De leukste KSA-liedjes
Roodkapjeslied
‘k Ben bij de roodkapjes
en tis er goed
’t kan mij ni schelen
wa da we doen
we zijn er samen
me allemaal
me heel veel vriendjes
onder mekaar
der zat een kieken op het spoor en de trein die kon ni door
zinge bale bale doedel omdidee me veel getoeter en lawaai ging da kieken toch opzaai
zinge bale bale doedel omdidee

Tis reuzefijn tis reuzefijn
een roodkapje te zijn
tis zo gezellig en plezant en vooral in onze groep
zinge bale bale doedel omdidee
zinge bale bale doedel omdidee
olé pistolet
sandwich me saucis
potteke pis
potteke kak
almenak kalender
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Welle zen VKS Buggenhout

Welle zen VKS Buggenhout
Welle zen VKS Buggenhout
We zen de beste uiteraard
We zen de beste uiteraard
Van da zingen worde welle ni moe
Van da zingen worde welle ni moe
want als w’ iets doen dan doen we ’t goe
want als w’ iets doen dan doen we ’t goe
I wanna be ne VKS’er
I wanna be ne VKS’er
VKS’er I wanna be
VKS’er I wanna be
Wooho
Wooho
Wooho
Wooho
Yeah!
Yeah!
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Blauw is de lucht

Blauw is de lucht en blauw is de zee
blauw zijn de … van VKSJ

Holadieeee holadiooo
holadihopsasa

X2 holadiee

Blauw is de lucht
…

Bij de VKS van Buggenhout

Bij de VKS van Buggenhout heb ik heel mijn hart voor altijd verband
VKS geeft mij gedachten als het mooist in heel ons land
Al die Buggenhoutse jongeren,
al die jong’ren zijn het grootst zijn het kleinst
niemand kan zich beter wensen dan een VKS’er te zijn

Noenoenoenoenoenoenoenoenoe
Noenoenoenoenoenoenoenoenoenoe
…
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Flakker je wakker

Flakker je wakker steek de koppen bij elkaar
laat d’ ideeën nu maar vonken het wordt een reuze-jaar
er valt heel wat te feesten want wij zijn KSJ
en onze jeugdbeweging gaat al … jaren mee hey!

Oh wat fijn

Oh wat fijn we zijn op kamp en dat mag wel zijn oh wat fijn
we zijn op kamp en dat mag wel zijn

We waren op zoek naar de zonneschijn ontdekten ze hier en dat vonden we fijn
en 10 dagen lang houden wij ze goed vast
ook als de regen op de ruiten plast
want zonneschijn is goed voor elke mens
daar bruin je zo van en dat is toch je wens en ga je naar huis dan kijkt ieder je aan
en vraagt zich af “waar komt die nou vandaan?”

Oh wat fijn we zijn op kamp en dat mag wel zijn oh wat fijn
we zijn op kamp en dat mag wel zijn

4

Tis te zien aan ons machien

Tis te zien aan ons machien da welle van Buggenhout wezen tis te zien aan ons machien
da welle van Buggenhout zijn.
Tralalala van Buggenhout zullen we wezen
Tralalala van Buggenhout zullen we zijn
Hey!

Avondlied

Oh Heer, d’avond is neergekomen, de zonne zonk, het duister klom. De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom…
Wij knielen neer om U te zingen in ’t slapend woud ons avondlied. Wij danken U voor wat we
ontvingen, Wij vragen, Heer, verlaat ons niet!

Knielen, knielen, knielen wij neder, door de stilte weerklinkt onze beê.
Luist’rend fluist’ren kruinen mee en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê!
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Allo allo

Allo allo, allo allo this is the captain spreaking on the radio we gaan een beetje heen en weer
en de motoren doen het allebei niet meer we hebben ook een lekke band
en het staartstuk is volledig uitgebrand
maar we hebben goed bericht
want we hebben prima zicht
Opnieuw
…

Wiggel waggel

Wiggel waggel wiggel waggel ping ping ping
wing wing wing ooooooooooooooooooh de ping wing wing hij doet zo raar
hij waggelt maar
maar zwemmen kan hij wonderbaar PING!
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Jantje

Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaantje heeft een
jaaaaaaaaaaaaaaaasje aan
en daaaaaaaaaaaaaaaaaaaat is veel te klein

Hoort hoe de wind waait
hoort hoe de haan kraait

2X

hoort hoe de wind waait
hoort hoe de haan kraait

Boven in de lindeboom zit een mooie vink
boven in de lindeboom zit een mooie vink hey!

Jimmy

Jimmy was de cowboy van de prairie (prairie) hij bereed het beste paard (beste paard)
’t was een donker bruine merrie met een witte lange staart

Oh cowboy Jimmy joepiejee rijdt als een wind door de prairie (prairie)
hij neemt de geur van het gras met zich mee oh cowboy Jimmy joepiejee

oh cowboy Jimmy joepiejee
olé pistolet sandwich met saucisse pottekepis pottekekak almenak kalender
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Der is nen één,twee,drie…

Der is nen één-, twee-, drie-, vier-, vijf-, zes-, zevenling geboren
bij de poes (miauw)

2X

van tante Loes (miauw)

De eerste was een jongen
de tweede was een meisje
de derde kon ni komen want de vierde was ni thuis
de vijfde was te mager
de zesde was te dik
en de zevende had de poten van den achtste ingeslikt

Der is nen één …
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Daar is de lente
Daar is de lente, daar is de zon
bijna maar ik denk dat ze weldra zal komen

Refrein

de fallus impudicus staat al in bloei
en de blaadjes krijgen bomen

M’n vrouw en m’n kat zijn allebei krols
het valt me moeilijk ze rustig te houden
ik zal binnenkort weer een heleboel
nestjes moeten bouwen

Daar is de lente, daar is de zon
bijna maar ik denk dat ze weldra zal komen

Refrein

de fallus impudicus staat al in bloei
en de blaadjes krijgen bomen

De bloembollen barsten open met een
knal en de meisjes ontbloten de kuiten,
de bouwvakkers hebben na ‘n nare tijd
weer iets om naar te fluiten !

Daar is de lente, daar is de zon
bijna maar ik denk dat ze weldra zal komen
de fallus impudicus staat al in bloei

Refrein

en de blaadjes krijgen bomen
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en de bomen krijgen blaadjes
en de klokken vertrekken naar Rome
en ze zijn al t’rug gekomen

Is je conditie

Is je conditie niet al te best
een goed humeur dat doet de rest
We maken veel plezier
en daarom zijn we hier want we zijn bij de
…

(naam van je groep)

Door de kamer vloog aan vlieg

Door de kamer vloog een vlieg
vliegensvlug vloog daar die vlieg
’t vliegen van de vlieg was vlug gedaan
want ze vloog tegen de vliegenvanger aan
Ooohooho o hohohohoho
’t vliegen van de vlieg was vlug gedaan
want ze vloog tegen de vliegenvanger aan
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De kikkertjes

De kikkertjes, de kikkertjes zijn aardig om te zien (X2)

Van kwak kwak kwak
van kwak kwak kwak

2X

van kwak en kwak en kwak kwak kwak

In ’t hoge gras in ’t lage gras daar springen zij in ’t rond (X2)

Van kwak kwak kwak
van kwak kwak kwak

2X

van kwak en kwak en kwak kwak kwak

En vader puit en moeder puit die gingen met de kleintjes uit (X2)

Van kwak kwak kwak
van kwak kwak kwak

2X

van kwak en kwak en kwak kwak kwak
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Een grote dikke vlo

Een grote dikke vlo sprong een beddeplank in twee
zeg zou j’ er niet van sidderen en van beven

Het was een vlo van zes voet lang
met haar witte sokjes en haar zwembroekje aan

En wil je, wil je, wil je ’t niet geloven neem dan een kaars in de palm van je hand en bekijk ze met je
beide grote ogen

oo oo ogen, oo oo ogen
bekijk ze met je beide grote ogen aan

Bloemen in de staten

Bloemen in de straten,
banken op het gras nergens meer soldaten,
oh als dat eens mogelijk was
Doodgewoon maar leven,
in de zonneschijn
elkaar wat kusjes geven,
wat zou dat zalig zijn wat zou dat zalig zijn
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3X3

Drie maal drie is negen ieder zingt zijn eigen lied
drie maal drie is negen
… (naam van de groep) zingt haar lied
… zingt haar lied

Klein konijntje pinkie

Klein konijntje pinkie had een vliegje op z’n neus
Klein konijntje pinkie had een vliegje op z’n neus
Klein konijntje pinkie had een vliegje op z’n neus en hij flipte en hij flapte en hij gaat maar door

Glorie glorie halleluja
Glorie glorie halleluja
Glorie glorie halleluja en hij flipte en hij flapte en hij gaat maar door

Er zaten 6 kippen (in canon)

Er zaten zes kippen in een oud kippenhok die gingen vanavond voor het eerst op stok voor het eerst
op stok
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En de krokodil

En de krokodil en de orang-oetang
de vogels in de lucht
en de slangen op de grond
de muis, de kat, de olifant en iedereen doet mee
alleen de kleine visjes want die zwemmen in de zee

En onze stier

En onze stier is dood hij had maar ene poot hij had er 2 vandoen
om hoelahoep te doen
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