minute I held the key 
Next the walls were closed on me 
And I discovered that my castle stands 
Upon pillars of salt, and pillars of sand 
 
I hear Jerusalem bells a'ringing 
Roman cavalry choirs are singing 
Be my mirror, my sword and shield 
My missionaries in a foreign field 
For some reason I can't explain 
Once you'd gone it was never 
Never an honest word 
That was when I ruled the world 
 
It was the wicked and wild wind 
Blew down the doors to let me in 
Shattered windows and the sound of drums 
People couldn't believe what I'd become 
 



 
Revolutionaries wait 
For my head on a silver plate 
Just a puppet on a lonely string 
Oh...who would ever wanna be king 
 
I hear Jerusalem bells were ringing 
Roman Cavalry choirs were singing 
Be my mirror, my sword and shield 
My missionaries in a foreign field 
For some reason I can't explain 
I know St. Peter won't call my name 
Never an honest word 
But that was when I ruled the world 
 
Whoaaa 
 
(Whoa) hear Jerusalem bells were ringing 
(Whoa) roman Cavalry choirs were singing 
(Whoa) be my mirror, my sword and shield 
(Whoa) my missionaries in a foreign field 
(Whoa) for some reason I can't explain 
(Whoa) I know St. Peter won't call my name 
Never an honest word 
But that was when I ruled the world 
 
Oooh ooooh oooh ooooh 

 
 
 
 
 
 
 

 



Toverdrank  
An Pierlé & Guido Belcanto 

 

Lavendel, honing, een zoen die naar de lente smaakt 
Van deze dingen is mijn toverdrank gemaakt 
Ik reed de stad in in m'n zilv'ren Cadillac 
Een man op zoek naar avontuur en onderdak 
Zij zag mijn Cadillac en zei met zachte dwang 
Ga met me mee en 'k geef je van mijn toverdrank 
Oo-ooh toverdrank 
 
Lavendel, honing, een zoen die naar de lente smaakt 
Van deze dingen is mijn toverdrank gemaakt 
Stap uit uw Cadillac 
Oh nee, wees maar niet bang 
Ik zal je laten proeven van m’n toverdrank 
Oo-ooh toverdrank 
 
Ik kan niet geloven wat ik met m'n ogen zag 
Ondersteboven was ik van haar zwoele lach 
En in m'n hoofd weerklonk er engelengezang 
Toen ze mij liet proeven van haar zoete toverdrank 
Oo-ooh toverdrank 
 
Toen ik ontwaakte scheen de zon doorheen het raam 
Ik keek naar buiten, zag m'n auto nergens staan 
Zij stal mijn Cadillac, mijn geld en levenslang 
Zal ik blijven smachten naar haar zoete toverdrank 
Oo-ooh toverdrank 
 
Lavendel, honing, een zoen die naar de lente smaakt 
Van deze dingen is mijn toverdrank gemaakt 
Stap uit uw Cadillac 
Oh nee, wees maar niet bang 
Ik zal je laten proeven van mijn toverdrank 
Oo-ooh, Oo-ooh, Oo-ooh, toverdrank 
 



Cowboy Billy  
Sergio 

 
Op een dag in de saloon  
’t Was er weer echt niet te doen 
Ik zag veel cowboys, geen indianen  
Maar allee waar zijn die dan naartoe?  
En ik riep: waar is Winnitoe? (Winnitoe)  
Toen kreeg ‘k ik nen boks van dikke Joe, teroetoetoe  
 
Zeg doe ‘k iets verkeerd? 
En voor ‘k het wist werd ik buiten gepeerd  
Wow, wow  
Toen werd ik kwadio ! 
 
Ik ben cowboy Billy 
Ik ben de vriend van indiaantje Winni TOE 
Toen ik schoot, pif, paf, pof, mijn kogels in het rond 
Toen vielen ze in ’t saloon als vliegen op de grond  
Ik ben cowboy Billy 
Ik ben de vriend van indiaantje Winni TOE 
Ik schoot, pif, paf, pof, mijn kogels in het rond 
Toen vielen ze in ’t saloon als vliegen op de grond  
 
Ik was berucht  (ik was berucht)  
I was the best  (I was the best)  
Ik was de ster van de far west  
I was the man  (I was the man)  
I was a dream  (I was a dream) 
Ook ben de callgirls graag gezien 
Ik vroeg opnieuw: waar is Winnitoe?  
Die is niet hier? zei dikke Joe, teroetoetoe  
 



 
Zeg, had dat dan gezegd  
Dan was het niet nodig geweest van dat gevecht  
 
Wow, oh  
Wow, oh 
Toen werd ik kwadio  
 
Refrein  
 
Ja ja, die Winnitoe hé  
Als ge hem nodig hebt, dan is hem gaan vliegen hé  
Maar ja, het blijft mijne kameraad zenne  
Want wij hebben samen al iets meegemaakt hé 
Ge moest ne keer weten, ohohohohohoh 
 
Refrein  
 
Hey Billy! 
Ha, Winni  
Amai, waar heb jij gezeten man? 
 
 

 



Dans dj dans  
Peter Van de Veire 

 
Zeg dj, ’t feestje mag nu komen 
Begin van dik genieten en van dromen 
En we gaan we gaan we gaan 
Vanavond door… hey hey hey hey 
 
Ik kan mezelf nog amper bedwingen 
Mijn lijf gaat op en neer, ik moet gaan springen 
En we gaan we gaan we gaan 
Vanavond door… hey hey hey hey 
 
OK, lekkere dieren op de dansvloer 
Het is die tijd van de avond om te zwieren met de 
staart en te dansen als een paard 
Want zo meteen gaan we naar links/ naar rechts/ naar 
voor en weer lekker achteruit... 
 
En alle dj’s gaan naar links, naar links, naar links 
En alle dj’s gaan naar rechts naar rechts naar rechts 
Dan gaan we allemaal naar voor naar voor naar voor 
En met zijn allen waar naar achteren... Te te te 
 
De radio gaat hier ontploffen 
Schiet uit mijn kleren en uit mijn sloffen 
En we gaan we gaan we gaan 
Vanavond door… hey hey hey hey 
 
Mijn microfoon wordt alleen maar groter 
Mijn lijf wordt zotter en idioter 
En we gaan we gaan we gaan 
Vanavond door... 



Medley Paul Severs 
Paul Severs 

 

1 Geen wonder dat ik ween 
Dat ik ween van de pijn 
Nu dat wij in 't leven 
Niet meer samen zijn 
 
Ieder uur zonder jou 
Duurt een eeuwigheid lang 
Het is dus geen wonder 
Dat ik naar jou verlang 
 
Oh oh meisje, kom bij mij 
Oh oh dicht bij mij, zie je niet mijn verdriet 
 

2 Ik ben verliefd op jou 
Alles wil ik jou beloven 
Kon je mij nu maar geloven 
Want ik ben zo verliefd 
Zo ontzettend verliefd 
'k Wil jou meteen  
Voor mij alleen en voor altijd 
 
Ik ben verliefd op jou 
Mijn hart hangt ondersteboven 
Kon je het toch maar geloven 
Mijn hoofd draait als een tol 
En m'n hart is op hol 
Zeg maar niet nee 
'k wil jou alleen en voor altijd 
 

 



 
Dam-dam-dam 
Dam-dam-di-doe-bie-doe-bie- 
Dam-dam-dam 
Dam-dam-di-doe-bie-doe-bie 
 
Zeg eens meisje 
Waar ga jij vanavond heen 
Zeg eens meisje ben je zo alleen 
Zeg eens meisje ik heb een idee 
 
Dam-dam-dam, dam-dam-di-doe-bie-doe-bie 
 
Zeg eens meisje 
Ik weet hier een leuk café 
Zeg eens meisje echt iets voor ons twee 
Zeg eens meisje 
Ik wil met je mee 
 
Dam-dam-dam, dam-dam-di-doe-bie-doe-bie 
 
Ik wil met je meegaan 
Voor jou door het vuur gaan 
Want ik vind je heel apart 
‘k Wil je leren kennen 
Jou eens flink verwennen 
En dat komt uit heel mijn hart 
Kom wees niet verlegen 
Niemand houdt je tegen 
Daarom vraag ik met een lach 
Laten we proberen 
Ons te amuseren 
Elke dag  
 
 



Viva de Romeo’s 
de Romeo’s 

 

We drinken allemaal samen 
We vieren allemaal feest 
We klinken op de zomer 
Wat voorbij is geweest 
Alle mensen komen buiten  
Terrassen zitten weer vol 
De zon die schijnt, muziek in ieder oor 
We trappen weer lol 
 
We zijn er weer bij, we gaan weer totaal los 
Viva De Romeo’s  
We houden van het leven, de liefde en de lust 
We gaan nog niet naar huis tot ieder meisje is gekust 
 
We vergeten onze zorgen  
En het werk, dat is voorbij 
We denken niet aan morgen  
En die traan, das niks voor mij 
De wereld draait en lacht 
Het strand, de zon, de zee 
De nacht begint, 't is tijd, we gaan ervoor 
En zing nu maar mee 
 
Refrein 
 
Het leven is al kort genoeg  
Zeg niet te dikwijls, nee 
We vieren feest tot morgenvroeg  
En iedereen zingt mee 
 



Leef 
Andre Hazes jr 

 

Op een vrijdag in de kroeg 
Ergens in Amsterdam 
Zat aan de bar met een glas een oude wijze man 
Hij zei dat die nog maar een paar dagen had 
Dus pak het leven, pak alles en ga er mee op pad 
 
En hij zei:  
Leef, alsof het je laatste dag is  
Leef, alsof de morgen niet bestaat 
Leef, alsof het nooit echt af is 
En leef, pak alles wat je kan 
 
En ga, a, a, a 
A, a, a, a 
A, a, a, a 
Pak alles wat je kan 
En ga, a, a, a 
A, a, a, a 
Ga, pak alles wat je kan 
 
Hij vertelde dat 'ie zich had gewerkt in het zweet 
Geld verdiend als water 
Maar nooit echt had geleefd 
Z’n vrouw was bij hem weg 
Voor een ander ingeruild 
Af en toe gelachen 
Maar veel te veel gehuild 
 
 

 
 



Sweet Caroline 
Christoff 

 

Was het de zon 
Was het een lentekriebel 
Er was die dag iets niet normaal 
Toen het begon 
Werd het in één klap zomer 
Want er gebeurde iets speciaal 
Jij kwam voorbij, keek naar mij 
'k Voelde jou zo dichtbij 
 
Sweet Caroline 
God, dat was een goed gevoel 
Sweet Caroline 
Jij begrijpt wat ik bedoel 
 
Voel ik me down 
Heb ik één van die dagen 
Dan denk ik even aan jou  
Want sinds die dag 
Begint alles blauw te kleuren 
Want jij verwent me met je lach 
Jij bent van mij, kijk naar mij 
Ik voel jou zo dichtbij 
 
Refrein  
 
 
 

 
 



Vrolijke vrienden 
Bob Davidse 

 

Vrolijke, vrolijke vrienden  
Vrolijke vrienden, dat zijn wij 
Vrolijke, vrolijke vrienden  
Vrolijke vrienden, dat zijn wij  
 

Als wij samen gaan kamperen 
Naar het bos of naar de hei  
Dan klinkt het wel duizend keren  
Vrolijke vrienden dat zijn wij  
 

's Morgens komt de zon ons wekken  
En de vogels zingen blij  
Dan is 't tijd dat wij gaan trekken  
Door de duinen, bos of hei  
 

Twee of drie die koken 't eten  
Brengen lekkere dingen mee  
Er is iets dat wij wel weten 
Wie op kamp is, eet voor twee!  
 

En gaat stil de avond komen,  
Zingen, dansen wij bij 't vuur  
Tot wij in ons tent gaan dromen  
In het late, late uur! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Laat de zon in je hart 
Willy Sommers 

 

Een lach, een groet, een blij gezicht 
Een vogel zwevend naar het licht 
Oh het lijkt zo gewoon  
Maar het is toch een wonder 
Een kind dat lacht en naar je zwaait 
Een fietser die de hoek omdraait 
Oh het lijkt zo gewoon  
Maar het is toch een wonder 
Het leven gaat zo snel voorbij 
Dat geldt voor jou maar ook voor mij… 
 

Oh laat de zon in je hart 
Ze schijnt toch voor iedereen 
Geniet van het leven 
Want het duurt toch maar even 
Oh laat de zon in je hart 
Ze schijnt toch voor iedereen 
Geniet van het leven 
Want het duurt toch maar even 
 

Het strand, de zee, de volle maan 
De hemel waar de sterren staan 
Oh het lijkt zo gewoon  
Maar het is toch een wonder 
En ben je soms niet goed gezind 
Denk aan de glimlach van een kind 
Ja dat maakt je weer blij  
Ja dat maakt je weer vrolijk 
 
 
 



Kalfort Boven 
Raymond Van het Groenewoud 

 

Waar er mossel met friet is 
Waar de flosh weer een rit is  
Waar de kerk naast de rozenkrans staat 
Waar de bloemkool en prei bloeit 
En de Molenbeek traag vloeit 
Waar men helder Kalforts praat 
 
Waar Peer Puus naar een vrouw zocht 
en ons Mie nog een kind kocht 
Waar d’aspergekoningin defileert 
Waar het buikschuiven sport is 
De redoute nog een fort is (was) 
Waar in Twinkelveld de jeugd hard studeert 
 
Kalfort boven 
Waar z’ons Lief Vrouwke nog loven 
Waar eind augustus men kermis viert 
En de driekleur de huizen siert 
 
Kalfort buiten 
Waar de café’s nu laat sluiten 
Kalfort mijn land 
in ons Klein-Brabant 
 
Waar het beekspringen nat is 
en een pint steeds een vat is 
Waar g’in ‘t dorp uw leven riskeert 
Waar een appelkoek warm is 
Ne polis ne gendarm is 
Waar de Temsebaan dicht is gesmeerd 

 
 



 
Waar de Ruët maar ne gracht is 
Zeven uur soms halfacht is 
Waar men ’t edel goud danig prijst 
Waar de Chiro paraat staat 
De processie weer uitgaat 
Een nieuw dorpshuis daar staat  
Waar GroepV laat naar huis gaat 
Eind augustus naar de kermis wijst 
 
Kalfort boven 
Waar z’ons Lief Vrouwke nog loven 
Waar eind augustus men kermis viert 
En de driekleur de huizen siert 
 
Kalfort buiten 
Waar ‘Mille Mos’ eens wou fluiten 
Kalfort mijn land 
Bij die olifant 
 
De Zevensprong, de voetbalploeg 
De vrouwengilde en ’t muziek 
De volleybal 
Het paard in de stal 
De Puurse politiek 
 
Kalfort boven 
Waar z’ons Lief Vrouwke nog loven 
Waar eind augustus men kermis viert 
En de driekleur de huizen siert 
 
Kalfort buiten 
Waarvoor ‘k mijn liefde wil uiten 
Kalfort mijn land 
’t Is daar zo plezant 

 



Ge moogt naar huis gaan 

Urbanus 
 

En ‘Zingt’ is afgelopen, de klus is hier geklaard 
Ik heb vandaag mijn geld, en noch mijn stem gespaard 
Het cultureel gehalte van Kalfort Zingt is nul 
Maar ’t is niet de eerste keer dat g’hier zit voor flauwekul 
Toch bedankt voor het zingen op onze kermis 
Maar kijk es op uw klok, dan weet g’hoe laat dat ’t is 
 
Ge moogt naar huis gaan, vaarwel goodbye 
Ga maar naar huis wuif wuif zwaai zwaai 
Ge moogt naar huis gaan, vaarwel goodbye 
Ga maar naar huis en tot in den draai 
 
Julien - ai, mijne frak - die drinkt gelijk een spons 
Verschoot zich daar nen bult: Oei, daar is ‘die van ons’ 
Hij gebaarde van krommen haas, bestelde nog een pint 
Zijn vrouw die trok nen toot, die was niet goe gezind 
En Julien die panikeerde: Wat gebeurt er nu met mij? 
En weet ge wat zijn vrouw tegen haar Julienke zei: 
 
 
 
 
 
 
Ne krapuleuze kleine had gereden met een bus 
Zo zonder rijbewijs, ik viel van mijne sus 
Reed dan nog met ne moto en dan nog met ne vélo 
Vloog toen nog met ne vlieger en reed met nen auto 
En de molen zat stampe vol… d’er kon niemand nie meer bij 
En weet ge wat de foorman tegen die kleine zei: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


