




       Wij gaan beginnen  

Samson & Gert 

 

wij gaan beginnen  
wij gaan beginnen 
als jullie meedoen allemaal 
dan geven wij jou het signaal 
om te beginnen  
wij gaan beginnen 
 
wij gaan beginnen  
wij gaan beginnen 
dat wordt een feestje zonder meer 
want Gert en Samson zijn er weer 
wij gaan beginnen  
wij gaan beginnen 
 
G: dit is geen dag voor doodgewone dingen 
S: oh nee, het wordt geweldig deze keer 
G: we gaan een bende liedjes voor je zingen 
S: wel acht of negen of nog veel meer 
G: en mochten onze liedjes je bevallen 
S: dan hoef je niet te letten op de klok 
G: dan gaan we lekker swingen met zijn allen 
S: net zo woest en zo wild als op de Samsonrock 
 
refrein 
 
 
 
 



 
G: ik heb vandaag mijn allermooiste pak aan 
de best geklede kerel dat ben ik 
S: ik dacht: ik kleed me meer op mijn gemak aan 
ik ben allang tevreden met mijn strik 
G: wie wil er limonade met een rietje? 
S: wel wacht dan maar tot Gertje het je brengt 
G: we zingen met zijn alle eerst een liedje 
S: er zit meer in een liedje dan je denkt 
S+G+K: tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, 
twee, één 
jij en ik en iedereen 
 
refrein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       Studio  medley  

 

Samsonrock (Samson & Gert) 
 
dit is de Samsonrock, de Samsonrock 
die dansen alle honden in hun hondehok 
de hele buurt danst met ons mee 
alleen de domme katten zeggen: nee 
 
hee - hee 
hoo - hoo 
Fred Kroket -Fred Kroket 
spijkerbed - spijkerbed 
schuiftrompet - schuiftrompet 
bruistablet - bruistablet 
 
dit is de Samsonrock, de Samsonrock 
die dansen alle honden in hun hondehok 
de hele buurt danst met ons mee 
alleen de domme katten zeggen: nee 
 
Piet Piraat  
 
Piet Piraat, Piet Piraat 
Schip ahoy, hoy, hoy 
Dat is jouw kameraad 
Schip ahoy, hoy, hoy 
Met zijn schip de Scheve Schuit 
Vaart hij alle dagen uit 
Piet Piraat, Piet Piraat, Piet Piraat  x2 
 
 
 



 
Rox 
 
Laat zijn motor janken 
Van die stoere klanken 
Gaat mijn hart weer sneller slaan 
 
Laat zijn banden gillen 
Dat is wat wij willen 
Want we gaan er tegen aan 
 
Als er niemand jou nog helpen kan 
Ja, wie is je laatste redding dan 
't is een beest dat op vier wielen staat 
Met een gouden hart van staal 
 
Het is R-O-X 
Alles of niks 
Koning van de baan 
ROX komt eraan 
R-O-X Alles of niks 
R-O-X De ideale mix 
Van schoonheid en kracht 
ROX houdt de wacht 
 
 
Mega Mindy 
 
Ik ben mega mindy, mega mindy, 
ben een echte superheld, 
die elke boef op aarde velt. 
 
Ik ben mega mindy, mega mindy, 
tegen onrecht, tegen kwaad, 
mega mindy staat paraat. 
 
 



 
De Kabouterdans (Kabouter Plop) 
 
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 
 
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 
 
 
Ghostrockers (Ghostrockers) 
 
Gillende gitaren (Ghost Rockers) 
Vingers op de toetsen razendsnel 
Duimen op de snaren (Ghost Rockers) 
Drumgeluiden rechtstreeks uit de hel 
 
‘t is de beste band die je hebt gekend 
Harder dan een woeste wervelwind 
Alle handen hoog hoog hoog 
 
Gillende gitaren (Ghost Rockers) 
Vingers op de toetsen razendsnel 
Duimen op de snaren (Ghost Rockers) 
Drumgeluiden rechtstreeks uit de hel 
 
‘t is de beste band die je hebt gekend 
Harder dan een woeste wervelwind 
Alle handen hoog hoog hoog 



 
Vaar mee  met Wickie (Wickie De Viking) 
 
Daar is Wickie 
Hier is Wickie  
Wickie is de allerslimste Viking die er is  
Want met Wickie, slimme Wickie  
Neemt een Viking zonder moeite elke hindernis  
Hij is een held 
Zonder geweld 
Wickie!  
 
Vaar mee met Wickie  
Over de zeven zeeën, Wickie  
Een viking met ideeën, Wickie  
Gaat voor zijn vrienden door het vuur  
Vaar mee met Wickie  
Naar verre vreemde landen, Wickie  
Naar parelwitte stranden, Wickie  
Ga mee met hem op avontuur  
 
 
Pina Colada (K3) 
 
Pina, pina colada, 
O oh, o oh lambada  
O oh, o oh 
Que nada  
O oh, o oh 
Want ik wil enkel jou.  
 
Pina colada, 
O oh, o oh lambada  
O oh, o oh 
Que nada  
O oh, o oh 
Want ik wil enkel jou 



  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 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



   Liefde is een kaartspel 

Lisa del Bo 

 
Charmes had je bij de vleet 
Brandend wist ik wat je deed 
Maar m’n huid verlangde 
Naar die wilde handen 
Ik was gewoon van streek 
 
Ook al zag ik jou bij and’ren staan 
Ook al ging je met hen aan de haal 
Ik wou en zou je krijgen 
Je aan m’n degen rijgen 
Al speelde ik met vuur 
 
Liefde is een kaartspel met jokers en pokers 
Liefde is een steekspel van geven en nemen 
Liefde is een kaartspel van dames en heren 
Liefde is een kansspel voor winnaars zoals jij 
 
Passie won van tederheid 
Furie van gezelligheid 
Wou je mij verslinden 
Zonder je te binden? 
Mij raak je nooit meer kwijt 
 
Ook al ga je graag je eigen gang 
Jou verlaten maakt me niet meer bang 
Ik wil en zal je krijgen 
Je aan m’n degen rijgen 
Al speel ik nog met vuur 
 



 
Liefde is een kaartspel met jokers en pokers 
Liefde is een steekspel van geven en nemen 
Liefde is een kaartspel van dames en heren 
Liefde is een kansspel voor winnaars zoals jij 
 
Jij en ik, jij of ik 
Jij met die weet-ik-wie, ‘t is genoeg 
Speel je niet, speel je wel? 
Speel je spel, jij bent hartentroef 
 
Liefde is een kaartspel met jokers en pokers 
Liefde is een steekspel van geven en nemen 
Liefde is een kaartspel van dames en heren 
Liefde is een kansspel voor winnaars zoals wij 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      Pappie loop toch niet zo snel 

Herman Van Keeken 

 

De liefde tussen haar en mij leek over 
't Was voor beiden beter dat ik weg zou gaan 
Ik keek nog even om halverwege het station 
'k Zag m'n dochtertje ze vloog achter me aan,  
ze snikte 
 
Pappie loop toch niet zo snel 
Pappie loop toch niet zo snel 
Loop wat zachter, toe 
Want ik ben al zo moe 
Pappie loop toch niet zo snel 
 
Het brak m'n hart dat ik moest vertellen 
Dat haar pappie rende naar de laatste trein 
Maar ze kon niet weten, dat ik ook voorgoed zou gaan 
'n Eindje verder rende zij weer achter mij, ze snikte 
 
Toen ik zo mijn kleine meisje hoorde snikken 
Nam ik haar op mijn arm en ging naar huis terug 
Ik wil opnieuw beginnen met de moeder van m'n kind 
Wat gebeurd is, dat vergeet ik liever vlug, hoe ze snikte 
 
 

 
 

 



   Airhostess   

 Will Tura 

 
‘k Was verliefd op een airhostess 
‘t Was in een DC-6 
Smilend reikte ze mij een lunch  
En een koffie express 
‘k Vroeg haar naam en ook haar adres 
‘k Kreeg een vork en een mes 
Maar daar was een papiertje rond 
Waarop te lezen stond  
 
Maandag negen uur in London 
Dinsdag middernacht in San Francisco stad 
Woensdag landen wij in Hong Kong 
En vandaar naar Las Vegas  
 
‘k Weet dat de liefde geen grenzen kent 
Maar te ver is te ver 
Ook al was ik nog zo verliefd  
 
Op m’n blond’ airhostess 
Op het vliegveld zei ik vaarwel 
Zij nam een Caravelle 
Maar m’n hart vloog al reeds gedwee 
Overal met haar mee  
 
 
 
 
 



 
Maandag negen uur in London 
Dinsdag middernacht in San Francisco stad 
Woensdag landen wij in Hong Kong 
En vandaar naar Las Vegas  
 
‘k Droomde steeds van een airhostess 
Zeven dagen op zes 
‘k Leefde met m’n hoofd in de lucht 
En volgde iedere vlucht 
‘k Stond te zingen op al de bals 
Met een kramp in m’n hals 
Maar m’n hart reisde iedere dag  
Naar een andere stad  
 
Maandag negen uur in London 
Dinsdag middernacht in San Francisco stad 
Woensdag landen wij in Hong Kong 
En vandaar naar Las Vegas 
 
 

 



   Barbie Girl   

 Aqua 

 
Hiya Barbie! Hi Ken! 
Do you want to go for a ride? Sure Ken 
Jump in 
 
I'm a Barbie girl, in a Barbie world 
Life in plastic, it's fantastic 
You can brush my hair, undress me everywhere 
Imagination, life is your creation 
 
Come on Barbie, let's go party! 
 
I'm a Barbie girl, in a Barbie world 
Life in plastic, it's fantastic 
You can brush my hair, undress me everywhere 
Imagination, life is your creation 
 
I'm a blond bimbo girl, in a fantasy world 
Dress me up, make it tight, I'm your dolly 
You're my doll, rock'n'roll, feel the glamor in pink 
Kiss me here, touch me there, hanky panky 
You can touch 
you can play 
if you say "I'm always yours" 
 
Refrein 
 
 
 
 



 
Come on Barbie, let's go party! (Ah ah ah yeah) 
Come on Barbie, let's go party! (Oh oh) 
Come on Barbie, let's go party! (Ah ah ah yeah) 
Come on Barbie, let's go party! (Oh oh) 
 
Make me walk, make me talk, do whatever you please 
I can act like a star, I can beg on my knees 
Come jump in, bimbo friend, let us do it again 
Hit the town, fool around, let's go party 
 
You can touch 
you can play 
If you say "I'm always yours" 
You can touch 
you can play, 
If you say "I'm always yours" 
 
Come on Barbie, let's go party! (Ah ah ah yeah) 
Come on Barbie, let's go party! (Oh oh) 
Come on Barbie, let's go party! (Ah ah ah yeah) 
Come on Barbie, let's go party! (Oh oh) 
 
Refrein x2 
 
Come on Barbie, let's go party! (Ah ah ah yeah) 
Come on Barbie, let's go party! (Oh oh) 
Come on Barbie, let's go party! (Ah ah ah yeah) 
Come on Barbie, let's go party! (Oh oh) 
 
Oh, I'm having so much fun! 
Well Barbie, we are just getting started 
Oh, I love you Ken 

 
 



    Krantenwijk  

Lil’ Kleine 

 

Ik vouw papier, kom niet zeggen dat jij meer vouwt 
Ik doe niet alles goed, maar ik weet zeker jij doet meer fout 
Met Jack op een track en jij weet het, ik ga weer goud 
En m'n stappen vriend, die snap jij niet dus ikke leer jou 
 
Ik ben met BOEF, je bitch wil plakken man 
Links rechts, doe je ding, laat het zakken dan 
Je bent niet serieus, je bent grappig man 
Dit is Alkmaar, en dit is Amsterdam 
Je zusje is m'n fan, vraag je moeder 
Mijn jongens slikken M, voor die dames witte poeder 
20k voor de fit, maar gedraag me als een sloeber 
De jongen is geblessed, heb nu vaker het genoegen 
 
Ik ging slapen met een doezoe, werd wakker met een ton 
En vaak denk ik naar vroeger, ik weet waar het begon 
Nu denk ik aan miljoenen, nee vraag me niet waarom 
Ik ging slapen met een doezoe, werd wakker met een ton 
 
Ik denk aan m'n krantenwijk, terwijl ik langs je rij 
Hier word je angst bereikt, dus je maakt geen kans bij mij 
Je denkt aan m'n krantenwijk, terwijl ik langs je rijd 
Hier word je angst bereikt, dus je maakt geen kans bij mij 
 
 
 
 
 
 



 
Hey, hoe gaat het met je? 
Het is een lange tijd 
Nu doe ik shows in Su en land op Sanderij 
Ik was nooit interessant, nu belangrijk 
Vlucht gemist, het werd een lange reis 
Doe voor mij patat, maar niet voor lange rijst 
Geen lange rij, maar de gastenlijst 
Vijfenvijftig in m'n vaste prijs 
En ik kom in je club, en ze betasten mij, baby 
Je moet niet aan me zitten 
Kom naar m'n crib, we kunnen laag gaan liggen 
Ik was vroeger boos maar kon aardig spitten 
Mis Koevoet, hij zit jaren binnen 
Nu wilt ze zitten aan m'n lijf, maar ben niet gespierd 
Mijn life was geen feest, niet gesierd 
Nu live op je stage, en breng energie 
Moet om drie uur op, kom aan om twee voor drie 
 
Refrein 
 
Twee-twintig op de dash 
Heel m'n leven gaat fast 
Al m'n mannen doen splash 
Bitch, ik wil alleen cash, ey 
Twee-twintig op de dash 
Heel m'n leven gaat fast 
Al m'n mannen doen splash 
 
Refrein 

 
 
 
 



   Gratitude  

Ingeborg 

 

Gratitude before me 
Gratitude behind me 
Gratitude to the left of me 
Gratitude to the right of me 
Gratitude above me 
Gratitude below me 
Gratitude within me 
Gratitude all around me 
 
I'm so gratefull 
I'm so gratefull 
I'm so gratefull 
I'm so gratefull 
I'm so gratefull 
I'm so gratefull 
I'm so gratefull 
I'm so gratefull 
 
 
 

 
 



          Jan Klaassen  

Rob De Nijs 

 
Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins 
Hij marcheerde van Den Helder tot Den Briel 
En hij had geen geld en hij was geen held 
En hij hield niet van het krijgsgeweld 
Maar trompetter was hij wel in hart en ziel 
 
’t Leger sloeg z’n tenten op voor Alkmaar in ’t veld 
Zolang geen vijand zich liet zien was iedereen een held 
De kroeg werd als strategisch punt door ’t hoofdkwartier bezet 
De officieren brulden Jan, kom speel op je trompet 
Ze werden wakker in de goot in de morgen kil en koud 
Maar Jan Klaassen sliep in de armen van de dochter van de schout 
 
De prins sprak op inspectie tot de majoor van de compagnie 
Ik zag hier alle stukken wel van mijn artillerie 
Ja zelfs dat kleine in uw kraag en het blonde in uw bed 
Maar waar zit dat stuk ongeluk van een Jan met z’n trompet 
En niemand die Jan Klaassen zag die bij de stadspoort zat 
En honderd liedjes speelde voor de kinderen van de stad 
 
Jan Klaassen zei vaarwel m’n lief ik zie je volgend jaar 
Wanneer de lente terugkomt dan zijn wij weer bij elkaar 
De winter ging en de zomer kwam, de oorlog was voorbij 
Maar ’t leger is nooit terug gekeerd van de Moker Hei 
Geen mensen die van Jan Klaassen ooit iets teruggevonden heeft 
maar alle kinderen kennen hem, hij is niet dood, hij leeft 
 
En hij had geen geld en hij was geen held 
En hij hield niet van het krijgsgeweld 
Maar trompetter was hij wel in hart en ziel 



  Rue des Bouchers 

Johan Verminnen 

 

As ge Brussel wilt zeen leive 
moede nie vuil geld oeitgeive 
dô es ne côtei wô da g'a nie moe geneire 
goit er nen ôvend passeire 
in de rue des Bouchers (4x) 
 
't es de strôt van de studente 
dei studeire op d'agente 
en dei sout komt van Wemmel en van lôke 
uile slechte reputôse môke 
in de rue des Bouchers (4x) 
 
't es de strôt par excellence 
van d'artiste zonder cense 
da komt rope (zoupe), da komt poeffe 
da komt drinke, da komt stoeffe 
in de rue des Bouchers (4x) 
 
Ge kunt dô vanalles vinne 
Russe macreaux en sardinne 
fritten en moules parquées 
slôge dei Brusseleirs in uile gilei 
in de rue des Bouchers (4x) 
 
 
 
 
 
 



 
 
't Volk gô dô van 't ien in 't ander 
van hée trekt dad is op een ander 
en ze komme mè een giel kudde 
de mense uile zakken oeitschudden 
in de rue des Bouchers (4x) 
 
Dô we'd getapt en gezaupe 
da blaift dô tot 's merges aupe 
en as ze de dui todroeie 
den es den ôn al on't kroeie 
in de rue des Bouchers (4x) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Handen hoog 

Samson & Gert 

 

Soms ben ik stram en stijf 
De spieren in mijn lijf 
Die roepen ai en oei 
En ik wil slapen 
 
Maar als je fit wil zijn 
Heb ik het medicijn 
Mijn wondermiddel  
Mijn geheime wapen 
 
’t Is doodeenvoudig 
Het is kinderspel 
En als je even oefent 
Lukt het wel 
 
Die handen hoog 
Zwaai maar heen en weer 
En schuddegatte met die poep 
Poepiedoepiedoe 
 
Dan die handen laag 
Handen op je knieën 
Schuddegatten met die poep 
Poepiedoepiedoe 
Poepiedoepiedee 
 
 
 
 



 
‘k Was op een dansfestijn 
Maar ’t was er niet zo fijn 
Want niemand die een dansje 
Wou proberen 
 
Ik had een topidee 
Ik riep: Wie doet er mee? 
Ik ken een nieuwe dans 
Die moet je leren 
 
Refrein 
 
Heb je een zware les 
Op je rapport een zes 
En ben je op je boeken 
Uitgekeken 
 
Oh wat een saaie boel 
Kom dan maar van je stoel 
Dan gaan we allemaal 
De klas afbreken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Kindermedley 

 

Klein klein kleutertje 
Wat doet gij in den hof 
Gij plukt er al de bloemekes af 
En maakt het veel te grof 
Mamaake die zal kijven  
Papaake die zal slaan 
Klein klein kleutertje 
Laat al de bloemekes staan 
 
Ikkeltje Kramikkeltje kwam aangelopen 
Ikkeltje Kramikkeltje kwam aangegaan 
Daar kwamen twee paar heren, paar heren, paar heren 
Op mijne wegel (wegel staan) 
 
Opzij, opzij, opzij 
De poppenstoet gaat hier voorbij 
Ze komen recht uit speelgoedland 
Daar zijn ze dansend hand in hand 
En Zwarte Piet marcheert van voor 
Nog zwarter dan een ouwe Moor 
 
Een Zeeuwse boer, een Eskimo 
Roodkapje en Pinokkio 
Een indiaan, een kapitein 
Een Mexicaan en harlekijn 
Een edelvrouw, een nobele heer 
En Mickey Mouse met teddybeer 
 
 
 



 
Altijd is Kortjakje ziek 
Midden in de week maar ’s zondags niet 
’s Zondags gaat hij naar de kerk  
Met een boek vol zilverwerk 
Altijd is Kortjakje ziek 
Midden in de week maar ’s zondags niet 
 
In de maneschijn in de maneschijn 
Klom ik op een trapje naar het raamkozijn 
En je raadt het niet, en je raadt het niet 
Zo doet de vogel en zo doet de vis 
Zo doet de duizendpoot die schoenenpoetser is 
En dat is één, en dat is twee 
En van je dikke dikke dikke tante Kee 
En dat is recht en dat is krom 
En nu draaien wij het wieltje nog eens om 
 
Eén, twee, drie, vier  
Hoedje van, hoedje van 
Eén, twee, drie, vier  
Hoedje van papier 
En als dat hoedje dan niet past 
Zet het in de glazen kast 
Eén, twee, drie, vier  
Hoedje van papier 
 
A ram sam sam, a ram sam sam  
Guli guli guli guli guli ram sam sam  
A ram sam sam, a ram sam sam  
Guli guli guli guli guli ram sam sam  
Aravi, aravi  
Guli guli guli guli guli ram sam sam  
Aravi, aravi  
Guli guli guli guli guli ram sam sam 



 
Schipper mag ik overvaren, ja of neen 
Moet ik dan een cent betalen, ja of neen 
Schipper mag ik overvaren, ja of neen 
Moet ik dan een cent betalen, ja of neen 
 
In het bos daar staat een huisje 
'k Keek eens door het vensterraam 
Kwam een haasje aangelopen 
Klopte aan de deur 
Help mij, help mij, uit de nood 
Want de jager schiet mij dood 
Laat mij in uw huisje klein 
'k Zal u dankbaar zijn 

 

En den boom stond op den berg  
Ali alo 
En den boom stond op den berg  
Ali alo 
En aan den boom daar hing nen tak, ne reuzentak, 
Ne schonen tak, nen hele comfortabelen tak 
Zo nen tak van de boom 
En den boom stond op den berg  
Ali alo 
En den boom stond op den berg  
Ali alo 
 
‘k Zag twee beren broodjes smeren 
Oh dat was een wonder 
‘t Was een wonder boven wonder 
Dat die beren smeren konden 
‘k Stond erbij en ik keek ernaar 
Hi hi hi ha ha ha 
 
 



 
Hallo meneer de Uil, waar brengt u ons naar toe? 
Naar Fabeltjesland? 
Euh, ja, naar Fabeltjesland 
En leest u ons dan voor uit de Fabeltjeskrant? 
Ja, ja, uit de Fabeltjeskrant 
Want daarin staat precies vermeld hoe het met de 
dieren is gesteld 
Echt waar? 
Echt waar 
Echt waar meneer de Uil? 
Mmm 
Want dieren zijn precies als mensen 
Met dezelfde mensen wensen 
En dezelfde mensen streken 
Dat komt allemaal in de krant van Fabeltjesland 
Van Fabeltjesland van Fabeltjesland 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   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 



   Wake me up 

Avicii 

 

Feeling my way through the darkness 
Guided by a beating heart 
I can't tell where the journey will end 
But I know where to start 
They tell me I'm too young to understand 
They say I'm caught up in a dream 
Well life will pass me by if I don't open up my eyes 
Well that's fine by me 
 
So wake me up when it's all over 
When I'm wiser and I'm older 
All this time I was finding myself 
And I didn't know I was lost   x2 
 
I tried carrying the weight of the world 
But I only have two hands 
I hope I get the chance to travel the world 
But I don't have any plans 
I wish that I could stay forever this young 
Not afraid to close my eyes 
Life's a game made for everyone 
And love is the prize 

 
 
 

 



Proud Mary 

Ike & Tina Turner 

 

intro 
You know, every now and then 
I think you might like to hear something from us 
Nice and easy but there's just one thing 
You see, we never ever do nothing nice and easy 
We always do it nice and rough 
So we're going to take the beginning of this song 
And do it easy 
Then we're going to do the finish rough 
This is the way we do 'Proud Mary' 
And we're rolling, rolling, rolling on the river 
Listen to the story 
 
strofe 1 
Left a good job in the city 
Working for the man every night and day 
And I never lost one minute of sleeping 
Worrying 'bout the way that things might have been 
 
refrein 
Big wheel keep on turning 
Proud Mary keep on burning 
And we're rolling, rolling 
Rolling on the river 
 
 
 
 
 



 
 
strofe 2 
Cleaned a lot of plates in Memphis 
I pumped a lot of 'tane down in New Orleans 
But I never saw the good side of the city 
Until I hitched a ride on the riverboat queen 
 
refrein 
strofe 1 
refrein 
strofe 2 
refrein 
 
strofe3 
If you come down to the river 
I bet you going to find some people who live 
And you don't have to worry if you got no money 
People on the river are happy to give 
 
refrein 
 
Rolling, rolling, rolling on the river 
Rolling, rolling, rolling on the river 
Rolling, rolling, rolling on the river 
Rolling, rolling, rolling on the river 

 
 
 
 
 
 
 
 



  Born to be wild  

Steppenwolf 

 
Get your motor runnin' 
Head out on the highway 
Lookin' for adventure 
And whatever comes our way 
Yeah Darlin' go make it happen 
Take the world in a love embrace 
Fire all of your guns at once and 
Explode into space 
 
I like smoke and lightning 
Heavy metal thunder 
Racin' with the wind 
And the feelin' that I'm under 
Yeah Darlin' go make it happen 
Take the world in a love embrace 
Fire all of your guns at once and 
Explode into space 
 
Like a true nature's child 
We were born, born to be wild 
We can climb so high 
I never wanna die 
 
Born to be wild 
Born to be wild 
 
 
 
 



 
 
Get your motor runnin' 
Head out on the highway 
Lookin' for adventure 
And whatever comes our way 
Yeah Darlin' go make it happen 
Take the world in a love embrace 
Fire all of your guns at once and 
Explode into space 
 
Like a true nature's child 
We were born, born to be wild 
We can climb so high 
I never wanna die 
 
Born to be wild 
Born to be wild 
  
 
 

 
 



  Saragossa 

Jimmy Frey 

 

Saragossa, Saragossa dat is de stad van m'n dromen 
Saragossa, Saragossa waar nooit de winter zal komen 
Je zult je hart verliezen in Saragossa 
Voor 't vrije leven kiezen in Saragossa 
Ja, alle wegen leiden naar Saragossa 
Misschien komen we nooit meer terug  
 
'k Ben steeds opzoek naar het groot avontuur  
al voel ik me hier thuis 
Na zoveel jaren wil je wel een keer ver weg van huis, 
oh oh oh 
M'n hart blijft in Vlaanderen, m'n geest sloeg op hol,  
de zilveren vogel wacht 
Het weer zat niet mee, 't was veel te koud aan zee, 
maar dus omlaag  
 
Met kussen en tranen en Sandra's rozen  
zat ik op fluweel 
'k Ben vrijgezel voor zwart en blonde meisjes zo alleen 
Ze noemen me playboy na die ode's aan meisjes  
op pappie nummer twee 
Vijftien jaar Jimmy is voor mij een feest,  
ga met me mee  
 
Saragossa Saragossa Saragossa 
 

 



     Zoutelande 

   Blof & Geike Arnaert 

 

Niets is beter dan met jou de kou trotseren 
Er zijn mensen die naar warme landen emigreren 
Maar we hebben geen geld in onze koude handen 
Dus we gaan maar naar je ouders in Zoutelande, in 
Zoutelande 
 
En dan zitten we hier in het oude strandhuis 
Wat je vertelt houdt me nuchter en warm 
Boven m’n hoofd zie ik de grijze wolken 
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent 
Wij zitten hier in het gammele strandhuis 
Maakte me toch al nooit uit waar we waren 
We verzuipen onszelf in de drank van je vader 
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent 
 
Niets is mooier dan met jou het land doorkruisen 
Op mistroostige plekken je bij me te hebben 
En te zien dat het goed is, ziet dat we bruisen 
En met wodka en met bokking tussen reddingsbanden 
 
 
 
 
 

 
 

 



     It’s great to be a Belgian 

   Mr John 

 

Potverdekke, it’s great to be a Belgian 
I’m not English, I’m not French and I’m not Dutch 
(I’m not Spanish, Portuguese or German) 
I’m a Belgian, so thank you very much! 
 
As I walk along the streets 
With my mayonnaise and frites 
You can tell I’m as happy as can be 
With my Duvel in my hand 
Then you must understand 
I’m a Belgian, so nothing worries me! 
 
Potverdekke, it’s great to be a Belgian 
I’m not English, I’m not French and I’m not Dutch 
(I’m not Irish, Italian or Danish) 
I’m a Belgian, so thank you very much 
 
Without the Belgians there would be no saxophone 
no Tintin, captain Haddock or Poirot 
and you’ll excuse me if I ‘ve missed 
anybody of the list 
These are the only Belgians that I know! 
 
Potverdekke, it’s great to be a Belgian 
I’m not English, I’m not French and I’m not Dutch 
(I’m not Finnish, Austrian or Swedish) 
I’m a Belgian, so thank you very much! 
 
 



 
Potverdekke, it’s great to be a Belgian 
I’m not English, I’m not French and I’m not Dutch 
(I’m not Spanish, Portuguese or German) 
I’m a Belgian, so thank you very much! 
 
Now the English egg and bacon’s not so bad 
Especially since all their cows went mad 
But if they’ve never tasted mussels 
On the Grand Place down in Brussels 
It’s no wonder they’re feeling very sad! 
 
Potverdekke, it’s great to be a Belgian 
I’m not English, I’m not French and I’m not Dutch 
(I’m not Irish, Italian or Danish) 
I’m a Belgian, so thank you very much 
I’m a Belgian, I’m not Irish, I’m not Greek 
 
I don’t drink Guinness or Retsina, I drink Kriek! 
On the Schelde or the Meuse 
You find me drinking Gueuze 
Or Leffe or Chimay or Lambik! 
 
Potverdekke, it’s great to be a Belgian 
I’m not English, I’m not French and I’m not Dutch 
(I’m not Spanish, Portuguese or German) 
I’m a Belgian, so thank you very much 
 
Potverdekke, it’s great to be a Belgian 
I’m not English, I’m not French and I’m not Dutch 
(And me, I’m not a Luxemburger) 
I’m a Belgian, so thank you very much 
 



  Hoe schoon toch dit land 

Melodie: In de stille Kempen 

 

Waar de Scheldedijken de toerist verblijdt 
Duvel en asperges Bourgondiërs verleidt. 
Waar den Puursen toren haar beiaard weerklinkt 
Waar het volk goedlachs over haar dorpjes zingt 
 
Hoe schoon is Klein-Brabant,  
hoe schoon toch dit land 
Het is hier fijn wonen,  
het is hier plezant 
Hoe schoon is Klein-Brabant,  
hoe schoon toch dit land 
Het is hier fijn wonen,  
het is hier plezant 
 
Waar de stoomtrein davert door Puurs-Sint-Amands 
Met ’t veer eens overzetten, Emile schreef in het Frans 
Waar men fietst en wandelt midden in het groen 
Waar het gans ’t jaar Zomert, altijd wat te doen 
 
Neem Oppuurs en Lippelo, Kalfort en Breendonk  
’t schoonste stukske aarde dat Onzen Heer ons schonk 
Liezele en Ruisbroek, Puurs en Sint-Amands 
Wij voelen ons hier goed, ‘t is altijd ambiance 
 
 
 
 
 



Antwaarpe  

De Strangers 

 

De lichtjes op de Schelde  
den beiaard van den toren 
mensen op 'n bank  
en ons Lievrouwke en de Vlaaikesgânk  
de straat waar 'k vroeger katteke spelde  
 
Antwârpe .. gij zé ga veur mij 
toch de stad waar azzek zén geboren  
de Groenpleuts, de Meir, de Keyserlei 
daar hemme kik m'n hart verloren 
Atwârpe waar da 'k ik ook ben  
ik kan nievrans mijnen draai ni vinden 
'k weet het 't is flaa mor ik beken 
bij aa zén 'k thuis en onder vrienden  
 
’n Zeemanskroeg, de dokken  
de Vogelenmart op zondagmorgen 
't Tsjing-tjangsplein 
en Brabo zien van zen fontein  
Ne joenge fluite nor e mokke  
 
 

 
 
 
 
 



  Het Noordzeestrand   

          Jo Vally 

 
Ik heb op zee m'n leven lang gevaren 
M'n vissersdorp ligt aan het Noordzeestrand 
Ik win m'n brood met zwalpen op de baren 
Toch denk ik vaak, m'n rijkdom ligt aan wal 
 
Waar het lied der branding ruist bij dag en nacht 
Waar 't vertrouwde huisje altijd op me wacht 
Waar de meeuwen schreeuwen, boven 't golfgedruis 
Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis 
Waar de klokken luiden 'visser vaar naar huis' 
Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis 
 
Ik voel me klein wanneer de stormen huilen 
Bij donkere nacht belust op zwakke buit 
Maar voor geen geld ter wereld wil ik ruilen 
M'n vrij bestaan als koning op m'n schuit 
 
Waar het lied der branding ruist bij dag en nacht 
Waar 't vertrouwde huisje altijd op me wacht 
Waar de meeuwen schreeuwen, boven 't golfgedruis 
Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis 
Waar de klokken luiden ‘visser vaar naar huis’ 
Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis 
 
Waar de klokken luiden visser vaar naar huis 
Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis 
Daar voel ik me thuis 

 



Als de nacht verdwijnt 

                                   Jan Smit 

 

Ik weet niet meer wat ik doe 
waar moet dat toch nou naar toe 

soms loop ik maar te dromen 
het is een ratjetoe  

 

Mijn leven was naar de maan 
meteen toen ik jou zag staan 

wat mij is overkomen 
kan ik niet langer aan  

 

Als de nacht verdwijnt  
en de zon weer schijnt 

als ik jou zo zie, klinkt een symfonie 
en je weet hoeveel ik van je hou 

heel mijn hart staat open voor jou  (x2) 
 

Een glimlach van jou alleen 
dat houdt me wel op de been 

zo blond met blauwe ogen 
zo zie je d'r maar één  

 

Jij vroeg me toen voor een dans 
ik voelde dit is mijn kans 

het moest er maar van komen 
wij zweefden als in trance  

 
Jij kan op mij vertrouwen 

mijn hele leven lang 
want ik blijf steeds bij jou 

 



Marijke  

Sam Gooris 

 

Oooh, Marijke, hou me dan vast 
Oooh, Marijke, hou me dan vast 
Oooh, Marijke, hou me dan vast 
 
Z'is gewoon een meisje dat in m'n buurt woont 
Z'heeft een vrolijk snoetje maar is zo verlegen 
Als je haar ziet lopen begin je te dromen 
En maar hopen dat daar geen eind aan zal komen 
 
Oooh, Marijke, hou me dan vast 
Oooh, Marijke, hou me dan vast 
Oooh, Marijke, hou me dan vast 
Oooh, Marijke, hou me dan vast 
 
Hey Marijke, jij malle meid 
Ik droom maar ik wil werkelijkheid 
 
Kom dan maar heel vlug bij mij 
Dan is je droom voorgoed voorbij 
 
Jij knappe kind met je haar zo blond 
Ik zou je willen kussen maar op je mond 
 
Wil jij me kussen op m'n mond 
Ja, want kussen is gezond 
 
 
 
 



 
Maar op vrijdagavond dan wordt ons Marijke 
Plots een knappe meid waar alle jongens naar 
kijken 
Kom laat je gaan (kom nou, kom nou) 
Kom laat je gaan (kom nou, kom nou) 
Kom nou, Marijke (kom nou, kom nou) 
Kom laat je gaan (kom nou, kom nou) 
 
Oooh, Marijke, hou me dan vast 
Oooh, Marijke, hou me dan vast 
Oooh, Marijke, hou me dan vast 
Oooh, Marijke, hou me dan vast 
Oh, Marijke (kom nou, kom nou) 
Kom nou, Marijke (kom nou, kom nou) 
Kom nou, Marijke (kom nou, kom nou) 
Kom nou, Marijke (kom nou, kom nou) 
Kom nou, Marijke 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Een ster  

    Stan Van Samang  

 
Jaar en dag, leef ik voor jou  
Jij bent die ene die ik hebben wou  
En ik ben God daar zo dankbaar voor  
Jouw liefde is een zaligheid  
En die wil ik nooit meer kwijt  
Daarom geef ik jou iets tot in de eeuwigheid  
 
Een ster, die jou nooit meer verlaat  
Die altijd voor je straalt  
Die geef ik dan jouw naam  
Een ster, ze is speciaal voor jou  
Om te tonen dat ik van je hou  
Zodat je mij nooit meer vergeet  
 
Als je ooit naar boven kijkt  
Zie je die ster die op jou lijkt  
Het is de mooiste uit het hemelrijk  
En gaat ons leven ooit voorbij  
Dan schijnt ze nog, voor jou en mij  
Die ster die blijft bij ons tot in de eeuwigheid 
 
Refrein 
Yeah, yeah, yeah! 
Yeah, yeah, eah, eah, eah! 
 

Oooooooooh, oh, oooooooh 
Oooooooooh, oh, ohoh 
Oooooooooh, ooooooooh 
Ooooooh, oh, ohoh 



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 
 
Het leven is al kort genoeg  
Zeg niet te dikwijls, nee 
We vieren feest tot morgenvroeg  
En iedereen zingt mee 



 
 

     Charel, ik heb oe kat gezien  

 Tony Bell 

 

Charel ik heb oe kat gezien 
Charel z'è wel a joenk of tien 
Ik zag heur me ne kater en efkes later 
dan waren ze weg… d'as nog nie gezeverd 
Charel dat edde mee zo'n kat 
Ze zuukt van tijd tot tijd ne schat 
Charel wacht mo tot later 
want na die kater is ze weer van aa 
 
Chareltje hei'den kat nen echte schat 
Die hij cadeau gekregen had 
Hij zag die kat nog liever dan zijn vrau 
en hij dee alles wa ze wou 
Maar die poes trok zich van heuren baas niks aan 
liep weg en dacht Charel trekt oe plan 
hij vroeg aan iedereen "waar zou ze zijn" 
en heel de buurt zong dees refrein 
 
Van 't verdriet wierd Charel nen echte graat 
Ne gebuur verscheen toen mee ne'n aap 
Ne'n andren kwam just van de Congo af 
en stond voor zijn deur met ne giraf 
en nog eene die hem troosten kwam 
stapte met ne zeehond van den tram 
en zelfs nen dikke jongen olifant 
kreeg Chareltje van ne kalant 
 

 



 Beatles Medley  

De Toppers 

 
ALL YOU NEED IS LOVE 
There's nothing you can do that can't be done 
Nothing you can sing that can't be sung 
Nothing you can say but you can learn  
how to play the game…  
It's easy 
 
Nothing you can make that can't be made 
No one you can save that can't be saved 
Nothing you can do but you can learn  
how to be you in time…  
It's easy 
 
All you need is love 
All you need is love 
All you need is love, love 
Love is all you need 
 
All you need is love 
All you need is love 
All you need is love, love 
Love is all you need 
 
 
 
 
 
 
 



 
WHIT A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS 
What would you think if I sang out of tune 
Would you stand up and walk out on me 
Lend me your ears and I'll sing you a song 
And I'll try not to sing out of key 
 
Oh, I get by with a little help from my friends 
Mm, I get high with a little help from my friends 
Mm, gonna try with a little help from my friends 
 
Do you need anybody? 
I just need somebody to love 
Could it be anybody? 
I want somebody to love 
 
Oh, I get by with a little help from my friends 
From my friends 
 
YESTERDAY 
Yesterday, all my troubles seemed so far away 
Now it looks as though they're here to stay 
Now I believe in yesterday 
 
Suddenly, I'm not half the man I used to be 
There's a shadow hanging over me 
Oh, yesterday came suddenly 
 
Why she had to go I don't know she wouldn't say 
I said something wrong, now I long for yesterday 
 
 
 
 
 



 
LET IT BE 
When I find myself in times of trouble,  
Mother Mary comes to me 
Speaking words of wisdom, let it be 
 
And in my hour of darkness  
she is standing right in front of me 
Speaking words of wisdom, let it be 
 
Let it be, let it be, let it be, let it be 
There will be an answer, let it be 
Let it be, let it be, let it be, let it be 
Whisper words of wisdom, let it be 
 
HEY JUDE 
Hey Jude, don't let me down 
You have found her, go and get her 
The minute you let her into your heart 
Then you can start to make it better better better… 
Nah nah nah nah nah nah nah nah nah 
Hey Jude 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



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: 

 



 

1 Wij gaan beginnen Samson & Gert 

2 Studio 100 Medley medley 

3 Allemaal Wim Soetaer 

4 Liefde is een kaartspel Lisa del Bo 

5 Pappie loop toch niet zo snel Herman Van Keeken 

6 Airhostess Will Tura 

7 Barbie Girl Aqua 

8 Krantenwijk Lil’ Kleine 

9 Gratitude Ingeborg 

10 Jan Klaassen Rob De Nijs 

11 Rue des Bouchers Johan Verminnen 

12 Handen hoog Samson & Gert 

13 Kinderliedjes medley medley 

14 De allereerste keer Rita Deneve 

15 Wake me up Avicii 

16 Proud Mary Ike & Tina Turner 

17 Born to be wild Steppenwolf 

18 Saragossa Jimmy Frey 

19 Zoutelande Blof & Geike Arnaert 

20 It’s great to be a Belgian Mr John 

21 Hoe schoon toch dit land karaoke Stille Kempen 

22 Antwaarpe De Strangers 

23 Het Noordzeestrand Jo Vally 

24 Als de nacht verdwijnt Jan Smit 

25 Marijke Sam Gooris 

26 Een ster Stan Van Samang 

27 Viva de Romeo’s De Romeo’s 

28 Charel ik heb oe kat gezien Tony Bell 

29 Beatles medley De Toppers 

30 Sweet Caroline Christoff 

31 Vrolijke Vrienden Nonkel Bob 

32 Laat de zon in je hart Willy Sommers 

33 Kalfort Boven Raymond Vh Groenewoud 

34 Ge moogt naar huis gaan Urbanus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


