
 

 

 
Jaargang 38, maandag 26-8-2019 

 

Het weer was er weer. Op een 

regelmatige bui van 

zweetdruppels en plaatselijke 

waterfles-buien na was het de 

hele dag mooi warm. 

 

 
 

De kinderen kwamen weer 

verwachtingsvol binnenstormen, 

en werden voor de verandering 

niet begroet door de super 

awesome geweldige 

Kneuterkamp band, maar door 

een paar zwartkijkers die denken 

dat hun borsthaar indruk maakt. 

 

Zij vertelde de kinderen dat er 

een familie feest op de agenda 

stond, en daarvoor moesten de 

kinderen een mooie feesthut gaan 

bouwen. Al rennend over het 

veld wist elk kind uiteindelijk 

zijn/haar party te vinden. 

Gelukkig werd er gedurende de 

dag door de familie geld in het 

rond gegooid, zodat de kinderen 

konden gaan handelen voor 

pallets om hun mooie feesthut te 

bouwen. 

 

 
 

Er was echter wel een netjes 

uitgedoste vreemde vogel 

(gladjakker) gespot, die vreemde 

dingen uitkraamde over 

bouwvergunningen en 

makelaardij.  

 
 

Toen we bijna weggesmolten 

waren mochten we dan eindelijk 

lunchen en de schaduw op 

zoeken. Daarna gingen we 

allemaal toffe spelletjes doen om 

de familie Addams te leren 

kennen. Na wat ingewikkelde 

mummies te hebben gecreëerd 

(dit liep op rolletjes; deze rol was 

de kinderen op het lijf 

geschreven; we maakten 

ondertussen grappen en 

gROLlen), een vochtige tango te 

dansen, vampieren op te jagen, 

en vleesetende planten te 

ontwijken, gingen we weer 

lekker verder bouwen? Oh nee, 

we gingen lekker met water 

spelen. Er waren zelfs 

zwembaden op gezet vaar de 

lijding dankbaar gebruik van 

maakte. En af en toe mocht er 

ook een blaag in. 

 

 
 

Maar wie is dat? Wat zet hij 

neer? De na-makelaar heeft 

allemaal te-koop borden 

neergezet. Maar Gomez (meneer 

borsthaar) Addams beweert dat 

hij een akte heeft voor het terrein, 

waardoor de grond helemaal niet 

verkocht mag worden. Hij heeft 

Lurch de Buttler gevraagd om ze 

weg te halen. Maar wat zegt de 

butler? 

 

 
 

Wist je dat…: 

 Als je hard genoeg op een 

spijker slaat, je een 

spijkerslager bent? 

 Jasper een zeikerd is? 

 En na drie uur al nooit 

meer terug wou komen? 

 Tjof  Tjof Tjof Tjof Tjof 

Tjof Tjof 

 Jingle Bells harder wordt 

gezongen dan het 

KneuterLied? 

 Merel op een merel lijkt? 

 Baby shark? 

 We een fantastische 

keukenploeg hebben? 

 De butler ook een goede 

lunch kan maken? 

 Marcel nu een one-man-

band is? 

 Joris en Janne de aller-

aller-állergoedste 

vrienden zijn? 

 Sjoerd niet wou 

meedoen? 

 Heleen en Anke ook niet? 

 

Gezocht: 

 Schaduw 

 IJsklontjes 

 Zonnebrand 

 WC-papier 

 

En de vraag van vandaag: 

 Wat is lekkerder dan een 

Bounty ijsje? 

 

Het antwoord leest u 

volgende week! 



 

 

 
Jaargang 38, dinsdag 27-8-2019 

 

Het weer: klotsende oksels, 

smeltende lijding, de muggen 

vallen van het dak.  

 

 
 

De na-makelaar liep weer eens 

flink te stoken. ’s Ochtends bleek 

dat hij een paar potentiële kopers 

had voor de stulpjes van de 

Kneuteraars. Er bleek wat 

onduidelijkheid te zijn over wie 

nou de ekte akte in bezit had: 

Gomez of de na-makelaar. 

Omdat het tegen die tijd al veel te 

warm was om moeilijk te doen 

over dit soort details, besloten de 

Kneuteraars te investeren in hun 

“hudden” middels een grote 

verbouwing. De zeilen om wat 

schaduwplek te creëren waren 

niet aan te slepen voor de sunny 

side of the veld.  

 

 
 

Het leek de familie Addams het 

beste de na-makelaar en zijn 

potentiële kopers af te schrikken. 

Hier waren een aantal opties 

voor, maar de vleesetende 

schimmel aan het badkamer-

plafond heeft het helaas niet 

gewonnen van de Transsylfranse 

EngeDingenMarkt. Op naar 

Doetebol dus, om wat Enge 

Dingen in te slaan! 

 

De Transsylfransman accepteerde 

helaas geen kneuro’s. Gelukkig 

konden we door tig keer heen en 

weer rennen wat Franse 

frank(enstein)en verdienen, 

welke wel door de handelaar 

geaccepteerd werden. Met onze 

versverdiende monies op zak 

konden we investeren in 

spinnenwebben, spoken en 

andere karbonkels. 

 

Na ’n klein uurtje keten in de 

schaduw van het Doetebolse 

Wout liepen we terug naar het 

Addams-landgoed. Er werd weer 

flink getimmerd, gezaagd en 

getekend om de hutten te 

verslechteren. Er ontstonden 

plaatselijke buien, met name 

onder de oksels van 

hardwerkende lijding en op de 

hoofden van onoplettende 

kinderen. 

 

 
 

Tegen het einde van de dag 

kwam de na-makelaar met een 

horde kijkers om de “hudden” te 

inspecteren. Dit kon in eerste 

instantie in alle rust – totdat alle 

blagen ineens tevoorschijn 

sprong en de kijkers de schrik 

van hun leven gaven (niet zozeer 

de “BOE!”, maar het achtervolgd 

worden door 120 griezels/kids). 

 

Met de na-makelaar en de kijkers 

uit het landgoed gejaagd, kon de 

dag goed  afgesloten worden. Dit 

werd dan ook luidkeels gedaan 

door kinders en lijding: RING-

DING-DING-DING-GEDING-

GEDING-GEDING RING-

DING-DING-DING-GEDING-

GEDING-GEDING 

 

 
 

Wist je dat…: 

 Baby shark tu-tu-du-du-

du-du? 

 Deborah zorgt voor 

plaatselijke regenbuien? 

 Joris niet vies is van 

mannen? 

 De eerste wordt gelikt? 

 De ander gekust? 

 Joris een vieze man is? 

 Mex bij Menno? 

 Er bij groepje paars ook 

een Lurch rond liep? 

 Kinderen best goed stil 

kunnen zijn – mits ze zich 

moeten verstoppen voor 

de na-makelaar? 

 De lijding voorstander is 

om dit iedere ochtend een 

uurtje te doen? 

 Het Kneuters 

Mannenkoor ook te 

boeken is voor feesten en 

partijen? 

 

Gezocht: 

- 6 compacte airco’s op 

accu 

- Een richtige sproei-

installatie cq 

brandweerwagen 

- Slachtofferhulp voor 

mensen met waterfobie 

 

En de vraag van vandaag: 

 Als vogels geen lippen 

hebben maar wel kunnen fluiten, 

waarom kan ik dan niet fluiten? 



 

 

 
Jaargang 38, Woensdag 28-8-2019 

 

Over naar piet voor het weer. De 

tropische temperaturen van de 

afgelopen dagen werden vandaag 

niet behaald. Een comfortabele 

negenentwintig graden Celsius 

doet ons minder zweten dan 

voorgaande dagen. 

 

Tijdens de opkomst zetten de 

Kneuter-kids het prachtige thema 

lied helemaal uit zichzelf in! Dit 

vonden wij als vrijwilligers super 

awesome. Een verschijnsel dat 

voor het eerst in jaren is 

voorgekomen. Applaus voor 

jezelf! 

 

‘s Ochtends kwam Morticia er 

achter dat haar draken van 

kinderen ontvreemd waren. We 

wisten nog niet door wie maar de 

dader had een brief achtergelaten 

met zijn eisen voor de vrijlating 

van het gespuis. Gelukkig 

bevinden er zich op dit terrein 

meerdere bewakingsbeelden. 

Deze gingen we op ons gemak 

even bekijken.  

 
Tot onze schrik zagen we een 

smartie autootje door de poort 

heen knallen. Hier stapte een hele 

vieze man uit. Het kraagje stond 

omhoog en de haartjes waren 

strak naar achter gekamd. Hij 

leek wel een beetje op die Na-

makelaar maar we konden z’n 

gezicht niet precies zien. Hij had 

namelijk een bandietenbandana 

om. We zagen hem de kinderen 

met grof geweld de auto in 

duwen.  

 

Op de brief stond gelukkig wel 

een aanwijzing over waar we de 

engerds zouden kunnen vinden. 

Op naar het Ludger College. Hier 

stond een zes-kamp op ons te 

wachten om ons voor te bereiden 

voor het bevrijden van het 

schorriemorrie. Het hoogtepunt 

hiervan was de stormbaan waar 

we stormend overheen moesten 

glibberen. Wat de kinderen soms 

beter afging dan de groepslijding. 

Een ander hoogtepunt was het 

parachute spel waar we ons 

uiterste best moesten doen om als 

team te functioneren. Je zou 

denken dat dit na drie dagen best 

goed zou gaan maar niets is 

minder waar. 

 
We hebben ons kostelijk 

vermaakt met alle leuke spelletjes 

maar er was geen spoor van de 

onderkruipsels te vinden. Op naar 

de speeltuin dan maar weer. 

Tegen alle verwachtingen in 

hadden de schoffies zichzelf al 

bevrijd. Pugsley was niet goed 

vastgeknoopt en had zich 

losgesneden met zijn 

schimmelige brokkelige 

uitgegroeide teennagels. Hij had 

deze immers al een jaar niet meer 

geknipt. Samen met zijn zus 

vonden ze de weg naar huis en 

waren ze zowaar eerder terug dan 

dat wij waren. Goméz blij, 

Morticia blij, helaas weer geen 

kneuterkind adoptie. Deze 

blijheid werd gevierd met een 

ijsje en een disco. De lijding gaf 

een mooie show weg waarbij alle 

bekende kinderliedjes de revue 

passeerden. Ook was er weer een 

giga-watergevecht met als gevolg  

veel verzopen katjes. Voor de 

creatievellingen onder ons kon er 

gekleurd, getekend en gekrabbeld 

worden. 

Pugsley en Woensdag hoorden 

dat de Na-makelaar helemaal 

geen ekte akte heeft! Wat is dat 

nou?!  

Morticia dacht dat Goméz de 

ekte akte had en Goméz dacht dat 

Morticia de ekte akte had. 

Kennelijk hebben ze allebei de 

ekte akte niet. Dus moeten ze nu 

toch echt de ekte akte gaan 

zoeken. 

Liedje zingen en naar huis. TOT 

MORGEN!! 

 

Wist je dat: 

- Jake de beste spijker-

slager is? 

- Sommige vrijwilligers 

een anti-tepel-fetish 

hebben? 

- roze lelijk is? 

- grijs schittert door 

afwezigheid? 

- Blauw hierdoor de hele 

kneutergraaf-woensdag 

heeft geschreven? 

- de inhoud hierdoor wat 

tegen kan vallen? 

- we in totaal toch 

misschien wel negentig 

seconden regen hebben 

gehad vanavond? 

- Anke vandaag voor het 

eerst niet nat is 

geworden? 

 

Gezocht: 

 

- De ekte akte 

- Relatietherapeut voor 

Morticia en Goméz 

- Blije gezichten! 

 

 



 

 

 
Jaargang 38, donderdag 29-8-2019 

Het weer: vandaag regende het 

druppels zweet en werden we 

rijkelijk overspoeld met water en 

ranja. 

 

09.00 uur. Ja daar stonden we 

dan met alle kinderen voor de 

poort. Wat nu ook weer bleek, is 

dat de leiding van Kneuterkamp 

weinig origineels had verzonnen 

aangezien ze wederom Sjoerd en 

Adri bij de poort hadden gezet om 

ons te verwelkomen. 

09.05 uur. Eindelijk wij zijn 

klaar met enthousiast te doen 

voor Sjoerd en Adri en mogen we 

eindelijk de poort door naar de 

muziektent. 

Eindelijk gezellige mensen die 

ons verwelkomen. 

Helaas was de zoektocht van 

Gomez naar de Ekte Akte 

tevergeefs en mochten wij de 

hutten gaan schilderen. 

Wel heeft Morticia een nieuw 

huisdier genaamd Fred. 

 

11.00 uur. Daar was die “broer 

van Herm” ook weer. Hij 

schreeuwde en zwaaide met zijn 

koffer dat wij allemaal weg 

moesten en dat hij alles zou gaan 

verkopen. 

Die Zwakkeling durfde niet eens 

binnen de hekken van de 

speeltuin te komen. Dit kwam 

vast doordat hij echt wel wist dat 

wij met ons allen hem wel te 

grazen zouden nemen. 

11.30 uur. Ja hoor de Fam. 

Addams dacht het wel te weten en 

vertelde ons dat we helemaal naar 

de IJsselkade moesten lopen 

omdat daar misschien wellicht 

de Ekte Akte zou zijn. 

12.00 uur. Zo wederom na een 

half uur het geschreeuw en 

gezang van de leiding aan te 

horen waren we eindelijk 

aangekomen op plaats van 

bestemming. 

Nu mochten wij even ons terug 

trekken en hoefden we even niet 

naar onze groepsleiding te 

luisteren aangezien we lekker 

onze huisgemaakte bammetjes 

mochten oppeuzelen. 

12.30 uur. Eenmaal onze 

maagjes gevuld gingen we aan 

de slag met het zogenaamd 

zoeken naar aanwijzingen voor 

de Ekte Akte. 

Hiervoor moesten wij allemaal 

spelletjes spelen. We hebben 

gekrant rugbyd , gekubbd, 

gedrie op een rijd, geooievaart, 

en ga zo maar door. 

 

Het enige wat super leuk was, en 

waarvoor we eigenlijk kwamen, 

was dat we allemaal een heerlijk 

ijsje mochten snavelen. 

Helaas moesten wij weer onze 

keeltjes gebruiken van de leiding 

want voordat we dat 

overheerlijke ijsje kregen, moest 

er gezongen worden voor de 

lieve ijsmeisjes. 

14.30 uur. zo alles zat er op en 

konden we eindelijk weer lekker 

terug naar de hutten. 

 

 

15.00 uur moe en pijn in de keel 

aangekomen bij de hutten, 

gingen wij weer aan de slag om 

de hutten en elkaar te verven. 

16.00 uur. He dat is gek onze 

ouders zijn al binnen de poort. 

Maar nu konden we wel even 

laten zien waar wij voor stonden 

en de hutten showen. 

16.15 uur Gomez heeft zoals 

verwacht weer gefaald en heeft 

nog steeds dat briefje niet. 

Nu kwam die kofferman weer 

langs en vertelde ons dat de 

hutten zijn verkocht en dat we 

allemaal weg moesten. Nou dat 

zullen we nog wel eens zien! 

16.30 uur zo nu mogen de ouders 

eens laten horen dat ze kunnen 

zingen. 

Zowel het Kneuterkamplied als 

het themalied en ja… ook  the 

Baby Shark werd gezongen door 

onze ouders. Maar zeker niet zo 

goed als wij dat kunnen. 

16.45 uur. Hèhè nou dat zit er op 

en mag ik eindelijk naar huis om 

lekker te eten. Tot morgen. 

 

Wist je dat: 

– Fred een echte sprinkhaan is? 

– De ijsjes weer goed smaakten. 

– Dit de enige wist je datjes zijn. 



 

 

 
Jaargang 38, vrijdag 30-8-2019 

 

Het Weer: 

Ieder jaar is het op donderdag 

weer de vraag, maar traditie-

getrouw was het weer wat 

onvoorspelbaar vandaag.  

 

De Addams Familie heeft de hele 

nacht gezocht naar de Ekte Akte. 

Helaas niks gevonden en moesten 

we echt nu vertrekken van de Na- 

Makelaar. 

 

Gelukkig hebben we Woensdag  

op vrijdag nog en die vertelde 

doodleuk dat er een raar papiertje 

tussen haar schoolboeken zat. 

 

En ja hoor, dat was toch echt de 

Ekte Akte en had die Namaak 

makelaar helemaal niks meer te 

zeggen. Het gevecht was woest en 

wild. Maar gelukkig was het 

Gomez die zege vierde en niet 

langer de Na-Makelaar die de 

boel verstierde. 

 

Klein dingetje nog: In de Akte 

stond dat er geen illegale bouw 

mocht zijn op het terrein en 

daarom moesten de hutten 

gesloopt worden. ( goh wat een 

verrassing) 

 

Een grote slinger moesten we 

maken, waarbij enkele kiddo’s de 

boel verzaakten. Uiteindelijk was 

het hele veld weer schoon, en 

leek het weer op een speeltuin 

gewoon. Om voor de lunch nog 

wat tijd te vullen, kwam onze 

spellencommissie met een mooi 

zombietikspelletje. 

 

Ondertussen liep de hele speeltuin 

vol met meer gespuis van die 

familie Addams die waren 

uitgenodigd voor een kleine 

party. 

 

. 

 

 

 

 

 

Een middag vol fantastisch 

vertier, veel gelach en 

kinderplezier. Met schmink op 

veel blije kindergezichten, 

muziek, zang en lofdichten. 

Buikschuiven over groene zeep 

en ballontrappen op de valreep. 

Een disco met veel muziek, 

Hierop werd gedanst, zelfs de 

horlepiep.  

 

Om 2 uur gingen de poorten nog 

eenmaal open, waarna er een 

hoop ouderlijk volk aan kwam 

lopen. Het laatste uur had weer 

geslagen, er kwam een eind aan 

de Kneuterkampdagen. Het 

verhaal rondom de Addams 

Familie is eindelijk klaar. De 

groeten en TOT VOLGEND 

JAAR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat… 

- Jaap dit jaar nauwelijks 

een bijdrage heeft 

geleverd 

- Ralf vandaag weer 

verschrikkelijk lui was 

- De inspiratie voor dit 

katern dit jaar kansloos 

was ( zie vorig jaar) 

- er redelijk plagiaat is 

gepleegd 

- dit jaar deze  

Kneutergraafdag door 

nieuwe voorspellers is 

gecreëerd.  

- We oud worden 

- Luister 

- Peter nog steeds moe is  

- Deze dag niet mogelijk 

was geweest zonder onze 

stand-in Maud 

- Dikke Fissa 

 

 

 

 

Gezocht: 

 

Ondanks de serieus mooie functie 

die in voorgaande edities is 

geplaatst, hebben we de vacature 

voor kusjespost nog steeds 

vacant. Hierbij nogmaals de 

functie-eisen: 

- Vrouw 

- Zachte lippen 

- Gevoel voor humor 

- Geen angst voor ontblote 

bovenlichamen 

 

Salaris conform kneuterkamp 

CAO. Bent u geïnteresseerd in 

deze functie, dan kunt u reageren 

via Peter (groepje roze, 

blauw,paars ditmaalgrijs). 

 



 
 
 

Jaargang 38 
 

BEDANKJESPAGINA 

 

Om elk jaar een geslaagd 

Kneuterkamp te houden, 

hebben we knotsgekke en 

enthousiaste vrijwilligers 

nodig die dag en nacht klaar 

staan voor de meest 

uiteenlopende niet te volgen 

en te bedenken taken. 
 

Te beginnen met onze mug; 

Gomez Addams oftewel 

Menno. Gevolgd door zijn 

vrouw Morticia Addams, 

geweldig vertolkt door onze 

zangeres Sandra. De 

Addams kinderen; Pugsley 

(Niek) en Woensdag (Loes). 

Ook Oom Fester (Dennis) is 

van de party en butler Lurch 

(Simon) kan ook echt niet 

gemist worden. Behalve de 

Addams Family hadden we 

ook nog een nare na-

makelaar op het kamp, 

samen met zijn 

tweelingbroer Hans (Harm). 

De allerbelangrijkste van het 

hele kamp, de keukenstaf; 

want zonder eten en 

drinken worden wij echt 

knetter chagrijnig! Dus dank 

aan Anne-Fleur, Tessa, 

Betsie en een dubbelrol voor 

Harm. Zonder dagfiguranten 

is Kneuterkamp ook 

nergens, dus lees mee: 

Marijn (boze buurjongen), 

Jim (enge dingen handelaar), 

potentiële kopers Frank, 

Toos en  Vera. Onze 

fotograaf die voor 1 dagje 

retour was, Arjan. Margo, 

moeder van Dennis.  
De groepen werden 

vertegenwoordigd door: 

Nr. 1, groepje roze; Heleen, 

Marcel, Sjoerd, Anke, 

Amber. Nr. 2, groepje rood; 

Janne, Joris, Merel, Jasper. 

Nr. 3, groepje paars; Ralf, 

Marienke, Bjorn, Cindy. Nr. 

4, groepje groen; Deborah, 

Inge, Jorik, Wout. Nr. 5, 

groepje grijs; Peter, Karen, 

Els, Hans, Maud. Nr. 6, 

groepje blauw; Huub, 

Ferson, Donna, Ilze.  
Tot slot: niet te missen, 

maar toch gemist (er moet 

soms ook gewerkt worden); 

onze voorzitter Vera. 

Maar... uitstekend 

vervangen door vice-

voorzitter Adri en secretaris 

Ellen! 
 

Onze 'zaag' sponsoren: 

Speeltuin Schöneveld, 

Gelateria Friul (Lido), 

Graansilo, Von D.I.K.E. 

Bontita, De Rode Leeuw, 

Copal, Tandprotheticus J. 

Hoogendijk, Menno 

Soederhuizen, .  
'Hamer' sponsoren: 

Cornelissen Pallets, 

Rabelink transport, SPAR 

Legebeke, Eric Sloot / Sloot 

Pianoservice (voor de 

geluidsinstallatie), Leo's 

palletdump, 

Muziekverenging de 

Vriendschap (voor de 

printer), het Ludgercollege 

(voor gebruik van het veld 

en WC's) 
'Spijker' sponsoren:  City 

Dance by ACC Anique (voor 

de snoepjes), mama Maud 

voor het wassen van de 

shirts, familie Eling voor 

heerlijke taart (+extra 

toevoeging) en alle ouders 

voor het super enthousiaste 

zingen. 

Het toffe ontwerp van de t-

shirts is gemaakt door 

Renee. 
 

 



 
 
 

Jaargang 38 
 

Maandag: 

Wat is dit, dat ik hoor? 

Van de Addams Family 

Een groot feest, willen zij 

Ja dat maakt ons heel erg blij! 

 

Dus pak je zaag, ontwerp een hut. 

En we bouwen een groot feest. 

Maar wie is dat? Wat zet hij neer? 

Wat zegt de butler?! 

 

 

Refrein:  

Ring-ding-ding-ding-

dingeringeding!Gering-ding-ding-

ding-dingeringeding! 

Gering-ding-ding-ding-

dingeringeding! 

Wat zegt Gomez nou?! 

Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow! 

Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow! 

Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow! 

Wat zegt Morticia?! 

Hatee-hatee-hatee-ho! 

Hatee-hatee-hatee-ho! 

Hatee-hatee-hatee-ho! 

Maar wat zegt Woensdag?! 

Joff-tchoff-tchoffo-tchoffo-

tchoff!Tchoff-tchoff-tchoffo-tchoffo-

tchoff!Joff-tchoff-tchoffo-tchoffo-

tchoff!" 

En wat zegt Pugsley?! 

 

Dinsdag 

Wat is dit? Onze grond 

staat te koop en wordt verkocht. 

Ruim het op, maak het schoon.. 

Of jagen we ze weg? 

Ga naar de markt, verdien wat engs. 

En dan blijven ze wel weg! 

Kijk ze gaan! Lekker puh! 

Wat zegt de butler?! 

Refrein 

Woensdag: 

Wat is dit, dat ik zie? 

Beide kinderen zijn weg. 

Ga op zoek, bij de school, 

En dan redden wij de kids. 

Maar deze akte, die is nep, 

Waar is dan de echte heen. 

Waar zoeken we? Waar moet ik 

gaan? 

Wat zegt de butler?! 

 

Refrein 

 

Donderdag 

Wat is dit, dat ik vind? 

Aanwijzingen in de stad 

Opschieten, moeten wij 

Want er zijn weer kopers bij 

Eet wat ijs, speel een spel, 

En dan redden we het wel. 

Zijn we op tijd? Of al te laat? 

Wat zegt de butler?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrein 

Vrijdag 

Wat is dit, dat gebeurd? 

want we waren net te laat. 

Grond verkocht, hutten plat, 

Maar we hoeven nog niet weg. 

Dus hoera, toch een feest, 

En dan is het mooi geweest. 

Want wie is dat? Wat heeft hij nu? 

De echte akte?! 

 

Refrein 

 


