
Liedteksten 26 populairste liedjes 



01 Muziek  

1.  
Als je opstaat 
Als je wachten moet op de bus of op de trein 
Als je naar school gaat 
Het doet je zoveel goed en daarom is het fijn 
Het maakt het leven stukken lichter 
En streelt je oren zacht of hard 
Het brengt de mensen zoveel dichter naar het midden van hun hart! 


Refrein:  
Muziek! Hoe zou het leven zonder zijn? 

Muziek! Maakt alles mooier en verzacht de pijn 

Muziek is er gelukkig voor groot en klein 

Muziek! Haalt echt het beste uit de mens 

Muziek! Ja, die gaat echt over iedere grens 

Muziek is een taal en die verstaan we allemaal! 


2.  
In de disco 
In de winkelstraat, bij reclames op de buis In de auto 
Als je uit eten gaat of lekker luiert thuis 
’t Is bijna overal te horen 
Maar je merkt het bijna niet 
Het is het voedsel voor de oren 
En de motor van een lied! 


Refrein 


Brug (rap): 

Hiphop, dance, freestyle, rock of klassiek 
Voor iedereen is er zoveel prachtige muziek 
En of je ernaar luistert, of dat je zingt of speelt 
Het mooie van muziek is dat het niemand ooit verveelt! 


Refrein 
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02 Herrie 

Refrein: 
Herrie, herrie, overlast.

Zo asociaal, zo ongepast.

Herrie, herrie, ongemak.

En dat allemaal onder één dak!


1. Solo 1: 
Is m'n baby net stil, rijdt er een brommer door de straat.

Omdat dat jong van 16 met z'n meisje weer eens stappen gaat.

Ik loop naar buiten en roep: 'Moet dat zo hard!?'

En zo krijgt onze burenruzie weer een nieuwe start.


Refrein 

2. Solo 2: 
Komt de buurman weer thuis, hoor ik een housebeat door m'n muur.

Dat duurt geen 5 minuten, maar wel tweeënhalf uur!

Ik bel de politie en vraag: 'Is dit normaal?'

En zo krijgt onze burenruzie weer een nieuw verhaal.


Refrein 

3. Solo 3: 
Als het 's avonds weer stil is en de rust is in de stad.

Dan klinkt een serenade van mijn buurmans nieuwe lapjeskat.

Ik word des duivels en roep: 'Ik klaag u aan!'

En zo lijkt onze burenruzie eeuwig door te gaan.


Refrein (2x) 

De onderstreepte woorden/lettergrepen hebben de klemtoon. 
De dikgedrukte woorden worden door een groepje meegerapt. 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03 Toe Aan De Rimboe  

Refrein:  
Ik ben toe aan de rimboe 
Leven met een lach, heerlijk in de natuur 
Ik ben toe, oe-oe aan de rimboe 
Elke nieuwe dag weer een mooi avontuur 
Drinken van het water, stromend uit een bron 
Dat wat nu niet lukt, komt later, eerst genieten van de zon

Ik ben toe oe-oe-oe-oe-oe aan de rimboe 


1. (rap):  
Hier is alles heerlijk tropical, 'lazy en chill' 

Ga om 12 uur pas slapen, doe de dingen die ik wil 
Weg van al dat 'moeten', mobiel en TV 
Zo'n poosje in de rimboe is voor elk mens oké 
Ik slinger aan een liaan, pluk een verse banaan 
En 's avonds droom ik weg onder de sterren en de maan

Dat is toch pas rijkdom, puur plezier 

En daarom blijf ik liever even hier! 


Refrein 
 

2. (rap):  
Na het spotten van een tijger met een jong aan haar zij,

kruip ik lekker in een hangmat, want tsja, ik ben vrij! 
Ik hak een kokosnoot doormidden en eet nog wat fruit

En na een tijdje niksen ga ik er op uit 

Ik loop een stuk door het woud, ga op zoek naar wat hout

Na een paar uurtjes zweten, heb ik een boomhut gebouwd

Dat is toch pas leven, puur plezier 
En daarom blijf ik liever even hier! 


Refrein 
 

Brug: (2x) 

Hoor de vogels fluiten in de rimboe 
Proef de smaak van heerlijk fruit 
Zie de mooie bloemen in de rimboe 
Voel de zon maar op je huid (na 2e keer) in de rimboe!

Tegenstem: 

Elke dag een avontuur 
Alles is er mooi en puur 
Zoek je rust en ook plezier 
Blijf dan hier, blijf dan hier (na 2e keer) in de rimboe! 


Refrein (zonder laatste zin)+:  
Ik ben toe, zo toe, dat komt door alles wat ik doe

Ik ben zo moe, dus heel erg toe-oe aan de rimboe! 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04 Wij willen zingen  

1. Solo Nelly: 
Sta rechtop, voeten uit elkaar,  
knieën los en doe me nu maar na (leerlingen: Ja, ja...) 
Schouders los, je borst iets vooruit 
en zing dan maar: Hallelujah (leerlingen: Hallelujah) 
Let telkens op je houding en adem altijd laag. 
Je mond moet wel goed open, dit is de les van vandaag! 
 
Refrein: (leerlingen) 
Maar wij, wij willen zingen, ‘in the groove’ en meer van die dingen. 
Ja wij, wij willen zingen, maar wel op een manier die bij ons allen past. 
Anders komt het niet binnen! 

2. Solo Nelly: 
Goed oké, ’t is een beetje saai, 
maar een * goede zanger is ook zo begonnen, echt waar! 

*Wij, wij willen zingen (leerlingen) 
 
 Ik beloof; het wordt echt te gek, 

maar ik * wil dat jullie allemaal je best doen, een klein gebaar! 

*Wij, wij willen zingen (leerlingen) 
 
Dus let goed op je houding en adem altijd laag. 
Je mond moet wel goed open, heeft iemand nu nog een vraag? 
 
Refrein: 
Nee wij, wij willen zingen,’ in the groove’ en meer van die dingen. 
Ja wij, wij willen zingen, maar wel op een manier die bij ons allen past.


Brug: 
N: ’t Is nu duidelijk hoor; als jullie willen grooven, nou dan gaan we ervoor. 
K: Ahahah, dat is wel okay! 

N: Hup, gooi open die strot, van een beetje power ga je echt niet kapot 
K: Ahah, zo krijg je ons wel mee! 

Nelly & kinderen:  
Zingen doe je met gevoel en met je hele lichaam. 
Iedereen hetzelfde doel, doe nu maar mee en blijf niet zo staan! 
  
Refrein: in twee groepen 
Groep 1 
Wij, wij kunnen zingen. 
’In the groove’ en meer van die dingen 
Ja wij, wij kunnen zingen 
en ook op een manier die bij ons allen past. 
Groep 2 
Voeten uit elkaar, knieën niet op slot. 
Doe je mond goed open en zingen maar. 
Voeten uit elkaar, knieën niet op slot. 
Doe je mond goed open en zingen maar, 
Groep 1 en 2: want dan komt het pas binnen!  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05 Talent  

Refrein:  
Kijk, kijk eens goed naar wie je bent 
En voel je rijk, rijk, want jij hebt een talent

Bellenblazen met je oor, kleien met je voet 
Het leiden van een kikkerkoor, sjoelen met een hoed

Soms is het vreemd of onbekend 
Luister maar goed: iedereen heeft een talent!

Iedereen heeft een talent! 


Couplet 1 (2 solisten):  
't Was in de stad met een vriendin

Aten patat, we hadden zo'n zin 
Zij nam een hap, niets aan de hand

Ik dus ook en lippen verbrand!


Doop in de saus, gaf ze als tip 
Dus meteen weer saus op m'n lip 
Kom we gaan zitten, servet op je schoot

Vond het gênant en schaamde me dood 


Maar het gedoe was nog niet klaar 
Saus op m'n wang en saus in m'n haar 
Toen moest ze lachen: wat ben je toch leuk..!

Lagen toen samen compleet in een deuk


Het is geen ramp, 't is juist oké 
Als jij gaat eten, eet alles mee 
Wat een talent, wees maar blij!

(Samen:) Wij hebben lol met friet erbij! 


Refrein 


Couplet 2 (2 solisten):  
Ik was te laat net na de bel 
Juf was niet blij, dat wist ik wel

Dacht even na, bedacht een smoes:

'k Struikelde zomaar over de poes 


Het is echt waar, kon nauwelijks staan!

Voelde me dom, wat had ik gedaan? 
Liep naar de bus aan 't eind van de straat

Maar door de pijn was ik te laat 


Dus kreeg ik ruzie met de chauffeur

Hij klemde m'n voet zo tussen de deur

Zo ben ik hinkelend verder gegaan 
En kwam ik dus iets te laat hier aan! 


Wat een verhaal! Zei juf met een lach

't Is dat ik je net nog fietsen zag..!

Ga naar je plaats, het is al goed 
Maar dat verzinnen dat zit in je bloed! 


Refrein 

+Iedereen heeft een talent! (2x) 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06 Ik leef voor de muziek 

1. Solo Marit:  
Steeds weer komt het naar boven 
Ik wil nog meer, 't is niet te doven 
Want het zit in m'n hart, dat wil maar één ding 
Misschien ben ik apart, ben ik een éénling 
Maar dat maakt me niets uit, dit is wat ik wil, dit is mijn besluit

En daar zal niets aan veranderen, want 


Refrein:  
Ik leef voor de muziek, m'n hart gaat open 
De tonen, de ritmiek, ik blijf dus hopen 
Dat ik altijd mag doen wat ik het liefste doe 
Ik wil het zo graag vertellen, maar weet niet hoe 
Koor: Whohohoh Solo: 't Zit in m'n hart en in m'n bloed 
Koor: Whohoho Solo: Ik wil verdwijnen maar ik moet eraan geloven

Wat 'hier' zit is goed!


2. Solo Marit:  
Nooit meer wil ik me voelen als bij onweer 
Als ze bedoelen dat het beter zou zijn m'n doel te keren

Want het doet me zo'n pijn, als ze beweren 
Dat dat zingen van mij maar nutteloos is, gezwets en gekraai

Maar toch zal niets mij veranderen, want 


Refrein: 

Ik leef voor de muziek, m'n hart gaat open 
De tonen, de ritmiek, ik blijf dus hopen 
Dat ik altijd mag doen wat ik het liefste doe 
Ik wil het zo graag vertellen, maar weet niet hoe 
Koor: Whohohoh Solo: 't Zit in m'n hart en in m'n bloed 
Koor: Whohoho Solo: Ik wil verdwijnen maar ik moet eraan geloven 


Refrein:  
Koor: Zij leeft voor de muziek, haar hart gaat open 
De tonen, de ritmiek, ze blijft dus hopen 
Solo: Dat ik altijd mag doen wat ik het liefste doe 
Ik wil het zo graag vertellen, maar weet niet hoe 
Koor: Whohohoh Solo: 't Zit in m'n hart en in m'n bloed 
Koor: Whohoho Solo: Ik wil verdwijnen maar ik moet eraan geloven

Wat 'hier' zit is goed 

Koor: Wat 'hier' zit is goed

Allen: Wat 'hier' zit is goed 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07 De Fabriek 
 

Refrein: 

Het is te laat, we staan op straat 
Wie weet hoe het nu verder gaat? 
Het is voorbij, gedwongen vrij 
Wat moeten we morgen als de wekker gaat?


1. Solo Claudia: 

Hier heb ik kansen gekregen en die kansen heb ik allemaal benut

Ja, deze baan was een zegen, maar nu zitten we totaal in de put!

Allen: We deelden van alles, zoveel lief en leed, 
totdat het ontslag onze band doorsneed 

Hoe moet het nu verder? We weten het niet meer 


Refrein 


2. Solo Auke: 

Dit was m'n lust en m'n leven, stond met een rimpelloze glimlach 's morgens op 

En de soep zou ik een tien met griffel geven,  maar uiteindelijk werd alles een flop! 
Allen: Wij zijn nu verliezers in een heel diep dal, het voelt als een wond die nooit helen zal 
Hoe moet het nu verder, we zijn ten einde raad. 

We staan op straat! 


Refrein 
 

Brug:  
Zeeën van ruimte (zeeën van ruimte), 
zeeën van tijd (zeeën van tijd) 
We hopen oprecht dat deze pijn ooit slijt 
Nooit meer een schouder (nooit meer een schouder), 

een *arm om je heen (*om je heen) 

Want we staan alleen! 


Refrein 

Wat moeten we morgen als de wekker gaat?  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08 Dag Dokter  

Refrein: 
Dag dokter, kunt u me helpen? 
Dag dokter, trekt u het weer recht? 
Dag dokter, kunt u me helpen? 
Als het maar geen namaak lijkt, maar echt! 
 
1. 
Als uw vel ineens gaat zakken,  
krijgt de dokter met gemak 
met een beetje knippen, plakken, 
’t slappe vel weer super strak. 
Ja, je bent wat centen kwijt, 
maar van een hangend vel bevrijd! 
 
Refrein 
 
2.  
Heeft u ietwat grote oren 
en is dat voor u een straf 
Laat de arts uw wens maar horen 
en hij snijdt een stukje af. 
Ja, je bent wat centen kwijt 
en nog wel meer ook tot mijn spijt! 
 
Refrein 
 
Brug: 
Je kunt het zelf niet verzinnen of het kan. 
En de grote vraag blijft altijd: word je daar echt blijer van? 
We zijn zo lekker anders en dat maakt het leven fijn! 
Ik denk dat je ’t beste toch jezelf kunt zijn! 
 
Refrein  
Dag dokter, kunt u me helpen? 
Dag dokter, trekt u het weer recht? 
Dag dokter, kunt u me helpen? 
Als het maar geen namaak lijkt, maar... 
Dag dokter, kunt u me helpen? 
Dag dokter, trekt u het weer recht? 
Dag dokter, kunt u me helpen? 
Als het maar geen namaak lijkt, maar echt! 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09 In een droom vannacht 

1. Solo Bernard:  
Vanmorgen toen ik wakker werd, m’n hele wereld leek snert 
Ik dacht: wat moet ik nou, voel ik nou? 
Ze spookt voortdurend door mijn hoofd, ik had mezelf nog beloofd

Da ’k haar vergeten zou 
Maar het gaat maar niet voorbij 
Ze hoort bij mij, maakt me blij 
 
Refrein: 
Ik heb gezien in een droom vannacht 
Wat ik beleef, had ik nooit verwacht 
Blijf niet bij dromen, jaag ze achterna 
Blijf niet bij dromen, duik erin en ga en zeg ja 
 
2. Solo Joris: 
Vanmorgen toen ik wakker werd, wist ik: 
M'n leven gaat om, is het niet linksom, dan rechtsom 
Het eeuwige gezeur ben ik zat, ik kies nu zelf mijn pad 
’t Is een gevecht soms 
En m’n vader moet toch verstaan, 
dat ik het nu bepaal voortaan! 
 
Refrein 
 
Brug: 
Je dromen zeggen altijd iets, ze zijn dus niet voor niets 
Het is aan jou of je ze volgt of niet 
Ze leiden altijd naar een doel, dat geeft een goed gevoel 
Dus aarzel niet! 


Refrein 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10 Keep it cool, be Hippie!  

Refrein:  
Doedoepdoe, doedoepdoe, keep it cool, be Hippie!

Doedoepdoe, doedoepdoe, leve de muziek, whow! 

Voel je je soms wat naar, zit je in een dippie? 
Raak dan de juiste snaar, dan heb je zo weer een piek! 


1. (Rap)  
Het is een gegeven, het leven duurt maar even. 

Maak er dus wat van, zorg voor vlammen in de pan. 

Heb je niks te doen, geef het leven dan een zoen. 

En je zult vanzelf zien, je krijgt plezier voor 10! 


Refrein 


2. (Rap) 

Als je wordt geboren weet je van te voren, 
niet wat komen gaat, wat je nog te wachten staat. 

Leef dus in het heden en niet in het verleden. 

Wees wie je wil zijn, dat maakt je leven fijn! 


Refrein 


Keep it cool, keep it cool, keep it cool, be Hippie! (4x) 


Refrein 
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11 Geflopt!  

Refrein:  
Wat nu, wat nu, hoe moet dat nou? 

Het liep hier echt volledig uit de hand 

Nu staan we zomaar in de kou 
Het staat zelfs in de plaatselijke krant

Er is van alles aan de hand 


Couplet 1 (rap):  
Kijk, als iedereen een ander nou ’s ook wat gunt 
Dan wordt een feest geen fiasco maar een grote stunt 
Nu is het ‘ikke ikke’, ‘zien jullie wat ik kan?’ 
De rest kan stikken stikken, want ik ben de grote man 
Dit is helaas hoe het vaak met zoveel mensen gaat 
Terwijl je samen toch vele malen sterker staat 
Tel tot 1, 2, 3 als het moeilijk wordt 
En wacht het eerst eens af, want luisteren is ook een sport! 


Refrein 


Couplet 2 (rap): 

Waarom maken mensen ruzie, waarom is er strijd? 

Nu is iedereen uiteindelijk z’n feessie kwijt! 
De ballonnen zijn stuk, de slingers op de grond 

Het is een puinhoop, het is een grote open wond 

Een feessie vier je samen, het gaat om 'iedereen’ 

Want knallen met z’n allen, is leuker dan alleen 

Knoop het in je oren en neem een wijs besluit 

Gedraag je naar behoren, anders is het feessie uit! 


Refrein 
 

Brug:  
Het leven is een feest, maar je moet het zelf versieren 

Dus doe je best en kleur het ‘netjes’ in 
Iedereen kan zelf z’n eigen feessie vieren 
Want zonder kleur en slingers heeft het weinig zin! 


Refrein  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12 Stars 

Refrein: 
Wij zijn Stars, we zetten alles op z'n kop.

Zelfs Jupiter of Mars, daar staan we aan de top.

We zijn een vette band met sterren stuk voor stuk.

We sterven van talent, maar zijn geboren voor 't geluk!


1. 
Fans die juichend met z'n allen zomaar voor je voeten vallen

met een bosje rozen.

Sta je bij de kruidenier dan roepen ze: 'Hé, Mel is hier!'

en je ziet ze blozen.

En plotseling als jij met je hond naar buiten gaat,

staat iedereen in rijen op de straat!


Refrein 

2. 
Zet je de TV aan, zie je daar je eigen band staan,

want je hebt een nummer-1-hit.

Met de taxi naar Ahoy, de manager roept: 'Toi toi toi!'

als je 'r eens doorheen zit.

En 's morgens dan hoor je je wekkerradio 

met liedjes uit je nieuwste show!


Refrein 
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13 Wie heeft de rol 
  

Couplet 1:  
Het spel gaat nu beginnen, het wordt een ware hit  
Want jullie gaan verzinnen, wie toch die rol bezit  
De spanning zal wel stijgen, maar hou je hoofd een beetje koel, whohohoh  

't Is tijd om op te letten, dus zet je nu maar schrap  
En laat je niet misleiden, bekijk het stap voor stap  
Hou ze in de gaten, dus blijf maar zitten in je stoel, whohohoh  

En gaat het soms een beetje snel, denk dan maar: 't blijft een spel  
Want plezier en genieten staan bij ons voorop, maar  

Refrein:  
Wie, wie heeft de rol?  
Dat is de vraag die leeft bij iedereen vandaag, dus  
Wie, wie heeft de rol?  
Laat je hersenen kraken, schreeuw van de daken   
Wie, o wie, o wie, o wie, o wie  
Wie heeft de rol?  

Couplet 2:  
*Ze lijken zo onschuldig, 5 mensen op een rij  
*(Wie, wie, wie, wie heeft de rol?)  
Maar toch zit *daar de dader, wel vast en zeker bij  
*(Wie, wie, wie heeft de rol?)  
Het is al*leen de kwestie, wie van de 5 zal het toch zijn?  
*(Wie, wie, wie zal het toch zijn?)  
Whohohoh  

*Nog maar een paar seconden, dan wordt het spel gespeeld  
*(Wie, wie, wie, wie heeft de rol?)  
Wij durven *te beloven, dat niemand zich verveelt  
*(Wie, wie, wie heeft de rol?)  
Het wordt een *denkspektakel, het wordt een training voor je brein *(Het wordt 
een training voor je brein)  
Whohohoh  

En gaat het soms een beetje snel, denk dan maar: 't blijft een spel  
Want plezier en genieten staan bij ons voorop, maar  

Refrein  
+Wie, o wie, o wie, o wie, o wie  
Wie heeft de rol? 
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14 Nepnieuws 

Couplet 1: 
Telkens weer opnieuw de vraag 
Gebeurt er nog iets leuks vandaag? 
Iets waar iedereen van zegt: 
Niet te geloven, echt? 
Telkens weer opnieuw de strijd  
Doen we nep of toch een feit? 
Nepnieuws scoort toch echt het meest 
Hoe nepper het nieuws hoe groter het feest 

Refrein: 
Dus knip en plak maar een beetje 
Maak het nieuws, want dan weet je dat het scoort 
Ook al is het niet zoals het hoort 
’n Beetje manipuleren, iedereen kan het leren 
Knip maar hier, plak maar daar 
En het nepnieuws is klaar! 

Couplet 2: 
Soms dan gaat het weleens mis 
Omdat het nieuws geen waarheid is 
Iets waar iedereen van zegt: 
Niet te geloven, echt? 
Deur op slot, gordijnen dicht 
Door dat stomme nepbericht 
Maar dat maakt ze echt niets uit 
Hoe nepper het nieuws, hoe groter de buit 

Refrein 2x 
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15 Vooroordelen 

Refrein: 
Luister niet naar vooroordelen, daar heeft niemand toch wat aan. 
Een enig kind kan niet goed delen, meisjes moeten altijd slaan. 
Ja, zo zijn er nog wel honderd die je zo bedenken kan. 
Maar daar wordt toch werkelijk geen mens een stukje beter van? 

1. (Battle rap) 
Jongens: 
Meisjes dat zijn watjes en ze zijn ook super slap. 
Maar dat is ook logisch want ze eten babypap! 

Meisjes: 
Jongens kunnen één ding en dat is de boel verstieren. 
Zij vinden dat stoer gedrag, maar wij noemen dat klieren! 

Refrein 

2. (Battle rap) 
Jongens: 
Meisjes kunnen enkel over lippenstiften praten. 
Dat is net het onderwerp dat wij het meeste haten. 

Meisjes: 
Jongens hebben geen gevoel en worden nooit volwassen. 
Daarom moeten wij ons hele leven op ze passen! 

Refrein 

Brug: (evt. solo's) 
De ene is een Hollander, de ander is een Turk. 
Of je nu een broek aan hebt of juist een mooie jurk. 
Of je nu al 80 bent of 20 of nog 11. 
Iedereen is wie hij is, dus blijf gewoon jezelf! 

Refrein 
Luister niet naar vooroordelen! 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16 Crème Craquelé 

1. Solo Pieter-Jan:  
Mijn leventje liep zeer gesmeerd,   
ik deed het rustig aan  
Ik had veel geld en rijkdom 
en een rimpelloos bestaan 
Maar opeens ging alles fout, 
ik werd in één klap oud 
En als de stress mijn nachtrust rooft, 
spookt het door m'n hoofd  
 
Refrein: 
Koop nu crème, crème, Crème Craquelé 
't Is waar wat ze beweren, u moet het echt proberen! 
Crème, crème, Crème Craquelé 
Het wondermiddel voor uw huid 
Met Craquelé erop, lost elke rimpel op 
Al na negen dagen smeren 
ziet u er tien jaar jonger uit! 
 
2.  
Ik zat echt lekker in m'n vel 
met landhuis in het Gooi  
Een kok en een serveerster 
't Leven leek haast wel te mooi 
En m'n werk dat vond ik vet, 
ik had er zoveel pret 
Maar barsten schieten in m'n hoofd 
want ik heb beloofd... 
 
Refrein 
Crème, crème, Crème Craquelé! 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17 Zomer Op Het Strand 

Refrein: 
Who-oh-oh wat een idee, een feestje aan de zee 
Dansen op de golven, doe maar met ons mee-ee-ee 
Who-oh-oh niets aan de hand, alles aan de kant  
Handen in de lucht en voeten in het zand, zomer op het strand! 
 
1. (Rap):  
Zomer op het strand, zesentwintig graden 
Alles aan de kant, je voelt je opgeladen  
Dansen met z'n allen op een coole beat  
Bon Bonni Beach-volleyballen, iedereen geniet  

Zomer op het strand, 'été sur la plage' 
Zonne-bruin verbrand, nippen aan een glaasje  
Neem 't er maar van, want het gaat ook weer voorbij  
Dus als het ff kan, bestel er ook maar één voor mij!  

Refrein  

2. (Rap):  
Zomer op het strand, wat een paradijsje 
Weinig aan de hand, genieten van een ijsje  
Zomerse gedachten, liggen in de zon 
Lange zwoele nachten, als dat toch eeuwig kon  
Zomer op het strand, 'summer on the beach'  
Voeten in het zand en verder even niets  
Niemand maakt zich druk, de zorgen zijn we kwijt  
Eén en al geluk, want de zomer is een feit!  

Refrein  

Brug:  
Uitgaan, drankje doen! 
Dansen, zomerzoen! 
Zonnebrand, hand in hand! 
Zomer op het strand, yeah!  

Refrein:  
Who-oh-oh wat een idee, een feestje aan de zee 
Dansen op de golven, doe maar met ons meehee 
Who-oh-oh wat een idee, een feestje aan de zee 
Dansen op de golven, doe maar met ons mee-ee-ee  
Who-oh-oh niets aan de hand, alles aan de kant  
Handen in de lucht en voeten in het zand, zomer op het strand! 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18 Als Je Op De Bühne Staat 
 
1. Nico/Esmee: 
Het verhaal gaat over liefde,  
op een basis, nee joh, op het platteland.  
Over Eddy en zijn Milla,  
twee agenten in een levensgrote brand. 
Hij zal altijd van haar houden,  
ook al ziet ze hem waarschijnlijk niet terug. 
’t Is een prachtige romance  
en ze schieten de spionnen in hun rug! 
 
Refrein: (Koor)  
Of het nu om liefde gaat of actie, als je je maar inleeft in je rol. 
Dan gaat het gelukkig niet zo heel vaak mis en dan stromen alle zalen vol. 
Dat is waar het toch om gaat als je op de bühne staat. 
 
2. Nico, Esmee, Angelo: 
Ons verhaal gaat over misdaad, 
twee spionnen in het heetste van de strijd. 
Over Milla en haar Eddy,  
met een missie en ze hebben weinig tijd. 
Hij zal altijd… haar beschermen,  
ook al is ze nu wel ernstig in gevaar. 
Maar hij zal haar weer bevrijden  
en ze komen weer gelukkig bij elkaar! 

Refrein 
 
3. Angelo, Esmee, Nico: 
Ons verhaal zit vol agenten, met veel actie,  
nee, vooral veel romantiek!  
Agent Milla, secret Eddy, in een missie en in hevige paniek! 
Hij zal altijd voor haar vechten,  
de spion wordt helemaal niets meer verteld. 
Het complot dat wordt ontrafeld,  
de agenten die zijn stuk voor stuk een held. 

Tegelijk met 3 zingt het koor: 
Liefde en actie, spanning en strijd 
wordt door de kracht hierbinnen geleid. 
Hij zal altijd voor haar vechten. 
Helemaal niets meer verteld. 
Het complot dat wordt ontrafeld. 
Stuk voor stuk een held! 
 
Refrein 

© copyright 2009-2019 Muzikantine www.muzikantine.nl



19 Betutteling 

Couplet 1: 
Je mag niet dit, je mag niet dat! 
Er is iets mis, er is altijd wat 
Je kunt niet zus, je kunt niet zo! 
En de kritiek krijg je cadeau 
Zo slaan we allemaal een beetje door 
Dus stop nu maar, het is niet nodig, hoor! 

Refrein: 
Dit is betutteling, tutteling 
Allemaal betutteling 
We worden er niet goed van, maar wat doe je eraan? 
Betutteling, tutteling 
Allemaal betutteling 
En zeg je d’r wat over, dan heb je ’t weer gedaan! 

Couplet 2: 
Kom niet te vroeg, ook niet te laat! 
Want tijd is tijd, dus wees paraat 
Slaap niet te kort, ook niet te lang! 
Zo maken wij elkaar steeds bang 
En slaan we allemaal een beetje door 
Dus stop nu maar, het is niet nodig, hoor! 

Refrein 

Brug (rapsolo’s): 
Sta niet in de kou, loop niet in de regen! 
Zit niet in de zon, daar kan je huid niet tegen! 
Moeten we bij alles dan bedenken of het kan? 
Daar word je na een tijdje toch compleet mesjogge van?! 

Refrein: 
Dat is betutteling, tutteling 
Allemaal betutteling 
We worden er niet goed van, dus doe er nou wat aan! 
Betutteling, tutteling 
Allemaal betutteling 
Vertrouw maar dat het goed komt en laat ze lekker gaan! 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20 De Citrussong 

1. Solo Violinde: 
Voel je fit en voel je jong 
Doe dan De Citrussong 
Met citroen of mandarijn  
voel je je reuzefijn! 

Refrein: 
Rikketik-klap-klap-tik-zet weg 
Luister goed naar wat ik zeg 
Kiss-tik-kiss-gooi en laag 
Nu een kort applausje graag! 

(Tussenspel waarin vier keer de bewegingen van De Citrussong worden gedaan 
zonder zang) 

2. 
Vind je dit ook echt te gek?  
Kom dan maar van je plek 
't Is niet eens zo moeilijk, hoor 
'k Doe het nog één keer voor 

Refrein  

(Tussenspel waarin vier keer de bewegingen van De Citrussong worden gedaan 
zonder zang) 

Refrein 

Brug (Rap): 
Weet je wat je ook zou kunnen doen? 
Met een mandarijn, mineola of citroen? 
Doe ze voor de grap 's een keertje bij elkaar 
Wachten maar en de citrus-shake is klaar! 

Couplet 1 + 2 achter elkaar, met erdoorheen gezongen:  
Sinaasappel, grapefruit, pompelmoes, citroen 
mineola, mandarijn, pomelo, limoen 

Refrein 2x 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21 Had ik maar 

1.  
Gister weer een toets voor spelling,  
maar ik had niet goed geleerd 
Veel te laat in de versnelling,  
dus ’t ging totaal verkeerd 
Tess een tien en Niels een negen,  
en een drie-en-half voor mij 
’t Is misschien ook wel een zegen,  
‘k heb er weer een leerpunt bij! 

Refrein: 
Had ik maar, had ik maar, had ik, had ik maar even,  
dat zijn woorden die ik vermijd 
Alles heeft een doel in het leven, dus reken af met spijt 
Had ik maar, had ik maar, had ik, had ik maar even,  
kon ik nog maar terug in de tijd 
Verspil je hart niet met spijt 

2. 
Toen ik nog maar in groep 6 zat,  
stond m’n hart in vuur en vlam 
Telkens als ik tekenles had  
en ik samen deed met Bram 
Beetje geinen, beetje plagen  
en m’n hart maar sneller slaan 
Maar ik durfde nooit te vragen  
of ie ook met mij wou gaan 

Refrein 

Brug: 
Elke dag kun je weer kiezen 
Pak je kans met beide handen aan 
Blijf al die tijd niet zitten kniezen 
En wil je iets dan moet je ‘r voor gaan 

Refrein i.p.v. laatste zin:  
’t Is een gegeven alles in het leven heeft een doel, dus neem gerust de tijd! (2x)  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22 Feessie! 

Couplet 1: (solo Fopper 1)  
Lekker lang geslapen, heb de wekker niet gezet  
Eerst nog drie keer gapen, stap dan eindelijk uit bed 
Maak een snel ontbijtje en dan ga ik aan de slag  
’t Is een heel karweitje, maar het wordt een mooie dag 
Alle Foppers: Whohohohoh, weet je wat het is?  
Kom lekker feesten, je weet niet wat je mist!  

Refrein: (Foppers)  
Whohohohoh, kom naar ons feessie  
Whohohohoh, hey, doe je mee?! 
Zelfs als je d’r een beetje doorheen zit 
is zo’n feessie toch een heel goed idee! 
Kom er maar bij en voel je vrij 
En leef je uit!  

Couplet 2: (solo Fopper 2)  
Slingers, fris en nootjes en een super hippe beat 
Vlees en vis in mootjes, maar dat hoeft natuurlijk niet 
Heel wat leuke mensen en het feessie is een feit 
Wat kan ik nog wensen, oh ja, ‘kom vooral op tijd!’ 
Alle Foppers: Whohohohoh, weet je wat het is?  
Kom lekker feesten, je weet niet wat je mist!  

Refrein  

Brug: (solo Fopper 3)  
Ben je sip en ben je aan het treuren?  
En weet je plotseling niet meer hoe alles moet?  
Dan is dit hetgeen wat moet gebeuren 
Alle Foppers: Want na een feessie voel je je weer goed!  

(Om de zaal op te zwepen, kan één van de Foppers met zijn handen boven zijn 
hoofd zeggen: ‘En nu allemaal met die handjes in de lucht!’)  

Refrein:  
Whohohohoh, kom naar ons feessie 
Whohohohoh, hey, doe je mee?! 
Zelfs als je d’r een beetje doorheen zit 
is zo’n feessie toch een heel goed idee! 
Whohohohoh, whohohohoh 
Whohohohoh, kom naar ons feessie 
Whohohohoh, hey, doe je mee?!  
Kom er maar bij en voel je vrij 
En leef je uit!  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23 Verraden 

Couplet 1 (solo Jessica): 
Deed alles heel oprecht 
Mijn filmpjes waren zuiver, waren echt 
Zij speelden daar een spel 
Het was maar fake, het was maar nep, dat raakt me wel 
Nu is het over en voorbij 
En wat betekent dit voor mij? 

Refrein: 
Ik voel me verraden, ik bedoelde het zo goed 
‘k Weet gewoon niet wat ik zeggen moet, ’t doet me zo’n pijn 
Ik voel me verraden, raak ik al mijn vrienden kwijt? 
‘k Word getroffen door onzekerheid 
Bang geen goede vlogster meer te zijn 

Couplet 2: 
Het spookt nog door m’n hoofd 
Het worden mooie vlogs, dat was beloofd 
Maar daar is niets van waar 
Het staat nu zwart op wit, da’s het gevaar 
Nu is het over en voorbij 
En wat betekent dit voor mij? 

Refrein 

Brug (koor): 
Wees voorzichtig met vertrouwen en ga af op je gevoel 
Leer maar op jezelf te bouwen en ga voor je hoogste doel 

Refrein (koor in twee groepen): 
Ze voelt zich verra*den, ze bedoelde het zo goed  
  *(Zij voelt zich helemaal verraden) 
Weet gewoon niet wat ze zeggen moet, ’t doet haar zo’n pijn  
Ze voelt zich verra*den, raakt ze al haar vrienden kwijt?  
  *(Zij voelt zich helemaal verraden) 
Wordt getroffen door onzekerheid 
Bang geen goede vlogster meer te zijn 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24 Verboden Toegang  

1.  
Weet je, weet je hoe het gaat, 
in die ene kamer waar de deur nooit open staat?  
Weet je, weet je wat ik vrees?  
De allerergste dingen want ik lees:  
 
Refrein: 
Verboden toegang, dat weet iedereen. 
Daar is toch echt iets vreemds aan de gang. 
Verboden toegang, dat zie je meteen. 
Dat jaagt ons allemaal hier op stang…  
Verboden toegang! 
 
2.  
Weet je, weet je wat ik wil, 
eens kijken in die kamer, want het is daar veel te stil. 
Weet je, weet je wat ik doe: 
een groot geheim ontmaskeren, maar hoe?  
 
Refrein 
 
Brug: 
Maar hoe je’ t wendt of keert, de deur die blijft dicht. 
En als je ‘r maar even over zeurt... 
dan volgt er een straf, alleen op jou gericht. 
Oh, oh, oh, oh, dan ben je aan de beurt! 
 
Refrein  
Verboden toegang 3x  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25 Leve de bejaarden 

Refrein: 
Leve de bejaarden, wij weten het zo goed! 
Jarenlang ervaring hoe je ’t leven leven moet 
’t Is geen openbaring, we weten toch het meest 
En vergis je niet ook wij gaan los als een beest! 

1. (Rap): 
Wij zijn dan wel super oud,  
ook wij zijn regelmatig stout 
We stunten met een wandelstok 
Niet slecht toch, voor zo’n ouwe bok?! 
Elke dag een rolstoelrace 
We schreeuwen onze kelen hees 
Een steunkousparty met gebak 
Wij gaan uit ons dak! 

Refrein 

2. (Rap): 
Met hier en daar een plukje haar 
krijg ik nog heel veel voor elkaar 
Dus onderschat bejaarden niet 
en luister naar ons hippe lied! 
Ik heb dan wel een kunstgebit, 
maar ben een opa (oma) met veel pit! 
Een kunstheup of een houten been 
Om ons kun je niet heen! 

Leve de bejaarden (4X) 
Opa wandelstok! 

Refrein 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26 Check dit dan! 

Couplet 1: 
Heb je weer wat nieuws ontdekt, zijn gegevens uitgelekt? 
Iets wat eigenlijk niet kan, check dit dan! 
Filmpjes op het internet, niet alleen maar dolle pret 
Maar toch smullen ze daar van, check dit dan! 

Wohohoh, het gaat zie-za-zo 
Ja, ze verzinnen zo een nieuwtje van niveau 
Groepje: Dus voor de show?! 

Refrein: 
Klopt het nieuwtje wel of toch niet-niet? 
Is het waar wat je ziet-ziet? 
Check-check, check ’t dubbel 
Check dit dan 
Komt het uit betrouwbare bron-bron 
Niets dat iemand verzon-zon 
Check-check, check ’t dubbel 
Check dit dan! 

Couplet 2: 
Staat de wereld op z’n kop, blijkt het toch een flauwe mop? 
Iets wat eigenlijk niet kan, check dit dan! 
Lijkt het nep of nagemaakt, is het toch niet in de haak? 
Want daar smullen ze zo van, check dit dan! 

Wohohoh, het gaat zie-za-zo 
Ja, ze verzinnen zo een nieuwtje van niveau 
Groepje: Dus voor de show?! Allen: Yo! 

Refrein 2x
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