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Liefde gaf u duizend namen 
 
Liefde gaf u duizend namen 
Groot en edel, schoon en zoet, 
Maar geen een die 't hart der Vlamen 
Even hoog verblijden doet 
Als de naam, o moedermaagd, 
Die gij in ons landje draagt, 
Schoner klinkt hij dan al d'and'ren: 
Onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis). 



Waar men ga langs Vlaamse wegen, 
Oude hoeve, huis of tronk, 
Komt men u, Maria, tegen, 
Staat uw beeltenis te pronk, 
Lacht ons toe uit lindegroen, 
Bloemenkrans of blij festoen, 
Moge 't nimmer dier verand'ren, 
O gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis). 



Blijf in 't Vlaamse harte tronen  
Als de hoogste koningin  
Als de beste moeder wonen  
In elk Vlaamse huisgezin  
Sta ons bij in alle nood  
Nu en in het uur der dood  
Ons, uw kind'ren, en ook d'and'ren  
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis) 





Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden 
 
Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden, 
maar om een poos bij U te zijn. 
Ik heb U niets te geven,  
niets te vragen, deze dag. 
Ik bezit alleen de grote vreugde,  
dat ik U bekijken mag (x2). 



Lief Vrouwke, ik kom niet om te 
spreken, 
maar om een poos bij U te zijn. 
Ik heb U niets te zeggen,  
niets te vragen, deze dag. 
Maar bewaar voor mij de grote 
vreugde,  
dat ik U bekijken mag (x2). 



Lief Vrouwke, ik kom niet om te zingen,  
maar om een poos bij U te zijn. 
Ik heb U niets te bieden,  
niets te vragen, deze dag. 
Laat voor mij alleen de grote vreugde, 
als ik Moeder zeggen mag (x2). 







Te Lourdes op de bergen 
 
Te Lourdes op de bergen verscheen in 
een grot  
vol glans en vol luister de Moeder van 
God 
Ave, Ave, Ave Maria!  
Ave, Ave, Ave Maria! 
 



Zij riep Bernadette, een nederig 
kind  
"Wie zijt gij, vroeg 't meisje, die u 
daar bevindt?“ 
 
Ave, Ave, Ave Maria!  
Ave, Ave, Ave Maria! 
 
 
 
 



"Ik ben d'Onbevlekte en zuivere 
Maagd  
gans vrij van de zonde heb ik 
God behaagd.“ 
 
Ave, Ave, Ave Maria!  
Ave, Ave, Ave Maria! 
 
 



Zij deed er ontspringen een 
klare fontein  
met helende waat'ren, als 
waar medicijn 
 
Ave, Ave, Ave Maria!  
Ave, Ave, Ave Maria! 
 







Lieve Vrouwe van ons land 
 

Lieve Vrouwe van ons land met Uw kroon 
of sleep van kant, 
en getorst door ruwe hand langs de vlakke 
wegen. 
Lieve Vrouw langs beemd en gaard, 
Lieve Vrouwke bij de haard, 
door geslachten vroom bewaard, 
schenk ons volk Uw zegen. 
 
Ave Maria,  Ave Maria, Ave Maria! 



2. Moeder die op Vlaanderen waakt 
van zo lang ons heugnis raakt, 
al wat Vlaand’rens grootheid maakt 
heb Gij ons gegeven: 
eenvoud, adel van gemoed, 
moederweelde, minnegloed, 
reinheid en de stille moed voor Uw 
Zoon te leven. 
 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria ! 



3. Gij hebt ons de vree gebracht na zo 
meen’ge bange nacht. 
Bij U vond ons volk de kracht ‘t eigen 
huis te bouwen. 
Lieve Vrouwe ‘t allen tijd, blijve 
Vlaand’ren U gewijd, 
in de zeeg’ als in de strijd, in al vreugd’ 
en rouwen. 
 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria ! 









 
 

Ken jij de school achter  . . . . . . . . bomen? 
 
 



Goeiemorgen, 
 

Ken jij de school achter               bomen? 
 
 















1.Op enen boom een koekoek,  
sim sa-la-bim bom bam sa-la-bom sa-
la-bim  
Op enen boom een koekoek zat.  
 
2.Daar kwam opeens een jager,  
sim sa-la-bim bom bam sa-la-bom sa-
la-bim 
daar kwam opeens een jager aan.  
 



3.Die schoot de arme koekoek,  
sim sa-la-bim bom bam sa-la-bom sa-la-
bim 
Die schoot de arme koekoek dood.  
 
4.Maar als een jaar verlopen,  
sim sa-la-bim bom bam sa-la-bom sa-la-
bim 
Maar als een jaar verlopen was.  
 



5.Toen kwam de koekoek weder,  
sim sa-la-bim bom bam sa-la-bom sa-
la-bim 
Toen kwam de koekoek weder daar.  
 
6. Hij floot de arme jager,  
sim sa-la-bim bom bam sa-la-bom sa-
la-bim 
Hij floot de arme jager uit.  
 



Dubbele Jan 

 
Dubbele Jan die ziede nie meer op 
de kermis staan. 
Hij is er met zijn wagentje vandoor 
gegaan. 
Jan, Jan, dubble Jan, waar zijde gij 
heen gevaren? 
Jan, Jan, waar zijde gij heen gegaan. 



2. Voor zijn karretje liep er een oude 
merrie mee 
die gister nog de mallemolen draaien 
dee. 
 
Jan, Jan, dubbele Jan, waar zijde gij 
heen gevaren? 
Jan, Jan, waar zijde gij heengegaan? 



3. Boven erop daar stond een oude 
tingeldoos. 
Die speelde mooier dan de meeste 
radio’s. 
 
Jan, Jan, dubbele Jan, waar zijde gij 
heen gevaren? 
Jan, Jan, waar zijde gij heengegaan? 
 



4. Zoek die Jan vanavond in de 
maneschijn. 
Want zonder dubbele Jan en ‘t kan geen 
kermis zijn! 
 
Jan, Jan, dubbele Jan, waar zijde gij 
heen gevaren? 
Jan, Jan, waar zijde gij heengegaan? 
 





‘k Heb een knikker in mijn hand 
die gaat reizen door het land. 
 
Is hij hier? 
Is hij daar? 
 
Als je ‘t weet dan zeg je ‘t maar. 







1.Laat ons beginnen 
 

2.Op het pleintje naast de kerk 
 
 

3.Lente is weer in ‘t land 
 



Lente is weer in ‘t land! 
 
Zie de bloemetjes aan de 
waterkant. 
 
Hee kijk, daar vliegt een  
 
kanarievogel 
 
Piep piep piep! 



De winter is vergangen 
ik zie des meien schijn. 
 
Ik zie die bloemkens hangen 
des is mijn hert verblijd. 
 
Daarginds aan genen dale 
daar is ‘t genoeglijk zijn. 
 
Daar zingt die nachtegale 
En zo menig woudvogelkein. 



5. Onder de grond 
 
 















3 X 8 = 24 

6 X 8 = 48 

9 X 8 = 72 



In winter, when the fields are white 
 
 
In spring, when woods are getting green 
 
 
 
In summer, when the days are long 
 
 
 
In autumn,when the leaves are brown 
 

I sing this song for your  

I ‘ll try and tell you what I 

Perhaps, you’ll understand the  

Take pen and ink, and write it  

delight 

mean 

song 

down 



Mooie liedjes duren niet lang,  
aan alles komt een einde. 
Toch bestaat er een heel vreemd 
lied 
dat stopt in eeuwigheid niet. 
Al zegt men … 







- Alles heeft een einde 
- Alarm in de branding 
- Een ezel balkte noten na   (LA) 
- Un petit canard (FA) 
- Februari (RE) 
- Zet een puit op enen gouden stoel (RE) 
- Al draagt een aap een gouden ring 
- Ik ken een school 
- Row row row your boat (DO) 
-    Ein kleine Nachtmusik (SOL) 
- SI ? 
- MI? 

 
 







Gij sterre gij moet er zo stille niet staan, 
à la berline postiljon. 
 
Gij moet er met ons naar Bethlehem toe 
gaan, à la berline postiljon, 

Van cher ami tot in de knie, 
wij zijn drie koningskinderen, 
sa pater trok naar Vendelo 
van cher ami, 



Wij hebben gezongen al voor dit huis, 
à la berline postiljon, 
geef ons een penning dan gaan we weer 
naar huis, 
À la berline postiljon. 

Van cher ami tot in de knie, 
wij zijn drie koningskinderen, 
sa pater trok naar Vendelo 
van cher ami, 



De vastenavond die komt aan,  
wij zingen “ho man ho!” 
 
Geef ons een koekebak uit de pan  
en zo mijnheer wel zo. 
 
En nu het vastenavond is,  
nu zijn wel alle keeltjes fris! 
 
Van diridon, van diridon,  
van diridon di ri don deine! 
 
Het spelen gaat gewis! 



Sa meisjes zet de pan te vier, 
slaat eiers in het meel! 
 
En haalt een kruikje smokkelbier, 
zo smeren wij de keel. 
 
Terwijl gij nu dan uit den haard 
de koekjes uit de pan vergaart, 
 
Van diridon, van diridon,  
van diridon di ri don deine! 
 
Wij spelen met de kaart! 
 
 



En ‘s avonds en ‘s avonds en ‘s avonds is het goed. 
 
En ‘s avonds en ‘s avonds en ‘s avonds is het goed. 
 
En ‘s avonds hebben we geld met hopen 
 
en ‘s morgens geen om brood te kopen. 
 
En ‘s avonds en ‘s avonds en ‘s avonds is het goed. 
 



En ‘s avonds en ‘s avonds en ‘s avonds is het goed. 
 
En ‘s avonds en ‘s avonds en ‘s avonds is het goed. 
 
En ‘s avonds zouden  we geerne trouwen 
 
en ‘s morgens nuchtens vroeg berouwen. 
 
En ‘s avonds en ‘s avonds en ‘s avonds is het goed. 
 
 



En ‘s avonds en ‘s avonds en ‘s avonds is het goed. 
 
En ‘s avonds en ‘s avonds en ‘s avonds is het goed. 
 
En ‘s avonds zullen we koeken bakken 
 
en ‘s morgens tegen uw oren plakken. 
 
En ‘s avonds en ‘s avonds en ‘s avonds is het goed. 
 
 





Op het pleintje naast de kerk 
staat de winkel van Jan Lekkerkerk 
vol met rozen en chrysanten, anjelieren 
grote planten, alle soorten op een rijtje 
naast elkaar. 
 
Maar op maandag is Jan Lekkerkerk niet 
thuis 
want dan brengt hij alle planten in de 
stad huis aan huis. 





Twinkle twinkle little star 

 

How I wonder what you are 

 

Up above the world so high 

 

Like a diamond in the sky 

 

Twinkle twinkle little star 

 

How I wonder what you are 






