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Piratenlied
(tekst 23-12-15 en muziek 01-11-09 Arthur Heuwekemeijer)
Op de zee vaart een schip
met een grote zwarte vlag
en die wappert in de wind
en aan boord is er geen kind;
nee, aan boord is er geen kind (2x)
er zijn enkel grote mannen met een zwaard.
Zij stampen wild op het dek,
drinken rum zo uit de fles,
schreeuwen hard en zingen vals:
Joho, joho (2x)
neem een slok en stamp maar mee
Joho, joho (2x)
Zo_ varen wij op zee.
Op de zee vaart een schip
met een grote zwarte vlag
en die wappert in de wind
en aan boord is er geen kind;
er zijn veel grote mannen
met zwaarden in hun hand,
die slechts uit zijn op je leven en je geld!

Reuzenlied
(tekst 23-11-15 en muziek 21-12-12 Arthur Heuwekemeijer)
In het land van de lucht
achter bergen en een bos
wonen veel boze reuzen in een burcht.
Toen het land in ’t geheel
door een brand verdwenen was,
kwamen zij over bergen naar ’t kasteel.
De prinses zag ze komen,
al dreunend over ’t veld
en bedacht zich geen ogenblik;
met haar leger van elfjes
joeg zij hen op de vlucht
en zij ging nu op weg naar de burcht.
In het land van de lucht,
achter bergen en ooit bos,
woont er nu een prinsesje in de burcht.

Drie Kleine Kleutertjes
(tekst en melodie ca. 1912, Catherina van Rennes)
Drie kleine kleutertjes die zaten op een hek
Boven op een hek
Drie kleine kleutertjes die zaten op een hek
Op een moo_ie wa_rme dag in september
Waarover spraken zij, die drie daar op dat hek?
Boven op dat hek
Waarover spraken zij, die drie daar op dat hek?
Op een moo_ie wa_rme dag in september
‘t Was over krekeltjes en korenbloemen blauw
Korenbloemen blauw
‘t Was over krekeltjes en korenbloemen blauw
Op een moo_ie wa_rme dag in september

Twee Haasjes
(tekst Jan Goeverneur, muziek Johannes Worp ca. 1864)
In een groen, groen, groen, groen knollen-knollenland
Daar zaten twee haasjes heel parmant
En de één die blies de fluite-fluite-fluit
En de ander sloeg de trommel
Toen kwam opeens een jager-jager-man
En die heeft er één geschoten
En dat heeft naar men wel denken denken kan
De ander zeer verdroten

Een vreemde arme snuiter (canon)
(tekst onbekend, muziek ws W.A. Mozart)
Een vreemde arme snuiter,
was moede van het wand’len
was moede was moede van het wand’len
Hij had zijn fluit verloren
Uit zij_ne_ mantelzak_ _ _ _
Zak_ _ _ _
Uit zij_ne_ mantelzak.
Da’s niets, ik heb gevonden,
waar jij_ zo_veel van houdt_ Fa_ _ _
Fa _ _ _ _
waar jij_ zo_ veel van houdt

In ’t groene dal
(tekst Jan Pieter Heije, muziek Jos Beltjens)
In 't groene dal, in 't stille dal
Waar kleine bloe_mpjes bloeien
Daar rui_st een bla_nke wa_terval
En druppels spa_tten o_veral
Om ieder bloe_mpje te besproeien, ook’t klei_ _ _nste
Om ieder bloe_mpje te_ besproeien, ook’t klei_nste
En boven op de heuv'lenspits
Waar forse bo_men groeien
Daar zwee_pt de sto_rmvlaag fe_l en bits
Daar treft de fe_ _lle bli_ksemflits
En splijt bij ’t daa_v'rend onweer loeien, de groo_ _ _tste
En splij_t bij ’t daa_v'rend o_nweer loeien, de groo_tste
Omhoog, omlaag, op berg en dal
Ben ik in’t la_nd des Heren!
Toch kie_s ik, a_ls ik kie_zen zal
Mijn stille ple_k mijn wa_terval
Zo blijf ik stee_ds, naar mijn begeren, de klei_ _ _nste!
Zo blij_f ik stee_ds, naar mij_n begeren, de klei_nste!

Altijd is KortJackje ziek (Ah! Vous dirai-je maman)
(tekst onbekend, compositie -opus 26- Adolphe David)
Altijd is KortJackje ziek
midden in de week, maar ’s zondags niet.
’s Zondags gaat zij naar de kerk
met een boek vol zilverwerk,
altijd is KortJackje ziek
midden in de week, maar ’s zondags niet!

Dikkertje Dap
(tekst Annie M. G. Schmidt, muziek Paul Christiaan van de Westering)
Dikkertje Dap klom op de trap
's morgens vroeg om kwart over zeven
om de giraf een klontje te geven.
Dag Giraf, zei Dikkertje Dap,
weet je wat ik heb gekregen?
Rode laarsjes voor de regen!
't Is toch niet waar, zei de giraf,
Dikkertje (4x), ik sta paf.
O Giraf, zei Dikkertje Dap,
'k moet je nog veel meer vertellen:
Ik kan al drie letters spellen:
a b c, is dat niet knap?
Ik kan ook al bijna rekenen!
Ik kan mooie poppetjes tekenen!
Lieve deugd, zei de giraf,
Kerel (4x), ik sta paf.
Zeg, Giraf, zei Dikkertje Dap,
Mag ik niet eens even bij je
stiekem van je nek afglijen?
Zo maar eventjes voor de grap,
denk je dat de grond van Artis
als ik neerkom, heel erg hard is?
Stap maar op, zei de giraf,
stap maar op en glij maar af.
Dikkertje Dap klom van de trap
met een griezelige grote stap
op de nek van de giraf.
Zette Dikkertje Dap zich af,
roetsjj daar gleed hij met een vaartje
tot aan 't kwastje van het staartje.

Boem! Au!!
Dag Giraf, zei Dikkertje Dap.
Morgen kom ik toch weer hier met de trap.

Op de grote stille heide
(tekst Pieter Louwerse, muziek Johannes Worp)
Op de grote stille heide
Dwaalt een herder eenzaam rond
Wijl zijn witgewolde kudde
Trouw bewaakt wordt door zijn hond
En al dwale_nd gi_nds e_n her
Denkt de herde_r; "O_ch hoe_ ver
Hoe ver is mijn heide
Hoe ve_r is mijn heide, mijn hei_de".
Op de grote stille heide
Bloeien bloempjes lief en teer
Pralend in de zonnestralen
Als een bloemhof heind’en veer
En tevreën met ka_ri_g loon
Roept de herder: "O_ch hoe_ schoon
Hoe schoon is mijn heide
Hoe schoo_n is mijn heide, mijn hei_de
Op de grote stille heide
Rust het al bij maneschijn
Als de schaapjes en de bloemen
Vredig ingesluimerd zijn
En terugzie_nd op zij_n pad
Juicht de herde_r: "We_lk ee_n schat
Hoe rijk is mijn heide
Hoe rij_k is mijn heide, mijn hei_de.

Roodborstje
(tekst Jan Goeverneur, muziek Thomas Haynes Bayly)
Roodborstje tikt tegen ‘t raam, tin, tin, tin
Laat mij erin, laat mij erin
‘t Is hier te guur en te koud naar mijn zin
Laat mij erin, mij erin
‘t Meisje deed open en gaf op haar schoot
korreltjes suiker en kruimeltjes brood
Dat was het roodborstje wel naar de zin
vloog toen het bos weder in

‘k Zag twee beren
Ik zag twee beren
Broodjes smeren.
Oh, het was een wonder
Het was een wonder, boven wonder
Dat die beren smeren konden
Hi hi hi, ha ha ha
Ik stond er bij en ik keek er naar.
Ik zag twee slangen
De was op hangen
Oh, het was een wonder
Het was een wonder, boven wonder
Dat die slangen, hangen konden
Hi hi hi, ha ha ha
‘k stond er bij en ik keek er naar.
Ik zag twee mussen, de juffrouw kussen
O, dat was een wonder.
‘t Was een wonder, boven wonder,
Dat die mussen kussen konden.
Hi hi hi, ha ha ha!
‘k Stond erbij en ik keek er naar.
Zag twee bijen autorijden
O het was een wonder
‘t Was een wonder, boven wonder
Dat die bijen rijden konden
Hi hi hi, ha ha ha
‘k Stond erbij en ik keek er naar.
Ik zag twee kippen, plankje wippen
O, dat was een wonder
‘t Was een wonder, boven wonder
Dat die kippen wippen konden

Hi hi hi, ha ha ha
‘k Stond erbij en ik keek er naar.
‘k Zag twee koeien bootje roeien
o, dat was een wonder
‘t Was een wonder, boven wonder
dat die koeien, roeien konden
Hi, hi, hi, Ha, ha, ha
‘k Stond erbij en ik keek ernaar.
‘k Zag twee vliegen een kindje wiegen
O, dat was een wonder
‘t Was een wonder, boven wonder
Dat die vliegen, wiegen konden
Hi, hi, hi! Ha, ha, ha
‘k Stond erbij en ik keek ernaar.
‘k Zag twee apen, wortelen schrapen
O, dat was een wonder
‘t Was een wonder, boven wonder
Dat die apen, schrapen konden
Hi, hi, hi! Ha, ha, ha
‘k Stond erbij en ik keek ernaar.
‘k Zag twee vlooien, mutsen plooien
o, dat was een wonder
‘t Was een wonder, boven wonder
dat die vlooien, plooien konden
Hi, hi, hi! Ha, ha, ha
‘k Stond erbij en ik keek ernaar.
‘k Zag twee poezen, samen douchen,
O, dat was een wonder.
‘t Was een wonder, boven wonder,
Dat die poezen, douchen konden.
Hi, hi, hi! Ha, ha, ha!

‘k Stond erbij en ik keek ernaar.
‘k Zag twee vlooien, water gooien
O, dat was een wonder
‘t Was een wonder, boven wonder
Dat die vlooien, gooien konden
Hi, hi, hi! Ha, ha, ha
‘k Stond erbij en ik keek ernaar.
Ik zag twee slakken een fietsband plakken
O, dat was een wonder
‘t Was een wonder, boven wonder
dat die slakken plakken konden
Hi hi hi, ha ha ha
‘k Stond erbij en ik keek er naar.
Ik zag twee bijen kousen breien
O, dat was een wonder
‘t Was een wonder, boven wonder
Dat die bijen breien konden
Hi hi hi, ha ha ha
‘k Stond erbij en ik keek er naar.
Ik zag twee leeuwen
Heel hard schreeuwen
Oh dat was een wonder
‘t Was een wonder, boven wonder
Dat die leeuwen schreeuwen konden
Hi hi hi, ha ha ha
‘k Stond erbij en ik keek er naar.
Ik zag twee apen
Nootjes rapen
Oh, het was een wonder
Het was een wonder, boven wonder
Dat die apen, rapen konden

Hi hi hi, ha ha ha
Ik stond er bij en ik keek er naar.

