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https://www.youtube.com/watch?v=F2OpkQuOjig 













Lange Wap Wap Wap van de Wapperbrug,  
‘t was de schrik van onz’oude stee! 
Trappe trap trap trap en hij kwam zo vlug 
en hij liet geen mens met vree.  
 

Als hij wou dan werd hij groot als een 

ontzaglijk huis 
liep  ’s avonds heel laat door de straat,  
weer zo kleintjes als een muis. 
 



Als et doenker wier in oengs oude stee 
kwam de Wapper uit z'n hol 
En dan ging meniêr oep staminee 
at en droenk z'n bökske vol 
  
Mor oepiêns dan poetsten ij de plaat 
zoeda niemand et zag 
En buiten in de doenk're straat 
weerkloenk ze spotgelach 
ja, weerkloenk ze spotgelach 
  



Lange Wap-wap-wap is misschin ni' doêd 
dus mensen oepgepast 
Et kan zijn dad ij in doenk're sloêt 
in 't slijk en modder plast 
Daaroem geef ik u ne goeie raad 
en lösterd nor mijne mond 
Loept 's aves ni te laat oep straat 
't is gevaarlijk en oengezond 
't is gevaarlijk ongezond 
vertel et rond 
't is gevaarlijk en oengezond 
 
 







Al die daar zegt 
 
de reus die komt, 
 
de reus die komt, 
 
zij liegen erom. 
 
Keere weerom, reuske, reuske, 
 
Keere weerom, 
 
Reuzegom! 
 





3 X 8 = 24 

6 X 8 = 48 

9 X 8 = 72 



















































































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, 




