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CLUBLIED
Wijze: Ja, mijn naam is haas…
Ja, onze naam is TIAMAT
wij kunnen alles
lanteren, fanteren, luieren
daar komt niets van in
want wil je iets presteren
of nog zwemmen leren
kom dan bij TIAMAT
en zie dat je wint.
In ’t zwembad te Eersel
daar traint TIAMAT
ze weten van wanten
want (een trainer) die geeft les
ze helpen elkaar
en in zwemmen zijn ze sterk
en zo moet het doorgaan
want dat is ’t goede werk
Ja, onze naam is TIAMAT
wij …….. enz.

CLUBLIED
Wijze: Faria, Faria, Faria….
TIAMAT, TIAMAT, TIAMAT, TIAMAT, TIAAMAT.
De beste zwemmers zijn van TIAMAT ui Eersel.
Ze worden opgeleid door onze trainer Johan.
En als ze dan weer zwemmen gaan,
Hebben ze groen,witte badpakken aan.
TIAMAT, TIAMAT, TIAMAT, TIAMAT, TIAAMAT.

HET HONDJE VAN DE BAKKER
Het hondje van de bakker 2x
die heeft vies gedaan 2x
hij is gaan zwemmen 2x
zonder zwembroekje aan 2x
REFREIN:
Van je: hela, hela, hela, holala
hela, hela, hela, holala
hela, hela, hela, holala
hela, hela, hela, holala
Toen kwam er een diender 2x
die zei: vieze hond 2x
Mag jij wel zwemmen 2x
in je blote ... 2x
Zand zeep soda
koffie melk thee
Ranja met een rietje
en wie zingt er met ons mee ...
REFREIN
Bij ons in de Beemster 2x
daar is het een pracht 2x
Daar geven de koeien 2x
wel een liter of acht 2x
REFREIN
En geven ze minder 2x
dan geeft dat geen zier 2x
Dan is het geen koe meer 2x
maar dan is het een stier 2x
REFREIN
In het Midden Oosten 2x
daar woont een arabier 2x
Die waste z'n haren 2x
met Heineken bier 2x
REFREIN
Hoog in de bergen 2x
daar woont Sinte rklaas 2x
Die waste zijn voeten 2x
met zwitserse kaas 2x
REFREIN

In het verre Oosten 2x
daar woont een chinees 2x
Die heette Linkie Pinkie 2x
dat is 't zelfde als Kees 2x
REFREIN
Hij staat in een kraampje 2x
bij de chinese muur 2x
Verkoopt daar pinda lekka 2x
en augurkjes in het zuur 2x
REFREIN
En .............. die leid(st)er 2x
van vlees en van bloed 2x
Trouwde met een neger 2x
zo zwart als roet 2x
REFREIN
En negen maanden later 2x
toen kwam er een spruit 2x
Die was potverdikkie 2x
als een dambord geruit 2x
REFREIN

DE KONING VAN CHINA
De koning van China, die had het zo koud
toen heeft hij zijn hoofd in de kachel gedouwd 2x
Hij moest voor zijn vrouw nog wat boodschappen doen
een pakje lucifers en een lapje katoen 2x
Hij kocht nog wat zout en een flesje azijn
dat smaakt bij de pudding zo pittig en fijn 2x
Hij was nog maar net thuis of daar buldert zijn vrouw
ben jij nu een koning, wat heb ik aan jou 2x
Toen kreeg 'ie het zo warm en toen kreeg 'ie het zo koud
toen heeft hij zijn hoofd in de kachel gedouwd 2x
De koning van China die ging toen kapoet
dat krijg je ervan als je boodschappen doet!

VISJES
7 kleine visjes zwommen in de zee
Moeder zei: wie gaat er mee?
Ik zwem liever in een vieze oude sloot,
want in de zee zwemmen haaien en die bijten je...
blub, blub, blub, blub,blub enz.
6 kleine visjes zwommen in de zee
Moeder zei: wie gaat er mee?
Ik zwem liever in een vieze oude sloot,
want in de zee zwemmen haaien en die bijten je...
blub, blub, blub, blub,blub enz.
5 kleine visjes zwommen in de zee
Moeder zei: wie gaat er mee?
Ik zwem liever in een vieze oude sloot,
want in de zee zwemmen haaien en die bijten je...
blub, blub, blub, blub,blub enz.
4 kleine visjes zwommen in de zee
Moeder zei: wie gaat er mee?
Ik zwem liever in een vieze oude sloot,
want in de zee zwemmen haaien en die bijten je...
blub, blub, blub, blub,blub enz.
3 kleine visjes zwommen in de zee
Moeder zei: wie gaat er mee?
Ik zwem liever in een vieze oude sloot,
want in de zee zwemmen haaien en die bijten je...
blub, blub, blub, blub,blub enz.
2 kleine visjes zwommen in de zee
Moeder zei: wie gaat er mee?
Ik zwem liever in een vieze oude sloot,
want in de zee zwemmen haaien en die bijten je...
blub, blub, blub, blub,blub enz.
1 klein visjes zwom in de zee
Moeder zei: wie gaat er mee?
Ik zwem liever in een vieze oude sloot,
want in de zee zwemmen haaien en die bijten je...dood!

A.B.C.
A.B.C. Ik zat in een coupé
En in had me voorgenomen, nergens aan te komen
A.B.C. Ik zat in een coupé
D.E.F. met de dochter van de chef
En in had me voorgenomen, nergens aan te komen
D.E.F. met de dochter van de chef
G.H.I. Toen zat ze op m'n knie
En in had me voorgenomen, nergens aan te komen
G.H.I. Toen zat ze op m'n knie
J.K.L. Toen brak een jarretel
En in had me voorgenomen, nergens aan te komen
J.K.L. Toen brak een jarretel
M.N.O. Meneer, dat doet u zo
En in had me voorgenomen, nergens aan te komen
M.N.O. Meneer, dat doet u zo
P.Q.R. Meneer, u gaat te ver
En in had me voorgenomen, nergens aan te komen
P.Q.R. Meneer, u gaat te ver
S.T.U. Meneer, wat doet u nu?
En in had me voorgenomen, nergens aan te komen
S.T.U. Meneer, wat doet u nu?
V.W.X. Meneer, dat kost een riks
En in had me voorgenomen, nergens aan te komen
V.W.X. Meneer, dat kost een riks
X.Y.Z. En toen gingen we naar bed
En in had me voorgenomen, nergens aan te komen
X.Y.Z. En toen gingen we naar bed
Z.Y.X. Er gebeurde lekker niks
En in had me voorgenomen, nergens aan te komen
Z.Y.X. Er gebeurde lekker niks

MUZIKANTJE
1 persoon
Allemaal
1 persoon
Allemaal

Ik ben een muzikant en ik kan goed spelen.
Wat kan jij spelen?
Ik speel de grote trom.
Jij speelt de grote trom.
en d’rop en d’raf 6x
en allemaal d’raf

1 persoon
Allemaal
1 persoon
Allemaal

Ik ben een muzikant en ik kan goed spelen.
Wat kan jij spelen?
Ik speel de piano.
Jij speelt de piano.
en hier een friemel en daar een friemel 3x
en overal gefriemel
en d’rop en d’raf

1 persoon
Allemaal
1 persoon
Allemaal

Ik ben een muzikant en ik kan goed spelen.
Wat kan jij spelen?
Ik speel de piccolo.
Jij speelt de piccolo.
en hier een piek en daar een piek 3x
en overal gepiek
en hier een friemel
en d’rop en d’raf

1 persoon
Allemaal
1 persoon
Allemaal

Ik ben een muzikant en ik kan goed spelen.
Wat kan jij spelen?
Ik speel de schuiftrompet.
Jij speelt de schuiftrompet.
en d’rin en d’ruit 6x
en allemaal d’ruit
en hier een piek
en hier een friemel
en d’rop en d’raf

1 persoon
Allemaal
1 persoon
Allemaal

Ik ben een muzikant en ik kan goed spelen.
Wat kan jij spelen?
Ik speel de doedelzak.
Jij speelt de doedelzak.
en hier een zak en daar een zak 6x
en overal gezak
en d’rin en d’ruit
en hier een piek
en hier een friemel
en d’rop en d’raf

ZALTBOMMEL
In die grote stad Zaltbommel. bommel
heerste grote watersnood
en zo menig arme drommel
die niet zwemmen kon, ging dood
REFREIN:
En te midden van die rommel, rommel
dreef de torenspits van bi-ba-bommel
En te midden van die rommel
dreef de torenspits in ’t rond
Een matroos met houten benen. benen
en een rode zwembroek aan
zat als een klein kind te wenen
want zijn schip was vergaan
REFREIN
In een mand met verse broodjes
dreef des bakkers jongste kind
zwaaide met zijn blote pootjes
uren stinkend in de wind
REFREIN
Op een vloer met nog wat planken
dreef de doopsgezinde school
jongens hingen uit de banken
lapten het leren aan hun zool
REFREIN
In een ford met lekke banden
zat een rijke kruidenier
tussen zijn verkleumde handen
klemde hij een groot vat bier
REFREIN
Een chinees met lange haren
op zijn rug een linnen zak
viste met machinegaren
op sinaasappelen en tabak
REFREIN
Het was vrees'lijk te aanschouwen
hoe beroofd van haar corset
een boerin uit Henegouwen
aan kwam drijven op haar vet
REFREIN
Op een vlot van houten planken
zat een oude herdershond
zo erbarmelijk te janken
omdat hij zijn baas niet vond

TIEN KLEINE NEGERTJES
10 kleine negertjes
die liepen in de regen
er werd er eentje doodgeregend
toen waren er nog maar negen
9 kleine negertjes
die liepen eens op wacht
er werd er eentje doodgewacht
toen waren er nog maar acht
8 kleine negertjes
die liepen eens te beven
er werd er eentje doodgebeefd
toen waren er nog maar zeven
7 kleine negertjes
die speelden met een mes
er werd er eentje doodgemest
toen waren er nog maar zes
6 kleine negertjes
die speelden met een wijf
er werd er eentje doodgewijfd
toen waren er nog maar vijf
5 kleine negertjes
die gingen aan de zwier
er werd er eentje doodgezwierd
toen waren er nog maar vier
4 kleine negertjes
die aten een zak friet
er werd er eentje doodgefriet
toen waren er nog maar drie
3 kleine negertjes
die zaten op de wc
er werd er eentje doodgeweeceet
toen waren er nog maar twee
2 kleine negertjes
die zogen aan een speen
er werd er eentje doodgespeend
toen was er nog maar een
1 klein negertje
die speelde met Katrien
en na een aantal jaren
toen waren ze weer met tien!

NEDERLANDSE AMERIKAAN
Een Nederlandse Amerikaan
Die zie je al van verre staan 2x
REFREIN:
Van voor naar achter
Van links naar rechts 4x
Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop
Er groeit zowat geen haar meer op 2x
REFREIN
Zijn buik lijkt wel een luchtballon
Ik wou dat ik er in prikken kon 2x
REFREIN
Zijn neus lijkt wel een stopcontact
Ik wou dat ik er een stekker voor had 2x
REFREIN
Zijn been lijkt wel een wortelstok
Het steekt een meter uit zijn sok 2x
REFREIN
Zijn hemd lijkt wel een prentenboek
Het hangt een meter uit zijn broek 2x
REFREIN
Zijn schoen lijkt wel een stadion
Ik wou dat ik er in voetballen kon 2x
REFREIN

ZEPPELIN
We zaten met een zucht
Al boven in de lucht
We zaten zo gezellig in een schuitje
En niemand kon ons zien
We hadden pret voor tien
Leve de Zeppelin!

JULIA
0, Julia is zo schoon, zo schoon als een sirene.
Gisteren was ze er nog, nu is ze verdwenen.
Julia 10x
Boven op haar hoofd, heeft ze dan twee haren.
De ene is van touw, de andere van garen.
Julia 10x
Julia is zo schoon, ze heeft van die mooie kuiten.
Ze zijn wel wat behaard, als cactussen voor de ruiten.
Julia 10x
Julia is zo schoon, ze heeft van die mooie ogen.
De ene is van glas en de andere hangt te drogen.

WAT ZUllEN WE DOEN
Wat zullen we doen met de dronken zeeman 3x
In de vroege morgen.
REFREIN:
Hela en hop daar gaat ie 3x
In de vroege morgen.
Hang hem in de mast om uit te waaien 3x
In de vroege morgen.
REFREIN
Roep de kapitein, hij zal hem leren 3x
In de vroege morgen.
REFREIN
Dat zullen we doen met de dronken zeeman 3x
In de vroege morgen.

GROTE STillE HEIDE
Op de grote stille heide
stond een jongen met een fiets
Maar die fiets kon niet rijden
in zijn voorband daar zat niets
En terwijl hij daar zo stond
keek hij speurend in het rond
Hoe ver is mijn fietspomp
hoe ver is mijn fietspomp
mijn fietspomp!

DO - RE- MI
DOos, waarop je een deksel doet.
REe, die vind je in het woud,
Mier, die steeds maar werken moet.
FAti, waar je veel van houdt.
SOL, ik sol en dol maar wat.
LA, die zit in het buro.
SI, ik zie dan dit dan dat.
En dat brengt ons weer naar DO
DO, SI, LA, SOL, FA, MI, RE, DO.

I AM SINGING IN THE RAIN
I am singing in the rain,
I am singing in the rain,
what a glorious feeling.
I am happy again,
- en je linker arm naar voren
en je rechter arm naar voren
achoeke-cha achoeke-cha achoeke cha-cha 2x
- en je linker duim eruit
en je rechter duim eruit
- en je linker op je schouder
en je rechter op je schouder
- en je linker been naar voren
en je rechter been naar voren
- en je linker bil naar achter
en je rechter bil naar achter
- en je tong eruit.

OLD MAC DONALD
Old mac Donald had a farm, e-i-e-i-o
And on his farm he has some chicks, e-i-e-i-o
With a chick-chick here,
and a chick-chick there,
here a chick, there a chick, everywhere a chick-chick.
Old mac Donald had a farm, e-i-e-i-o.
- some cows
- some bees
- some ducks
- some dogs

- moow, moow
- bzz, bzz
- quack, quack
- waw, waw

PINDA
Pinda liep langs spoorwegbaan,
daar kwam juist een treintje aan.
Pinda kon niet meer helaas,
tuut, tuut, tuut, pindakaas.
Haver liep langs spoorwegbaan,
daar kwam juist een treintje aan.
Haver kreeg van schrik het koud,
tuut, tuut, tuut, havermout.
Appel liep langs spoorwegbaan,
daar kwam juist een treintje aan.
Appel die ging op de loop,
tuut, tuut, tuut, appelstroop.
Besje liep langs spoorwegbaan,
daar kwam juist een treintje aan.
Besje kreeg een harde klap,
tuut, tuut, tuut, bessensap.
Aardbei liep langs spoorwegbaan,
daar kwam juist een treintje aan.
Aardbei dacht: Haal ik hem?
tuut, tuut, tuut, aarbeienjam.
Hagel liep langs spoorwegbaan,
daar kwam juist een treintje aan.
Hagel zwaaide de rode vlag,
tuut, tuut, tuut, hagelslag.

KOM MEE NAAR BUITEN
Kom mee naar buiten allemaal,
dan zoeken wij de wielewaal,
en horen wij die muzikant,
dan is zomer weer in 't lan d.
Dudeljo klinkt zijn lied,
dudeljo klinkt zijn lied,
dudeljo en anders niet.
Hij woont in 't dichte eikenbos,
gekleed in gouden verendos.
daar jodelt hij op zijn scnalflij.
tovert onze harten blij.
Dudeljo klinkt zijn lied,
dudeljo klinkt zijn lied,
dudeljo en anders niet.

SOPHIETJE
Zij dronk ranja met een rietje,
mijn Sophietje,
op een Amsterdams terras,
zij was zo hoilands als het gras,
als een molen aan de plas.
'k Wist niet wat ik moest zeggen,
uit moest leggen,
iets wat Cupido wel deed,
dat ze mij meteen iets deed,
meteen iets deed.
Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn,
in Helsinki, Londen en Berlijn.
Waar ik op de wereld was,
zij mochten er wel zijn.
Maar de mooiste van de mooiste is Sophie,
in de liefde is ze zeker een genie.
Want een meisje als Sophietje is een lentesymphonie.
In haar stem hoor ik een liedje,
melodietje,
't is een liedje met een lach,
dat ik hoor sinds ik haar zag,
sinds ik haar zag.
Zij dronk ranja met een rietje,
mijn Sophietje,
op een Amsterdams terras,
toen wist ik dat mijn Sophie de liefste was.

NAAR DE SPEELTUIN
Af en toe gaan pa en moe,
met ons naar de speeltuin toe
Dat is voor ons kinderen het fijnste wat bestaat
't Is een eind bij ons vandaan.
Daarom gaat de karavaan,
's Morgens al vroeg weg,
dan zijn wij er niet zo laat
REFREIN:
En heeft mama een goede bui
en is papa niet te lui
Nou, dan gaan we naar de speeltuin
Ma draagt broodjes in een mand,
pa de trommel met verband
En dan gaan we naar de speeltuin!
En we wippen en we draaien
en we schommelen er fijn
Tot we misselijk van het draaien en de limonade zijn
Heel de dag is het dan een feest,
tot we'r uitzien als een beest
Nu we heerlijk in de speeltuin zijn geweest
Kleine Piet vliegt van de wip, v
alt zijn tanden door de lip
Hij brult als een wilde als papa verbinden wil
Lien draait in de molen rond,
jankend als een jonge hond
Want ze wil eruit en dat ding staat niet stil!
REFREIN
Komen wij dan 's avonds thuis,
vuil van zand en stof en gruis
Dan zegt papa boos: "Dat is beslist de laatste keer!"
Maar we zeuren alweer gauw:
Mama, wanneer gaan we nou
Nog's naar de speeltuin?"
En spoedig gaan we weer!
REFREIN

EEN MUIS IN EEN MOLEN
Er was eens een muisje in mooi Amsterdam,
die zat in een molen verscholen.
Hij zong elke morgen: wat is het toch fijn,
een muis in een molen in Mokum te zijn.
REFREIN:
Ik zag een muis (waar?)
Daar op de trap (waar op de trap?)
Nou daar; een kleine muis op klompjes,
nee, 't is geen grap,
het ging van klip klipper-de-klap op de trap.
Oh, ja!
Het muisje was eenzaam en zocht naar een vrouw,
en piep zei de muis in het voorhuis, ik trouw.
En dus zongen ze samen: wat is het toch fijn,
een muis in een molen in Mokum te zijn.
REFREIN
Ma muis kreeg een vijfling en allen gezond,
dus aten de muisjes beschuit met muisjes.
En iedereen zong toen: wat is het toch fijn,
een muis in een molen in Mokum te zijn.
REFREIN
De muizenfamilie werd vreselijk groot.
de molenaar vluchtte, hij was als de dood,
voor de muizen die zongen wat is het toch fijn,
een muis in een molen in Mokum te zijn.
REFRE IN
De muizen die hebben het fijn naar hun zin,
de molen staat leeg want geen vrouw durft erin.

DE RIVIER DE RHONE
De rivier de rhone is een wilde vloed,
als je mee wilt varen kijk dan hoe het moet:
met zijn tweeen in de ronde naar de overkant,
kijk niet in de diepte want we zijn aan land.
(bij dit liedje hoort een dans. De kinderen gaan tegenover elkaar staan en klappen in de handen.
Als de tekst begint: met z'n tweeen... gaan de eerste twee hand in hand tussen de kinderen door en
sluiten achter weer aan.)

HET BANANENLIED
De grote banaan uit Afrika
Die danste de hele dag,
Van je BI BOE BANANA
En iedereen die hem zag zei:
He waar komt de banaan vandaan
He waar gaat hij naar toe
We dansen de banaan achterna
Van je BI BOE BA BA LOE
De grote banaan uit Afrika die keek toen heel verwonderd,
De mensen zongen BI BOE BA het waren er wel honderd.
Ze dansten naar het warme strand en riepen met z’n allen:
LANG LEVE HET BANANENLAND en trap niet op de kwallen.
BI BOE BANANALOE!
De grote banaan uit Afrika
Die danste de hele dag,
Van je BI BOE BANANA
En iedereen die hem zag zei:
He waar komt de banaan vandaan
He waar gaat hij naar toe
We dansen de banaan achterna
Van je BI BOE BA BA LOE
De grote banaan uit Afrika begon opeens te rennen,
Hij wilde naar het water gaan om lekker te gaan zwemmen.
Hij trok zijn gele jasje uit en sprong toen in de golven.
Daar werd hij door de grote zee haast helemaal bedolven.
BI BOE BANANALOE!
De grote banaan uit Afrika
Die danste de hele dag,
Van je BI BOE BANANA
En iedereen die hem zag zei:
He waar komt de banaan vandaan
He waar gaat hij naar toe
We dansen de banaan achterna
Van je BI BOE BA BA LOE

TANTE IN MAROKKO
Ik heb een tante in Marokko
en die komt hiep hoi
REFREIN:
Zing ik a ja jippie jippie jee
hiep hoi
En ze komt op twee kamelen als ze komt
hobbel hobbel
REFREIN
Zing ik a ja jippie jippie jee
hobbel hobbel
En ze schiet met twee pistolen als ze komt
pief paf
REFREIN
Zing ik a ja jippie jippie jee
pief paf
En we drinken coca cola als ze komt
blub blub
REFREIN
Zing ik a ja jippie jippie jee
blub blub
En we rijgen dan een varken aan het spit
knor knor
REFREIN
Zing ik a ja jippie jippie jee
knor knor
Dan gaat ze met het treintje weer naar huis
tuut tuut
REFREIN
Zing ik a ja jippie jippie jee
tuut tuut
Dan krijgen we bericht dat ze niet komt
he bah
REFREIN
Zing ik a ja jippie jippie jee
he bah!

O GROTE BEER
Ergen in
het wilde westen
leefde eens
een grote beer
Een indiaan
een hele beste
want op zijn hoofd
droeg hij een veer

oe a a
oe a a
oe a a
oe a a
oe a a
oe a a

‘s Avonds bij
de sterrenhemel
keek hij uren
naar de maan
tot zijn vrouw
riep uit de wigwam
dat íe van haar
daar heen kon gaan

oe a a
oe a a
oe a a
oe a a
oe a a
oe a a

OE!

OE!

REFREIN
O grote beer, o grote beer,
zo ging de hele stam tekeer.
O grote beer, o grote beer,
maar dan zien we jou nooit weer!
Weken lang
werd niets vernomen
hoe het ging
met grote beer
Uit de lucht
werd slechts vernomen
uch uch oef
maar ook niets meer

oe a a
oe a a
oe a a
oe a a
oe a a
oe a a

Eindelijk kwam
er een berichtje
bij de raad
van oudsten aan
Grote beer
is naar zijn nichtje
en zweeft voorgoed
nu rond de maan

oe a a
oe a a
oe a a
oe a a
oe a a
oe a a

OE!

OE!

REFREIN
Maar zijn vrouw
las alle boeken
over maan
en sterren trouw
En na dagen
naastig zoeken
riep ze : Ah,
een and’re vrouw

oe a a
oe a a
oe a a
oe a a
oe a a
oe a a
OE!

Wat ik heb
wat een gezemel
lees maar hier
bij helder weer
zie je duid’lijk
aan de hemel
een grote en een kleine
beer

oe a a
oe a a
oe a a
oe a a
oe a a
oe a a
OE!

REFREIN:
o grote beer, o grote beer,
zo ging de hele stam tekeer.
O grote beer, o grote beer,
EINDELIJK zien we jou dan weer!

COWBOY BILLY BOEM
En wie stuift er op zijn paard door de prairie?
Dat is Cowboy Billy Boem. door de boeven zeer gevreesd.
Er is nooit in het wilde westen een cowboy geweest,
die zo dapper was als cowboy Billy Boem.
Van je hotsie knotsie knetter, van je jippie, jippie, jee.
Maar z'n paard was zeer vermoeid
en hij wou niet verder mee.
Maar hij moest de boeven vangen,
dus nam hij een ander beest.
En nu gaan we zelf bedenken
wat voor beest dat is geweest.

BERENJACHT
Voorzingen kinderen herhalen
REFREIN:
Wij gaan op berenjacht
Wij zijn niet bang
Want we hebben een pistool
En kogels ook
We komen bij het hoge gras
We kunnen er niet onderdoor
We kunnen er niet overheen
We kunnen er niet omheen
We moeten er doorheen
Zwiep (16x) Refrein
- We komen bij een dikke boom: Zaag
- We komen bij een supermarkt: Pardon
- We komen bij een diepe rivier: Zwem
- We komen bij een groot moeras: Sop
- We komen bij een hoge berg: Graaf
We komen bij een heel groot hol
We kijken in het hol
We ruiken in het hol
We voelen in het hol
We voelen iets zachts
We voelen iets harigs
EEN BEER! RENNEN!!!
- Terug door de berg: graaf (4x)
- Terug door het moeras: sop (4x)
- Door de rivier: zwem (4x)
- Door de supermark: pardon (4x)
- Door de boom: zage (4x)
- Door het gras: zwiep (4x)
Hé hé,... wij zijn op berenjacht en wij zijn niet bang

SCHOP NOOIT ZOMAAR TEGEN EEN EEND
Schuin gedrukte woorden zijn zelf invulbaar voor elk couplet
schop nooit zomaar tegen een eend.
want die eend is ook iemand zn moeder.
hij zwemt in een sloot of een plas,
of ergens anders waar het nat was.
nu denken jullie vast dit is het eind,
maar....
schop nooit zomaar tegen een eend.
want die eend is ook iemand zn vader.
hij zwemt in een sloot of een plas,
of ergens anders waar het nat was.
nu denken jullie vast dit is het eind,
maar....
schop nooit zomaar tegen een eend.
want die eend is ook iemand zn broertje.
hij zwemt in een sloot of een plas,
of ergens anders waar het nat was.
nu denken jullie vast dit is het eind,
maar....
schop nooit zomaar tegen een eend.
want die eend is ook iemand zn zusje.
hij zwemt in een sloot of een plas,
of ergens anders waar het nat was.
nu denken jullie vast dit is het eind,
maar....

DE BOOM STOND OP DE BERG
En de boom stond op de berg, hali, halo.
En de boom stond op de berg, hali, halo.
En aan die boom daar kwam een tak, tjonge, jonge jonge, wat een tak was dat!
En de tak aan de boom en de boom stond op de berg, hali, halo.
En de boom stond op de berg, hali, halo.
En aan die tak daar kwam een twijg
En aan die twijg daar kwam een blad
En aan dat blad daar kwam een nest
En in dat nest daar lag een ei
En uit dat ei daar kwam een jong
En aan dat jong daar zat een veer
En aan die veer daar kwam een hoed
En uit die hoed daar kwam een man
En aan die man daar kwam een vrouw
En aan die vrouw daar kwam een kind
En aan dat kind daar kwam een huis
En aan dat huis daar lag een tuin
En in die tuin daar stond een berg
En op die berg daar stond een boom
En aan die boom daar kwam een tak
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