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Ik moet zwijgen:
Sylvester zegt: JABADABADOE
Ik antwoord: MONDJES TOE!!!

Ik moet een slok drinken:
Sylvester zegt: PLOPERDE
PLOPERDEPLOP
Ik antwoord: PLOPSLOK en ik drink wat ik wil

Ik moet naar de wc:
Ik sta recht en steek stil mijn vinger op, tot
Sylvester vraagt wat er is
Ik zing dan volgend liedje:

Sylvester mag ik pipi doen Ja of Nee? Moet ik dan
een liedje zingen Ja of Nee?

Sylvester zegt dan wat ik moet doen

Ik wil iets vragen:
Ik sta rustig recht en steek mijn vinger op tot
Sylvester vraagt wat er is.
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Het Welkomslied
Op me/odie van hef we/koms/ied van de Smurfen

aYA ELE
K3

Gaje mee?
Dan gaan we naar Castrumland!
Ja, doen we!
Ja, kom op dan

Refrein:
Oya Iele ik voel me plots weer zo oya Iele
Doe het nog een keer zo oya Iele
Zing met ons mee
Oh ja, Ohjee

Hey, kom naar Castrumland.
Welkom allemaal.
Ja, kom naar Castrumland.
Een land van pracht en praal.
Hey, kom naar Castrumland.
Het is hier heel speciaal.
Dus, kom naar Castrumland.
Zing mee met het verhaal.

De zomer komt eraan
't maakt niet uit wat je doet
jong en oud dansen door de straat
De zomer komt eraan
Iedereen voelt zich goed
als de zon uit de kleren gaat
Oh jeee Oya Iele
Ik geef je een stiekeme zoen
Oh jeee Oya Iele
En niemand die merkt wat we doen

Refrein (x2)

o
Leven is een feest
Elke dag weer een nieuwavontuur als je bij me bent
't leven is een feest
en mijn hart staat in vuur en vlam als je mij verwent
Oh jeee oya Iele
Ik geef je een stiekeme zoen
Oh jeee oya Iele
En niemand die merkt wat we doen

Refrein (x2)
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Daar op het einde van de straat. Waar die grote villa
staat
Daar woonde Anja, ze was amper 15 jaar
Haar pa was rijk en welgesteld, had ze mij een keer
verteld
Ja, zo was Anja en ik was verliefd op haar

Maar het leven kan soms hard zijn, want ik zag haar
niet meer staan
Da's de trots van een verdomde arme luis
Dus ik liet haar snel m'n rug zien, alsof zij nooit had
bestaan
Ik verliet de keet en ging gewoon naar huis

Te min voor Anja
Spring

REFREIN

Maar het leven kan soms hard zijn, want haar vader
mocht me niet
Hij vond mij maar een verdomde arme luis
En als ik dan een bezoek bracht, aan die
wondermooie griet
Smeet die ouwe mij gewoonweg uit zijn huis

Maar het leven kan soms hard zijn, want ik zag haar
niet meer staan.
Da's de trots van een verdomde arme luis.
Dus ik liet haar snel m'n rug zien, alsof zij nooit had
bestaan.
Ik verliet de keet en ging gewoon naar huis.

REFREIN
Refrein:
Te min voor Anja, te min voor Anja
Ik was doodgewoon, geen rijkeluiszoon, maar wel te
min voor haar
Te min voor Anja, te min voor Anja
Ik was wie ik was, een arme paljas, een levensgroot
gevaar, voor haar, voor haar

Een week geleden op een feest, waar ik even ben
geweest
Daar danste Anja, en wat voelde ik me raar
Ze keek me aan en kwam naar mij. M'n liefde was
ineens voorbij
Maar niet voor Anja, ik was toen alles voor haar

6 7



G: hee
S+K: hee
G: hoo
S+K: hoo
G: Fred Kroket
S+K: Fred Kroket
G: spijkerbed
S+K: spijkerbed
G: schuiftrompet
S+K: schuiftrompet
G: bruistablet
S+K: bruistablet

G: hee
S+K: hee
G: hoo
S+K: hoo
G: stoppelbaard
S+K: stoppelbaard
G: paardestaart
S+K: paardestaart
G: slagroomtaart
S+K: slagroomtaart
G: gulzigaard
S+K: gulzigaard

Samsonrock
Samson en Gert

Refrein:
dit is de Samsonrock, de Samsonrock
die dansen alle honden in hun hondehok
de hele buurt danst met ons mee
alleen de domme katten zeggen: nee

REFREIN

o

S: hee
G+K: hee
S: hoo
G+K: hoo
S: kippevel
G+K: kippevel
S: frikadel
G+K: frikadel
S: karamel
G+K: karamel
S: snottebel
G+K: snottebel

REFREIN

REFREIN x2
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Bob de bouwer
Bob de bouwer

Bob de bouwer
Kunnen wij het maken
Bob de bouwer
Nou en of

Scoop, Muck en Dizzie
en Rallie oak
Linie en Wendy gaan weer loos
Bob en zijn maatjes maken lol
Werken ze samen, is niets ze te dol!

Bob de bouwer
Kunnen wij het maken
Bob de bouwer
Nou en of

In een klein stationnetje

In een klein stationnetje
's morgens in de vroegte,
stonden zeven wagentjes netjes op een rij.
'k Zag het machinistje
draaien aan het wieleke.
Ake ake tuut tuut, weg zijn wij!
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Heb je even voor mij
Frans Bauer

Ik kwam jou tegen oheo
jij was verlegen oheo
Loop nu al dagen oheo
want ik wil je wat vragen oheo

REFREIN
Heb je even voor mij
maak wat tijd voorme vrij
leder uur van de dag
denk ik steeds aan jouw lach
alleen jij maakt me blij
Heb je even voor mij
maak wat tijd voor me vrij
Zeg me wat ik moet doen
want ik wacht op die zoen
kom vanavond bij mij

Ik zit te dromen oheo
of jij zult komen oheo. Laat het meweten oheo
ik kan jou niet vergeten oheo

REFREIN x2
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Een Nederlandse Amerikaan Blub (ik ben een vis)
K3

Een NederlandseAmerikaan die zie je al van verre
staan,
een NederlandseAmerikaan die zie je al van verre
staan!

Refrein:
Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw
SOS Ik mis je
Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw
SOS toe help meVan voor naar achter

van links naar rechts
van boven naar onder
van links naar rechts.
Van voor naar achter
van links naar rechts
van boven naar onder
van links naar rechts.

Ooit neem ik je mee heel diep onder de oceaan
Laat een mooie nieuwe wereld voor je opengaan
Voor de grijze sleur bedank je, want je hebt een
magisch drankje
Maar je weet hoe het is : als je drinkt gaat het mis
Ik ben een vis

Hoofd en schouders knie en teen
REFREIN

Hoofd en schouders, knie en teen,
Knie en teen
Hoofd en schouders, knie en teen,
Knie en teen.
Hoofd en schouders, 't puntje van je neus.
Hoofd en schouders, knie en teen, Knie en teen

Ik voel me als betoverd en ik neem je met me mee
Niemand zalons horen op de bodem van de zee
Voor de grijze sleur bedank je want je hebt een
magisch drankje
Maar je weet hoe het is : als je drinkt gaat het mis
Ik ben een vis

'K heb de zon zien zakken in de zee REFREIN

'K Heb de zon zien zakken in de zee.
rK heb de zon zien zakken in de zee.
'K heb de zon zien zakken,
de zon zien zakken,
de zon zien zakken in de zee.

~-.:....,
.~\

...~...
Help me, help me, geef me je medicijn, help me,
help me
Help me, help me, om weer mezelf te zijn, help me,
help me
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Alle zee is zoveel mooier onder water, je gelooft je
ogen niet
'K vraag me af of je ooit boven water ergens nog
zo'n schoonheid ziet

REFREIN (x2)

()
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Ik zag twee beren broodjes smeren
Ik zag twee beren
Broodjes smeren
Oh dat was een wonder
Het was een wonder boven wonder
Dat die beren smeren konden
Hihihi hahaha
Ik stond erbij en ik keek ernaar

Ik zag twee apen wortelen schrapen
Oh het was een wonder
Het was een wonder boven wonder
Dat die apen schrapen konden
Hihihi hahaha
Ik stond erbij en ik keek ernaar

Ik zag twee slangen was ophangen
Oh het was een wonder
Het was een wonder boven wonder
Dat die slangen hangen konden
Hihihi hahaha
Ik stond erbij en ik keek ernaar

Ik zag twee vlooien aardappelen rooien
Oh het was een wonder
Het was een wonder boven wonder
Dat die vlooien rooíen konden
Hihihi hahaha
Ik stond erbij en ik keek e aar



Kabouterdans
Kabouter plop

Iedereen goed opgelet,
want dit is je grote kans.
Luister goed naar wat ik zeg,
want hier komt de Kabouterdans.
Elke jongen kiest nu eerst
een Kaboutermeisje uit.
Neem haar vast bij de hand
en doe een stap vooruit.

Refrein:
Draai een keer in het rond.
Stamp met je voeten op de grond.
Sla je armen in de lucht.
Ga nu zitten met een zucht.
Stap nu rond als een gans.
Zo gaat de Kabouterdans!

Ja, dat ging al reuze goed,
Maar we zijn nog lang niet klaar.
Wij doen gewoon die dans opnieuw,
maar twee keer na elkaar.

REFREIN 2x

Jullie dansen écht heel mooi.
Ploppertjes, geloof me maar!
daarom doen we 't nog een keer.
nu drie keer na elkaar!
refrein
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Met de trein naar Oostende
Spring

Refrein:
met de trein naar Oostende
tsjoeke tsjoeke tuut
want daar woont mijn hartendief
tsjoeke tsjoeke tuut tuut
die me wekenlang verwende
tsjoeke tsjoeke 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 mij toen geleerd
dat ik niet zo weg zou kwijnen
als ik me maar had ingesmeerd

REFREIN

ze had me zoveel te vertellen
en ik luisterde gedwee
ze was in wonder in het pellen
van garnalen uit de zee
ze kende alles van de vissen
van de schol en kabeljauw
en ik kon haar niet meer missen
toen ze zei: ik houd van jou

REFREIN (x2)
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Castrum verjaardagslied Dankwoord

Lang zal Castrum leven,
lang zal Castrum leven,
lang zal Castrum leven
in de gloria,
in de gloria,
in de gloria.

Allereerst wil ik vooral Tom Jeurissen (v. Tompie)
en Els America (v. Knorrie) bedanken, mijn peter en
meter die mij gekocht hebben en mij deze opdracht
hebben toevertrouwt. Bij het voorbereiden van deze
kindercantus heb ik mij meer dan kostelijk
geamuseerd, zeker bij de gedachte van hem dan
ook echt te gaan doen op de familiedag.

HIPIEPIP HOERA (x15)
Vervolgens wil ik de Castrum schachtenbak van dit
jaar bedanken voor het schitterende jaar, en nog
eens natuurlijk onze zalige schachtentemmer
Tompie.

Afscheidslied
Op melodie van dag Sinterklaasje

Dag Castrurniaanties, Daag, Daag, Daag, Daag
Sylvester!

Nog wil ik het Castrum praesidium bedanken en al
de Castrum Commilitones voor het zeer geslaagde
en leuke jaar.

Dag Castrumjaantjes, Daag, Daag ,Daag, Daag
Sylvester!
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Als laatste wil ik nog mijn vriendin Inge Brouwers
bedanken voor haar inzet om dit boekje en de
kindercantus mee mogelijk gemaakt te hebben.

Jürgen Bol/ansée v. Sylvester
Castrum schacht 2005 - 2006
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