
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liedjes Vierdaagse 



 

 



Pauluskids ja dat zijn wij,     
We lopen netjes in de rij, 
Spijkerbroek en blauwe trui,  
Pauluskids die zijn niet lui 
 
Hee, hee (hee,hee), Yeah, yeah, yeah (yeah,yeah,yeah) 2x 
 
Houd je ook van lopen,  
Loop dan met ons mee. 
Bij ons is het gezellig 
Wie zingt er met ons mee? 
 
Hee, hee (hee,hee), Yeah, yeah, yeah (yeah,yeah,yeah) 2x 

 
 
Ik heb een potje met vet, 
Al op de tafel gezet, 
Ik heb een potje, potje potje vet 
Al op de tafel gezet… 
En nu het 2e couplet.. (rettekertet) 
Ik heb een potje met vet. 
Ik heb een potje, potje,potje, potje vet, al op de tafel gezet. 
En nu het 3e couplet… etc…. 

 
 
En dat we toffe kinderen zijn, dat willen we weten,  
daarom lopen wij, daarom lopen wij 
En dat we toffe kinderen zijn dat willen wij weten,  
en daarom lopen wij 4 dagen lang (2x), 4 dagen lang (2x) 
al op de blaren (2x), 4 dagen lang. 
 
 
 
 



 
 
Toemba(7x) ….. 
In het bos, in het bos, wonen indianen. Ze schieten niet met 
pijl en boog, maar schieten met bananen. 
 
Toemba (7x) 
In een stad, in een stad wonen veel soldaten. Ze weten niet 
wat kogels zijn. Ze schieten met tomaten. 
 
Toemba (7x) 
In de sneeuw, in de sneeuw wonen eskimootjes. Ze weten 
niet wat kleren zijn. Ze lopen in hun blootje. 

 
 
En wie rijdt daar op zijn paard op de prairie? 
Dat is Cowboy Billy Boem, door de boeven zeer gevreesd 
Er is nooit in het wilde westen een cowboy geweest, 
Die zo dapper was als cowboy Billy Boem. 
 
Van je hotsie knotsie knerrie,  
Van je jippie jippie jee 
Maar het paard ging door de derrie  
en die kon niet langer mee. 
Maar hij moest de boeven vangen, 
dus zocht hij een ander beest. 
Nu mag (naam) gaan bedenken  
welk beest dat is geweest. 
 
En wie rijdt er op zijn …… door de prairie etc……… 

 



 

Wij hebben een P, We hebben een A, … U L U S K I D S. 
 
PAU-LUS-KIDS jeuj jeuj jeuj! 
Pauluskids gaat nooit verloren  
Knoop dat in je oren van achter en van voren  
Pauluskids gaat nooit verloren 
Knoop dat in je ooooooooooren 
 
En op het hoekje van de laan, 
Zie je met grote letters staan 
Sint Paulus 1,2,3 staat bovenaan (herhaal hele stuk) 
 
Pauluskids gaat nooit verloren, 
Pauluskids staat bovenaan. 
 
En op het hoekje van de laan, 
Zie je met grote letters staan 
Sint Paulus 1,2,3 staat bovenaan! 

 
 
 
De uil zat in de olmen 
Bij het vallen van de nacht 
En achter gindse heuvel 
Daar roept de koekkoek zacht: 
Koekkoek,koekkoek, 
Koekkoekkoekkoekkoekkoek (2x) 
 
 



5 kleine visjes, die zwommen naar de zee,  
Moeder die zei, ik ga niet mee. 
Ik blijf liever thuis in die vieze oude sloot, 
Want in de zee daar zwemmen haaien en die bijten je…… 
blub,blub,blub-blub-blub-blub-blub-blub-blub-blub-blub-blub-
blub-blub 
(vier, drie, twee visjes , en één klein visje) 

 
 
Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven, 
Heb je wel gehoord van de zevensprong? 
Die zei dat ik niet dansen kan,  
maar ik kan dansen als een Edelman 
 
En dat is 1 (rechterarm omhoog) 
(herhaal couplet, steeds komt er 1 nummer bij)  
 
En dat is 2 (linkerarm omhoog ) 
En dat is 3 (rechterarm vooruit) 
En dat is 4 (linkerarm vooruit) 
En dat is 5 ( rechterarm uit) 
En dat is 6 (linkerarm uit) 
En dat is 7 (boog maken met beide armen) 

 
 
Tango oho (2x) 
Loempia, a loempia 
Oh weeooh (2x), Ali bab owé (2X) 
(In plaats van loempia, a loempia) 
-een frikadel en een kroket 
-nasi een bamibal 
-cola en een zak patat 
-lopen doen we heel erg graag 
-nee we zijn nog lang niet moe 



 

 
10 kleine Pauluskids, Die liepen in de regen, 
Eentje viel er in een plas, Toen waren er nog maar 9 
 
9 kleine Pauluskids, Die gingen samen op jacht 
Eentje trapte op een leeuw, Toen waren er nog maar 8 
 
8 kleine Pauluskids, Die stonden toen te beven 
Een ging van het beven dood, Toen waren er nog maar 7 
 
7 kleine Pauluskids, Die dronken uit een fles 
Eentje dronk er veels te veel, Toen waren er nog maar 6 
 
6 kleine Pauluskids, Die waren aan het gymmen 
Eentje heeft zich dood gegymd, Toen waren er nog maar 5 
 
5 kleine Pauluskids, Die hadden veel plezier 
Eentje moest er vroeg naar huis, toen waren er nog maar 4 
 
4 kleine Pauluskids, Die zaten op mijn knie 
Eentje viel er van mijn schoot, Toen waren er nog maar 3 
 
3 kleine Pauluskids, Die zaten op de plee 
Eentje was er ingezakt, Toen waren er nog maar 2 
 
2 kleine Pauluskids, Die deden heel gemeen 
Eentje werd er weggepest, Toen was er nog maar 1 
 
Die ene kleine Pauluskid, Die had je  moeten zien 
Die trouwde met een knappe meid,  
Toen waren er zo weer 10! 
 



 
 
Zand, zeep, soda, Koffie melk thee, 
Ranja met een rietje, Wie zingt er met ons mee? 
Refrein: en van je hela hela hela holala (2x) 
 
Waarom heeft een zebra, Strepen op zijn huid? 
Ja, dat is heel natuurlijk, Want hij houdt niet van geruit 
Refrein: en van je hela hela hela holala (2x) 
 
Waarom heeft een olifant, Plooien in zijn huid? 
Ja, dat is heel natuurlijk, Anders knapt ie eruit! 
Refrein: en van je hela hela hela holala (2x) 
 
Waarom heeft een Giraffe, Een hele lange nek?  
Ja, dat is heel natuurlijk, Want daar boven zit zijn bek. 
Refrein: en van je hela hela hela holala (2x) 
 
Waarom heeft mijn tante, Een hondje op haar schoot, Ja, dat 
is heel natuurlijk, Want een olifant is te groot 
Refrein: en van je hela hela hela holala (2x) 
 
Waarom blust de brandweer, met water het vuur? 
Ja, dat is heel natuurlijk, Coca Cola is te duur. 
Refrein: en van je hela hela hela holala (2x) 
 

 
 
Ik ken een hond zo zwart als roet en Bingo is zijn naam (2x) 
B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, 
En Bingo is zijn naam.  
B…I…N…G…O…  Bingooooo! 
 



 

 
 
Er is een meisje in het rood, En ze ligt in de sloot 
Refrein: Na-na-na-na-na, Oh-oh-oh-oh (2x) 
 
Ze is een meisje in het blauw, En ze staat in de kou 
Refrein: Na-na-na-na-na, Oh-oh-oh-oh (2x) 
 
Ze is een meisje in het groen, En ze heeft niets te doen 
Refrein: Na-na-na-na-na, Oh-oh-oh-oh (2x) 
 
Ze is een meisje in het geel, En ze eet veel te veel 
Refrein: Na-na-na-na-na, Oh-oh-oh-oh (2x) 
 
Ze is een meisje in het wit, En ze heeft een kunstgebit 
Refrein: Na-na-na-na-na, Oh-oh-oh-oh (2x) 
 
Ze is een meisje in het zwart, En ze lust graag patat 
Refrein: Na-na-na-na-na, Oh-oh-oh-oh (2x) 
 
Ze is een meisje in het goud, En ze heeft het altijd koud. 
Refrein: Na-na-na-na-na, Oh-oh-oh-oh (2x) 
 

 
 
Here we go again,   
Walking down the avenue 
One, two   
Three,four 
One, two   
Three, fooooour!!! 
(herhalen tot het niet meer leuk is) 
 



 
 
Overal waar we komen 
Vragen de mensen, 
Wie wij zijn 
En waar we vandaag komen 
Wij zijn de Paulus Kids, 
De Paulus Kids uit Gendringen, 
En als je ons niet kunt horen 
Dan zingen we een beetje harder 
 
2. dan zingen we nog wat harder 
3. dan zingen we het wat zachter 
4. dan zingen we het wat harder 
5. dan ben je een beetje doof. 
 

 
 
Het hondje van de bakker 
Die heeft vies gedaan 
Die is gaan zwemmen  
Zonder zwembroekie aan 
 
En van je hela hela hela hoooo lala (2x) 
 
Toen kwam er een politie 
Die zei vieze hond 
Mag jij wel zwemmen  
In je blote kont. 
 
En van je hela hela hela hoooo lala (2x) 
 
 
 



 

 
 
Daar boven op die berg…. 
 
1. daar woont Sinterklaas,  
die eet elke morgen,  een potje pindakaas. 
Refrein: En van je hela hela hela holala hè 
hela hela hela holala hè (3x) 
 
2. daar woont een Chinees, 
 die doet hakkie takkie, en je bent er geweest (herhaal refrein) 
 
3. daar woont een skelet 
 die doet elke morgen aan, jazzballet (herhaal refrein) 
 
4. daar woont een boerin, 
 die heeft dikke billen en  een pukkel op de kin (herhaal 
refrein) 
 
5. daar woont  Sinterklaas 
 die poetst zijn tanden met speculaas (herhaal refrein) 
 
6. daar woont een vis 
 die zwemt graag rondjes,  tot ie misselijk is (herhaal refrein) 
 
7. daar woont een kip 
 die legt geen eitjes, maar chipjes met een dip. (herhaal 
refrein) 
 

 
 



 
 
1,2,3,4,5,6,7 
Zo gaat ie goed, zo gaat ie beter 
Alweer een kilometer 
En daarvoor, daar lopen ze niet door 
En daar achter, daar lopen ze wat zachter 
En daar tussen dar lopen ze te kussen 
 
Wij hebben een P, We hebben een A, … U L U S K I D S. 
 
PAU-LUS-KIDS jeuj jeuj jeuj! 
Pauluskids gaat nooit verloren  
Knoop dat in je oren van achter en van voren  
Pauluskids gaat nooit verloren 
Knoop dat in je ooooooooooren 
 

 
 
Ik heb een rare tante, die tante die heet Ka. 
En als je haar ziet lopen, doet iedereen haar na. 
 
- En zo gaan die handjes, die Handjes die gaan zo 
(zwaaien)(2x) 
- En zo gaan de voetjes, de voetjes die gaan zo (stampen)(2x) 
- En zo gaan de vingers, de vingers die gaan zo (knippen)(2x) 
- En zo gaat het tasje, het tasje dat gaat zo (arm schudden)(2x) 
- En zo gaat het kontje, het kontje dat gaat zo (billen 
schudden)(2x) 
 

 



 

 
 
En mijn tante uit Marokko, ja die komt (hiep hoi) 
En mijn tante uit Marokko, ja die komt (hiep hoi) 
En mijn tante uit Marokko, mijn tante uit Marokko,  
mijn tante uit Marokko ja die komt (hiep hoi) 
 
Refrein: Zing ik aja-jippie-jippie-jee hiep hoi (2x) 
Zing ik aja-jippie, aja-jippie, aja-jippie-jippie-jee hiep hoi 
 
2. En ze rijdt op 2 kamelen als ze komt (hobbel hobbel) (3x) 
(Refrein) 
 
3. En we drinken Coca Cola als ze komt (slok slok) (3x) 
(Refrein) 
 
4. En we braden dan een varken aan het spit (knor knor) (3x) 
(Refrein) 
 
5. En dan gaat ze met het treintje weer naar huis (toet toet) 
(3x) 
(Refrein) 
 
6. En we zwaaien met het handje als ze gaat (zwaai zwaai) (3x) 
(Refrein) 
 

 
 
 Wij zijn er bijna…. (2x) 
Maar nog niet helemaal 
(kontje kaal) 
Wij zijn er bijna…. (2x) 
Maar nog niet helemaal 
 



 
 
Als je blij bent in je leven, klap je handen 
Als je blij bent in je leven, klap je handen 
Als je blij bent in je leven, zou je alles willen geven 
Als je blij bent in je leven, klap je handen 
 
-stamp je voeten 
-tik je knieën 
-knip je vingers 
-PAULUSKIDS 
-alle vijf! 
 

 
 
‘k Zag 2 beren broodjes smeren, oh dat was een wonder 
’t was een wonder, boven wonder,  
dat die beren smeren konden 
Hi hi hi, ha, ha, ha 
‘k Stond erbij en ik keek ernaar 
 
Ik zag 2 koeien, samen stoeien, 
Ik zag 2 slangen, de was ophangen, 
Ik zag 2 heksen, samen seksen, 
Ik zag 2 apen, wortels schrapen, 
Ik zag 2 mussen, samen kussen, 
Ik zag 2 vossen, de bult op crossen, 
Ik zag 2 pauwen, was opvouwen, 
Ik zag 2 stieren, samen klieren, 
Ik zag 2 vissen, samen pissen, 
Ik zag 2 katten, met water spatten 

 
 

 



 



                                                                                                                        


