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AFDELINGSLIEDJES
Sloeberlied
Hé jij, kom erbij
in de kring en speel met mij.
Hokus, pokus, pief, poef paf,
ribbel zijn, da's maf!
Ribbel is mijn beste vriend,
op zondag samen goedgezind.
Het Chiroheem is onze thuis,
niets te gek in 't paarse huis.

Speelclublied
Hé ga je mee naar speelclubland,
jij en ik, hand in hand.
Hé ga je mee naar speelclubland,
naar speelclubland.
Je kan hier echt wat leren van beren fantaseren,
we maken lol om een vieze trol,
We doen zo raar als een tovenaar, onder de grond (stamp, stamp)
zwemmen zombies rond.

Rakwilied
Zet je groene bril maar op om een rakwistoet te zien.
Een verhaal, een lied van één, krijgt applaus van iedereen.
We sluipen door het bos,
't avontuur dat trekt ons aan van indy-boy en cowboy-aan.
Hey, hey.
Wie kent er niet de rakwiploeg,
die vrolijke bende babbelaars,
die niet wachten op goed weer om te spelen elke keer,
of te brullen als een beer.

Titolied
Bij de tito’s zit je goed,
Van je kwikker wordt je tipper
Voel het kriebelen in je bloed
Bij de tito’s zit je goed
Heb je zin om mee te gaan
Op een boeiend Tito-weekend
Of een bivak naar de maan?
Ja, daar gaan we iets riskeren

5
Door de Keti te proberen,
Misschien heb je al beslist
Zorg dat je die kans niet mist.

Ketilied
Blauw- auw-auw
Vlaamse Keti’s zijn we
En onze kreet is
Gooi je baksteen niet weg
Hevig intens en als vriendenploeg vurig
Zijn we blauw wispelturig
Maar met ieder zijn zeg
‘Kdacht ‘kheb alles al gezien,
Maar toen werd ik een blauwe in de Aartrijkse Keti-ploeg
‘Kheb mijn mening herzien
Want wat ik nu op touwe zet
Is machtig al van ‘smorgensvroeg
Blauw-auw-auw
Vlaamse Keti’s zijn we
En onze kreet is
Gooi je baksteen niet weg

Aspilied
Als ik een echte aspi ben, dan ken ik geen gevaar
We amuseren ons altijd doorheen het hele jaar
Altijd al een goed humeur, oranje als ons kleur
Ik voel me trots en arrogant en ben prettig plezant
Toch moet je nog wat doen aan gezag!
Wacht maar af totdat ik leiding ben
Of je nu naar links kijkt
Of een stap naar rechts gaat
Zie je dat de aspi’s
Altijd bovenaan staan
Nog niet!
Doe je best en zing maar met ons mee
Uit volle borst en met een luide stem
Met de and’re leiding gaan we graag in zee
Wacht maar af totdat ik leiding ben!
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Leidingslied
Wij engageren, programmeren,
stimuleren, animeren,
we werken door en we maken lol,
maar er is de vraag : hoe hou je vol?
Je hebt na aspirantentijden
bewust beslist te begeleiden;
een kind, daar moet je echt voor kiezen;
er is geen tijd meer te verliezen.
Pamparaparapampam
Wij engageren, programmeren,
stimuleren, animeren,
we werken door en we maken lol,
maar er is de vraag : hoe hou je vol?
Met speelclubleiding, rakwileiding,
tito-, keti-, aspileiding,
met groepsleiding, proost en veebee:
een echte ploeg en 't valt best mee.
Pamparaparapampam
Wij engageren, programmeren,
stimuleren, animeren,
we werken door en we maken lol,
maar er is de vraag : hoe hou je vol?
Er is de LK alle weken
om 't een en 't ander te bespreken.
Je leest heel wat in Dubbelpunt;
volgt cursussen zoveel je kunt.
Pamparaparapampam
Wij engageren, programmeren,
stimuleren, animeren,
we werken door en we maken lol,
maar er is de vraag : hoe hou je vol?
Gedaan met vitten, we zien het zitten,
er is hier toch zoveel te doen.
Kom smijt j'er in,
het wordt een feest elke zondagmiddag na de noen.
Pamparaparapampam
Wij engageren, programmeren,
stimuleren, animeren,
we werken door en we maken lol,
maar er is de vraag : hoe hou je vol?
Wij engageren, programmeren,

7
stimuleren, animeren,
we werken door en we maken lol,
we vormen ploeg en we houden vol !
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JAARTHEMALIEDJES
Regenboog (2015-2016)
Ik hou niet van grijze zielen
Van een blanco wit papier
Of van een donkergrauwe wereld zonder pit
De Chirowereld is een plek
Waar alles draait om jouw plezier
En net daarom beloof ik jullie zwart op wit:
Ik schilder groen in alle bomen,
Geef het blauw weer aan de zee.
ik verzamel alle kleuren.
Lijkt je dat geen goed idee?
Owowowowow.
Ik kus het rood terug in jouw lippen
En dan houd ik het niet droog
En zo bouwen wij gezellig onze eigen
Regenboog
Zet maar snel je roze bril op
En bak het maar eens bruin
Loop een blauwtje
Maar wees nooit een grijze muis
Ben je groen achter je oren?
Laat gerust eens van je horen
In de Chiro heeft echt iedereen
Een thuis
Schilder groen in alle bomen
Geef het blauw weer aan de zee
En verzamel alle kleuren.
Lijkt je dat geen goed idee?
Owowowowowow
Kus het rood terug in mijn lippen
En dan houd je het niet droog
En zo bouwen wij gezellig onze eigen
Regenboog
Want je hoeft echt geen indiaan te zijn
Om pluimen op te strijken.
Een Chinees of een albino-Afrikaan.
Neeeeeee!
Iedereen is toch de moeite waard
De moeite waard om te bekijken.
En iedereen geeft kleur aan ons bestaan.
Schilder groen in alle bomen,
Geef het blauw weer aan de zee.
En verzamel alle kleuren.
Lijkt je dat geen goed idee?
Owowowowow
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Kus het rood terug in mijn lippen
En dan houd je het niet droog
En zo bouwen wij gezellig onze eigen
Regenboog
Kom erbij, wees jezelf
Dan opent zich een deur
Leef je dromen, pluk de dag
En geef de wereld kleur.
Owowowowow
Kom erbij, wees jezelf
Dan opent zich een deur
Schilder groen in alle bomen,
Geef het blauw weer aan de zee.
En verzamel alle kleuren.
Lijkt je dat geen goed idee?
Owowowowow
Kus het rood terug in mijn lippen
En dan houd je het niet droog
En zo bouwen wij gezellig onze eigen
Regenboog

Bij de Chiro (2016-2017)
Bij de Chiro
maken we plezier voor twee
Bij de Chiro
leeft iedereen mee
Bij de Chiro
speel je met een idee!
Bij de ribbels
paarse spanning in de lucht
En de speelclub
is geel zonder zucht
En de rakwi’s
spelen groen mee
Rommel gaat vervelen
Oud maar niet versleten
Zoek naar iets dat je verrast
Vuilbak vol met schatten
Niet alleen voor katten
De frigo wordt een poppenkast!
Wij willen proberen
Samen te sorteren
Al het afval op z’n plek
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Spelen is creëren
Chirocycle
da’s nog niet zo GEEEEEK.
Bij de Chiro
maken we plezier voor twee!
Bij de Chiro
leeft iedereen mee
Bij de Chiro
speel je met een idee!
En de tito’s
schreeuwen naar een rode hond
En de keti’s
blauw maakt het zo bont
En de aspi’s
de helden in spe
Waarom alles kopen
Als je kan kringlopen?
Pluk de aarde toch niet kaal
Spring eens uit je kleren
Afval opwaarderen
Dan schrijf je een mooi verhaal
Een hit opnieuw aankleden
Zonder moeilijkheden
Geven we ’t een nieuwe start.
We doen Chirocycle
En dragen de wereld
In ons HAAAAAAAARRT

Iedereen Chironaut (2017-2018)
Het is saai op Ziggy’s planetenbol
Spelen met regels, er is geen lol.
Aaaaaa, daar is toch niks aan.
‘k Heb m’n helm al opgezet!
Plak, stink, klodder verf,
Alles wat je vinden kan.
Amuseren, uren lang,
Met een oude koekenpan.
Aaaaaa, ruimte om te spelen.
En we bouwen een raket!
Geef ons ruimte om te spelen,
hier bij ons zal je je nooit vervelen.
Elke zondag vinden we iets nieuws
Iedereen Chironaut!
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Bouw een gekke toren met palen en panelen.
Waarom? Daarom! ’t Is maar om te spelen.
Aaaaaa, duw hem dan maar om.
En straks tellen we af!
Stoep, koer, veld en bos, overal gaan we los.
Steek ons niet weg op een plein,
Wij zijn thuis op elk terrein.
Aaaaa, ruimte om te spelen.
Iedereen goed opgelet!
Geef ons ruimte om te spelen,
hier bij ons zal je je nooit vervelen.
Elke zondag vinden we iets nieuws
Iedereen Chironaut!
Geef ons ruimte om te spelen,
hier bij ons zal je je nooit vervelen.
Elke zondag vinden we iets nieuws
Iedereen Chironaut!

Ça va?! (2018-2019)
Je kan de wind van voren krijgen, ben je het even spuugzat
Een dag is nooit zo nat of de zon schijnt altijd wat.
Wist je dat we er zijn, met je willen praten
Chiro is er voor elkaar, we zullen je niet achterlaten.
Soms voel je je groen van jaloezie
of straal je als een gele zon
refrein
Hé, het is ça va, als het even minder gaat
Vraag om hulp, wij staan paraat
Ik ben je kameraad
Laat me weten hoe het met je gaat
Al ga je door het diepste dal
Ik vang je zelfs na een verre val
Laat ons samen zweven op een roze wolk, wij met tweeën
Want samen gaat het goed
Met veel zelfs wat beter
Vertrouw maar op elkaar
Al loopt het voor geen meter
Al voel je blauw van verdriet
of zie je alles door een roze bril
refrein
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Hé, het is ça va, als het even minder gaat
Vraag om hulp, wij staan paraat
Ik ben je kameraad
Laat me weten hoe het met je gaat

Grenzeloos Chiro (2019-2020)
‘k Had laatst een gek idee
De leiding deed ook mee
We speelden zondag reisje rond de wereld
Met Ribbels naar Japan
Aspi’s naar Pakistan
In Spanje speelden we Berthe enorma
Een schipper nam ons mee
Voer ons over zee
We moesten geen centje betalen
Aan de Chinese muur
Sloeg ik een mal figuur
Toen ik voetbalde met mijn handen
En wie je bent dat maakt niet uit
Waar je ook bent, roep heel luid
Breek grenzen open en ga op avontuur
Kijk over de muur, grenzeloos Chiro
De wereld staat open, wij zijn helemaal klaar
We vliegen in een jaar vol, grenzeloos Chiro
Heel de aardbol rond,
Leren met open mond
Heel verbaasd van wie tegenkwamen
Anders en toch gelijk
Verbreden onze kijk
Chiro beleven we allemaal samen
En wie je bent dat maakt niet uit
Waar je ook bent, roep heel luid
Breek grenzen open en ga op avontuur
Kijk over de muur, grenzeloos Chiro
De wereld staat open, wij zijn helemaal klaar
We vliegen in een jaar vol, grenzeloos Chiro
En wie je bent, dat maakt niet uit
De grenzen openen voluit
Pak je zak, trek eropuit
Breek grenzen open en ga op avontuur
Kijk over de muur, grenzeloos Chiro
De wereld staat open, wij zijn helemaal klaar
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We vliegen in een jaar vol, grenzeloos Chiro

Onvoorspelbaar (2020-2021)
1, 2, vier de fantasie
Ziezo, zo kan het dus ook
Ook zon zonder ballen,
Kan je knallen BAM
3, 4, spel in het vizier
Wie hier heeft een cool idee
Of twee, en wil alles
Geven op het ritme van
Jij doet mee,
Ik heb een onvoorspelbaar goed idee
Jij doet mee,
Jij bent het monster
En ik ben de
Nanananananananana
Onvoorspelbaar
Nanananananananana
Onvoorspelbaar
5, 5, dat gaat hier vooruit
Uit niets, maken we een zon
Dag die altijd even zot en onvoorspel!
6, 8, doe iets onverwachts
Brul zacht, gooi eens alles om
Omdat jij kan kiezen wat nu echte Chiro is.
Jij doet mee,
Ik heb een onvoorspelbaar goed idee
Jij doet mee,
Jij bent het monster
En ik ben de fee
Jij doet mee,
Ik heb een onvoorspelbaar goed idee
Jij doet mee,
Jij bent het monster
En ik ben de
Nanananananananana
Onvoorspelbaar
Nanananananananana
Onvoorspelbaar
1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8 Onverwacht
1, 2 vier de fantasie
3, 4 spel in het vizier
5, 5 dat gaat hier vooruit
6, 8 onverwacht en
Jij doet mee,

14
Ik heb een onvoorspelbaar goed idee
Jij doet mee,
Jij bent het monster
En ik ben de fee
Jij doet mee,
Ik heb een onvoorspelbaar goed idee
Jij doet mee,
Jij bent het monster
En ik ben de
Nanananananananana
Onvoorspelbaar
Nanananananananana
Onvoorspelbaar
Nanananananananana
Onvoorspelbaar
Nanananananananana
Onvoorspelbaar
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ETENSLIEDJES
Al waren je zonden
Al waren je zonden als scharlaken
Wit al de sneeuw zal ik ze maken
Al waren ze rood (al waren ze rood)
Als karmozijn (als karmozijn)
Ik maak ze als witte wol
Zo zuiver en rein

Alleluia
Allelu, allelu, allelu, alleluia, loof nu de Heer.
Allelu, allelu, allelu, alleluia, loof nu de Heer.
Loof nu de Heer, alleluia.
Loof nu de Heer, alleluia.
Loof nu de Heer, alleluia.
Loof nu de Heeeeeeeer

De wereld is een toverbal
De wereld is een toverbal
geen mens weet hoe het worden zal,
maar één ding dat weet iedereen:
je kunt het niet alleen.
Dus zullen we er samen iets van moeten maken
de wereld is mooi maar bewerklijk ding,
dus zullen we er samen iets van moeten maken,
hé, hé, hé, hé, kom maar in de kring!
We praten zus, we praten zo
we roepen ach en wee en oh,
Maar wil j’elkaar echt goed verstaan
Dan doe je er wat aan.
Dus zullen we er samen iets van moeten maken
de wereld is mooi maar bewerklijk ding,
dus zullen we er samen iets van moeten maken,
hé, hé, hé, hé, kom maar in de kring!
Bekijk toch eens de wereldkaart,
de mens is toch iets beters waard?
Je ziet dat het een puinhoop is,
zo gaat het zeker mis.
Dus zullen we er samen iets van moeten maken
de wereld is mooi maar bewerklijk ding,
dus zullen we er samen iets van moeten maken,
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hé, hé, hé, hé, kom maar in de kring!
De wereld is een toverbal
geen mens weet hoe het worden zal,
maar één ding dat weet iedereen:
je kunt het niet alleen.
Dus zullen we er samen iets van moeten maken
de wereld is mooi maar bewerklijk ding,
dus zullen we er samen iets van moeten maken,
hé, hé, hé, hé, kom maar in de kring!

God is a DJ
Jezus Christ
Superstar
God is a DJ

Hevenu Shalom Alechem
Hevenu shalom alechem.
Hevenu shalom alechem.
Hevenu shalom alechem.
Hevenu shalom, shalom, shalom alechem.
Ik wens je vrede van God.
Ik wens je vrede van God.
Ik wens je vrede van God.
Ik wens je vrede, vrede, vrede van de Heer.
I wish you peace of the Lord
I wish you peace of the Lord
I wish you peace of the Lord
I wish you peace, peace, peace of the Lord.
Ken me sjoale loatn liggn.
Ken me sjoale loatn liggn.
Ken me sjoale loatn liggn.
Ken me sjoale, sjoale, sjoale loatn liggn.
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Hij is de rots
Hij is de rots (hij is de rots)
Waar ik op sta (waar ik op sta)
Hij is de weg (hij is de weg)
Waar ik op ga (waar ik op ga)
En ik zal voor Hem zingen voor Hem zingen
Zolang ik leef
In het begin (in het begin)
Was Hij het woord (was Hij het woord)
Het was bij God (het was bij God)
En het woord was God (en het woord was God)
En ik zal voor Hem zingen voor Hem zingen
zolang ik leef
Hij is het licht (Hij is het licht)
Dat altijd schijnt (dat altijd schijnt)
Van het begin (van het begin)
Tot aan het eind (tot aan het eind)
En ik zal voor Hem zingen voor Hem zingen
Zolang ik leef
Zolang ik leef
Zolang ik leeeeeeeef

Ik blijf in Chiro geloven
Ik blijf in Chiro geloven
En ik stuur een ballon naar boven
Want 't is het teken, 't is het verhaal
Van kind'ren dat ik je zing
De Chiro, een uitdaging

Kinderen van de zon
Kom en omhels de zomer:
leef je vrijheid uit!
Kom dichters en dromers:
zing en fluit!
Kom met een hart vol vrede:
iedereen is open huis!
Kom, kom, wees welkom:
kind’ren van de zon!
Kom met je duizend gitaren.
Kom en doe je verhaal.
En ik zal het bewaren,
maar kom met duidelijk 1 taal.
Kom met de taal van de liefde.
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Kom en breng bloemen mee.
Kom, kom, wees welkom:
kind’ren van de zon!
Kom naar een punt van liefde.
Kom en verdeel je geluk.
Kom tot elkaar uit de verten:
samen heerlijk product!
Kom, ik verlang naar je kleuren:
meng ze met die van mij!
Kom, kom, wees welkom:
kind’ren van de zon!
Kom met je duizend gitaren.
Kom en doe je verhaal.
En ik zal het bewaren,
maar kom met duidelijk 1 taal.
Kom met de taal van de liefde.
Kom en breng bloemen mee.
Kom, kom, wees welkom:
kind’ren van de zon!
Wanneer je dan eind’lijk opbreekt:
teruggaat naar wat je verliet!
Met het laatste restant van de zomer:
strooi dan met dit lied!
Verstuif het onder de boeren:
verdeel het in de stad!
Breng het rond, rond, overal roooond:
kind’ren van de zon!
Kom met je duizend gitaren.
Kom en doe je verhaal.
En ik zal het bewaren,
maar kom met duidelijk 1 taal.
Kom met de taal van de liefde.
Kom en breng bloemen mee.
Kom, kom, wees welkom:
kind’ren van de zon!

Laat Heer dit brood en deze wijn
Laat Heer dit brood en deze wijn,
teken van vertrouwen zijn.
In het leven, in de mens,
in de toekomst, in uw wens,
aan een wereld mee te bouwen,
waar men liefde zal beschouwen
als brood (klap) en (klap) wijn (klap klap), als brood (klap) en (klap) wijn (klap klap).
Heer, Heer, Heer, Heer, Heer wilt Gij dan voor ons zijn
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Heer, Heer, Heer, dit brood en deze wijn.
Laat Heer dit brood en deze wijn,
hand en hart van mensen zijn.
Kleine gave, kleine daad, om uw vrede waar 't om gaat,
om een wereld op te bouwen,
waar men liefde zal beschouwen
als brood (klap) en (klap) wijn (klap klap), als brood (klap) en (klap) wijn (klap klap).
Heer, Heer, Heer, Heer, Heer wilt Gij dan voor ons zijn
Heer, Heer, Heer, dit brood en deze wijn.
Laat Heer dit brood en deze wijn,
vruchten van ons leven zijn.
Fijne vreugde, klein verdriet, groot verlangen, hoopvol lied,
om een wereld op te bouwen,
waar men liefde zal beschouwen
als brood (klap) en (klap) wijn (klap klap), als brood (klap) en (klap) wijn (klap klap).
Heer, Heer, Heer, Heer, Heer wilt Gij dan voor ons zijn
Heer, Heer, Heer, dit brood en deze wijn.

Laat ons met elkander
Laat ons met elkander, laat ons met elkander
zingen, prijzen, loven de Heer.
Laat ons dat tesamen doen;
zingen, prijzen, loven de Heer,
zingen, prijzen, loven de Heer,
zingen, prijzen, loven de Heer,
zingen, prijzen, loven de Heer,
zingen, prijzen, loven de Heer.

Mosterdzaadje
Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.
Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn;
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.
Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.
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Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel (no, no, no)
Geef ons heden ons dagelijks brood (no, no, no)
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
En leidt ons niet in bekoring
Maar verlos ons van het kwade
Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
In eeuwigheid
A-a-amen

Sanctus Kyrie
Sanctus Kyrie
Sanctus Kyrie
Kyrie Gloria
Gloria Holy Holy
Holy
Gloria
Bis Sanctus (Sanctus)
Kyrie (Kyrie)
Sanctus Kyrie
Kyrie Gloria
Gloria Holy Holy
Holy
Gloria

Soms Blues
Soms
Als ik weer wat stoms heb gedaan
Ja soms
Als ik mezelf wel voor m'n kop kan slaan
Doe ik nog veel dommer
Vergeet ik om er
Mee naar de Heer te gaan
Maar altijd
Als ik het aan de Heer vertel (ja wat dan, ja wat dan?)
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Ja altijd
Als ik het eerlijk aan de Heer vertel (ja wat dan, ja wat dan?)
Dan vraagt Hij niet waarom maar zegt:
dat was dom
Maar Ik vergeef het wel
Al is het al de tweede keer
De derde of de vierde
Al is het al de vijfde keer
De zesde of de zevende
Jezus is de levende
Jezus is de levende
De achtste of de negende
De tiende of de elfde
Jezus is dezelfde
Jezus is dezelfde
Dus soms
Als je weer wat stoms hebt gedaan
Soms
Als jij jezelf wel voor je kop kan slaan
Doe dan niet nog dommer
Vergeet niet om er
Mee naar de Heer te gaan

This little light of mine
This little light of mine,
I’m gonna let it shine.
This little light of mine,
I’m gonna let it shine.
This little light of mine,
I’m gonna let it shine,
let it shine,
let it shine,
let it shine.
Everywhere I go,
I’m gonna let it shine.
Everywhere I go,
I’m gonna let it shine.
Everywhere I go,
I’m gonna let it shine.
let it shine,
let it shine,
let it shine.
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Tot 7 x 70 maal
Tot zeven maal zeventig maal,
vergeef ik een ander zijn schuld.
Tot zeven maal zeventig maal,
de Heer heeft met mij ook geduld.

Tuimeling
Ben je bijna uitgekeken?
Denk je, wat heeft het voor zin?
Tijd om frisse moed te kweken
Maak een flinke tuimeling
Voel je vrij tussen je vrienden
Blijf niet langer vreemdeling
Tracht de vlam snel weer te vinden
Maak een flinke tuimeling
Tuimel, tuimeling, smijt jezelf erin
Gooi alles ondersteboven
Laat het vuur in jou niet doven
Tuimel, tuimeling, smijt jezelf erin
Gooi alles ondersteboven
Blijf er rotsvast in gelo-o-ven
‘t Chirowerk is vaak geen pretje
Soms wordt het een marteling
Geef dan vlug jezelf een zetje
Maak een flinke tuimeling
Voel je hartslag stevig bonken
Zonder spoor van hapering
Doe die gloed weer hevig vonken
Maak een flinke tuimeling
Tuimel, tuimeling, schud jezelf doorheen
Gooi alles ondersteboven
Laat het vuur in jou niet doven
Tuimel, tuimeling, smijt jezelf erin
Gooi alles ondersteboven
Blijf er rotsvast in gelo-o-ven
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Vieruurtje
Goeievieren* naam (Naam links van je + steek hand uit naar links)
Goeievieren naam (Naam rechts van je + steek hand uit naar rechts)
Goeievieren allen samen (Handen terug dicht, en rijk ze terug open naar je buren)
En ’s vierens smaakt het eten best in alle legen magen (Draai eigen handen rond elkaar)
Smakelijk! (Rijk de handen terug uit naar je buren)
Bikke bikke bik Hop hop hop
Bikke bikke bik Hop hop hop
Bik Hop Bik Hop Bik Hop
Eerst de soep en dan de pap
Anders word je veel te slap
En dan val je van de trap
En dan is je neusje plat
Boem Oh
Teutereuteut Aanvallen!
*Goeievieren / Goeiemorgen / Goeieavond
(Zie tutorial)

Vlammetje
Vlammetje vlammetje
Schijn maar zacht
Breng het licht maar in de nacht
Vlammetje vlammetje
Schijn maar zacht
Breng het licht
Waar ik op wacht
Vlammetje vlammetje
Heel alleen
Breng het licht
Maar om je heen
Vlammetje vlammetje
Heel alleen
Breng het licht
Voor iedereen

Wij danken U voor dit heerlijke eten
Wij danken U voor dit heerlijke eten,
Wij danken U voor dit heerlijk maal.
Wij zullen nooit Uw goedheid vergeten,
Daarom dank wel duizendmaal !
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CHIROLIEDJES
‘Ken e potje me vet
‘Ken e potje me vet
Tarararaaa
Al op de tafel gezet
Tarararaaa
‘Ken e potje me vet
Al op de tafel gezet
Tarararaaa
Tweede couplet
Tarararaaa
‘Ken e potje me vet
Tarararaaa
‘Ken e potje potje vet
Op de tafel gezet
Derde couplet
‘Ken e potje me vet
Tarararaaa
‘Ken e potje potje potje vet
Op de tafel gezet
…
Laatste couplet, Tarararaaa
‘Ken e potje me vet
Tarararaaa
‘Ken e potje potje potje potje … vet
Op de tafel gezet

10 kleine visjes
10 kleine visjes
die gingen naar de zee.
‘t Is goed zei de moeder,
maar ik ga niet mee
Ik blijf liever in de vieze vuile sloot
want in de zee daar zitten haaien
en die bijten je
Blub, blub, blub, blub,blub
Blub, blub, blub, blub, blub
Blub, blub, blub, blub, blub
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Allemaal
Veel te vaak gezworven
In het holst van de nacht
Mezelf te vaak bedrogen
Teveel 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!
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
Dit is de dag, dit is het moment
Waar iedereen zich in herkent
Dit is het vuur dat in ons brandt
We gaan dansen in de zon
Baden in het licht
Ja we omarmen het leven
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
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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
Ja we genieten van het leven
Allemaal
Allemaal
Allemaal
Allemaal

Allez, allez oh
Allez, allez oh (allez, allez oh)
Iniminimarimo (iniminimarimo)
What you say is what you know (what you say is what you know)
One, two (one, two)
One, two, three, four (one, two, three, four)
Et c’est fini (et c’est fini)
Encore une fois (encore une fois)
Mais en plus fort (mais en plus fort)

Bivaklied
Leven op het ritme van de wind en van de zon,
zingen op de melodie van bos en beek en bron.
Slapen met 't getrommel van de regen op het dak,
ontwaken met de morgendauw : we zijn weer op bivak, hey!
Ieder die ons ziet kijkt raar,
wat niet kon, dat wordt hier waar.
Vreemd wordt vriend en klein is groot;
in onze ploeg valt geen een uit de boot, hey!
Trek er mee op uit, breek grenzen open;
samenspel wordt teken om te hopen.
Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan;
een nieuwe wereld roept om door te gaan.

Dam dam da da
(Zie tutorial)
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De dingen waar ik zoveel van hou
Regen op rozen en slagroom op soezen
Fluitende ketels en spinnende poezen
Bruine pakketjes met stempels en touw
Dat zijn de dingen waar ik zo van hou
Melk witte pony's en mokka gebakjes
Knikkers en klokken en kerstmis met pakjes
Zwanen die zweven door eindeloos blauw
Dat zijn de dingen waar ik zo van hou
Meisjes met strikjes en bloesjes met kantjes
Ijskoude winters en warm wollen wantjes
Kersverse sneeuw als die knarst in de kou
Dat zijn de dingen waar ik zo van hou
Als de hond blaft als de bij steekt
Zijn ze boos op mij
Dan denk ik aan alles waar ik zo van hou
En ben ik meteen weer blij
Boeken met plaatjes, en zuurkool met worstjes
Kussen gevechten en brood zonder korstjes
Een echte kop koffie met melk en cacao
Dat zijn de dingen waar ik zo van hou
Veel telegrammen, en verhaaltjes verzinnen
Kleine konijntjes en kikkers en spinnen
De neus van een paard en een staart van een pauw
Dat zijn de dingen waar ik zo van hou
Sneeuwballen gooien en sleetje gaan rijden
Achter elkaar van de trapleuning glijden
Zo maar een vlinder die land op je mouw
Dat zijn de dingen waar ik zo van hou
Als de hond blaft als de bij steekt
Zijn ze boos op mij
Dan denk ik aan alles waar ik zo van hou
En ben ik meteen weer blij
Als de hond blaft als de bij steekt
Zijn ze boos op mij
Dan denk ik aan alles waar ik zo van hou
En ben ik meteen weer blij
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De poes van tante Loes
Er is een één, twee, drie, vier, vijf, zes, zevenling geboren
bij de poes (miauw) van tante Loes (miauw).
De eerste was een jongen, de tweede was een meisje,
de derde kon niet komen want de vierde was niet thuis,
de vijfde was te mager, de zesde was te dik
en de zevende had de pootjes van de achtste ingeslikt.
O jaja joepie joepie jee olé,
O jaja joepie joepie jee olé!

Desalnieteminne
Desalnietteminderwaardigheidscomplexteroog
Kameelectrochocolademoessonregenboog
Kanniekakafonietjesmachineonderdeel

Do re mi
Do, denk maar aan domino.
Re, een hertje in de wei.
Mi, de kat die doet miauw.
Fa, familie dat zijn wij.
Sol, zo heet de spaanse zon.
La, die zit in mijn bureau.
Si, sigaar uit Mexico
En dat brengt ons weer bij do-o-o-oo.

Doedeliedoe
(Zie tutorial)

Een huis om in te schuilen
Geef me je hand als ik de weg niet vind
Als ik een kind ben dat verdwaald is in de tijd
En als de lange reis pas echt begint
Wees dan de engel die me leidt
Langs de stenen en de kuilen
Naar een huis om in te schuilen
Waar we lachen om het huilen van de wind
Om te spelen en te eten en alles te vergeten
En te weten dat jij er bent
Om te spelen en te eten en alles te vergeten
En te weten dat jij er bent
Jij bent de tuinman die mij water geeft
Jij bent de vogel die mij meedraagt op zijn rug
En als de vrede mij verlaten heeft
Breng je me altijd weer terug
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Langs de stenen en de kuilen
Naar een huis om in te schuilen
Waar we lachen om het huilen van de wind
Om te spelen en te eten en alles te vergeten
En te weten dat jij er bent
Om te spelen en te eten en alles te vergeten
En te weten dat jij er bent
Lalalalalaajla lalalajla
Lalalalajlalala
En als ook jij opeens geen weg meer weet
Wanneer je zweeft tussen de waarheid en de waan
Als je de sleutel zoekt die liefde heet
Weet dat ik met je mee zal gaan
Langs de stenen en de kuilen
Naar een huis om in te schuilen
Waar we lachen om het huilen van de wind
Om te spelen en te eten en alles te vergeten
En te weten dat jij er bent
Om te spelen en te eten en alles te vergeten
En te weten dat jij er bent
Jij die de liefde kent
Jij die een spiegel bent
Jij die jezelf herkent in mij
Wat ben ik blij, wat ben ik blij dat jij er bent
Dat jij er bent
Dat jij er bent

En de boom staat op de bergen
En de boom staat op den bergen, hali halo
En de boom staat op den bergen, hali halo
En aan die boom daar kwam een tak
Een reuzetak, een pracht van een tak
Ach jongens, wat een tak was dat
De tak van de boom
En de boom staat op den bergen, hali halo
En de boom staat op den bergen, hali halo
En aan die tak daar kwam een blad
Een reuzeblad, een pracht van een blad
Ach jongens, wat een blad was dat
Het blad van de tak en de tak van de boom
En de boom staat op den bergen, hali halo
En de boom staat op den bergen, hali halo
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En aan dat blad daar kwam een nest
Een reuzenest, een pracht van een nest
Ach jongens, wat een nest was dat
Het nest van het blad en het blad van de tak en de tak van de boom
En de boom staat op den bergen, hali halo
En de boom staat op den bergen, hali halo
En in dat nest daar kwam een ei
Een reuzenei, een pracht van een ei
Ach jongens, wat een ei was dat
Het ei van het nest en het nest van het blad en het blad van de tak en de tak van de boom
En de boom staat op den bergen, hali halo
En de boom staat op den bergen, hali halo
En uit dat ei daar kwam een jong
Een reuzenjong, een pracht van een jong
Ach jongens, wat een jong was dat
Het jong van het ei van en het ei van het nest en het nest van het blad en het blad van de tak en de tak
van de boom
En de boom staat op den bergen, hali halo
En de boom staat op den bergen, hali halo
En aan dat jong daar kwam een veer
Een reuzenveer, een pracht van een veer
Ach jongens, wat een veer was dat
De veer van het jong en het jong van het ei en het ei van het nest en het nest van het blad en het blad
van de tak en de tak van de boom
En de boom staat op den bergen, hali halo
En de boom staat op den bergen, hali halo
En aan die veer daar kwam een hoed
Een reuzenhoed, een pracht van een hoed
Ach jongens, wat een hoed was dat
De hoed van de veer en de veer van het jong en het jong van het ei en het ei van het nest en het nest
van het blad en het blad van de tak en de tak van de boom
En de boom staat op den bergen, hali halo
En de boom staat op den bergen, hali halo
En aan die hoed daar kwam een juf
Een reuzenjuf, een pracht van een juf
Ach jongens, wat een juf was dat
De juf van de hoed en de hoed van de veer en de veer van het jong en het jong van het ei en het ei van
het nest en het nest van het blad en het blad van de tak en de tak van de boom
En de boom staat op den bergen, hali halo
En de boom staat op den bergen, hali halo
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En aan die juf daar kwam een heer
Een reuzenheer, een pracht van een heer
Ach jongens, wat een heer was dat
De heer van de juf en de juf van de hoed en de hoed van de veer en de veer van het jong en het jong
van het ei en het ei van het nest en het nest van het blad en het blad van de tak en de tak van de boom
En de boom staat op den bergen, hali halo
En de boom staat op den bergen, hali halo
En aan die heer daar kwam een huis
Een reuzenhuis, een pracht van een huis
Ach jongens, wat een huis was dat
Het huis van de heer en de heer van de juf en de juf van de hoed en de hoed van de veer en de veer
van het jong en het jong van het ei en het ei van het nest en het nest van het blad en het blad van de
tak en de tak van de boom
En de boom staat op den bergen, hali halo
En de boom staat op den bergen, hali halo
En aan dat huis daat kwam een stal
Een reuzenstal, een pracht van een stal
Ach jongens, wat een stal was dat
De stal van het huis en het huis van de heer en de heer van de juf en de juf van de hoed en de hoed
van de veer en de veer van het jong en het jong van het ei en het ei van het nest en het nest van het
blad en het blad van de tak en de tak van de boom
En de boom staat op den bergen, hali halo
En de boom staat op den bergen, hali halo
En aan die stal daar kwam een geit
Een reuzengeit, een pracht van een geit
Ach jongens, wat een geit was dat
De geit van de stal en de stal van het huis en het huis van de heer en de heer van de juf en de juf van
de hoed en de hoed van de veer en de veer van het jong en het jong van het ei en het ei van het nest
en het nest van het blad en het blad van de tak en de tak van de boom
En de boom staat op den bergen, hali halo
En de boom staat op den bergen, hali halo
En aan die geit daar kwam een staart
Een reuzenstaart, een pracht van een staart
Ach jongens, wat een staart was dat
De staart van de geit en de geit van de stal en de stal van het huis en het huis van de heer en de heer
van de juf en de juf van de hoed en de hoed van de veer en de veer van het jong en het jong van het ei
en het ei van het nest en het nest van het blad en het blad van de tak en de tak van de boom
En de boom staat op den bergen, hali halo
En de boom staat op den bergen, hali halo
En aan die staart daar kwam een eind
Een reuzeneind, een pracht van een eind
Ach jongens, wat een eind was dat
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het eind van de staart en de staart van de geit en de geit van de stal en de stal van het huis en het huis
van de heer en de heer van de juf en de juf van de hoed en de hoed van de veer en de veer van het
jong en het jong van het ei en het ei van het nest en het nest van het blad en het blad van de tak en de
tak van de boom
En de boom staat op den bergen, hali halo
En de boom staat op den bergen, hali halo

En de krokodil...
En de krokodil en de oerang oetang
En de vogels in de lucht en de slangen op de grond
De muis, de kat, de olifant, en niemand ontbreekt
Alleen de kleine visjes, die zwemmen in de zee!
(Nog te maken tutorial)

Epo i tai tai
Epo i tai tai ee, epo i tai tai ee,
epo i tai tai, epo i tuki tuki,
epo i tuki tuki ee.

Er is een nacht
Je vraagt of ik zin heb in een sigaret
Het is twee uur 's nachts
We liggen op bed
In een hotel in een stad
Waar niemand ons hoort
Waar niemand ons kent
En niemand ons stoort
Op de vloer ligt een lege fles wijn
En kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn
Een schemering de radio zacht
En deze nacht heeft alles
Wat ik van een nacht verwacht
Het is een nacht
Die je normaal alleen in films ziet
Het is een nacht
Die wordt bezongen in het mooiste lied
Het is een nacht
Waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou
Maar vannacht beleef ik hem met jou ohoh
Ik ben nog wakker en ik staar naar het plafond
En ik denk aan de dag lang geleden begon
Het zomaar er vandoor gaan met jou
Niet wetend waar de reis eindigen zou
Nu lig ik hier in een wildvreemde stad
En heb net de nacht van men leven gehad
Maar helaas er komt weer licht door de ramen
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Hoewel voor ons de wereld
Vannacht heeft stil gestaan
Het is een nacht
Die je normaal alleen in films ziet
Het is een nacht
Die wordt bezongen in het mooiste lied
Het is een nacht
Waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou
Maar vannacht beleef ik hem met jou ohoh
Maar een lied blijft slechts bij woorden,
Een film is in scène gezet
Maar deze nacht met jou
Is levensecht
Het is een nacht
Die je normaal alleen in films ziet
Het is een nacht
Die wordt bezongen in het mooiste lied
Het is een nacht
Waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou
Maar vannacht beleef ik hem met jou ohoh
Het is een nacht
Die je normaal alleen in films ziet
Het is een nacht
Die wordt bezongen in het mooiste lied
Het is een nacht
Waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou
Maar vannacht beleef ik hem met jou ohoh
En vanacht beleef ik hem met jou ohoh
En ik hou alleen nog maar van jou ohoh
En ik hou alleen nog maar van jou

Er was eens een hondje
Er was eens een hondje
Er was eens een hondje
Dat had iets vies gedaan
Dat had iets vies gedaan
Hij was gaan zwemmen
Hij was gaan zwemmen
Zonder zwembroekje aan
Zonder zwembroekje aan
En van je hela hela hela hela ho hey
hela hela hela hela ho hey
hela hela hela hela ho hey
hela hela hela ho hey hey
Maar toen kwam de politie
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Maar toen kwam de politie
Die zei ‘Jij vieze hond’
Die zei ‘Jij vieze hond’
Je mag niet zwemmen
Je mag niet zwemmen
In je blote kont
In je blote kont
En van je hela hela hela hela ho hey
hela hela hela hela ho hey
hela hela hela hela ho hey
hela hela hela ho hey hey

Er zat een kieken op het spoor
Er zat een kieken op het spoor
En die trein die kon niet door
Singing bale wale doedel om di dee
Na veel getoeter en lawaai
Ging dat kieken toen op zwaai
Singing bale wale doedel om di dee
Very well (very well)
Very well (very well)
Very well, hier op ons kamp
't Is zo gezellig en plezant
Maar vooral hier in dit land
Singing bale wale doedel om di dee

Er zaten zes kippen in het kippenhok
Er zaten zes kippen in ons kippenhok
Ze gingen vanavond voor 't eerst op stok
Voor ‘t eerst op stok
Voor ‘t eerst op stok
Canon + aftellen

Everywhere we go
Everywhere we go (everywhere we go)
People want to know (people want to know)
Who we are (who we are)
And where we come from (and where we come from)
So we tell them (so we tell them)
We're we from Aertrycke (we’re we from Aertrycke)
Sexy, sexy Aertrycke (we’re we from Aertrycke)
And if they can't hear us (and if they can’t hear us)
Sing a little louder (sing a little louder)
Louder and louder (louder and louder)

35

Fli Fla Flo
Fli, Fli
Fli fla, Fli fla
Fli fla flooi, Fli fla flooi
Fiesta Fiesta
Ooo-o-ooo la fiesta, Ooo-o-ooo la fiesta
Iniminie salamini owaowa-a, Iniminie salamini owaowa-a
Examinie salamini owaowa-a, Examinie salamini owaowa-a
Iet biel jotn totn bebootn petitn dikn desh!

Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente
'T Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente
'T Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente
Voor de patienten van d'assistente is het altijd lente
Zij lacht naar mij
Ik lach naar haar
En het is voorjaar
En het is voorjaar
Het maakt niet uit
Al raak ik al m'n tanden kwijt
Want het is lente, lente voor altijd
'T Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente
'T Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente
Voor de patienten van d'assistente is het altijd lente
Ik flos niet meer
En raak geen tandenstoker aan
Ook m'n tandenborstel laat ik rustig in m'n beker staan
Ik eet alleen maar suikerzoet
Ik snoep de hele dag maar raak
Want dan heb ik snel een gaatje
En een afspraak
'T Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente
'T Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente
Voor de patienten van d'assistente is het altijd lente
Zij lacht naar mij
Ik lach naar haar
En het is voorjaar
En het is voorjaar
Het maakt niet uit
Al raak ik al m'n tanden kwijt
Want het is lente, lente voor altijd
'T Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente
'T Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente
Voor de patienten van d'assistente is het altijd lente
'T Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente
'T Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente
Voor de patienten van d'assistente is het altijd lente
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Ik zag een kuikentje
Ik zag een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Tegen regen, tegen zonneschijn
Heer, zo wil ik bij U zijn
In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen
In de schaduw van uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer
U bent mijn toevlucht
U bent mijn sterkte
U bent mijn schuilplaats
U o Heer
In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen
In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer
Ik zag een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Zoals dat kuikentje
Klein en teer
Wil ik schuilen, o Heer

Ik zit op het puntje van mijn stoel
‘K zit op het puntje van m’n stoel, het is zo spannend.
En ik ga op mijn tenen staan, ik ben verlangend.
‘K voel de liefde om me heen en de warmte als geen één
Oo o o het is zo spannend !
Een heeeele nieuwe wereld
Een heeeele nieuwe geest
Voor mij is dat de reden van dit Chirofeest
Want dat is: leven en beleven
Een licht om door te geven
Met iedereen te delen,
te zingen en te spelen.
Handen in elkaar, shaloom shaloooom!
‘K zit op het puntje van m’n stoel
in ‘t rond te speuren
en ik ga op mijn tenen staan het gaat gebeuren
met het vuur straks in mijn hart
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dat voelt dat zeker heel apart
Oo o o het gaat gebeuren!
Een heeeele nieuwe wereld
Een heeeele nieuwe geest
Voor mij is dat de reden van dit chirofeest.
Want dat is: leven en beleven
Een licht om door te geven
Met iedereen te delen,
te zingen en te spelen.
Handen in elkaar shaloom shaloooom!

Ik zoek een jongen met krullend haar
Jantje onze buurman is Amerikaan
‘s Morgens vroeg staat hij al op zijn kop
Schopt zijn schoentjes naar de maan
Sjoebidoe wapa sjoebidoe wapa
Ik zoek een jongen met krullend haar
Krullend haar en een basgitaar
2 blauwe ogen en een spijkerbroek
Dit is de jongen die ik zoek
(Uitbeelden wat je zingt)

Jona
(Op een dag zei God tegen Jona: luister goed!)
Jona, Jona, ga naar Ninevé
Jona, Jona, ga naar Ninevé
Maar Jona die zei 'nee
Ik wil niet naar die nare stad
De mensen daar die kunnen me wat'
Zei Jona en hij ging op pad
Tot hij een schip gevonen had
Dat voer naar Tarsis over zee
Maar niet naar Ninevé
Jona, Jona, ga naar Ninevé
'Ik wil niet'
Jona, Jona, ga naar Ninevé
Maar God ging met hem mee
Hij stuurde 't schip in een orkaan
En de mensen riepen 'Wij vergaan'
En ach, het lot wees Jona aan
Die zei 'Ik heb wat doms gedaan
Ik wou niet luisteren naar Gods woord
Gooi mij maar overboord' Plons!
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Jona, Jona, ga naar Ninevé
Jona, Jona, ga naar Ninevé
Maar daar zwom een vis in zee
Die lustte Jona al te graag
Drie dagen zat hij in zijn maag
Daar riep hij 'Heer, U zij geloofd
Ik zal doen wat ik heb beloofd'
En de vis zwom pijlsnel naar het strand
En spuugde hem aan land
Jona, Jona, ga naar Ninevé
'Ik wil wel'
Jona, Jona, ga naar Ninevé
'Ik ga al'
Jona, Jona, ga naar Ninevé
'Ik ga naar Ninevé'

Kamperen is de mooiste zomersport
Kamperen is de mooiste zomersport
waardoor je steeds maar jonger wordt
je trekt door heel het mooie Vlaamse land
door bos en hei en strand.
lalalala hey!
frieten met sala, hey!
en een koude pla
met chocolalalalalala, hey!
frieten met sala, hey!
en een koude pla
met chocolaaaaaa
Het slapengaan gaat ook niet al te best
soms lig je in een mierennest,
je doet van heel de nacht geen oog meer dicht
tot aan het morgenlicht.
lalalala hey!
frieten met sala, hey!
en een koude pla
met chocolalalalalala, hey!
frieten met sala, hey!
en een koude pla
met chocolaaaaaa
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Kauwgomballenboom
Midden in het tuintje van m'n ouwe malle oom
Staat een kauwgomballenboom
Een echte kauwgomballenboom
Met honderdduizend ballen voor een stuiver en een cent
Die zie je zomaar zitten als je uitgeslapen bent
Ze vallen met z'n allen uit de takken van de boom
Midden in het tuintje van m'n oom
Midden in het tuintje van m'n ouwe malle oom
Staat een kauwgomballenboom
Een echte kauwgomballenboom
Met honderdduizend ballen voor een stuiver en een cent
Die zie je zomaar zitten als je uitgeslapen bent
Ze vallen met z'n allen uit de takken van de boom
Midden in het tuintje van m'n oom
En elke zondagmiddag is het feest in de straat
Dan zingen alle kinderen en niemand komt te laat
Want dan klimt m'n oom
naar het topje van de boom
Dan schudt-ie aan de takken
En de ballen die daar plakken
Laat-ie naar beneden kwakken
Die mogen we dan pakken
Tot we smikkelen en smakken
Midden in het tuintje van m'n oom
Weet je wat het beste is in jouw geval
Neem een kauwgombal
Een hele grote kauwgombal
Je hoeft hem niet te kopen vooreen stuiver of een cent
Gewoon een stukje lopen als je uitgeslapen bent
Dan kom je zonder zoeken bij de kauwgomballenboom
Midden in het tuintje van m'n oom
Want elke zondagmiddag is het feest in de strat
Dan zingen alle kinderen en niemand komt te laat
Want dan schudt m'n oom
Alle ballen uit de boom
Waarom zit je nog te kniezen
Pak je bullen en je biezen
Laat je kaken niet bevriezen
Want wat heb je te verliezen
Dan je tanden en je kiezen...
Leve m'n ouwe malle oom
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Klap in je handen en zing voor God
Klap in je handen en zing voor God.
Hallelu, hallelu, halleluja.
Klap in je handen en zing voor God.
Hallelu, hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, amen.
Halleluja, halleluja, halleluja, amen.
Knip met je vingers en zing voor God.
Hallelu, hallelu, halleluja.
Knip met je vingers en zing voor God.
Hallelu, hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, amen.
Halleluja, halleluja, halleluja, amen.
Zwaai met je handen en zing voor God.
Hallelu, hallelu, halleluja.
Zwaai met je handen en zing voor God.
Hallelu, hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, amen.
Halleluja, halleluja, halleluja, amen.

Krinkellied (2017)
Je merkt dat er iets twinkelt
Twinkelt als het zomer is
Je merkt dat er iets Krinkelt en da s fijn
Want op Krinkel, ja, op Krinkel!
Daar gebeurt het en het is, daarom!
Daarom dat we samen zijn
(2x)
Wat je net gehoord hebt
Dat was dus het refrein
Je weet nu hoe het Krinkelliedje klinkt
Dit moet dus vanzelfsprekend
De eerste strofe zijn
Maar alles klinkt veel mooier
Als je samen zingt
Samen de natuur in
Alles is mooier in het groen
Zon of regen maakt niet echt veel uit
Samen lachen, samen bleiten
Samen dromen, samen doen
En de zomer maak je zelf
Dus daarom zing ik luid
Refrein
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Samen zingen bij een kampvuur
Samen slapen in een tent
Het zou super zijn
Dat dat elk jaar kon
Maar het is om de vier jaar
Dus wees keiblij dat je er bent
Samen op het ritme
Van de wind en van de zon
Refrein 2x

Laat mij een ster zijn
Soms lijkt alles toch zo donker
elke mens lijkt alleen te staan.
'k Wil dan vluchten hier ver weg vandaan
naar de hemel met dat zacht gefonkel
van de sterren en de maan.
Laat mij een ster zijn in de nacht
een lichtje in 't donker,
een teken van kracht,
een straaltje van hoop
want ik geloof in Gods droom
en ik ga... ervoor.
De maan die straalt een warme lichtgloed,
nee, de nacht is niet helemaal zwart
en geen mens staat volledig apart.
Ja, ook Jezus is zo'n straaltje moed
Hij geeft ons altijd nieuwe kracht.
Laat mij een ster zijn…
Wij leiden niet zomaar ons leven
God heeft met ons een heel mooi plan.
Ik ben er echt van in de ban.
Wil jij er ook met mij naar streven?
Daar wordt de wereld beter van.
Laat mij een ster zijn...

42

Marmelade, karmelade
Marmelade, karmelade, varkenspootjes, bloemkool en salade,
O koekjes kruimels
O slagroom taartjes
La-a-ange vingers
Pannenkoeken
Honger Honger Honger
We hebben honger
We hebben honger
We hebben heel de dag nog niets gehad
We hebben honger
We hebben honger
We hebben heel de dag geva-a-ast.
Lieve kokjes
lieve kokjes
Geef ons brood
Geef ons brood
Pudding met rozijnen
Pudding met rozijnen
Anders gaan we dood
Anders gaan we dood
[Herhalen tot iedereen binnen is en aan tafel zit]

Mia
Toen ik honger had kwam ik naar je toe
Je zei, eten kan je als je de afwas doet
Mensen als jij moeten niet moeilijk doen
Geef ze een kans voor ze stom gaan doen
De middenstand regeert het land
Beter dan ooit tevoren
Mia heeft het licht gezien
Ze zegt, niemand gaat verloren
Voorlopig gaan we nog even door
Op het lichtend pad, het verkeerde spoor
Mensen als ik vind je overal
Op de arbeidsmarkt, in dit tranendal
En sterren komen, sterren gaan
Alleen Elvis blijft bestaan
Mia heeft nooit afgezien
Ze vraagt, kun jij nog dromen?
De middenstand regeert het land
Beter dan ooit tevoren
Mia heeft het licht gezien
Ze zegt, niemand gaat verloren
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Sterren komen en sterren gaan
Alleen Elvis blijft bestaan
Mia heeft nooit afgezien
Ze vraagt, kun jij nog dromen?
Sterren komen, sterren gaan
Alleen Elvis blijft bestaan
Mia heeft nooit afgezien
Ze vraagt, kun jij nog dromen?

Mijn haan is dood
mijn haan is dood , mijn haan is dood
mijn haan is dood , mijn haan is dood
hij kan niet meer zingen kokodie kokoda
hij kan niet meer zingen kokodie kokoda
kokokokokokokokodie kokoda
kokokokokokokokodie kokoda
mon coq est mort, mon coq est mort
mon coq est mort, mon coq est mort
il ne chantera plus kokodie kokoda
il ne chantera plus kokodie kokoda
kokokokokokokokodie kokoda
kokokokokokokokodie kokoda
mein hann ist tot, mein hann ist tot
mein hann ist tot, mein hann ist tot
er wird nicht mehr singen kokodie kokoda
er wird nicht mehr singen kokodie kokoda
kokokokokokokokodie kokoda
kokokokokokokokodie kokoda
my cock is dead, my cock is dead
my cock is dead, my cock is dead
he will never sing kokodie kokoda
he will never sing kokodie kokoda
kokokokokokokokodie kokoda
kokokokokokokokodie kokoda

Op de grote boerderij
Op de grote boerderij (sjoebiedoe, sjoebiedoe)
zat .. op een ei (sjoebiedoe, sjoebiedoe)
en ze maakt veel lawei (sjoebiedoe, sjoebiedoe)
al op dat ene, ene eieieieiei (sjoebiedoe, sjoebiedoe)
Het ging van kakidoe (kakidoe)
Mimimi rakidoe (rakidoe)
Spek spek spektakidoe (spektakidoe)
Al op dat ene, ene ei
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Oude banjo
[Naam 1] zat in de keuken met [naam 2]
[Naam 1] zat in de keuken met [naam 2]
[Naam 1] zat in de keuken met [naam 2]
En hij speelde op zijn oude banjo
Hij speelde: [naam 1] ik hou van jou
[Naam 1] ik hou van jou
[Naam 1] ik hou van jou
En hij speelde op zijn oude banjo

Oude tante in Honolulu
Ik heb een oude tante en ze woont in Honolulu
Ik heb een oude tante en ze woont in Honolulu
Ze vrijde met een dikke vette zatte zotte zoeloe
Ze vrijde met een dikke vette zatte zotte zoeloe
Hey zoeloe
Hey zoeloe
Zoeloe honolulu
Zoeloe honolulu
(zing in verschillende stemhoogtes)

Samen
Kijk daar, een metselaar
Hij bouwt een huis van steen
Alle stenen netjes naast elkaar
Een huis voor iedereen
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
Samen vormen zij een huis
Samen, muren, deuren en ramen
Samen vormen zij een huis
Samen
De Heer bouwt ook Zijn huis
Daar zijn wij de stenen van
ieder heeft z'n plekje in dat huis
Dat God er wonen kan
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen
Samen zijn wij het huis van de Heer
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Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen
Amen

Selaboom
Aselaboom tsjikeboem (aselaboom tsjikeboem)
Aselaboom tsjikeboem (aselaboom tsjikeboem)
Asela rocky chicky rocky chicky rocky selaboom (asela rocky chicky rocky chicky rocky selaboom)
Aha (aha)
Oh yeah (oh yeah)
One more time (one more time)
And a little bit louder

Shake, shake, shake
Shake, shake, shake,
schud de wereld door elkaar,
want de droom van God is nog helemaal niet klaar
shake, shake, shake,
schud de wereld door elkaar
wij gaan proberen, nog eens duizend jaar.
Ik zie de wereld week na week
de grote kloof die maakt me bleek.
Het zit niet goed, het houdt geen steek:
Stop! En shake!
Shake, shake, shake,
schud de wereld door elkaar,
want de droom van God is nog helemaal niet klaar
shake, shake, shake,
schud de wereld door elkaar
wij gaan proberen, nog eens duizend jaar.
Je leest en rekent nog niet goed,
omdat je heel hard werken moet.
't Is zonde, daarom roepen wij:
Stop! En shake!
Shake, shake, shake,
schud de wereld door elkaar,
want de droom van God is nog helemaal niet klaar
shake, shake, shake,
schud de wereld door elkaar
wij gaan proberen, nog eens duizend jaar.
Toch hoeft geen onrecht te bestaan,
kan werk en school te samen gaan,
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maar als dat niet kan, roepen wij:
Stop! En shake!
(eventueel refrein in canon)

Something I need
I had a dream the other night
About how we only get one life
Woke me up right after two
Stayed awake and stared at you
So I wouldn't lose my mind
And I had the week that came from hell
And yes I know that you could tell
But you're like the net under the ledge
When I go flying off the edge
You go flying off as well
And if you only die once, I wanna die with
You got something I need
In this world full of people, there's one killing me
And if we only die once (hey), I wanna die with you
(You, you, you)
You got something I need
In this world full of people, there's one killing me
And if we only die once (hey), I wanna die with you
(You, you)
Last night I think I drank too much
Call it our temporary crutch
With broken words I've tried to say
"Honey don't you be afraid
If we got nothing, we got us" (yeah)
And if you only die once, I wanna die with
You got something I need
In this world full of people, there's one killing me
And if we only die once (hey), I wanna die with you
(You, you, you)
You got something I need
In this world full of people, there's one killing me
And if we only die once (hey), I wanna die with you
(You, you, you)
I know that we're not the same
But I'm so damn glad that we made it
To this time, this time, now
(Yeah)
You got something I need
Yeah in this world full of people, there's one killing me
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And if we only die once, I wanna die with you
(Yeah)
You got something I need
In this world full of people, there's one killing me
And if we only die once (hey), I wanna die with you
(You, you, you)
You got something I need
In this world full of people, there's one killing me
And if we only die once (hey), I wanna die with you
(You, you, you)
If we only die once, I wanna die with
If we only live once, I wanna live with you

Vrolijke vrienden
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
S: dan klinkt het wel duizend keren
vrolijke vrienden
dat zijn wij
Refrein2x
's morgens komt de zon ons wekken
en de vogels zingen blij
wij gaan de natuur ontdekken
in de duinen bos en hei
Refrein 2x
twee of drie koken het eten
brengen lekkere dingen mee
er is iets wat wij wel weten
wie op kamp is eet voor twee
Refrein 2x
en gaat stil de avond komen
zingen dansen wij bij 't vuur
tot wij in de tent gaan dromen
in het late late uur
Refrein 3x
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We zien ne kje noa Bissegem gewist
En we zien ne kje noa Bissegem gewist, tjingstjeraraboem tjingstjeraraboem
En we zien ne kje noa Bissegem gewist, tjingtjeraraboem sasa
En we zoag'n doar een meistje in een deuregatje stoan, tjingsteraraboem tjingsteraraboem
En we zoag'n doar een meistje in een deuregatje stoan, tjingstjeraraboem sasa
En we vroeg'n an da meistje oasse mee wilde goan, tjingstjeraraboem tjingstjeraraboem
En we vroeg'n an da meistje oasse mee wilde goan, tjingstjeraraboem sasa
Ze zei van nin moa ze peide wel van ja, tjingstjeraraboem tjingstjeraraboem
Ze zei van nin moa ze peide wel van ja, tjingstjeraraboem sasa
En de tring zei tuut, moar de stoasje gink voorut, tjingteraraboem, tjingteraraboem
En de tring zei tuut, moar de stoasje gink voorut, tjingteraraboem, sasa

Wereld vol muziek
kijk eens hoe ik lach
ik zing de hele dag
met de radio aan
`k Laat mijn huiswerk staan
muziek is echt m`n ding
ik leef pas als ik zing
`t Is een wonder
ik kan niet zonder
waarop zou je anders dansen?
ik wil een wereld vol muziek
ik wil een wereld vol muziek
van Rio de Janeiro
tot in Tokyo,
van Kaapstad
tot Jeruzalem
Overal muziek
er is overal muziek
als je reist door de wereld
hoor je overal muziek
de dagen zijn geteld
van oorlog en geweld
als je `t vroeg aan mij
met muziek erbij
want met de juiste beat
niemand die nog schiet
ginder aan het front
wapens op de grond
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en dan zouden ze samen dansen, ja!
ik wil een wereld vol muziek
ik wil een wereld vol muziek
oh, ik wil een wereld vol muziek
en ooit komt er een betere tijd
ik wil een wereld vol muziek

Zeg ken je de historie
Zeg ken je de historie
Zeg ken je de historie
Van een oude Chinees
Van een oude Chinees
Hij heette Hinkipinkie
Hij heette Hinkipinkie
Das net zo goed als Kees
Das net zo goed als Kees
En van je hela hela hela hela ho hey
hela hela hela hela ho hey
hela hela hela hela ho hey
hela hela hela ho hey hey
Hij woonde in een stalletje
Hij woonde in een stalletje
Vlakbij de Chinese muur
Vlakbij de Chinese muur
Hij verkocht er pindapinda’s
Hij verkocht er pindapinda’s
En augurkjes in het zuur
En augurkjes in het zuur
En van je hela hela hela hela ho hey
hela hela hela hela ho hey
hela hela hela hela ho hey
hela hela hela ho hey hey
Hij verkocht ook bruine veters
Hij verkocht ook bruine veters
Maar die verkocht hij zwart
Maar die verkocht hij zwart
per centi centi meter
per centi centi meter
wat ging dat zaakje hard
wat ging dat zaakje hard
En van je hela hela hela hela ho hey
hela hela hela hela ho hey
hela hela hela hela ho hey
hela hela hela ho hey hey
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Maar toen kwam de politie
Maar toen kwam de politie
hij moest uit China weg
hij moest uit China weg
hij moest naar de gevangenis
hij moest naar de gevangenis
wat had die man een pech
wat had die man een pech
En van je hela hela hela hela ho hey
hela hela hela hela ho hey
hela hela hela hela ho hey
hela hela hela ho hey hey

