
Songteksten Loppem Zingt 2018
1. Corry Konings - Ik Krijg Een Heel Apart Gevoel Van Binnen
Refrein:
Ik krijg een heel apart gevoel van binnen
Als jij me aankijkt lieve schat
Wat moet ik zonder jou beginnen?
Hoor je 't bonzen van mijn hart?
Ik krijg een heel apart gevoel van binnen
Al raak ik jou maar even aan
Dan wordt 't warm en koud van binnen
Ik kan niet zonder jou bestaan
De eerste liefde in je jonge leven
Brengt meestal veel onzekerheid
Aan wie moet je de ware liefde geven
Bij één ben je die twijfels zo maar kwijt
Dat is de ware man
Je snapt niet hoe dat kan
Refrein

2. Dean Martin - that Amore
(In Napoli where love is king
When boy meets girl here's what they say)
When a moon hits your eye like a big pizza pie
That's amore
When the world seems to shine like you've had too much wine
That's amore
Bells will ring ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling
And you'll sing "Vita bella"
Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay
Like a gay tarantella
When the stars make you drool just like a pasta fazool
That's amore
When you dance down the street with a cloud at your feet
You're in love
When you walk in a dream but you know you're not dreaming signore
Scuzza me, but you see, back in old Napoli
That's amore
(When a moon hits your eye like a big pizza pie
That's amore
When the world seems to shine like you've had too much wine
That's amore
Bells will ring ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling
And you'll sing "Vita bella"
Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay
Like a gay tarantella, lucky fella
When the stars make you drool just like a pasta fazool)
That's amore
(When you dance down the street with a cloud at your feet
You're in love
When you walk in a dream but you know you're not dreaming signore



Scuzza me, but you see, back in old Napoli)
That's amore
Amore, that’s amore

3. Rob De Nijs - Malle Babbe
Je schuimt de straten af
En volgt het dievenspoor
Met schooiers en soldaten
Hun petten op een oor
Je tilt je rokken op
En lacht naar iedere man
Die in het donker wel durft
Wat overdag niet kan
En bij nacht
In de kroegen hier
Gaat je naam in het rond
Bij het blond schuimend bier
Ik ken ze een voor een
De heren van fatsoen
Ik zal ze nooit vergeten
Zoals ze jou wel doen
Hoe vaak heb jij zo'n kop
Bezopen, stom en geil
Niet aan je borst gedrukt
Je lijf nat van zijn kwijl
En bij nacht
In de kroegen hier
Gaat je naam in het rond
Bij het blond schuimend bier
Malle Babbe kom
Malle Babbe kom hier
Lekker stuk, malle meid
Lekker dier van plezier
Malle Babbe is rond
Malle Babbe is blond
Een zoen op je mond
Malle Babbe, je lekkere kont
Lalalalalala
Lalalalalala
En zondags in de kerk
Dan zit daar zo'n meneer
Stijf als een houten plank
Met spijkers in zijn kop
Te kijken in zijn bank
Een zwart lakens pak
Om zijn zondige lijf
Bang voor de duivel
En bang voor zijn wijf
En zuinig een cent
In het zakje doen
Zo koopt hij zijn ziel weer terug
En zijn fatsoen



En jij moet achteraan
In het donker ergens staan
Zoals het hoort
Maar eens dan komt de dag
Dan luiden ze de klok
Dan draag jij witte bloemen
En linten aan je rok
Wanneer we met elkaar
Gearmd de kerk uitgaan
Wat zullen ze dan kijken
Daar denk ik altijd aan
Als bij nacht
Malle Babbe kom

4. Lucy Loes – Zeekapitein
Gie zie m'n zeekapiting
Gie bluf m'n zeekapiting
Al ej geen zelveren strepen op je mouwe
Al zien joe nagels oltied in de rouwe
Al ej geen klakke vul met goed
't es joen posteure die 't em doet
Gie zie m'n zeekapiting
Gie bluf m'n zeekapiting
En da goj bluven toe m'n latste sing
't Es al lang geleen,
Zeg wit je 't nog
Daar in de nieuwe zoale
Ze stoend er nog
Ik woaren iedre zundag
Joen keppe meer en meer
Maar 's maandags was 't weer voaren
En da dee zeer
En achter 't latste dansje
Ej me vastgepakt
Gelijk een trutse mussels
Zo stoenden we geplakt
Je keek gie in mien ogen
En 't spel begost
En dat e ton mien hertje gekost
Gie zie m'n zeekapiting
Gie bluf m'n zeekapiting
Al ej geen zelveren strepen op je mouwe
Al zien joe nagels oltied in de rouwe
Al ej geen klakke vul met goed
't es joen posteure die 't em doet
Gie zie m'n zeekapiting
Gie bluf m'n zeekapiting
En da goj bluven toe m'n latste sing
De jaren zien gegoan
En da ging rap
De enen dag was schat,
Ton weer aan de kap



Gie meister op joen schuute
Ik boas aan mien fornuus
Gie voarde voor de kluten
Ik blave thus
Nu goj gie met pensioen
En da ga joen nie mee
Want nu zie 'k ik de schipper
En gie zie mien kadee
Moa kiek je in mien ogen
liek vroegeren tied
zo weet ik dat je me nog geiren ziet
Gie zie m'n zeekapiting
Gie bluf m'n zeekapiting
Al ej geen zelveren strepen op je mouwe
Al zien joe nagels oltied in de rouwe
Al ej geen klakke vul met goed
't es joen posteure die 't em doet
Gie zie m'n zeekapiting
Gie bluf m'n zeekapiting
En da goj bluven toe m'n latste sing

5. Vader Abraham - Het kleine cafe aan de haven
De avondzon valt over straten en pleinen,
de gouden zon zakt in de stad.
En mensen die moe in hun huizen verdwijnen,
ze hebben de dag weer gehad.
De neonreclame die knipoogt langs ramen,
het motregent zachtjes op straat.
De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur die nog wijd open staat.
Refrein:
Daar in dat kleine cafe aan de haven,
daar zijn de mensen gelijk en tevree.
Daar in dat kleine cafe aan de haven,
daar telt je geld of wie je bent niet meer mee.
De toog is van koper toch ligt er geen loper,
de voetbalclub hangt aan de muur.
De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox,
een pilsje dat is der niet duur.
Een mens is daar mens, rijk of arm, 't is daar warm,
geen monsieur of madam, maar W.C.
Maar 't glas is gespoeld in het helderste water,
ja, 't is daar een heel goed cafe
Refrein:
Daar in dat kleine cafe aan de haven,
daar zijn de mensen gelijk en tevree.
Daar in dat kleine cafe aan de haven,
daar telt je geld of wie je bent niet meer mee.
De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen bier opgelost voor altijd.
Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening, of je staat in het krijt.
Maar het enige wat je aan eten kunt krijgen dat is daar een hardgekookt ei.
De mensen die zijn daar gelukig gewoon, ja de mensen die zijn daar nog blij!
Refrein (2x):



Daar in het kleine cafe aan de haven,
daar zijn de mensen gelijk en tevree.
Daar in dat kleine cafe aan de haven,
daar telt je geld of wie je bent niet meer mee.

6. Jan Smit- Als De Nacht Verdwijnt
Ik weet niet meer wat ik doe
waar moet dat toch nou naar toe
soms loop ik maar te dromen
het is een ratjetoe
Mijn leven was naar de maan
meteen toen ik jou zag staan
wat mij is overkomen
kan ik niet langer aan
Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt
als ik jou zo zie klinkt een symfonie
en je weet hoeveel ik van je hou
heel mijn hart staat open voor jou
Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt
als ik jou zo zie klinkt een symfonie
en je weet hoeveel ik van je hou
heel mijn hart staat open voor jou
Een glimlach van jou alleen
dat houdt me wel op de been
zo blond met blauwe ogen
zo zie je d'r maar een
Jij vroeg me toen voor een dans
ik voelde dit is mijn kans
het moest er maar van komen
wij zweefden als in trance
Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt
als ik jou zo zie klinkt een symfonie
en je weet hoeveel ik van je hou
heel mijn hart staat open voor jou
Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt
als ik jou zo zie klinkt een symfonie
en je weet hoeveel ik van je hou
heel mijn hart staat open voor jou
Jij kan op mij vertrouwen
mijn hele leven lang
want ik blijf steeds bij jou

7. The Tokens - Lion Sleeps Tonight
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
In the jungle, the mighty jungle
The lion sleeps tonight
In the jungle the quiet jungle
The lion sleeps tonight
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh



A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
Near the village the peaceful village
The lion sleeps tonight
Near the village the quiet village
The lion sleeps tonight
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
Hush my darling don't fear my darling
The lion sleeps tonight
Hush my darling don't fear my darling
The lion sleeps tonight
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh

8. Peter Koelewijn - Kom van dat dak af
He, he, hee
[Refr.]
Kom van dat dak af
'k Waarschuw niet meer
Neeneeneeneeneenee, van dat dak af
'k Waarschuw niet meer
Kom van dat dak af
Dat was de laatste keer
Janne Jansen z'n vrouw dat was een koorddanseres.
bij gebrek aan het touw dan klom ze op het bordes.
Het eten werd koud en Janne Jansen werd heet,
en in de straat weerklonk zijn kreet.
[Refr.]
Kom nou van dat dak af,
'k waarschuw niet meer.
Neeneeneeneeneenee, van dat dak af
'k Waarschuw niet meer
Kom van dat dak af
Dat was de laatste keer
Janne Jansen werd kwaad,
en zei aan is de boot.
Kom van dat dak af,
of je gaat in de goot.
Maar zijn vrouw schrok zich wild,
en was ten einde raad.
Weerklonk het in de straat!
[Refr.]
Kom van dat dak af
'k Waarschuw niet meer
Neeneeneeneeneenee, van dat dak af
'k Waarschuw niet meer



Kom van dat dak af
Dat was de laatste keer
Yeah!!!
Janne Jansen z'n vrouw dat was een koorddanseres.
bij gebrek aan het touw dan klom ze op het bordes.
Het eten werd koud en Janne Jansen werd heet,
en in de straat weerklonk zijn kreet.
[Refr.]
Kom van dat dak af
'k Waarschuw niet meer
Neeneeneeneeneenee, van dat dak af
'k Waarschuw niet meer
Kom van dat dak af
Dit was de laatste keer
Yeah.
Van dat dak af, ohhho.
Van dat dak af
Van dat dak af
Hé, kom van dat dak af
van dat dak af
Waarschuw niet meer!
KOM ERAF!!!!

9. Goede doel – België
Waar kan ik heen
Ik kan niet naar Duitsland
Kan niet naar Duitsland daar zijn ze zo streng
Waar kan ik heen
Ik kan niet naar chili
Kan niet naar chili
Want daar doen ze zo eng
Ik wil niet wonen in Kuweit
Want Kuweit, dat is veel te heet
En wat Amerika betreft dat land bestaat niet echt
Waar kan ik heen
Ik wil niet naar Noord-Ierland
Niet naar Noord-Ierland daar gaat alles stuk
Waar kan ik heen
Ik kan niet naar China
Ik wil niet naar China, dat is me te druk
Ik wil niet wonen in Schotland
Want Schotland dat is me nat
En de U.S.S.R. dat gaat me echt te ver
Is er leven op Pluto
Kun je dansen op de maan
Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen kan gaan
Is er leven op Pluto
Kun je dansen op de maan
Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen kan gaan
Waar kan ik heen
Ik kan niet naar Cuba ik wil niet naar Cuba, dat is me te zoet
Waar kan ik heen



Ik kan niet naar polen ik wil niet naar polen daar gaat het te goed
Ik wil niet wonen in Lapland want Lapland, dat is me te koud
En ik wil weg uit Nederland want hier krijg ik het benauwd
Is er leven op Pluto
Kun je dansen op de maan
Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen kan gaan
Is er leven op Pluto
Kun je dansen op de maan
Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen kan gaan
Ik heb getwijfeld over België
Omdat iedereen daar lacht
Ik heb getwijfeld over België
Want dat taaltje is zo zacht
Ik stond zelfs in dubio
Maar ik nam geen enkel risico
Ik heb getwijfeld over België
Ik stond zelfs in dubio
Maar ik nam geen enkel risico
Ik heb getwijfeld over België
België, België, België, Bel-gi-je
Is er leven op Pluto
Kun je dansen op de maan
Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen kan gaan
Is er leven op Pluto
Kun je dansen op de maan
Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen kan gaan

10.Jeroen Van der Boom – Jij bent zo
Zeg ik nee, zeg jij ja.
En wil ik gaan slapen,
wil jij ineens graag en oh
Zeg ik stop ga jij toch,
nog even door
En ik krijg geen gehoor.
Stroomt het bier uit de kraan,
wil jij naar huis.
Zeg ik laten we gaan,
geef jij niet thuis .
Maar het kan me niet schelen, want
Jij bent zo
Ik heb je dan nooit anders gekend, en zo
zou ik jou 't liefste houden.
Je bent zo
Met jou verveel ik me geen moment, en oh
Ook al doe je echt geen moeite
Je bent zo
Ik raak gewoon nooit aan je gewend, zo
Wil ik verder leven samen met jou
Zal ik jou ooit begrijpen
Ik zou het niet willen
Ik hou van je grillen
Jij maakt dat ik nooit een dag



niet heb geleefd
Dus verras me maar weer
Ook al doet het soms zeer
En is wit in de mode
draag jij zwart
Weet je 't zeker
dan nog volg jij je hart
Iedereen zou zich schamen, maar
Jij bent zo
Ik heb je dan nooit anders gekend, en zo
zou ik jou 't liefste houden
Je bent zo
Met jou verveel ik me geen moment, en oh
Ook al doe je echt geen moeite
Je bent zo
Ik raak gewoon nooit aan je gewend, zo
wil ik verder leven samen met jou
Ik wil je echt niet anders
Ook al wil je meer tijd voor jou alleen
Toch voel ik me met jou zo samen een
Want ik weet dat je van me houdt
Jij bent zo
Ik heb je dan nooit anders gekend, en zo
Zou ik jou t liefste houden
Je bent zo
Met jou verveel ik me geen moment, en oh
Ook al doe je echt geen moeite
Je bent zo
Ik raak gewoon nooit aan je gewend zo
Wil ik verder leven samen met jou
Jij bent zo
Met jou verveel ik me geen moment, oh
Je bent zo
Ik raak gewoon nooit aan je gewend zo
Wil ik verder leven samen

11.Wim Soutaer – Allemaal
veel te vaak gezworven
in het holst van de nacht
mezelf te vaak bedrogen
te veel afgewacht
maar genoeg is genoeg
dit wil ik niet meer
dit wordt voor ons
de ommekeer
overal gekeken
en overal gezocht
alles vergeleken
en alles terug verkocht
maar genoeg is genoeg
dit wil ik niet meer
dit wordt voor ons



de ommekeer
[REFREIN]:
we gaan dansen in de zon
baden in het licht
ja, we omarmen het leven
met een lach op ons gezicht
we komen samen
in hetzelfde verhaal
en genieten van het leven
allemaal
eindelijk de wereld
waarvan ik heb gedroomd
eindelijk, die eindeloze
strijd die wordt beloond
en ik zie het nu weer
alles komt goed
we gaan een gouden tijd tegemoet
[REFREIN]:
we gaan dansen in de zon
baden in het licht
ja, we omarmen het leven
met een lach op ons gezicht
we komen samen
in hetzelfde verhaal
en genieten van het leven
allemaal
dit is de dag
dit is het moment
waar iedereen zich in herkent
dit is het vuur
dat in ons brandt
[REFREIN]:
we gaan dansen in de zon
baden in het licht
ja, we omarmen het leven
[REFREIN]:
we gaan dansen in de zon
baden in het licht
ja, we omarmen het leven
met een lach op ons gezicht
we komen samen
in hetzelfde verhaal
en genieten van het leven
we gaan dansen in de zon
baden in het licht
ja, we omarmen het leven
met een lach op ons gezicht
we komen samen
in hetzelfde verhaal
en genieten van het leven
allemaal allemaal allemaal



12.Noordkaap – Ik hou van u
We waren bijna echt vergeten
hoe schoon de zomer wel kan zijn
zonder zorgen en zonder regen
hoe schoon de zomer hier kan zijn
we waren uit het oog verloren
hoe warm een weiland wel kan zijn
open de vensters en open de ogen
en zie hoe schoon de zomers zijn
REFREIN
ik hou van u
(6x)
geef me een kus,
geef me een kus,
geef me een kus
En vlug, voor de laatste bus
geef me een kus
We waren bijna echt vergeten
hoe schoon de zomer wel kan zijn
zonder zorgen en zonder regen
hoe schoon de zomer hier kan zijn
REFREIN
ik hou van u
(6x)
geef me een kus
geef me een kus
geef me een kus
en vlug, voor de laatste bus
geef me een kus
ik hou van u
(6x)
lalalalala
lalalalala
( 2x )
Geef me een kus!

13. Lais – ’t smidje
Wie wil horen een historie
Al van ene jonge smid
Die verbrand had zijn memorie
Daaglijks bij het vuur verhit
Was ik nog, nog met mijnen hamer
Was ik nog met geweld op mijn aambeld
'k Geef den bras van al dat smeden
Ik ga naar de Franse zwier
'k Wil mij tot den trouw begeven
Nooit een schoner vrouw gezien
Was ik nog, nog met mijnen hamer
Was ik nog met geweld op mijn aambeld
't Is de schoonste van de vrouwen
Maar nooit was er zo'n serpent



Nooit kan zij haar bakkes houden
Nooit is zij eens wel content
Was ik nog, nog met mijnen hamer
Was ik nog met geweld op mijn aambeld
Nooit mag ik een pintje drinken
Nooit mag ik eens vrolijk zijn
Nooit kan ik iemand beschinken
Met een glaasje bier of wijn
Was ik nog, nog met mijnen hamer
Was ik nog met geweld op mijn aambeld
'k Geef den bras van al dat trouwen
Werd ik maar eens weduwnaar
'k Zou mij in een hoeksken houden
En mij stellen uit gevaar
Was ik nog, nog met mijnen hamer
Was ik nog met geweld op mijn aambeld
Was ik nog, nog met mijnen hamer
Was ik nog met geweld op mijn aambeld

14.Marva – Oempalapapero
Refr.:
'k Voel mij vandaag zo oempalapapa
Oempalapapa oempalapapero
'k Voel mij vandaag zo oempalapapa
Oempalapapa door jou
Refr
Vandaag ben ik vroeg opgestaan
Ik wist dat alles tilt zou slaan
Want ik had afspraak met de jongen uit m'n dromen
En ik zag niet waarom hij niet zou kunnen komen
In een, twee, drie stond ik paraat
Beter te vroeg dan veel te laat
En wijl ik blij de trap afliep
Zong ik heel luid dit zonnig lied
Refr
'k Reed met mijn wagen door de stad
't Verkeer verliep bijzonder glad
Want ieder stopte en liet mij galant passeren
En zonder zoeken vond ik plaats om te parkeren
Misschien dacht iedereen dat ik
Een heel klein beetje was getikt
Want wijl ik blij m'n wagen verliet
Zong ik heel luid dit zonnig lied
Refr
Toen zag ik jou en jij stond paf
Omdat ik jou drie kussen gaf
Want jij dacht dat je urenlang zou moeten praten
En bloemen schenken om m'n hand eens aan te raken
Maar beeld je maar niet teveel in
Alleen maar door dat goed begin
Want ik zing alle dagen niet
Zoals vandaag dit zonnig lied



Refr.(2x)

15. Barry White – You’re the first my last my everithing
We got it together, didn't we
We've definitely got our thing together don't we baby
Isn't that nice
I mean really, when really sit and think about it
Isn't it really, really nice
I can easily feel myself slipping
In more and more ways
That super world of my own
Nobody but you and me
We've got it together baby
My first, my last, my everything
And the answer to all my dreams
You're my sun, my moon, my guiding star
My kind of wonderful, that's what you are
I know there's only, only one like you
There's no way they could have made two
You're, you're all I'm living for, your love I'll keep forevermore
You're the first, you're the last, my everything
In you I've found so many things
A love so new, only you could bring
Can't you see it's you? You make me feel this way
You're like a fresh morning dew on a brand new day
I see so many ways that I
Can love you 'til the day I die
You're my reality, yet I'm lost in a dream
You're the first, the last, my everything
I know there's only, only one like you
There's no way they could have made two
Girl, you're my reality, but I'm lost in a dream
You're the first, you're the last, my everything
You and me baby
It's you, and me
And you are the first, the last, my everything

16.Black eyed peas – I got a feeling
I gotta feeling that tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good, good night
A feeling that tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good, good night
A feeling, woohoo, that tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good, good night
A feeling, woohoo, that tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good, good night
Tonight's the night, let's live it up
I got my money, let's spend it up



Go out and smash it like oh my God
Jump off that sofa, let's get, get off
I know that we'll have a ball
If we get down and go out and just lose it all
I feel stressed out, I wanna let it go
Let's go way out spaced out and losing all control
Fill up my cup, Mazel Tov
Look at her dancing, just take it off
Let's paint the town, we'll shut it down
Let's burn the roof, and then we'll do it again
Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it
And do it and do it, let's live it up
And do it and do it and do it, do it, do it
Let's do it, let's do it, let's do it
Cause I gotta feeling, woohoo,
That tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good, good night
A feeling, woohoo, that tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good, good night
Tonight's the night (Hey! )
Let's live it up (Let's live it up)
I got my money (My pay)
Let's spend it up (Let's spend it up)
Go out and smash it (Smash it)
Like oh my God (Like oh my God)
Jump off that sofa (Come on!)
Let's get, get off
Fill up my cup (Drink)
Mazel Tov (L’chaim)
Look at her dancing (Move it, move it)
Just take it off
Let's paint the town (Paint the town)
We'll shut it down (Let's shut it down)
Let's burn the roof
And then we'll do it again
Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it
And do it and do it, let's live it up
And do it and do it and do it, do it, do it
Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it
Here we come, here we go, we gotta rock (Rock rock rock rock rock)
Easy come, easy go, now we on top (Top top top top top)
Feel the shot, body rock, rock it, don't stop (Stop stop stop stop stop)
Round and round, up and down, around the clock (Rock rock rock rock rock)
Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday
Friday, Saturday, Saturday to Sunday
Get, get, get, get, get with us, you know what we say, say
Party every day, p-p-p-party every day
And I'm feelin', woohoo, that tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good, good night



A feelin', woohoo, that tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good, good night, woohoo

17. Status quo - whatever you want
Whatever you want
Whatever you like
Whatever you say
You pay your money
You take your choice
Whatever you need
Whatever you use
Whatever you win
Whatever you lose
You're showing off
You're showing out
You look for trouble
Turn around, give me a shout
I take it all
You squeeze me dry
And now today
You couldn't even say goodbye
I could take you home
On the midnight train again
I could make an offer you can't refuse
Whatever you want
Whatever you like
Whatever you say
You pay your money
You take your choice
Whatever you need
Whatever you use
Whatever you win
Whatever you lose
You're showing off
You're showing out
You look for trouble
Turn around, give me a shout
I take it all
You squeeze me dry
And now today
You couldn't even say goodbye
I could take you home
On the midnight train again
I could make an offer you can't refuse
Whatever you want
Whatever you like
Whatever you say
You pay your money
You take your choice
Whatever you need
Whatever you use



Whatever you win
Whatever you lose
Whatever you want

18.Guus Meeuws en vagant – Het is een nacht
Je vraagt of ik zin heb in een sigaret,
't is twee uur 's nachts, we liggen op bed.
In een hotel in een stad waar niemand ons hoort,
waar niemand ons kent en niemand ons stoort.
Op de vloer ligt een lege fles wijn
en kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn.
Een schemering, de radio zacht en deze nacht heeft alles,
wat ik van een nacht verwacht.
Het is een nacht, die je normaal alleen in films ziet
Het is een nacht, die wordt bezongen in het mooiste lied
Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou
maar vannacht beleef ik hem met jou. -wo ho wo hoIk
ben nog wakker en ik staar naar het plafond,
en ik denk aan hoe de dag lang geleden begon
Het zomaar er vandoor gaan met jou,
niet wetend waar de reis eindigen zou.
Nu lig ik hier in een wildvreemde stad,
en heb net de nacht van mijn leven gehad.
Maar helaas er komt weer licht door de ramen,
hoewel voor ons de wereld vannacht heeft stil gestaan.
Het is een nacht, die je normaal alleen in films ziet
Het is een nacht, die wordt bezongen in het mooiste lied
Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou
maar vannacht beleef ik hem met jou. -wo ho wo hoMaar,
een lied blijft slechts bij woorden,
de film is in scene gezet.
Maar deze nacht met jou is levensecht.
Het is een nacht, die je normaal alleen in films ziet
Het is een nacht, die wordt bezongen in het mooiste lied
Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou
maar vannacht beleef ik hem met jou. -wo ho wo ho-
(x2)
ja vannacht beleef ik hem met jou. -wo ho wo hoen
ik hou alleen nog maar van jou. -wo ho wo hoen
ik hou alleen nog maar van jou

19.Gerry and the pacemakers – You’ll never walk alone
When you walk through a storm, hold your head up high
And don't be afraid of the dark
At the end of the storm, there's a golden sky
And the sweet, silver song of a lark
Walk on through the wind
Walk on through the rain
Though your dreams be tossed and blown
Walk on, walk on
With hope in your hearts
And you'll never walk alone



You'll never walk alone
Walk on, walk on
With hope in your hearts
And you'll never walk alone
You'll never walk alone

20.Andre Hazes Jr. – Leef
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
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
Ga, 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
En hij zei:
Leef, alsof het je laatste dag is
Leef, alsof de morgen niet bestaat
Leef, alsof het nooit echt af is
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
Ga, pak alles wat je kan
En leef, alsof het je laatste dag is
Leef, alsof de morgen niet bestaat
Leef, alsof het nooit echt af is
Leef, pak alles wat je kan
Leef, alsof het je laatste dag is
Leef, alsof de morgen niet bestaat
Leef, alsof het nooit echt af is
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
Ga, pak alles wat je kan
En leef, alsof het je laatste dag is
Leef, alsof de morgen niet bestaat
Leef, alsof het nooit echt af is
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
Ga, pak alles wat je kan
En leef!

21. Bart Peeters & the radios – I’m into folk
I got a home computer
I got lots of floppy disks
But as for my taste in music
I won't take many risks
I only like the real thing
'Cause I'm a healthy bloke
My friends are into hip hop
But I'm into folk
So i go....
I hear it in the country
I hear it in the town
I hear it in the pubs,
where I drink untill I drown
Don't want to take no drugs:
No pills, no shit, no coke
My friends are into hip hop
But I'm into folk!
I'm into folk, I'm into folk
I told it to my friends,
but they thought it was a joke
I'm into folk, I'm into folk
My friends are into hip hop
But I'm into folk
I'm practisin' the fiddle
I'm practisin' the flute
It only takes a banjo
To get me in the mood
You can tell my taste in music
By the giant pipes I smoke
My friends are into hip hop
But I'm into folk



22.Gers Pardoel – Ik neem je mee
ze denkt dat ik niet bezig ben met haar
denkt dat ik geen gevoelens heb voor haar
terwijl ik nu alleen maar denk aan haar
want zij is heel m'n wereld
zeg me wat je wil dan wil dan, wil dan
staren word ik stil van stil van, stil van
zeg me wat je wil dan wil dan, wil dan
staren word ik stil van
we waren pas acht
zat in de klas
naast thomas en willem, voor mark en bas
jij zat voorin, keek achterom
ik stuurde je briefjes en vroeg je waarom
je stuurde me terug
ik vind je lief, ik zit op een wolk en ik ben verliefd
10 jaren later waren we samen, ik was een jongetje jij al een dame
wist het wel zeker jij bent de ware
niemand waar ik nou zo lang naar kon staren
soms is het erg maar dit is mijn werk
voor jou ben ik gerwin en gers is het merk
ik neem je mee, ik neem je mee op reis
ik neem je mee, naar Rome of Parijs
ik lijk misschien wel cool doordat je weet wat ik nu voel
jij klinkt als muziek dus laat je zien wat ik bedoel
ik neem je mee ee-eh-eh-eeee
ik neem je mee ee-eh-eh-eh-eeee
ik neem je mee ee-eh-eh-eeee
ik neem je mee ee-eh-eh-eh-eeee
ik denk aan haar en zij denkt aan mij
jij bent te druk is wat ze me zei
ze wil met me shoppen en samen uit eten
wil naar de bios en wil met me daten
maar ik wil muziek en geld op de bank
al m'n fans die wachten al lang
ik wil een toekomst opbouwen met haar
2 kids een huis met een tuin aan het water
hond of kater wat jij wil
maar blijf nou niet staren want dan word ik stil
doe dit voor ons en werk dus hard
want ik hou van jou met heel m'n hart
ik neem je mee, ik neem je mee op reis
ik neem je mee, naar Rome of Parijs
ik lijk misschien wel cool doordat je weet wat ik nu voel
jij klinkt als muziek dus laat je zien wat ik bedoel
ik neem je mee ee-eh-eh-eeee
ik neem je mee ee-eh-eh-eh-eeee
ik neem je mee ee-eh-eh-eeee
ik neem je mee ee-eh-eh-eh-eeee
ze denkt dat ik niet bezig ben met haar
denkt dat ik geen gevoelens heb voor haar



terwijl ik nu alleen maar denk aan haar
want zij is heel m'n wereld
zeg me wat je wilt dan wilt dan, wilt dan
staren word ik stil van stil van, stil van
zeg me wat je wilt dan wilt dan, wilt dan
staren word ik stil van
ik neem je mee, ik neem je mee op reis
ik neem je mee, naar Rome of Parijs
ik lijk misschien wel cool doordat je weet wat ik nu voel
jij klinkt als muziek dus laat je zien wat ik bedoel
ik neem je mee ee-eh-eh-eeee
ik neem je mee ee-eh-eh-eh-eeee
ik neem je mee ee-eh-eh-eeee
ik neem je mee ee-eh-eh-eh-eeee

23. Spring - Met de trein naar Oostende
Met de trein naar Oostende,
Shoeke-shoeke-tuut
Want daar woont m'n hartedief.
Shoeke-shoeke-tuut-tuut
Die me wekenlang verwende,
Shoeke-shoeke-tuut
Daarom werd ze ook mijn lief.
Het was een lange hete zomer,
in Oostende op het strand.
Ik was romantisch echt een dromer,
Maar ik was vooral verbrand.
Ze kwam me redden van mijn pijnen,
wat heeft zij me toen geleerd.
Dat ik niet zo weg zou kwijnen,
als ik me maar had ingesmeerd.
Met de trein naar Oostende,
Shoeke-shoeke-tuut
Want daar woont m'n hartedief.
Shoeke-shoeke-tuut-tuut
Die me wekenlang verwende,
Shoeke-shoeke-tuut
Daarom werd ze ook mijn lief.
Met de trein naar Oostende,
Shoeke-shoeke-tuut
Want daar woont m'n hartedief.
Shoeke-shoeke-tuut-tuut
Die me wekenlang verwende,
Shoeke-shoeke-tuut
Daarom werd ze ook mijn lief.
Ze had me zoveel te vertellen,
en ik luisterde getwee.
Ze was een wonder in het pellen,
van garnalen in de zee.
Ze kende alles van de vissen,
van de schone kabeljauw.
En ik kon haar niet meer missen,



toen ze zei "ik hou van jou!"
Met de trein naar Oostende,
Shoeke-shoeke-tuut
Want daar woont m'n hartedief.
Shoeke-shoeke-tuut-tuut
Die me wekenlang verwende,
Shoeke-shoeke-tuut
Daarom werd ze ook mijn lief.
Met de trein naar Oostende,
Shoeke-shoeke-tuut
Want daar woont m'n hartedief.
Shoeke-shoeke-tuut-tuut
Die me wekenlang verwende,
Shoeke-shoeke-tuut
Daarom werd ze ook mijn lief.
De vakantie liep ten einde,
en ze kon niet met me mee.
Maar nu ziet ik alle weken,
op de sneltrein naar de zee.
Met de trein naar Oostende,
Shoeke-shoeke-tuut
Want daar woont m'n hartedief.
Shoeke-shoeke-tuut-tuut
Die me wekenlang verwende,
Shoeke-shoeke-tuut
Daarom werd ze ook mijn lief.
Met de trein naar Oostende,
Shoeke-shoeke-tuut
Want daar woont m'n hartedief.
Shoeke-shoeke-tuut-tuut
Die me wekenlang verwende,
Shoeke-shoeke-tuut
Daarom werd ze ook mijn lief.
Met de trein naar Oostende,
Shoeke-shoeke-tuut
Want daar woont m'n hartedief.
Shoeke-shoeke-tuut-tuut
Die me wekenlang verwende,
Shoeke-shoeke-tuut
Daarom werd ze ook mijn lief

24.De Kreuners – Ik wil je
Ze likt aan der glas terwijl ze naar hem lacht.
Hij stapt op haar toe ze had het wel verwacht
Morgen heeft ze spijt dat weet ze al te goed!
Toch doet ze het opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw !
Wie kan het wat schelen, zo zijn er zovelen
refrein:
Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ga nooit meer weg.
Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ik word stapelgek
Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ga nooit meer weg.
Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ik word stapelgek



Alles wat ze zegt klikt vals en koud
Zelf als ze zegt dat ze van hem van houd
ze weet dat ze liegt toch zegt ze het opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en 
opnieuw en opnieuw en opnieuw en
opnieuw en opnieuw.
Wie kan het wat schelen, zo zijn er zovelen
refrein:
Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ga nooit meer weg.
Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ik word stapelgek
Ik wil je, blijf bij me, hou van me, zegt ze opnieuw en opnieuuuuuuuuww elke nacht
refrein:
Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ga nooit meer weg.
Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ik word stapelgek
Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ga nooit meer weg.
Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ik word stapelgek
Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ga nooit meer weg.
Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ik word stapelgek

25.Paul Mc Cartney – Hey Jude
Hey, Jude, don't make it bad,
Take a sad song and make it better.
Remember to let her into your heart,
Then you can start to make it better.
Hey, Jude, don't be afraid,
You were made to go out and get her.
The minute you let her under your skin,
Then you begin to make it better.
And anytime you feel the pain,
Hey, Jude, refrain,
Don't carry the world upon your shoulders.
For well you know that it's a fool
Who plays it cool
By making his world a little colder.
Da da da da da da da da da.
Hey, Jude, don't let me down,
You have found her, now go and get her.
Remember to let her into your heart,
Then you can start to make it better.
So let it out and let it in, hey Jude, begin,
You're waiting for someone to perform with.
And don't you know that it's just you, hey Jude you'll do,
The movement you need is on your shoulder.
Da da da da da da da da da.
Hey, Jude, don't make it bad,
Take a sad song and make it better.
Remember to let her under your skin,
Then you begin to make it better
Better, better, better, better wowwww
Hey Jude
Na na na na na na
Na na Hey Jude...



26.Michel Sardou – Les lacs de Connemara
Terre brûlée au vent
Des landes de pierres
Autour des lacs, c'est pour les vivants
Un peu d'enfer, le Connemara
Des nuages noirs qui viennent du nord
Colorent la terre, les lacs, les rivières
C'est le décor du Connemara
Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix
Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara
Sean Kelly s'est dit 'je suis catholique', Maureen aussi
L'église en granit de Limerick, Maureen a dit oui
De Tipperary, Barry-Connely et de Galway
Ils sont arrivés dans le comté du Connemara
Y'avait les Connors, les O'Connolly, les Flaherty du Ring of Kerry
Et de quoi boire trois jours et deux nuits
Là-bas au Connemara
On sait tout le prix du silence
Là-bas au Connemara
On dit que la vie, c'est une folie
Et que la folie, ça se danse
Terre brûlée au vent, des landes de pierres
Autour des lacs, c'est pour les vivants
Un peu d'enfer, le Connemara
Des nuages noirs qui viennent du nord
Colorent la terre, les lacs, les rivières
C'est le décor du Connemara
On y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell
Au rythme des pluies et du soleil
Aux pas des chevaux
On y croit encore aux monstres des lacs
Qu'on voit nager certains soirs d'été
Et replonger pour l'éternité
On y voit encore
Des hommes d'ailleurs venus chercher
Le repos de l'âme et pour le coeurà un goût de meilleur
L'on y croit encore
Que le jour viendra, il est tout près
Où les Irlandais feront la paix autour de la Croix
Là-bas au Connemara
On sait tout le prix de la guerre
Là-bas au Connemara
On n'accepte pas
La paix des Gallois
Ni celle des rois d'Angleterre

27.Christoff – Sweet Caroline
Was het de zon
Was het een lentekriebel
Er was die dag iets niet normaal
Toen het begon



Werd het in één klap zomer
Want er gebeurde iets speciaal
Jij, kwam voorbij, keek naar mij
‘k Voelde jou zo dichtbij
Sweet Caroline
God, dat was een goed gevoel
Sweet Caroline
Jij begrijpt wat ik bedoel
Voel ik me down
Heb ik één van die dagen
Dan denk ik even aan jou
Want sinds die dag
Begint alles blauw te kleuren
Want jij verwent me met je lach
Jij, bent van mij, kijkt naar mij
Ik voel jou zo dichtbij
Sweet Caroline
God, dat was een goed gevoel
Sweet Caroline
Jij begrijpt wat ik bedoel
Sweet Caroline
God, dat was een goed gevoel
Sweet Caroline
Jij begrijpt wat ik bedoel
Sweet Caroline
God, dat was een goed gevoel
Sweet Caroline

28.Willy Sommers – Laat de zon in je hart
Een lach, een groet, een blij gezicht, een vogel zwevend naar het licht, oh het lijkt zo gewoon, maar 
het is toch een wonder...
Een kind dat lacht en naar je zwaait, een fietser die de hoek omdraait, oh het lijkt zo gewoon, maar 
het is toch een wonder...
Het leven gaat zo snel voorbij, dat geldt voor jou, maar ook voor mij...
Refrein ;
Laat de zon in je hart, ze schijnt toch voor iedereen, geniet van het leven, want het duurt toch maar 
even...
Laat de zon in je hart, ze schijnt toch voor iedereen, geniet van het leven, want het duurt toch maar 
even...
Het strand, de zee, de volle maan,de hemel waar de sterren staan, oh het lijkt zo gewoon ,maar het is
toch een wonder...
En ben je soms niet goed gezind, denk dan aan de glimlach van een kind, ja dat maakt je weer blij, 
ja dat maakt je weer vrolijk...
Het leven gaat zo snel voorbij, dat geldt voor jou, maar ook voor mij...
Refrein...
Ben je niet gelukkig, heb je soms verdriet, denk dan aan de zon en zing dit lied...
Refrein...


