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ACHTER DE RODODENDRON
Tol Hansse

Mien zat in haar nachtjapon achter de rododendron, 
alwaar hij haar niet vinden kon, zomaar weg zonder pardon.
 Heeft u haar soms gezien misschien? 
Mien waar zit je? Hoe hoe Mien! 
Maar Mien zat in haar nachtjapon 
achter de rododendron.

Elke man gaf haar een schok, 
 zo schuchter was ze en zo bang.
 En ze droeg een minirok 
 van anderhalve meter lang.
 Eens kwam een vrijer bij haar aan, 
 die liet ze in z'n hempie staan. 
 Hij brulde: 'schat ik houd van jou, 
 kom nou eens hier doe niet zo flauw!'

 Maar, Mien zat in haar nachtjapon achter de rododendron, 
alwaar hij haar niet vinden kon, zomaar weg zonder pardon.
 Heeft u haar soms gezien misschien? Mien waar zit je? Hoe hoe 
Mien! Maar Mien zat in haar nachtjapon achter de rododendron.

 MIEN!

 Hij was uitgekookt genoeg, 
 en groef een valkuil voor haar deur, 
 waarin hij haar ten huwelijk vroeg, 
 in maneschijn en rozengeur.
 En voor het altaar met z'n bruid, 
 klonkt eindelijk zijn 'ja'woord luid. 
 Het hare was niet te verstaan, 
 ze was er stil vandoor gegaan.

 Maar, Mien zat in haar trouwjapon achter de rododendron, 
alwaar hij haar niet vinden kon, zomaar weg zonder pardon.
 Heeft u haar soms gezien misschien? Mien waar zit je? Hoe hoe 
Mien! Maar Mien zat in haar trouwjapon achter de rododendron.
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CAROLIENTJE - 

Carolientje, Carolientje, Carolientje wil een man

 Carolientje, Carolientje, krijgt nooit genoeg ervan

 Carolientje was een maagdekijn van amper 18 jaar

 Die o zo graag getrouwd wou zijn, haar uitzet was al klaar

 Ze kreeg een man te pakken, een grijze kapitein

 Die gaf de pijp al snel aan Maarten, want ze knuffelde 'm fijn

 Carolientje, Carolientje, Carolientje wil een man

 Carolientje, Carolientje, krijgt nooit genoeg ervan

 De tweede had een apotheek, en guldens op de bank

 Maar plotseling de derde week werd hij ontzettend krank

 De pillen uit z'n winkel, die Carolien hem gaf

 Die maakten hem steeds bleker en zo legde hij 't af

 Carolientje, Carolientje, Carolientje wil een man

 Carolientje, Carolientje, krijgt nooit genoeg ervan

 Lalalalalala lalala laalalalalaa

 De derde was een vliegenier die vloog met zijn machien

 Tienduizend meter naar omhoog en hij werd nooit meer gezien

 Nu zit ze droef te wenen, al om haar vliegenier

 Maar wel twee knappe vrienden liet 'ie na als souvenir

 Carolientje, Carolientje, Carolientje wil een man

 Carolientje, Carolientje, krijgt nooit genoeg ervan

 Carolientje, Carolientje, Carolientje wil een man

 Carolientje, Carolientje, krijgt nooit genoeg ervan

 De vierde had een bungalow en steeds een droge keel

 Dat buitenhuis beviel haar zo dus gaf ze hem teveel

 Aan whisky, bier en brandewijn, z'n lever gaf 't op

 Toen ze alles had ge-erfd nam ze daar een neutje op

 Carolientje, Carolientje, Carolientje wil een man

 Carolientje, Carolientje, krijgt nooit genoeg ervan

 Carolientje, Carolientje, Carolientje wil een man

 Carolientje, Carolientje, krijgt nooit genoeg ervan

Willeke Alberti
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COSTA DEL SOL
Zangeres Zonder Naam

't Was aan de Costa del Sol (Tingelingeling)
Daar sloeg mijn hartje op hol (Tingelingeling)
Hij sprak mij van amore
Ik was finaal verloren

Hij speelde op z'n gitaar (Tingelingeling)
En streelde zacht door m'n haar (Tingelingeling)
Nooit zal ik hem vergeten
Hem en de Costa del Sol

Het was zo fijn (Tingeling, tingeling)
Bij maneschijn (Tingeling, tingeling)
En Spaanse wijn (Tingeling, tingeling)
Om samen te zijn

'k Ben in m'n landje terug (Tingelingeling)
Regen en donkere lucht (Tingelingeling)
Toch blijf ik heerlijk dromen
Wat mij is overkomen

Ik hoor nog steeds zijn gitaar (Tingelingeling)
En voel zijn hand door m'n haar (Tingelingeling)
Nooit zal ik hem vergeten
Hem en de Costa del Sol

Het was zo fijn (Tingeling, tingeling)
Bij maneschijn (Tingeling, tingeling)
En Spaanse wijn (Tingeling, tingeling)
Om samen te zijn

Lalalala....

Ik hoor nog steeds zijn gitaar (Tingelingeling)
En voel zijn hand door m'n haar (Tingelingeling)
Nooit zal ik hem vergeten
Hem en de Costa del Sol

Het was zo fijn (Tingeling, tingeling)
Bij maneschijn (Tingeling, tingeling)
En Spaanse wijn (Tingeling, tingeling)
Om samen te zijn

Het was zo fijn etc.
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DROOMLAND 

 Heerlijk land van mijn dromen 

 Ergens hier ver vandaan

 Waar ik zo graag wil komen

 Daar waar geen leed kan bestaan

 Droomland, droomland

 O ik verlang zo naar droomland

 Daar is steeds vree

 Dus kom, ga mee

 Samen naar 't heerlijke droomland

 Zwerver gij vindt daar vrede, 

 Zieke gij kent geen pijn

 Daar wordt geen strijd gestreden 

 Daar waar mijn broeders steeds zijn

 Droomland, droomland …
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DUTCH BOYS MEDLEY

"He jongens, kiek es wie d'r aankomt. Op zie trekker 

 Boer Harms 

 Ja, dat is 'm 

 Boer Harms!" 

 Ik ben Boer Harms en ik kom uit Drente en ik hol van disco 

 Ik weet, 't is niet te geleuven, maar 't is zo 

 Als ik die disco heur, dan tril ik op mien benen 

 Dan zegt mien vrouw: "Wat krieg-ie weer die rare weeen" 

 Zonder disco in mien huus kan ik niet leven 

 Laat ze die andere prut maar aan de koei'n geven 

 Onder 't melken kiek ik vaak naar de tv 

 Als ik die disco meiden zie, dan zwing ik mee 

 Ja, de koeien kieken mie dan wel dom aan 

 Maar ik zeg maar zo: Die dames wennen d'r wel aan 

 Ik ben Boer Harms en ik kom uit Drente en ik hol van disco 

 Ik weet, 't is niet te geleuven, maar 't is zo 

 Als ik die disco heur, dan tril ik op mien benen 

 Dan zegt mien vrouw: "Wat krieg-ie weer die rare weeen" 

 Zonder disco in mien huus kan ik niet leven 

 Laat ze die andere prut maar aan de zwien'n geven

America en Olde Pekela 

 America en Olde Pekela 

 It's oke, o nee, o yes, o ja 

 Let us live in peace 

 Nou, dat liekt mie wel wat vies 

 A little later, dan giet 't al wat beter

zwien ook zien

Heb jij mien zwien ook zien, hij leupt in 't bos 

 Hij hef un krul in de steert en de bek wiet los 

 Heb jij mien zwien ook zien, ik ben 'm kwiet 

 Ik ben zo bang dat de jager op 'm schiet 5.



HOUSE OF THE RISING SUN

There is a house in New Orleans

they call the Rising Sun

it's been the ruin of many a poor boy

and god I know I'm one

My mother was a tailor

she sewed my new blue jeans

my father was a gambling man

way down in New Orleans

Now the only thing a gambler needs

is a suitcase and a trunk

and the only time he's satisfied

is when he's gone a drunk

He fills his glass up to the brim

and he'll pass the cards around

and the only pleasure he gets out of his life

is ramblin' from town to town

O mothers tell your children

not to do what I have done

spend your life in sin and misery

in the house of the Rising Sun

Well it's one foot on the platform 

and the other on the train

I'm going back to New Orleans

to wear that ball and chain
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I AM SAILING
Rod Stewart

I am sailing, I am sailing

home again, cross the sea

I am sailing, stormy waters

To be near you, to be free

I am flying, I am flying

Like a bird cross the sky

I am flying, passing high clouds

To be with you, to be free

Can you hear me, can you hear me

Trough the dark night, far away

I am dying, forever trying

To be with you, to be free

We are sailing, we are sailing

Home again cross the sea

We are sailing, stormy waters

To be with you, to be free

We are free lord to be near you

To be free lord to be free

We are free oh lord to be near you

To be free, oh lord to be free
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IK KRIJG EEN HEEL APART GEVOEL VAN BINNEN

Corrie Konings

Ik krijg een heel apart gevoel van binnen 

Als jij me aankijkt lieve schat 

Wat moet ik zonder jou beginnen 

Hoor je 't bonzen van m'n hart 

Ik krijg een heel apart gevoel van binnen 

Al raak ik jou maar even aan 

Dan wordt het warm en koud van binnen 

Ik kan niet zonder jou bestaan 

De eerste liefde in je jonge leven 

Brengt meestal veel onzekerheid 

Aan wie moet je de ware liefde geven 

Bij 1 ben je die twijfels zomaar kwijt 

Dat is de ware man 

Je snapt niet hoe dat kan 

refr. 

Geen mens kan zonder liefde in z'n leven 

Zolang ons wereldje nog draait 

Met jou hoop ik nog heel vaak te beleven 

Dat fijn gevoel dat ware liefde zaait 

En als jij naar me kijkt 

Dan zing ik tegelijk 

refr.(2x) 

Dan wordt het warm en koud van binnen

Ik kan niet zonder jou bestaan 
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JACQUES HERP MEDLEY

Maar een man mag niet huilen 

Ook al heeft hij verdriet

Een man mag niet huilen 

ls een ander het ziet

Hij moet alles vergeten

En zich nooit laten gaan

Nee, een man mag niet huilen

Zelfs geen enkele traan

refr. 

Manuela, Manuela 

Manuela, Manuela 

Manuela

Ik was met haar alleen 

We keken naar elkaar 

We spraken van de liefde 

Het was toch zo mooi 

Het leek een droom die nacht 

Dat had ik niet verwacht 

Ze keek me aan en zei 

"Wanneer is dit voorbij?" 

Geluk was toen dichtbij 

Ik weet nog wat ze zei 

"Ik vertrouw op jou, breng mij nu gauw naar huis" 

refr. 

Manuela, Manuela 

Manuela, Manuela 

Manuela
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JANUS, JANUS, PAK ME NOG EEN KEER

refr.:
    Janus, Janus, pak me nog een keer
    Pak me nog een keer, pak me nog een keer
    Janus, Janus, pak me nog een keer
    Als je 't nou niet doet, dan kan je het niet meer

    Jij gaat mijlen van me heen
    En ik blijf hier maar alleen
    Jij gaat mijlen van me heen
    Ik blijf moederziel alleen
    Ja-Ja-Ja-Janus, Janus, pak me nog een keer
    Pak me nog een keer, pak me nog een keer
    Janus, Janus, pak me nog een keer
    Als ie 't nou niet doet, dan kan je het niet meer

Op de kade stond een juffrouw met een dotje in d'r haar
In haar armen hing een zeeman en ze zei alleen nog maar

refr.

Toen de zeeman na het afscheid als een wrak de plank opliep
Ging de juffrouw van haar stokkie, want de hele kade riep

refr....

PEERD VAN OME LOEKS IS DOOD

Peerd van Ome Loeks is dood, Loeks is dood, Loeks is dood,
Peerd van Ome Loeks is dood, hartstikke dood.
Guster nog goud gezond, sluig 'e mit steert in 't rond
Peerd van Ome Loeks is dood, hartstikke dood.

Peerd van Ome Loeks is dood, Loeks is dood, Loeks is dood,
Peerd van Ome Loeks is dood, hartstikke dood.
Haar 'k hom moar vreten geven, din was 't wel in leven bleven.
Peerd van Ome Loeks is dood, hartstikke dood.
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LEO
Ria Valk

Leo, je bent vannacht weer dronken geweest

Je ging me daar te keer als een beest

Wat ben je toch een 

Leo, je stapte pas om 4 uur in bed

Je had niet eens je hoed afgezet

Dat is toch flauwekul

Hij kwam hier wonen en we zagen het meteen

Jenever houdt dit baasje op de been

Want al op vroege leeftijd stond hij voor de keus

Tussen een mooie blauwe knoop of rooie neus

Hij heeft bewust toen voor het laatste maar gekozen

En heeft gedacht het gaat wel goed zolang het duurt

Daarmee behoort hij tot het volk der matelozen

En als hij dronken is dan zingt de hele buurt

Leo, je bent vannacht weer dronken geweest

Je ging me daar te keer als een beest

Wat ben je toch een 

Leo, je stapte pas om 4 uur in bed

Je had niet eens je hoed afgezet

Dat is toch flauwekul
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MOOI MAN
Mannenkoor Karrespoor

Wij ben de boertjes van het platteland

Wij houden van het leven met een biertje in de hand

En as 't werk gedoan is op de boerderij

Goan we 's avonds noar de kroeg want dan ben' we vrij

refr.:

    Ja dat is mooi, mooi, mooi man

    Het leven dat is 1 groot feest

    Mooi, mooi, mooi man

    Zoep'n as een grote en tekeer goan as 'n beest

We trekk'n aan de belle onze tonge is as leer

We drinken dan een pilsie, en proat'n wat over 't weer

Dan neem'n we nog drie lesten, en goan dan snel noar huus

En ben' zo as gewoonlijk tegen melkenstied weer thuus

refr.

's Morgens word ik wakker en denk schiet mij maar lek

Pien in de harses, en een dreuge bek

Stap ik op de trekker, scheur wat heen en weer

Heur ik op de radio ditzelfde deuntje weer

refr.
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MEISJES MET RODE HAREN
Arne Jansen

Refrein:
 
Ja, ja, ja, meisjes met rode haren, die kunnen kussen, dat is niet mis

Meisjes met rode haren, kunnen je zeggen wat liefde is

Ja, ja, ja, meisjes met rode haren, kunnen je zeggen, als je ze kent

Of je de grote liefde, de grote liefde voor altijd bent

Toen ik daar lag op mijn balkon

Zag ik haar liggen in de zon
     
Ze was heel mooi, ja dat is waar

Maar het mooiste was haar rode haar

Die mooie tijd ging snel voorbij
Het lag aan haar en niet aan mij
Ze was heel mooi, ja dat is waar
Maar 't mooiste was haar rode haar
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MET DE VLAM IN DE PIJP
Henk Wijngaard

Refrein:
 
Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas
                                     
Met m'n dertig tonnen diesel, ver van huis, maar in m'n sas

Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht
                          
En dan moet ik even denken aan m'n vrouw die op me wacht
     

Want m'n wagen zal me brengen door de nevel en de kou

Als ik thuis ben zul je zeggen, blijf wat langer als het gaat
 
En je weet, ik zou graag willen, maar da's iets wat niet bestaat

(Refrein)

Even stop ik op een rustplaats langs die eindeloze baan
Hoeveel keer ik hier gestopt ben, ja dat weet alleen de maan
En de weekends dat ik thuis ben, zal voor ons 't einde zijn
Omdat ik zo vaak ver van thuis ben, lijkt ons leven een refrein
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O, O, DEN HAAG - Harry Klorkestein

Ik zou best nog wel keertje net als vroeger
in Moerwijk willen wonen
Na 't eten een partijtje voetbal in de tuin
De ouders langs de lijn.
En in december met de hele buurt op jacht
om kerstbomen te rausen.
Op oudejaarsavond fikkie stoken.
Vooral die autobanden roken fijn

refr; O, o Den Haag 
mooie stad achter de duinen
De schilderswijk, de Lange Poten en het Plein
O, o Den Haag
ik zou met niemand willen ruilen
meteen gaan huilen
als ik geen hagenees zou zijn

Ik zou best nog wel een keertje met die ouwe
naar ADO willen kijken
In 't Zuiderpark de lange zij, een warme worst
supporters om je heen
Lekker kankeren op Theo van den Burgh
en die lange Van Vianen
want bij elke lage bal dan dook die eikel
er steevast overheen

Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger
een nachie willen stappen
Op m'n puch een wijffie halen
en daarna dansen in de Marathon
En na afloop op het Rijswijkseplein
een harinkie gaan happpen
De dag erna een kater dus naar Scheveningen
lekker bakken in de zon

Ik zou best nog wel een keertje.....
ach wat leg ik nou te dromen
want Den Haag is door de jaren zó veranderd
voor mijn toch veel te vlug joh
Dat nieuwe Babylon moest dat er trouwens eigenlijk
nou wel zo nodig komen
Zo komt die ooievaar op de Vijverberg
dus never nooit meer terug
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ONZE POES (EN BUURMANS KATER)

Onze poes en buurmans kater 
maken het iedere avond later
in de tuin, bij ons in de tuin
ik gooide laatst al met mijn schoenen
terwijl z'elkander zaten te zoenen
in de tuin, bij ons in de tuin

Het is gewoonweg een schandaal
Wat maken die beesten een kabaal
in de tuin, bij ons in de tuin
ze zijn gewoonweg niet te houden laat die beesten maar miauwen
in de tuin, bij ons in de tuin

Onze poes en buurmans kater 
maken het iedere avond later
in de tuin, bij ons in de tuin
ik gooide laatst met mijn schoenen
terwijl de katten zaten te zoenen
in de tuin, bij ons in de tuin

Het is gewoonweg een schandaal
Wat maken die beesten een kabaal
in de tuin, bij ons in de tuin
ze zijn gewoonweg niet te houden laat die beesten maar miauwen
in de tuin, bij ons in de tuin 

Maar na verloop van weken 
was't lawaai geheel geweken
in de tuin, bij ons in de tuin
Het was wel te verwachten
Nu zijn ze met z'n achten in de tuin, bij ons in de tuin.

Het is gewoonweg een schandaa
Wat maken die beesten een kabaal
in de tuin, bij ons in de tuin
ze zijn gewoonweg niet te houden laat die beesten maar miauwen
in de tuin, bij ons in de tuin 

In de tuin, bij ons in de tuin.
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PER SPOOR (KEDENG, KEDENG)

Kedeng Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 

kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng

Oe Oe

Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng 

kerdeng kedeng kedeng kedeng kedeng

Oe Oe

Eh-eh-en kilometers spoor schieten onder mij door

Ik ben op weg naar jou, want ik ben weg van jou

Vanochtend vroeg vertrokken in de luwte van de nacht en 

tien minuten op de trein gewacht

Want die had wat vertraging, mijn God daar baal ik van

omdat ik nu tien minuten minder bij je blijven kan

Kedeng kedeng 6x } 2x

Oe Oe
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PETER

Wie maakt dat ik niets meer lust

Wie verstoort mijn rust ?

Ja dat is Peter

Ja dat is Peter

Waarom doe ik alles fout

Ben ik warm of koud ?

Dat komt door Peter

Dat komt door Peter

Peter is mijn ideaal

Grijze trui en rode sjaal

Blauwe ogen donker haar

Groot en knap en achttien jaar

Peter vindt de meisjes dom

Kijkt niet naar ze om

Want zo is Peter

Want zo is Peter

Peter, Peter, zie je niet

Dat ik ziek ben van verdriet

Peter, ik ben verliefd

Peter zit in de hoogste klas

Ik wou dat ik zo ver al was

Maar als hij dan eens naar mij keek

Was ik totaal van streek
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EEN PIKKETANUSSIE

Een pikketanussie gaat er altijd in

Een pikketanussie maakt je blij van zin

Ik heb geen trek in zo'n Franse Pernod

Dat witte spul krijg je van mij cadeau

En ook die Deense Aquavit

Die drink ik van m'n leven niet

In plaats van vodka, of English gin

Een pikketanussie, een pikketanussie

Een pikketanussie, gaat er altijd in

De een drinkt limonade

De andere weer wijn

Maar al die zoete spullen

Zijn zeker niets voor mij

Wordt zo iets aangeboden

Dan weiger ik ied're keer

Ik hou me bij een drankje

Een glaasje recht op en neer

Want het liefste word ik teut

Van zo'n Nederlandse neut

Refr: Een pikketanussie gaat er altijd in

enzovoort
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De uil zat in de olme

De uil zat in de olme bij het vallen van de nacht
en op de gindse heuvel daar klonk het antwoord zacht:
koekoek, koekoek, koekoe koekoe koekoek
koekoek, koekoek, koekoe koekoe koekoek.

De haan is dood

De haan is dood, de haan is dood
de haan is dood, de haan is dood.
Hij kan niet meer zeggen: kukelekuu, kukelekuu
hij kan niet meer zeggen: kukelekuu, kukelekuu
kukele kukele kukele kukele kukele kukele kukele kuu!

Drei Japanezen

drei japanezen mit ein contrabas
sassen auf der strasse und spielten was
kam die polizei: was ist das
drei japanezen mit ein contrabas

Hoofd, schouders, knie en teen

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen
Oren, ogen, 't puntje van je neus
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen

Reisje langs de Rijn

ja zo'n reisje langs de rijn rijn rijn.
s'avonds in de maneschijn schijn schijn.
met een lekker potje bier bier bier.
aan de zwier, zwier, zwier,
op de rivier vier vier.
zo'n reisje met een nieuwe wetse schuit schuit schuit.
allemaal in de ka juit juit juit.
‚t is zo deftig is zo fijn fijn fijn
ja zo'n reisje langs de rijn
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´T IS MOEILIJK BESCHEIDEN TE BLIJVEN 

´t Is moeilijk bescheiden te blijven 

Wanneer je zo goed bent als ik 

Zo stoer, zo charmant en zo aardig 

Dat zie je in één ogenblik 

Ik denk als ik kijk in de spiegel 

Daar staat een geweldige vent 

't Is moeilijk bescheiden te blijven 

Voor een kerel met zoveel talent (jaja) 

De allermooiste meiden 

Die mij eenmaal hebben gezien 

Die vallen meteen aan mijn voeten 

Aan iedere teen minstens tien 

Ik lig zelf ook goed bij de mannen 

Maar dat geeft mij ook al geen kick 

Want er is er niet een op de wereld 

Die zo goed en volmaakt is als ik 

't Is moeilijk bescheiden te blijven 

Wanneer je zo goed bent als ik 

Zo stoer, zo charmant en zo aardig 

Dat zie je in één ogenblik 

Ik denk als ik kijk in de spiegel 

Daar staat een geweldige vent 

't Is moeilijk bescheiden te blijven 

Voor een kerel met zoveel talent (jaja)
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'T IS WEER VOORBIJ DIE MOOIE ZOMER
Gerard Cox

Nanana naa na naa D  A  G  D  Em A D

Je hebt 'r maandenlang naar uitgekeken D  A/cis  Bm
De kouwe winter wou maar eerst niet om G  Em  A
Traag en langzaam kropen langs de weken D  A  Bm
Maar eindelijk daar was 'ie toch de zon G  A  D

De nachten kort de dagen lang Bm
De ochtend vol van vogelzang Fism
't Scherpe hoge zoemen van een mug A  E
Dan denk je, ha daar is-t-ie dan Bm
Dit wordt minstens een zomer van een eeuw Fism  A
Maar lieve mensen, oh, wat gaat 't vlug Em  A  D

    't Is weer voorbij die mooie zomer G  A  D
    Die zomer die begon zowat in mei Bm  G  A
    Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen  D  A  Bm
    Maar voor je 't weet is heel die zomer alweer lang voorbij

G  Em A  D

Nanana naa na naa
De wereld was toen vol van licht en leven
Van haringgeur vermengd met zonnebrand
'n Parasol om 't felle licht te zeven
En in je kleren schuurde zacht 't zand

We speelden golf en jeu de boules
We zonken zalig in een stoel
We dreven met een vlot op de rivier
We werden wekenlang verwend
Maar ach, aan alles komt 'n end
Nu zit ik met m'n dia's in de regen hier

refr; Nanana
Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen
'k Heb 's nachts allang weer m'n pyjama an
Dan had je es in juli moeten komen
Toen sliepen we 's nachts buiten op 't strand

En 's morgens vissen in de zon
En zwemmen zover als je kon
We voeren met 'n boot 'n end op zee
't Is jammer dat 't over ging
't Is allemaal herinnering
Daar doen we 't dan de hele winter maar weer mee

refr; Nanana naa na naa
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DE TRAPPELZAK-BOOGIE   - 

Oei, De trappelzak-boogie
De trappelzak-boogie
De trappelzak-boogie
De trappelzak-boogie
De trappelzak-boogie
De trappelzak, trappelzak, trappelzak-boogie

'k Hoor daar een stap
'k Hoor daar een stap
Mammie die loopt op de trap, sst
Doe-doe-doe-doe, Doe-doe-doe-doe
Doe vlug je oogjes nu toe

Kijk nu zijn ze aan 't slapen
Bobbie-lief is zelfs aan 't gapen
Met zo'n blosje op de kaken
Zullen ze geen herrie maken
'k Laat die lieve, kleine apen
Slapen, slapen, slapen, slapen
Dag kindertjes, blijven jullie maar lekker slapen hoor
Daag

Haha, ze denkt dat we echt maffen
Nu is ze weg, Nu is ze weg
Nu is mamaatje weer weg

Oei, De trappelzak-boogie

Wat zie ik daar
Wat zie ik daar
O wat een pracht rammelaar

Nu is het uit
Nu is het uit
Wat is dat voor een geluid

O pappie is boos, nou moeten we even stil zijn
Haha die gekke pappie
Hij gaat weer naar beneden
Zo jongens, daar gaan we weer

Pappie is weg
Pappie is weg
Pappie is, pappie is weg

Oei, De trappelzak-boogie

Wil je soms een lekker koekie
Nee, De trappelzak-boogie

Drie Kleuters
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VRIENDSCHAP 
Het Goede Doel

Als kind had ik een vriend waarmee ik alles dee

als hij begon te vechten, dan vocht ik met hem mee en als 

ik in het water sprong, dook hij er achteraan

een mooiere vriendschap kon er 

in mijn ogen niet bestaan

totdat hij verhuisde naar een andere stad

ik heb als ik het goed heb

nog één kaart van hem gehad

refr: één keer trek je de conclusie

vriendschap is een illusie

vriendschap is een droom

een pakketje schroot

met een dun laagje chroom

Ik kreeg toen een vriendin waarmee ik alles dee

als zij begon te zoenen dan vree ik met haar mee

en als ik begon te janken kwam ze naast me staan

een mooiere vriendschap kon er 

in mijn ogen niet bestaan

tot het moment dat zij spontaan mijn naam vergat

en bleek dat zij een ander vriendje had

Als het gaat om geld 

als het gaat om vrouwen

als het gaat om alles wat je liefhebt

wie kun je dan vertrouwen
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WAAROM HEB JIJ ME LATEN STAAN? 
De Heikrekels 

Waarom, waarom, waarom

Heb jij me laten staan

Waarom, waarom, waarom

Deed jij me dat nu aan 

In 't begin was jij zo verliefd op mij m'n schat

'k Had 't gevoel dat jij me maar alleen aanbad

Vertel me nu eens hoe kwam je tot dit besluit

Is er misschien een ander, is het nu uit 

Waarom, waarom, waarom

Heb jij me laten staan

Waarom, waarom, waarom

Deed jij me dat nu aan 

Ik vraag me af wat was er bij ons toch steeds verkeerd

Toch hoop ik dat je altijd nog bij me wederkeert

Wachten zal ik al duurt 't misschien wat lang

Jij bent 't meisje waar ik zo naar verlang 

Waarom, waarom, waarom

Deed jij me dat nu aan

Deed jij me dat nu aan
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