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Juniors 2019 
 
Repetities: zondag van 10u tot 11u30 op 13 januari, 3 en 17 februari,  
3 en 24 maart en 7 en 28 april.   
Generale repetitie op WOENSDAG 8 mei om 17u30! 
Breng deze bundel elke repetitie mee.   
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Amazing 

Junior Eurosong 
 
Ja hoor! Wees maar gerust we zijn er klaar voor! 
Geef ons een beat, get on your feet. 
Het wordt 'n party met dit lied, dit lied. 
Wohohoho. 
Ga door! Smeer je stem, stem je gitaar ook! 
Fun en muziek, dus wij zijn hier. 
En op tel vier alleen plezier, plezier. 
Wohohoho. 
Gi-ga-gekke grappen gieren maar. 
We zijn toch allemaal een beetje raar. 
 
REFREIN: 
Hey, 1, 2 
1, 2, 3, 4 
Draai de volumeknop tot tien. 
Zing mee, zing, a-a-amazing! 
En laat die moves nu maar eens zien. 
Zing mee, zing, a-a-amazing! 
Voor je 't weet staan we daar aan de top, als sterren. 
Opzij want wij komen er aan.  
Zing mee, zing, a-a-amazing!  
 
Let's go! Tijd om te shaken, sluit die schoolpoort! 
Wij willen feesten, goed gezien. 
En wel tot tweeduizendveertien, veertien. 
Wohohoho. 
Oh no! Weg met die boeken, neem een micro! 
En schreeuw het uit, superluid.  
Want 't is ons splinternieuw geluid, geluid. 
Wohohoho. 
Zi-za-zotte zangers mooi in koor.  
Maar één voor één wel lichtjes gestoord. 
 
REFREIN  
Zing mee, a-a-amazing! 
Zing mee, a-a-amazing! 
Zing mee, a-a-amazing! 
Zi…ing, me…e  
 
REFREIN
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Mega Mindy tijd 

Mega Mindy

Ik ben een gewone meid, 
maar bij Mega Mindy tijd 
ben ik dapper, ben ik stoer. 
Dan ben ik van niemand bang, 
hou ik boeven in de tang. 
Draai ik elke dief een loer. 
 
Iedereen die wordt belogen, 
wordt bestolen, wordt bedrogen 
geef een seintje en ik kom er aan. 
 
REFREIN X2 
Is het een vliegtuig? 
Is het een vogel? 
Nee, dat is het niet. 
Het is Mega Mindy die je aan de hemel ziet. 
 
Voor een echte heldendaad, 
sta ik dag en nacht paraat. 
Voor gevaren ben ik blind. 
Voor een echte superheld, 
is er maar één ding dat telt. 
Dat het recht steeds overwint. 
 
Iedereen die wordt belogen, 
wordt bestolen, wordt bedrogen 
geef een seintje en ik kom er aan. 
 
REFREIN X2 
 
Iedereen die wordt belogen, 
wordt bestolen, wordt bedrogen 
geef een seintje en ik kom er aan. 
 
REFREIN X4
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Arendonk 

Studio Vibe  
 
Als we dees aan ulle laten horen, 
hedde gulle drek goesting om te fore. 
Dus maakt al mer lawaai,  
want we weten ge zet er geire baaj! 
 
Da bier da bleft mer vloeie  
en dieje sfeer dieje bleft mer groeie.  
Is da feesje hier al raajp? 
Want waaj zen Studio Vibe!  
 
Scheil, begaait, schejef en zat!  
Altijd dikke fjest in os grote stad.  
Wij willen staampe op kaai hetten boenk.  
Want waaj, waj zen van A-A-A-Arendoenk  
 
Elke weekend een ander fjest, 
waar waj fore op os best.  
Waar waj doorgaan tot opt end, 
 waar da iedereen alleman kent. 
 
Tzen de fjestjes van Arendoenk, 
waar waj stampe op kaai hetten boenk.  
Rood met wit of Geel me blauw, 
tis arendonk waar dak van hou.  
 
Scheil, begaait, schejef en zat!  
Altijd dikke fjest in os grote stad.  
Wij willen staampe op kaai hetten boenk,  
Want waaj, waj zen van A-A-A-Arendoenk. 
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Ellie 

Regi 

 
 
 

 
Gazing at the purple sunset. 
In everything I see your face. 
I can feel you close to me, even if you're far away. 
 
You are on my mind, never out of sight. 
You're a mystery. oh oh 
You are on my mind, never out of sight. 
Making history. 
 
REFREIN 
Ellie, I'm thinking 'bout you, 
i like the way you move, you make me feel so good. 
Oh, you drive me crazy sometimes. 
But I don't care, no, I don’t care. 
'Cause when you smile you lighten up the grey skies. 
I will do anything for your love. 
Ellie, I'm thinking 'bout you, 
i like the way you move, you make me feel so good. 
 
You are on my mind, never out of sight. 
You're a mystery. oh oh 
You are on my mind, never out of sight. 
Making history. 
 
REFREIN 
 
Ellie, I'm thinking 'bout you, 
i like the way you move, you make me feel so good.  
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Whoppa 

K3 
 
Whoppa! 
 
Na na na na na (na na na na na) 
Na na na na na (na na na na na) 
Na na na na na (na na na na na) 
Na na na na na (na na na na na) 
 
Alle vlinders in m'n buik zingen luidkeels 
Whoppa-eh! Whoppa-oh! 
Alle vezels in m'n huid zingen luidkeels 
Whoppa-eh! Whoppa-oh! 
 
De DJ zegt chimmy-chimmy-shoop-shoop. 
Alle boys staan buiten op de stoep-stoep. 
Wil je binnen, wil je ’n relletje beginnen, 
Zing whoppa-eh! Whoppa-oh! 
 
Elke vrijdagavond start die wilde roller disco party. 
Zet maar lekker berehard die beat. 
Ik kan niet meer! 
 
REFREIN 
Alle jongens zeggen whoppa! (Whoppa!) 
Alle meiden zeggen whoppa! (Whoppa!) 
Tot de keet op z’n kop staat (Whoppa!) 
En we dansen dansen dansen. 
Alle jongens zeggen whoppa! (Whoppa!) 
Alle meiden zeggen whoppa! (Whoppa!) 
Tot de tot de zon weer op gaat (Whoppa!) 
En we dansen dansen dansen (Whoppa!) 
 
Na na na na na (na na na na na) 
Na na na na na (na na na na na) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Alle meiden in de club zingen luidkeels 
Whoppa-eh! Whoppa-oh! 
Alle meiden in de tub zingen luidkeels 
Whoppa-eh! Whoppa-oh! 
 
De DJ zegt chimmy-chimmy-shoop-shoop. 
De meiden zeggen van wie is dit snoep-snoep. 
Wil je binnen, wil je ’n spelletje verzinnen? 
Zing whoppa-eh! Whoppa-oh! 
 
 
Elke vrijdagavond start die wilde roller disco party. 
Zet maar lekker berehard die beat. 
Ik kan niet meer! 
 
REFREIN 
 
Na na na na na (na na na na na) 
Na na na na na (na na na na na) 
Na na na na na (na na na na na) 
Na na na na na (na na na na na) 
 
Whoppa! 
 
Elke vrijdagavond start die wilde roller disco party. 
Zet maar lekker berehard die beat. 
Ik kan niet meer! 
Nee, echt niet meer! 
Ach, nog één keer! 
 
REFREIN 2X 
 
Alle jongens zeggen Whoppa! 
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Weg troep  

Maureen 
 
REFREIN 
Ik roep: Weg troep! 
Ik roep: Weg troep! 
Haal het vuil van de straat, het is bijna te laat. 
Ik roep: Weg troep! 
Ik roep: Weg troep! 
Want ik wil dat ons plein weer een parel zal zijn. 
En geen overvol stort waar geen mens blij van wordt. 
Ik roep: Weg troep! 
 
Wat een puinhoop, wat een bende. 
Wat een vuile troep. 
'T is een schande, een ellende. 
Rommel op de stoep. 
Maar ik laat mijn kop niet hangen, ik heb een idee: 
 
Ruim op, ruim op, alles weg 
Ruim op, ruim op, doe je mee? 
 
REFREIN 
 
Alle parken, alle straten zijn van iedereen. 
Gooi dus niks meer op de grond, stop ermee meteen. 
Niemand die toch bij kan worden van die afval zee. 
 
Ruim op, ruim op, alles weg 
Ruim op, ruim op, doe je mee? 
 
REFREIN 
 
Lege blikjes, rotte kranten, daar een vuil verroeste fiets. 
Een paar schoenen zonder zolen, waarom doet er niemand iets? 
Aan die peuken van sigaren, aan die oude autoband. 
Steek je handen uit de mouwen, al die rotzooi aan de kant. 
Steek je handen uit de mouwen, al die rotzooi aan de kant! 
 
REFREIN
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Rise 

Jonas Blue ft. Jack and Jack  
 
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise 'til we fall. 
They said we got no no no no future at all. 
They wanna ke-ke-keep us out  but can't hold us 
down anymore. 
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise 'til we fall. 
 
When we hit the bottom, nothing gonna stop us.  
Climb to the top with you. 
We could be the breaks, ones who never made, 
yeah. 
I could be talking to you. 
 
They tryna hate hate hate. 
But we won't change, change anything at all. 
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise 'til we fall. 
 
They think we just drop – outs. 
Living at my mom’s house. 
Paris must be so proud. 
They know it all. 
They don't speak our language. 
They say we're too savage. 
No, o we don’t give a … anymore.  
 
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise 'til we fall. 
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise 'til we fall. 
They don't speak our language. 
They say we're too savage, ya. 
No, no we don't need them anymore. 
 
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise. 
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise. 
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise. 
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise 'til we fall. 
 
Say we're going no no no no no no nowhere. 
But we they don't know know know is we don't 
don’t care. 
We're gonna keepin' on, keepin' on going til' we 
can't go no more. 
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise 'til we fall, yeah. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
When we hit the bottom, nothing gonna stop us. 
Climb to the top with you. 
We could be the breaks, ones who never made 
yeah. 
I could be talking to you. 
 
They tryna hate hate hate. 
But we won't change, change anything at all. 
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise 'til we fall. 
 
They think we just dropped out. 
Living at our mom’s house. 
Paris must be so proud, they know it all. 
No, hey don't speak our language. 
They say we're too savage, yeah. 
No, no we don't give a- anymore. 
 
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise 'til we fall. 
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise 'til we fall. 
They don't speak our language. 
They say we're too savage, ya. 
No, no we don't give a- anymore. 
 
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise. 
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise. 
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise. 
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise 'til we fall. 
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Superheldentijd 

Ketnetband 
 
Waar zijn die helden? 
 
Kijk naar de grote wereld. 
Geen tijd om klein te zijn. 
Ben 't beu al dat gezever, 't gefake, die schone schijn. 
We gaan het tij doen keren, we willen helden zijn. 
We doen de aarde beven. 
Nee, niemand krijgt ons klein. 
Geef me je hand en kom mee naar buiten. 
Neem al je vrienden mee. 
Steek je handen in de lucht en laat je maar een horen. 
We zijn sterker met twee. 
Is het niet eens tijd voor durf en lef? 
Voor helden zoals wij. 
Voor jou en mij. 
't Is superheldentijd. 
 
REFREIN 
Voor jou en mij. 
Voor jou en mij. 
Voor jou en mij. 
't is superheldentijd. 
Voor jou en mij. 
Voor jou en mij. 
Voor jou en mij. 
't Is superheldentijd. 
 
De tijd is aangebroken voor een nieuwe wind. 
Voor helden zonder cape en een leuze die ons bind. 
Want het is heel normaal dat je anders bent, speciaal en uniek en van de andere kant. 
Is het niet wat saai, plat en grijs klakkeloos te volgen wat een ander denkt. 
Het verleden dat laten we mooi achter ons want de tijd is aangebroken kom hoor het gebons. 
Voor vrienden die verschillen van jou en van ik. 
(Voor vrienden die verschillen van jou en van ik) 
We bestormen de straten en we feesten zonder schrik dus geef me je hand. 
 
REFREIN X2
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Shotgun 

George Ezra 
 
Homegrown alligator, see you later. 
Gotta hit the road, gotta hit the road. 
The sun it changed in the atmosphere, 
architecture unfamiliar. 
I can get used to this. 
 
Time flies by in the yellow and green. 
Stick around and you'll see what I mean. 
There's a mountaintop that I'm dreaming of. 
If you need me you know were I'll be. 
 
REFREIN 
I'll be riding shotgun, underneath the hot sun, 
feeling like a someone. 
I'll be riding shotgun underneath the hot sun, 
feeling like a someone. 
 
The south of the equator, navigate it. 
Gotta hit the road, gotta hit the road. 
Deep-sea diving 'round the clock, bikini bottoms, 
lager tops. 
I could get used to this. 
 
Time flies by in the yellow and green. 
Stick around and you'll see what I mean. 
There's a mountaintop that I'm dreaming of. 
If you need me you know were I'll be. 
 
REFREIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
We got two in the front. 
Two in the back. 
Sailing along and we don't look back. 
 
Time flies by in the yellow and green. 
Stick around and you'll see what I mean. 
There's a mountaintop that I'm dreaming of. 
If you need me you know were I'll be. 
 
REFREIN X2 
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Leef 

André Hazes Jr. 
 
Op een vrijdag in de kroeg, 
ergens in Amsterdam. 
Zat aan de bar met een glas een oude wijze man. 
Hij zei dat die nog maar een paar dagen had, dus 
pak het leven, pak alles en ga er mee op pad. 
 
REFREIN 
En hij zei: 
"Leef, alsof het je laatste dag is." 
"Leef, alsof de morgen niet bestaat." 
"Leef, alsof het nooit echt af is." 
En "leef, pak alles wat je kan." 
 
En ga, a, a, a 
A, a, a, a 
A, a, a, a 
Pak alles wat je kan 
En ga, a, a, a 
A, a, a, a 
Gaaaaa 
Pak alles wat je kan 
 
Hij vertelde dat ie zich had gewerkt in het zweet. 
Geld verdiend als water maar nooit echt had 
geleefd. 
Z’n vrouw was bij hem weg voor een ander 
ingeruild. 
Af en toe gelachen maar veel te veel gehuild 
 
REFREIN 
 
En ga, a, a, a 
A, a, a, a 
A, a, a, a 
Pak alles wat je kan 
En ga, a, a, a 
A, a, a, a 
Gaaaaa 
Pak alles wat je kan 
 
 
REFREIN X2 
 
 
 
 

 
 
 
 
En ga, a, a, a 
A, a, a, a 
A, a, a, a 
Pak alles wat je kan 
En ga, a, a, a 
A, a, a, a 
Gaaaaa 
Pak alles wat je kan 
 
REFREIN  
 
En ga, a, a, a 
A, a, a, a 
A, a, a, a 
Pak alles wat je kan 
En ga, a, a, a 
A, a, a, a 
Gaaaaa 
Pak alles wat je kan 
En leef! 
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Jong zijn 

Ketnetband 
 
Er zit een liedje in m’n hoofd. 
Al heel de dag, zeg, heb je ’t nog niet gehoord? 
Ik wil het zingen, superluid. 
Maar zo, alleen, komt er niet echt veel uit. 
Geen probleem, want zo meteen springt iedereen, 
hier op en neer. 
Blijf bewegen, alles geven. 
We gaan los op het refrein, want 
 
REFREIN 
Iedereen mag jong zijn - Ook jij! 
Groot of klein, gewoon, goed of goed fout. 
Iedereen mag jong zijn - Zeker jij! 
Daar gaan we samen voor! 
A-a-a-ppels! 
Wohoo o-o-o 
Appels! 
Wohoo o-o-o  
Iedereen mag jong zijn - Vooral jij! 
Gaan we d’r samen voor? 
Ja-a-a-ppels! 
 
Weet je waar ik soms van droom? 
Een we-reld vol, gekke bekken, lekker idioot. 
Geen zorgen aan niemands hoofd. 
Alleen maar fun, crazy loco in de kokosnoot. 
Goed idee, ik doe mee. 
En iedereen, volgt meteen. 
Op mijn teken, gaan we shaken. 
Hou je klaar vier, drie, twee, één. 
 
REFREIN 
 
Wohoo o-o-o, wohoo o-o-o 
Wohoo o-o-o, wohoo o-o-o 
Wohoo o-o-o, wohoo o-o-o 
Wohoo o-o-o, wohoo o-o-o 
 
Want  
 
REFREIN  
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Skibidi 

Little Big 
 
I'm calling, I'm calling 
Calling on you to say 
I want you, I want you 
Maybe all night 'til day 
I want you, I want you 
Different towns to run to 
Baby come to me, ha-ha-ha 
Give it all to me 
Skibidi wap-pa-pa 
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa 
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa 
Skibidi pa-pa 
Skibidi boom-boom, ay 
Skibidi boom-boom-boom-boom, ay 
Skibidi boom-boom-boom-boom-boom-pa-pa-
boom-boom 
Skibidi pa-pa 
Ay!  
Ay! 
I'm falling, I'm falling 
Waiting for you to say 
I want you, I want you 
Maybe like horse last hey 
I want you, I want you 
Together like one two 
Baby come to me, right now 
Now giving talk to me 
Skibidi wap-pa-pa 
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa 
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa 
Skibidi pa-pa 
Skibidi boom-boom, ay 
Skibidi boom-boom-boom-boom, ay 
Skibidi boom-boom-boom-boom-boom-pa-pa-
boom-boom 
Skibidi pa-pa 
Skibidi wap-pa-pa 
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa 
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa 
Skibidi pa-pa 
Skibidi boom-boom, ay 
Skibidi boom-boom-boom-boom, ay 
Skibidi boom-boom-boom-boom-boom-pa-pa-
boom-boom 
Skibidi pa-pa 
 

 
 
 
 
 
 
Skibidi wap-pa-pa 
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa 
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa 
Skibidi pa-pa 
Skibidi boom-boom, ay 
Skibidi boom-boom-boom-boom, ay 
Skibidi boom-boom-boom-boom-boom-pa-pa-
boom-boom 
Skibidi pa-pa 
Skibidi wap-pa-pa 
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa 
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa 
Skibidi pa-pa 
Skibidi boom-boom, ay 
Skibidi boom-boom-boom-boom, ay 
Skibidi boom-boom-boom-boom-boom-pa-pa-
boom-boom 
Skibidi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=little+big+band&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWz9U3MDQoNjCtSlrEyp-TWVKSk6qQlJmukJSYlwIA62QFiiEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjSm8DA2ZrgAhXJ4KQKHcrnDAEQMTAAegQIChAF
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Tsjoe tsjoe wa 

DD Company  
 

refrein: 
Tsjoe tsjoe wa, tsjoe tsjoe wa 
Tsjoe tsjoe wa wa wa 
Tsjoe tsjoe wa, tsjoe tsjoe wa 
Tsjoe tsjoe wa wa wa 
 
Op je plaats (Op je plaats) 
Strek je armen (Strek je armen)  
 
Refrein 
 
Op je plaats (Op je plaats) 
Strek je armen (Strek je armen) 
Vuisten maken (Vuisten maken)  
 
Refrein 
 
Op je plaats (Op je plaats) 
Strek je armen (Strek je armen) 
Vuisten maken (Vuisten maken) 
Duimen omhoog (Duimen omhoog)  
 
Refrein 
 
Op je plaats (Op je plaats) 
Strek je armen (Strek je armen) 
Vuisten maken (Vuisten maken) 
Duimen omhoog (Duimen omhoog) 
Schouders op (Schouders op) 
 
Refrein 
 
Op je plaats (Op je plaats) 
Strek je armen (Strek je armen) 
Vuisten maken (Vuisten maken) 
Duimen omhoog (Duimen omhoog) 
Schouders op (Schouders op) 
Hoofd omhoog (Hoofd omhoog) 
 
Refrein 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Op je plaats (Op je plaats) 
Strek je armen (Strek je armen) 
Vuisten maken (Vuisten maken) 
Duimen omhoog (Duimen omhoog) 
Schouders op (Schouders op) 
Hoofd omhoog (Hoofd omhoog) 
Je billen naar achteren (Billen naar achteren) 
 
Refrein 
 
Op je plaats (Op je plaats) 
Strek je armen (Strek je armen) 
Vuisten maken (Vuisten maken) 
Duimen omhoog (Duimen omhoog) 
Schouders op (Schouders op) 
Hoofd omhoog (Hoofd omhoog) 
Billen naar achteren (Billen naar achteren) 
Voeten naar binnen (Voeten naar binnen) 
 
Refrein 
 
Op je plaats (Op je plaats) 
Strek je armen (Strek je armen) 
Vuisten maken (Vuisten maken) 
Duimen omhoog (Duimen omhoog) 
Schouders op (Schouders op) 
Hoofd omhoog (Hoofd omhoog) 
Billen naar achteren (Billen naar achteren) 
Voeten naar binnen (Voeten naar binnen) 
Je tong naar buiten (Blèh) 
 
Refrein 
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Dans DJ Dans 

De Grote Peter Van de Veire 
Ochtendshow 
 

Zeg dj ‘t feestje mag nu komen  
Begin van dik genieten en van dromen 
En we gaan we gaan we gaan  
Vanavond doooooor 
 
Hey hey hey hey 
 
Ik kan mezelf nog amper bedwingen 
Mijn lijf gaat op en neer /  
ik moet gaan springen 
En we gaan we gaan we gaan 
Vanavond doooooor 
 
Ok / lekkere dieren  
Het is die tijd van de avond om te zwieren met de 
staart 
En te dansen als een paard   
Want zo meteen gaan we naar links /  
naar rechts /  
naar voor en weer lekker achteruit …  
 
Refrein: 
En alle dj’s gaan  
naar links naar links naar links 
En alle dj’s gaan 
naar rechts naar rechts naar rechts 
Dan gaan we allemaal 
naar voor naar voor naar voor  
En met zijn allen weer naar achteren … 
tu tu tu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Naar links naar links naar links 
En alle dj’s gaan  
naar rechts naar rechts naar rechts 
Dan gaan we allemaal  
naar voor naar voor naar voor 
En met zijn allen weer naar achteren … 
tu tu tu 
 
De radio gaat hier ontploffen  
Schiet uit mijn kleren en uit mijn sloffen 
En we gaan we gaan we gaan  
Vanavond doooooor 
 
Hey hey hey hey 
 
Mijn microfoon wordt alleen maar groter 
Mijn lijf wordt zotter en idioter 
En we gaan we gaan we gaan 
Vanavond doooooor 
 
Refrein 
 
Naar links naar links naar links 
En alle dj’s gaan  
naar rechts naar rechts naar rechts 
Dan gaan we allemaal  
naar voor naar voor naar voor  
En met zijn allen weer naar achteren … 
tu tu tu tu 
 
 
Hey hey hey  
 
Hey hey hey  
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Bewegen Is Gezond 

Kinderen voor Kinderen 
 
Oh oh oh oh oh oh oh oh 
Oh oh oh oh oh oh oh oh 
Want bewegen is gezond. 
Doe je handen maar omhoog en zwaai van links 
naar rechts 
van links naar rechts we gaan van links naar rechts. 
En we klappen klappen klappen klappen op de beat 
net als de rest, 
Want bewegen is gezond. 
Doe je handen maar omhoog en zwaai van links 
naar rechts 
van links naar rechts we gaan van links naar rechts. 
En we springen springen springen springen  
in de lucht net als de rest, 
Want bewegen is gezond. 
Doe je knieën maar omhoog, oh oh 
En draai je armen in het rond, oh oh 
Zet je handen op je heupen, oh oh 
En stamp maar lekker op de grond, oh oh 
Doe nu je vingers op je hoofd en move move 
En beweeg van rechts naar links, ja move move 
Maak je schouders lekker los en move move 

En geniet van deze groove, deze groove groove 

Is iedereen er klaar voor …? YEAH YEAH!! 
Okay dan tellen we nu af: 5-6-7-8 
Doe je handen maar omhoog  
en zwaai van links naar rechts 
van links naar rechts we gaan van links naar rechts. 
En we klappen klappen klappen klappen op de beat 
net als de rest, 
Want bewegen is gezond. 
Doe je handen maar omhoog en zwaai van links 
naar rechts 
van links naar rechts we gaan van links naar rechts. 
En we springen springen springen springen in de 
lucht 
net als de rest, 
Want bewegen is gezond. 
één is maar alleen, dus doe maar mee 
Twee: zijn jij en ik, dus doe maar mee 
Drie: wordt al gezellig, doe maar mee 
Vier: maakt meer plezier, dus doe maar mee 
Is iedereen er klaar voor …? YEAH YEAH!! 
Okay dan tellen we weer af: 5-6-7-8 
 
 

 
 
 
 
Doe je handen maar omhoog en zwaai van links 
naar rechts van links naar rechts we gaan van links 
naar rechts. 
En we klappen klappen klappen klappen op de beat 
net als de rest, 
Want bewegen is gezond. 
Doe je handen maar omhoog en zwaai van links 
naar rechts 
van links naar rechts we gaan van links naar rechts. 
En we springen springen springen springen in de 
lucht 
net als de rest, 
Want bewegen is gezond. 
 
Oh oh oh oh oh oh oh oh 
Oh oh oh oh oh oh oh oh 
Want bewegen is gezond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=Kinderen+voor+Kinderen&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMzLLikqWsQq5p2Zl5JalJqnUJafX6QA4wEASnh_EycAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjYxYeS5dTgAhXL-qQKHaTACf4QMTAAegQIBxAF
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Doe de Kanga 

Kinderen voor Kinderen 
 
Doe de Kanga, doe de Kanga,  
doe mij maar lekker na 
En we shaken erop los, ja we shaken erop los 
Doe de Kanga, doe de Kanga,  
doe ons maar lekker na 
Want we gaan helemaal los,  
ja we gaan helemaal los 
Hey boys en girls en alle kids - oohohohohoh 
Zijn jullie klaar voor nieuwe hits? - oohohohohoh 
Dit is het moment om lekker mee te doen 
Je hoeft ons alleen maar na te doen 
Een nieuwe track, een nieuwe dans - oohohohohoh 
Een nieuwe dag, een nieuwe kans - oohohohohoh 
We zijn hier samen, dus sta nu maar op  
Dan zetten we gezellig alles op z’n kop 
En we bouncen door ons knieën 
naar beneden (naar beneden) 
En dan komen we heel langzaam  
weer omhooooooooooooog….! 
Doe de Kanga, doe de Kanga,  
doe mij maar lekker na 
En we shaken erop los, ja we shaken erop los 
Doe de Kanga, doe de Kanga,  
doe ons maar lekker na 
Want we gaan helemaal los, 
 ja we gaan helemaal los - HEY 
Get up, get up, get up on the floor - WOOH 
Come on come on en check de nieuwe flow 
Doe de Kanga, doe de Kanga,  
doe ons maar lekker na 
Want we gaan helemaal los - we gaan helemaal los 
Hey doe maar mee,  
want wie mee doet telt voor twee 
Ook op school, ook op straat of thuis voor de tv 
Met de snelheid van Ronaldo 
Met de moves van Michael Jackson 
Met the voice van Beyoncé 
Op de beats van de beste dj 
En jump 
Met z'n allen, met z’n allen, doe maar mee 
En draai 
Met z'n allen, met z’n allen, doe maar mee 
En shake 
Met z'n allen, met z’n allen, doe maar mee 
Doe de Kanga met z'n allen doe maar mee 
 

 
 
 
 
 
Doe de Kanga, doe de Kanga,  
doe mij maar lekker na 
En we shaken erop los, ja we shaken erop los 
Doe de Kanga, doe de Kanga,  
doe ons maar lekker na 
Want we gaan helemaal los, 
 ja we gaan helemaal los - HEY 
 
Get up, get up, get up on the floor - WOOH 
Come on come on en check de nieuwe flow 
Doe de Kanga, doe de Kanga,  
doe ons maar lekker na 
Want we gaan helemaal los –  
we gaan helemaal los 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=Kinderen+voor+Kinderen&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMzLLikqWsQq5p2Zl5JalJqnUJafX6QA4wEASnh_EycAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj3s8H05NTgAhUJr6QKHRwZD1IQMTAAegQIChAF
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Dans met tante Rita  

DD Company 
 

Zo, we zijn er! 
Iedereen naar de dansvloer 
Want we gaan… 
Dansen met Tante Rita 
 
Ben je er klaar voor? 
Wij gaan dansen 
Op de dansvloer 
Gaan we feesten… 
 
REFREIN 
Dans met tante Rita, Rita Rita, dans met tante Rita 
Dans met tante Rita, Rita Rita, dans met tante Rita 
Dans met tante Rita, Rita Rita, dans met tante Rita 
Dans met tante Rita, Rita Rita, dans met tante Rita 
 
Mooi zo! En nu voor het echie… 
We beginnen zachtjes met de handen 
Naar voren, naar voren, naar boven, naar boven. 
Nog een keer! 
Naar voren, naar voren, naar boven, naar boven. 
Nu sneller! 
Naar voren, naar voren, naar boven, naar boven 
Naar voren, naar voren, naar boven, naar boven 
Naar voren, naar voren, naar boven, naar boven 
Naar voren, naar voren, naar boven, naar boven 
 
REFREIN: Dans met tante Rita… 
 
Heel goed! We gaan door… 
Nu met de voeten en het hele lijf 
Naar links, naar rechts, naar links, naar rechts.  
Nog een keer! 
Naar links, naar rechts, naar links, naar rechts.  
Nu sneller! 
Naar links, naar rechts, snel, snel 
Naar links, naar rechts, snel, snel 
Naar links, naar rechts, snel, snel 
Naar links, naar rechts, snel, snel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
REFREIN: Dans met tante Rita… 
 
Jullie hebben gedanst met je handen, je voeten en 
je lijf 
En nu wil ik een antwoord…oke? 
Hoe dansen de meisjes? Ahi, ahi 
En hoe dansen de jongens? Nou zo, nou zo 
Hoe dansen de meisjes? Ahi, ahi 
En hoe dansen de jongens? Nou zo, nou zo 
Hoe dansen de meisjes? Ahi, ahi 
En hoe dansen de jongens? Nou zo, nou zo 
 
REFREIN: Dans met tante Rita… 
 
En nu gaan we heel zachtjes naar beneden 
Dus iedereen heel zachtjes naar beneden 
Beneden, beneden, beneden… 
En nu, en nu gaan we zachtjes naar boven 
Naar boven, naar boven, naar boven!!! 
 
REFREIN: Dans met tante Rita… 
 
Hoe dansen de meisjes? Ahi, ahi 
En hoe dansen de jongens? Nou zo, nou zo 
Hoe dansen de meisjes? Ahi, ahi 
En hoe dansen de jongens? Nou zo, nou zo 
Hoe dansen de meisjes? Ahi, ahi 
En hoe dansen de jongens? Nou zo, nou zo 
Hoe dansen de meisjes? Ahi, ahi 
En hoe dansen de jongens? Nou zo, nou zo 
 
REFREIN: Dans met tante Rita… 
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Wees niet bang 

Nachtwacht 
 
Houdt de heks je in de gaten 
zie je monsters in de straten 
Wees niet bang 
Hoor je spannende verhalen 
wil een trol je komen halen 
Wees niet bang 
Zijn er honderden demonen  
in jouw kamer komen wonen 
Wees niet bang 
Willen geesten van piraten 
jouw gedachten niet verlaten 
Wees niet bang 
 
ref: 
Wees niet bang 
Wees niet bang 
want de nachtwacht staat paraat  
voor jou en mij al eeuwenlang 
Wees niet bang 
Wees niet bang 
want de nachtwacht redt  
de hele wereld van de ondergang 
(de ondergang) 
 
Zie je duivels en cyclopen 
in je achtertuintje lopen 
Wees niet bang 
Komt een draak met 7 koppen 
in de nacht op jouw deur kloppen 
Wees niet bang 
Komen uit een piramide 
de mummies jou bespieden 
Wees niet bang 
Weet je niet waar je moet schuilen 
als je weerwolven hoort huilen 
Wees niet bang 
 
ref: 
 
Slaap dus op je beide oren 
Bang zijn helpt je niet 
Jij kan op ons rekenen  
Wat er ook geschied 
 
ref: 2x 
 

 
 
 
 


