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Trink, trink, Brüderlein trink,
Lass doch die Sorgen zu Haus!
Trink, trink, Brüderlein trink,
Zieh doch die Stirn nicht so kraus!
Meide den Kummer und meide den Schmerz,
Dann ist das Leben ein Scherz!
Meide den Kummer und meide den Schmerz,
Dann ist das Leben ein Scherz!
Eins Zwei Drei, Saufen! Lass das Bier mal laufen!

Reglement
-

-

De instructies van de cantusleiders moeten
altijd worden opgevolgd.
Het is te allen tijde verboden om op de tafels
of banken te gaan staan.
Tijdens het zingen wordt er naast de banken
gestaan.
Gedurende het zingen mag er niets worden
gedronken. Dit mag alleen na het voltooien
van het bovenstaande nummer Trink
Brüderlein Trink.
Naar de wc gaan is alleen toegestaan in de
daarvoor bestemde pauze. Dit zal worden
aangegeven door de cantusleiders.
Het gooien van drinken is ten strengste
verboden.

Bij overtreding van het reglement wordt door de
cantusleiders een straf uitgedeeld aan de
desbetreffende persoon.
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
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Coldplay – Viva La Vida
I used to rule the world
Seas would rise when I gave the word
Now in the morning I sleep alone
Sweep the streets I used to own
I used to roll the dice
Feel the fear in my enemy's eyes
Listen as the crowd would sing
"Now the old king is dead! Long live the king!"
One minute I held the key
Next the walls were closed on me
And I discovered that my castles stand
Upon pillars of salt and pillars of sand
Refrein
I hear Jerusalem bells are ringing
Roman Cavalry choirs are singing
Be my mirror, my sword and shield
My missionaries in a foreign field
For some reason I can't explain
Once you're gone there was never
Never an honest word
But that was when I ruled the world
It was the wicked and wild wind
Blew down the doors to let me in
Shattered windows and the sound of drums
People couldn't believe what I'd become
Revolutionaries wait
For my head on a silver plate
Just a puppet on a lonely string
Oh who would ever want to be king?
Refrein
For some reason I can't explain
I know St. Peter won't call my name
Never an honest word
But that was when I ruled the world
Woahahahah oh, woahahah oh
Woahahahah oh, woahahah oh,
Woahahahah
Refrein
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For some reason I can't explain
I know St. Peter won't call my name
Never an honest word
But that was when I ruled the world
ooooooh ooh oooooh oh ooooooh oh oooooh ooh.

High School Musical – Breaking Free
We're soarin', flyin', there's not a star in heaven that we can't reach,
If we're tryin', so we're breakin' free.
You know the world can see us, in a way that’s different than who we are,
Creating space between us, till we're separate hearts.
But your faith it gives me strength, strength to believe,
We're breakin' free
Refrein
We're soarin', flyin', there's not a star in heaven that we can't reach,
If we're tryin', yeah we're breakin' free.
Ooh, we're breakin' free! Ooh
Can you feel it building, like a wave the ocean just can't control,
Connected by your feeling, ooh in the very soul, (very soul)
Rising till it lifts us up, so everyone can see,
We're breakin' free
Refrein
Runnin', climbin to get to the place to be all that we can be,
Nows the time, so we're breakin' free, we're breakin' free, ooh
More than hope, more than faith, this is true, this is fate,
And together we see it coming, more than you, more than me,
Not a want, but a need, both of us, breaking free!
Refrein
We're runnin' ooh climbin', to get to that place and be all that we can be,
Now’s the time, so we're breakin' free, ooh we're breakin' free,
You know the world can see us, in a way that's, different than who we, are
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Robbie Williams – Angels
I sit and wait
Does an angel contemplate my fate
And do they know
The places where we go
When we're grey and old
'Cause I have been told
That salvation lets their wings unfold
So when I'm lying in my bed
Thoughts running through my head
And I feel the love is dead
I'm loving angels instead
Refrein
And through it all she offers me protection
A lot of love and affection
Whether I'm right or wrong
And down the waterfall
Wherever it may take me
I know that life won't break me
When I come to call, she won't forsake me
I'm loving angels instead
When I'm feeling weak
And my pain walks down a one way street
I look above
And I know I'll always be blessed with love
And as the feeling grows
She breathes flesh to my bones
And when love is dead
I'm loving angels instead
Refrein (2x)

ABBA – Gimme! Gimme! Gimme!
Half past twelve
Watchin' the late show
In my flat all alone
How I hate to spend the evening on my own
Autumn winds blowin' outside the window
As I look around the room
And it makes me so depressed to see the gloom
There's not a soul out there
No one to hear my prayer
Refrein
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Gimme, gimme, gimme a man after midnight
Won't somebody help me chase the shadows away
Gimme, gimme, gimme a man after midnight
Take me through the darkness to the break of the day
Movie stars
On end of the rainbow
With a fortune to win
It's so different from the world I'm living in
Tired of TV
I open the window
And I gaze into the night
But there's nothing there to see no one in sight
There's not a soul out there
No one to hear my prayer
Refrein
Gimme, gimme, gimme a man after midnight (2x)
There's not a soul out there
No one to hear my prayer
Refrein (2x)

Kings of Leon – Sex On Fire
Lay where you're laying
Don't make a sound
I know they're watching
Watching
All the commotion
The kiddie like play
It has people talking
Talking
Refrein
You
Your sex is on fire
Dark of the alley
The breaking of day
Head while I'm driving
I'm driving
Soft lips are open
Them knuckles are pale
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Feels like you're dying
You're dying
Refrein
Consumed
We're the ones, what's to transpire
Hot as a fever
Rattle of bones
I could just taste it
Taste it
But it's not forever
But it's just tonight
Oh we're still the greatest
The greatest
The greatest
Refrein (2x)
Consumed
We're the ones, what's to transpire
Refrein
Consumed
We're the ones, what's to transpire

Guus Meeuwis – ’t Dondert En ’t Bliksemt
Laalaaaaa lalalalalala
Laalaaaaa lalalalalala
Laalaaaaa lalalala lalaaaaa
Lalalalalalaaaaaa
Refrein
Het dondert en het bliksemt en het regent meters bier,
Het wordt dus pompen of verzuipen da's de enige manier.
Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug,
Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug.
Behoed je voor het ergste, wees zeer goed voorbereid
Hou het hoofd maar boven water in dees turbulente tijd.
Straks gaat het gebeuren het is eens en dan nooit meer,
De hemel breekt pas open en dan gaat het hier tekeer.
Refrein
Laalaaaaa lalalalalala
Laalaaaaa lalalalalala
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Laalaaaaa lalalala lalaaaaa
Lalalalalalaaaaaa
Laat de tijd zijn werk doen, 't leven gaat zoals het gaat
Maar zorg dat je er bij bent, dat je weet dat je bestaat.
Laat de vreugdevuren branden, doe het onrecht in de ban
Geniet met volle teugen, pluk de dag zoveel je kan.
Refrein (2x)
Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug,
Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug.
Laalaaaaa lalalalalala
Laalaaaaa lalalalalala
Laalaaaaa lalalala lalaaaaa
Lalalalalalaaaaaa

The Black Eyed Peas – I Gotta 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
(2x)
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
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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 (clock clock clock clock clock)
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 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, woohoo
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Macklemore & Ryan Lewis ft. Ray Dalton –
Can’t Hold Us
Return of the Mac, get em
What it is
What it does
What it is
What it isn't
Looking for a better way to get up out of bed
Instead of getting on the internet and checking out who hit me, get up
Thrift shop, pimp strut walking
Little bit of humble, little bit of cautious
Somewhere between like Rocky and Cosby
Sweater game nope nope y’all can’t copy
Yup, Bad, moonwalking
This here, is our party
My posse's been on Broadway
And we did it our way
Grown music
I shed my skin and put my bones into everything I record to it
And yet I’m on
Let that stage light go and shine on down
Got that Bob Barker suit game and plinko in my style
Money, stay on my craft and stick around for those pounds
But, I do that to pass the torch and put on for my town
Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustlin'
Chasing dreams since I was 14
With the four track bussing
Halfway cross that city with the backpack
Fat cat, crushing labels out here
Nah they can’t tell me nothing
We give that to the people
Spread it across the country
Labels out here
Nah they can’t tell me nothing
We give it to the people
Spread it across the country
Refrein
Can we go back, this is the moment
Tonight is the night, we’ll fight till it’s over
So we put our hands up like the ceiling can’t hold us
Like the ceiling can’t hold us
(2x)
Now can I kick it, thank you
Yeah I’m so damn grateful
I grew up, really wanted gold fronts
But that’s what you get when Wu-Tang raised you
Y’all can’t stop me
Go hard like I got an 808 in my heart beat
And I’m eating at the beat like you gave a little
speed to a great white shark on shark week
Raw, time to go off, I'm gone!
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Deuces goodbye, I got a world to see, and my girl she wanna see Rome
Caesar make you a believer
Nah I never ever did it for a throne
That validation comes from giving it back to the people
Nah sing a song and it goes like
Raise those hands, this is our party
We came here to live life like nobody was watching
I got my city right behind me, if I fall, they got me
Learn from that failure gain humility and then we keep marching I said
Refrein (2x)
Na na na na na na na na
And all my people say
(3x)
Na na na na na na na na
Ma-ckle-e-e-e-e-more
Refrein (2x)

Cyndi Lauper – Girls Just Want to Have Fun
I come home in the morning light
My mother says, "When you gonna live your life right?"
Oh mother dear we're not the fortunate ones
And girls, they wanna have fun
Oh girls just want to have fun
The phone rings in the middle of the night
My father yells, "What you gonna do with your life?"
Oh daddy dear, you know you're still number one
But girls, they wanna have fun
Oh girls just want to have
That's all they really want
Some fun
When the working day is done
Oh girls, they wanna have fun
Oh girls just wanna have fun (girls, they wanna, wanna have fun, girls wanna
have)
Some boys take a beautiful girl
And hide her away from the rest of the world
I want to be the one to walk in the sun
Oh girls, they wanna have fun
Oh girls just wanna have
That's all they really want
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Some fun
When the working day is done
Oh girls, they wanna have fun
Oh girls just want to have fun (girls, they wanna, wanna have fun, girls wanna
have)
They just wanna, they just wanna (girls)
They just wanna, they just wanna, oh girl (girls just wanna have fun)
Girls just wanna have fun
They just wanna, they just wanna
They just wanna, they just wanna (girls)
They just wanna, they just wanna, oh girl (girls just wanna have fun)
Girls just want to have fun
When the working
When the working day is done
Oh when the working day is done, oh girls
Girls, they wanna have fun, everybody
They just wanna, they just wanna (girls)
They just wanna, they just wanna, oh girls (girls just wanna have fun)
Girls just want to have fun
when the working
When the working day is done (they just wanna, they just wanna)
Oh when the working day is done, oh girl (girls just wanna have fun)
Girls just wanna have fun (they just wanna, they just wanna)

Kris Kros Amsterdam, Kraantje Pappie
& Tabitha – Moment
Ahh-ahh, ahh-ahh
Een moment zonder jou
Alleen de stilte om me heen
Ik strek m'n armen naar je uit
Maar ik voel me zo alleen
Uhm, 't is ijskoud in die osso hier
Oude sigaretten en lege bottles bier
Scherven en scheuren in het behang
We trappen de deuren terug in de gang
'k Lees oude brieven en voel de vlinders weer (Damn)
'k Weet opeens niet meer waarom ik solo surf (Surf)
Vraag in je voicemail om nog een tweede kans
Ik beloof je van alles, van wat er ook gebeurt
Begin te kraken, de kleine scheurtjes en tranen
We kunnen samen van alles, behalve rust bewaren
We praten dagen en jaren, maar laten karma bepalen, ey
Refrein
Een moment zonder jou
Alleen de stilte om me heen
Ik strek m'n armen naar je uit
Maar ik voel me zo alleen
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Alleen je adem laat me leven
Een beetje hoop heb je gegeven
Een moment zonder jou (2x)
Uhm, hoe vaak moet ik nog water naar de zee dragen? (Hoe vaak?)
Steeds vaker zijn het tranen die me leeg maken
Steeds later val ik pas in slaap
En steeds vaker wel begonnen, maar niks afgemaakt, nee
't Is volg-vluchtgedrag, zo vaak heb ik je teruggebracht
Hou jij de Merry maar, zo vaak heb ik de bus gepakt
Ik mis je nagels in m'n rug, daar werd ik lustig van
Ik mis je stem onder de douche, daar werd ik rustig van
Nu is het verwerken en vergeten (What else?)
Leven en laten leven (What else?)
Kom zitten, we praten even (Even, we slapen even)
Refrein
Zonder jou kan ik niet leven
Zonder jou, niks te geven
Zonder jou
Zonder jou, ik mis je even
Zonder jou, blijf in m'n leven
Zonder jou
Refrein
Zonder jou kan ik niet leven
Zonder jou, niks te geven
Zonder jou
Zonder jou, ik mis je even
Zonder jou, blijf in m'n leven
Zonder jou

Tino Martin – Zij Weet Het
De maan staat hoog aan de hemel
Hij zegt me je moet er weer eens uit en hij heeft gelijk
De stad staart door de ruiten
Ze zegt me kom je weer naar buiten, dus ik ga gelijk
Patta, jacka, iets te weinig money in m'n zakken
Maar dat maakt niet uit, dat maakt vandaag niet uit
Outfit blakka, iets te weinig money in m'n zakken
Maar dat maakt niet uit, dat maakt vandaag niet uit
Refrein
Want na alles heb ik dit verdiend
Zij weet het, zij weet het
Na alles heb ik dit verdiend
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Zij weet het
Want na alles heb ik dit verdiend
Zij weet het, zij weet het
Na alles heb ik dit verdiend
Zij weet het
Ren voor de club, sta te kijken
Veels te lang geleden zeggen mensen en ze hebben gelijk
Het hek gaat eventjes open
Een kaartje hoef ik hier niet meer te kopen en ze hebben gelijk
Patta, jacka, iets te weinig money in m'n zakken
Maar dat maakt niet uit, dat maakt vandaag niet uit
Outfit blakka, iets te weinig money in m'n zakken
Maar dat maakt niet uit, dat maakt vandaag niet uit
Refrein
En morgenochtend staat ze in de keuken
Ontbijtje voor een strijder aan het maken en ze heeft gelijk
We zitten samen aan de tafel te genieten
En ze stelt niet te veel vragen over gister en ze heeft gelijk
Refrein
Na alles heb ik dit verdiend
Zij weet het

Marco Borsato, Armin van Buuren &
Davina Michelle – Hoe Het Danst
Sleutels vast, de deurknop heb ik in m'n hand
Maar ik twijfel of ik nog wel echt naar binnen kan
Jouw iedere beweging lijkt bij mij vandaan
'k Heb je hart zo lang niet open meer zien staan
Wil je weten hoe het danst zonder mij?
Misschien heb je meer balans zonder mij
Als het moet zet ik een stapje opzij
Als het beter, als dat beter is
Heeft het leven dan meer glans zonder mij?
Krijgt de liefde weer een kans zonder mij?
Als dat echt zo is dan laat ik je vrij
Als het beter, als dat beter is
Wil niet zeggen dat ik jou niet mis
De voordeur die gaat open en ik sla weer dicht
Al staat wat ik wil zeggen wel op mijn gezicht, oh
Ik kan niet met je praten dus ik hou me stil
Maar het voelt of je voor mij niet vechten wil
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Wil je weten hoe het danst zonder mij?
Misschien heb je meer balans zonder mij
Als het moet zet ik een stapje opzij
Als dat beter, als dat beter is
Heeft het leven dan meer glans zonder mij?
Krijgt de liefde weer een kans zonder mij?
Als dat echt zo is dan laat ik je vrij
Als het beter, als dat beter is
Wil niet zeggen dat ik jou niet mis
Ga maar kijken hoe het danst (2x)
Het is niet dat ik niet wil
Maar heel de weg lijk ik vergeten
Zou niet weten welke richting
Welke weg nog leidt naar jou
Sleutels vast, de deurknop heb ik in m’n hand
Ik leer vast wel hoe het danst zonder jou
Ook al mis ik de balans zonder jou
Oh, ik hoop dat ik het kan zonder jou
Als het beter, als dat beter is
Ga maar kijken hoe het danst zonder mij
Geef de liefde weer een kans zonder mij
Als het moet zet ik een stapje opzij
Als het beter, als het beter is
Ga maar kijken hoe het danst (2x)
Wil je weten hoe het danst zonder mij?
Misschien heb je meer balans zonder mij
Als het moet zet ik een stapje opzij
Als het beter, als dat beter is
Wil niet zeggen dat ik jou niet mis

Deetox, Lange Frans – Het Land Van
Kom uit het land van Pim Fortuyn en Volkert van der G.
Het land van Theo van Gogh en Mohammed B
Kom uit het land van kroketten, frikadellen
Die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen
Kom uit het land waar Air-Max nooit uit de mode raken
Waar ze je kraken op het moment dat je het groot gaat maken
Kom uit het land van rood-wit-blauw en de gouden leeuw
Plunderen de wereld noemen het de gouden eeuw
Het land waar je door heen scheurt in 3 uurtjes
Met een ander dialect elke 10 minuutjes
Kom uit het land waar op papier een plek voor iedereen is
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En Hardstyle, export nummer 1 is
Het land dat nat is
Het land dat plat is
Klein en oppervlak is
Waar d’r meer gras dan stad is
Het land vol coaches en praktische ideeën
Een land waar mens kan leven
Tevreden in vrede
Het land waar we samen
Veels te veel opkroppen
Maar vanavond gaan we los en zijn we niet te stoppen
Vanavond gaan we los en zijn we niet te stoppen! (2x)
Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter
Maar men is bang om bij de buren te gaan eten
En integratie da's is een schitterend woord
Maar shit is f**king bitter wanneer niemand het hoort
Ik deel de zaal met Turken en Marokkanen,
Antillianen, Molukkers en Surinamers
Het land waar we samen veels te veel opkroppen
Maar vanavond gaan we los en zijn we niet te stoppen

Survivor – Eye of the Tiger
Risin' up, back on the street
Did my time, took my chances
Went the distance, now I'm back on my feet
Just a man and his will to survive
So many times, it happens too fast
You trade your passion for glory
Don't lose your grip on the dreams of the past
You must fight just to keep them alive
Refrein
It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight
Risin' up to the challenge of our rival
And the last known survivor stalks his prey in the night
And he's watchin' us all with the eye of the tiger
Face to face, out in the heat
Hangin' tough, stayin' hungry
They stack the odds 'till we take to the street
For the kill with the skill to survive
Refrein
Risin' up, straight to the top
Had the guts, got the glory
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Went the distance, now I'm not gonna stop
Just a man and his will to survive
Refrein
The eye of the tiger (4x)

Helene Fischer – Atemlos Durch Die Nacht
Wir zieh’n durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt,
Das ist unsre‘ Nacht, wie für uns beide gemacht, oho oho
Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu
Küsse auf der Haut, so wie ein Liebes-Tattoo, oho, oho.
Was das zwischen uns auch ist, Bilder die man nie vergisst
Und dein Blick hat mir gezeigt, das ist unsre' Zeit
Atemlos durch die Nacht,
Bis ein neuer Tag erwacht
Atemlos einfach raus
Deine Augen ziehen mich aus!
Refrein
Atemlos durch die Nacht
Spür‘ was Liebe mit uns macht
Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei
Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle
Alles was ich bin, teil’ ich mit Dir
Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich
Komm nimm’ meine Hand und geh’ mit mir
Komm wir steigen auf das höchste Dach dieser Welt
Halten einfach fest was uns zusammen hält, oho, oho
Bist du richtig süchtig, Haut an Haut ganz berauscht,
Fall in meine Arme und der Fallschirm geht auf, oho, oho.
Alles was ich will, ist da, große Freiheit pur, ganz nah,
Nein wir wollen hier nicht weg, alles ist perfekt
Refrein
Atemlos
Lust pulsiert auf meiner Haut
Refrein
Atemlos
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BLØF – Hier
De lentewind die waaide
Werd al zwoeler en je zwaaide
Was het moeilijk om te merken
Dat ik de zoen die jij me toe blies
Niet meer meekreeg toen ik wegreed
Je keek me na, ik deed mijn ogen dicht
Ik zag nog je gezicht maar was alleen
Alleen met mijn vrienden
En ik wist dat het al laat was
En dat jij steeds sneller uit het zicht verdween
Ik kan alleen maar spelen, mijn noten en mijn rol
Dat is niets om te delen, en het maakt mijn leegte vol
Refrein
Hier ben ik veilig, hier ben ik sterk
Hier ben ik heilig, dit is mijn kerk
Dit is mijn haven, hier leg ik aan
Hier kan ik slapen, hier moet ik staan
Hier ligt mijn hart voor jou
Ik kijk je aan, je doet je ogen dicht
Je weet waarom ik hier sta en je lacht
Ik richt mijn blik op heel je wezen en je weet dat ik kan lezen
Wat je denkt en wat je nu van mij verwacht
Ik kan alleen maar spelen, mijn noten en mijn rol
Dat moet ik hier wel delen, het maakt mijn leegte vol
Refrein
Hier ben ik veilig, hier ben ik sterk
Hier ben ik heilig, dit is mijn kerk
Dit is mijn haven, hier leg ik aan
Hier kan ik slapen, hier moet ik staan
Hier ben ik veilig
Dit is mijn kerk
Dit is mijn haven, hier leg ik aan
Hier kan ik slapen, hier moet ik staan
Hier ligt mijn hart voor jou

PartyFriex, Schorre Chef – Ik Moet Zuipen!
Hello party people
This is your captain, Schorre Chef speaking Welcome aboard to PartyFriex
Airways
After takeoff we will pump up the soundsystem
Cause we are going, naar de klote!
S'morgens de taxi om zeven uur
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Gaan we op weg naar een nieuw avontuur
Met het vliegtuig vanaf Schiphol
Daar gieten wij ons vast, half vol!
Helemaal gaan plof ik in mijn stoel
Ja, hier begint het vakantiegevoel
Hai stewardess doe mij maar een potje bier
Want het is tijd voor vijftien naar je plezier
Refrein
Ik moet zuipen!
Barman hedde gij mij nog niet geheurd
Doe mij wat bier Ieder kwartier
Ik moet zuipen!
Barman hedde gij mij nog niet geheurd
Doe mij wat bier Ieder kwartier
Een paar uur later lig ik aan het strand
Bij de beachbar ben ik de beste klant
Koude Cerveza in elke hand
Het is hier beter dan in Nederland
S'avonds duiken we dan in de kroeg
Alleen de barman wist niet wat ik vroeg
Wijs op de klok en roep 4 per uur
Die pilskes hier zijn echt niet duur!
Refrein
De laatste avond, wat ging het vlug
Volgend jaar ik kom zeker terug
Maar vanavond, nog 1x los
En morgen roep ik dan Adios!
Ik moet zuipen! (ik moet zuipen jongen gek)
Hey barman, hedde gij mij niet gehoord?
Ik moet zuipen! (hey DJ, geef is gas jonge gek!)
Die bas moet je voelen!
We gaan stampen!
Ik moet stampen! DJ hedde gij mij nog niet geheurd
Jalalalala Jalalalala...
Ik moet stampen! DJ hedde gij mij nog niet geheurd
Jalalalala Jalalalala...

Avicii – Wake Me Up
Feeling my way through the darkness
Guided by a beating heart
I can't tell where the journey will end
But I know where to start
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They tell me I'm too young to understand
They say I'm caught up in a dream
Well life will pass me by if I don't open up my eyes
Well that's fine by me
Refrein (2x)
So wake me up when it's all over
When I'm wiser and I'm older
All this time I was finding myself
And I didn't know I was lost
I tried carrying the weight of the world
But I only have two hands
Hope I get the chance to travel the world
But I don't have any plans
Wish that I could stay forever this young
Not afraid to close my eyes
Life's a game made for everyone
And love is the prize
Refrein (2x)
I didn't know I was lost (3x)
I didn't know (didn't know, didn't know)

Bryan Adams – Summer of 69
I got my first real six-string
Bought it at the five-and-dime
Played it 'til my fingers bled
Was the summer of sixty-nine
Me and some guys from school
Had a band and we tried real hard
Jimmy quit, Jody got married
I should've known we'd never get far
Oh, when I look back now
That summer seemed to last forever
And if I had the choice
Yeah, I'd always wanna be there
Those were the best days of my life
Ain't no use in complainin'
When you've got a job to do
Spent my evenings down at the drive-in
And that's when I met you, yeah
Refrein
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Standin' on your mama's porch
You told me that you'd wait forever
Oh, and when you held my hand
I knew that it was now or never
Those were the best days of my life
Oh, yeah
Back in the summer of sixty-nine, oh
Man, we were killin' time, we were young and restless
We needed to unwind
I guess nothin' can last forever, forever, no
Yeah
And now the times are changin'
Look at everything that's come and gone
Sometimes when I play that old six-string
I think about you, wonder what went wrong
Refrein
It was the summer of sixty-nine, oh, yeah
Me and my baby in sixty-nine, oh
It was the summer, the summer, the summer of sixty-nine, yeah

Craniax ft. Sem – Forever Young
Let's dance in style, let's dance for a while
Heaven can wait we're only watching the skies
Hoping for the best, but expecting the worst
Are you gonna drop the bomb or not?
Let us die young or let us live forever
We don't have the power, but we never say never
Sitting in a sandpit, life is a short trip
The music's for the sad man
Can you imagine when this race is won?
Turn our golden the faces into the sun
Praising our leaders, we're getting in tune
The music's played by the, the madman
Refrein
Forever young
I want to be forever young
Do you really want to live forever?
Forever, and ever
Forever young
I want to be forever young
Do you really want to live forever?
Forever young

(2x)
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Lady Gaga – Born This Way
It doesn't matter if you love him, or capital H-I-M
Just put your paws up 'cause you were born this way, baby
My mama told me when I was young
We are all born superstars
She rolled my hair and put my lipstick on
In the glass of her boudoir
"There's nothing wrong with loving who you are"
She said, "'Cause he made you perfect, babe"
"So hold your head up girl and you'll go far,
Listen to me when I say:"
Refrein
I'm beautiful in my way
'Cause God makes no mistakes
I'm on the right track, baby I was born this way
Don't hide yourself in regret
Just love yourself and you're set
I'm on the right track, baby
I was born this way (Born this way)
Oh there ain't no other way
Baby I was born this way (2x)
Oh there ain't no other way
Baby I was born this way
Right track baby I was born this way
Don't be a drag, just be a queen (3x)
(Don't be don't be don't be)
Give yourself prudence
And love your friends
So we can rejoice your truth
In the religion of the insecure
I must be myself, respect my youth
A different lover is not a sin
Believe capital H-I-M (hey hey hey)
I love my life I love this record and
Mi amore vole fe, yah
Refrein
Don't be a drag, just be a queen
Whether you're broke or evergreen
You're black, white, beige, chola descent
You're Lebanese, you're Orient
Whether life's disabilities
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Left you outcast, bullied, or teased
Rejoice and love yourself today
'Cause baby you were born this way
No matter gay, straight, or bi
Lesbian, transgendered life
I'm on the right track baby
I was born to survive
No matter black, white or beige
Chola or orient made
I'm on the right track baby
I was born to be brave
Refrein
I was born this way hey
I was born this way hey
I'm on the right track baby
I was born this way hey
I was born this way hey
I was born this way hey
I'm on the right track baby
I was born this way hey
(Same D.N.A. but born this way (2x))

Wolter Kroes – Viva Hollandia
De tijd is weer gekomen, tijd voor een groot feest
Dat wil je echt niet missen, hier moet je zijn geweest
Samen heffen wij het glas, een ode aan het bier
We proosten op een leven vol plezier, feesten doen we hier
Refrein
We zijn er weer bij en dat is prima, Viva Hollandia
We houden van het leven de liefde en de lust
We feesten door tot 's avonds laat nog lang niet uitgeblust
Geniet van alle mensen, ze gaan van tent naar tent
Iedereen is uitgelaten, de stemming is ongekend
De kraan die stroomt op volle kracht, we drinken er nog een
Oranjefeest dat is voor iedereen, niemand alleen
Refrein (2x)
Ga staan en laat het klinken ein prosit door de tent
We zullen samen drinken, je bent hier wie je bent
En we zingen nog een keer
Refrein (3x)
We zijn er weer bij
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Beyoncé – Halo
Remember those walls I built
Well, baby, they're tumbling down
And they didn't even put up a fight
They didn't even make a sound
I found a way to let you win
But I never really had a doubt
Standing in the light of your halo
I got my angel now
It's like I've been awakened
Every rule I had you break it
It's the risk that I'm taking
I ain't never gonna shut you out
Refrein
Everywhere I'm looking now
I'm surrounded by your embrace
Baby, I can see your halo
You know you're my saving grace
You're everything I need and more
It's written all over your face
Baby, I can feel your halo
Pray it won't fade away
I can feel your halo (halo) halo
I can see your halo (halo) halo
I can feel your halo (halo) halo
I can see your halo (halo) halo
Hit me like a ray of sun
Burning through my darkest night
You're the only one that I want
Think I'm addicted to your light
I swore I'd never fall again
But this don't even feel like falling
Gravity can't forget
To pull me back to the ground again
Feels like I've been awakened
Every rule I had you break it
The risk that I'm taking
I'm never gonna shut you out
Refrein
Halo, halo
Refrein
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Harry Klorkestein – O O Den Haag
Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger
In Moerwijk willen wonen
Na 't eten een partijtje voetbal in de tuin
De ouders langs de lijn
En in december met de hele buurt op jacht
Om kerstbomen te rausen
Op oudejaarsavond fikkie stoken
Vooral die autobanden rookten fijn
Ik zou best nog wel een keertje met die ouwe
Naar ADO willen kijken
In 't Zuiderpark de lange zij, een warme worst
Supporters om je heen
Lekker kankeren op Theo van den Burch
En die lange van Vianen
Want bij elke lage bal dan dook die eikel
Er steevast overheen
Refrein
O, o, Den Haag
Mooie stad achter de duinen
De Schilderswijk, de Lange Poten
En het Plein
O, o, Den Haag
Ik zou met niemand willen ruilen
Meteen gaan huilen
Als ik geen Hagenees zou zijn
Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger
Een nachie willen stappen
Op m'n Puch een wijffie halen
En daarna dansen in de Marathon.
En na afloop op het Rijswijkseplein
Een harinkie gaan happen
De dag erna een kater dus naar Scheveningen
Lekker bakken in de zon
Refrein
Ik zou best nog wel een keertje...
Ach wat leg ik toch te dromen
Want Den Haag is door de jaren zo veranderd
Voor mij toch veel te vlug joh
Dat Nieuw Babylon moest dat er trouwens eigenlijk
Nou wel zo nodig komen?
Zo komt die ooievaar op de Vijverberg
Dus never nooit meer terug ho
Refrein
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Chris Brown – Yeah 3x
Move your body, out on the floor
Put your troubles aside
Start living
Anybody can let go
Throw away all your problems
'Cause right now it's party time
Girl don't feel outta place
'Cause I, I'm in love with this feeling now
And I, I, hope that this will last a while
We should make it last a while
You like to drink, so do we
Get more bottles, bring 'em to me
Hold your glasses up, people everywhere
Now everybody put your hands in the air say
Refrein
Yeah, yeah, yeah
Girl I wanna yeah, yeah, yeah
I wanna see you tonight yeah, yeah, yeah
Girl I gotta yeah, yeah, yeah
I gotta see you tonight
Oh oh, oh whoa, let me see your hands
Oh oh, oh whoa oh oh, tonight is the night
Lost in the moment
Can't believe, you're so beautiful
Feels like I'm in a dream
Baby we're going
Somewhere you've never been before
So take my hand and come with me
Girl don't feel outta place
'Cause I, I'm in love with this feeling now
And I, I, hope that this will last a while
We should make it last a while
You like to drink, so do we
Get more bottles, bring 'em to me
Hold your glasses up, people everywhere
Now everybody put your hands in the air say
Refrein

26

All the pretty young things in the party
Let me see your hands up
And if they mad and they don't wanna party
Tell 'em to shut the fuck up
So D.J. turn it loud
And watch me turn it up
Don't worry 'bout it we here to party
So jump, jump, jump, jump
Girl I wanna I wanna see you tonight yeah, yeah
Girl I gotta, I gotta, I gotta I gotta see you tonight
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
I wanna see you tonight
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Tonight is the night
Tonight is the night, tonight is the night

Toto – Stop Loving You
Reflections in my mind, thoughts I can't define
My heart is racing and the night goes on
I can almost hear a laugh, coming from your photograph
Funny how a look can share a thousand meanings
Well-intended lies, contemplating alibies
Is it really you, or is it me I'm blaming
A distant memory flashes over me
Even though you're gone, I feel you deep inside
Dance beneath the light with that look in your eyes
Refrein
I can't stop loving you, time passes quickly and chances are few
I won't stop till I'm through loving you, girl
There's a window in a heart, I've tried to look through from the start
You're never really sure what someone else is thinking
Someone's broken something new, another altered point of view
Just a certain someone's conscience playing
I held it in my hand, I did not understand
What lives inside the wind that cries her name
Tried to catch a shooting star, what seems so close can't be that far
I'm living in a dream that's never ending
Dance beneath the light with that look in your eyes
Refrein
Dancing with that look that's in your eyes
Refrein (2x)
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Kinderen Voor Kinderen – Bewegen Is Gezond
Oh oh oh oh oh oh oh oh (2x)
Want bewegen is gezond
Refrein
Doe je handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts
Van links naar rechts we gaan van links naar rechts
En we klappen klappen klappen klappen op de beat
Net als de rest, want bewegen is gezond
Doe je handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts
Van links naar rechts we gaan van links naar rechts
En we springen springen springen springen in de lucht
Net als de rest, want bewegen is gezond
Doe je knieën maar omhoog, oh oh
En draai je armen in het rond, oh oh
Zet je handen op je heupen, oh oh
En stamp maar lekker op de grond, oh oh
Doe nu je vingers op je hoofd en move move
En beweeg van rechts naar links, ja move move
Maak je schouders lekker los en move move
En geniet van deze groove, deze groove groove
Is iedereen er klaar voor? YEAH YEAH!
Okay dan tellen we nu af: 5-6-7-8
Refrein
Een is maar alleen, dus doe maar mee
Twee: zijn jij en ik, dus doe maar mee
Drie: wordt al gezellig, doe maar mee
Vier: maakt meer plezier, dus doe maar mee
Is iedereen er klaar voor? YEAH YEAH!
Okay dan tellen we weer af: 5-6-7-8
Refrein
Oh oh oh oh oh oooooh (2x)
Want bewegen is gezond

Bon Jovi – Livin’ On A Prayer
Once upon a time not so long ago
Tommy used to work on the docks, union's been on strike
He's down on his luck, it's tough, so tough
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Gina works the diner all day working for her man
She brings home her pay, for love, for love
She says, we've got to hold on to what we've got
It doesn't make a difference if we make it or not
We've got each other and that's a lot for love
We'll give it a shot
Refrein
Woah, we're half way there
Woah, livin' on a prayer
Take my hand, we'll make it I swear
Woah, livin' on a prayer
Tommy's got his six-string in hock
Now he's holding in what he used to make it talk
So tough, it's tough
Gina dreams of running away
When she cries in the night, Tommy whispers
Baby, it's okay, someday
We've got to hold on to what we've got
It doesn't make a difference if we make it or not
We've got each other and that's a lot for love
We'll give it a shot
Refrein
Livin' on a prayer
Oh, we've got to hold on, ready or not
You live for the fight when it's all that you've got
Refrein (3x)

Cooldown Café – Hey Baby
Okee, okee, okee, we gaan beginnen
Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor?
Chicko's en chicka's
Laat je truitjes zakken
We gaan een beetje herrie maken
Laat je horen
Unos, dos, tres, quatro
Refrein
Hey, hey baby
Uhh, ahh, I wanna know...
If you be my girl
Hey, hey baby
Uhh, ahh, I wanna know...
If you be my girl
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Want jij bent een vrouw,
Waar ik zo van hou,
Ik ben stapelgek op jou
En als je wilt, ben ik je man
Ik zing zo hard als ik zingen kan
Ik zeg:
Refrein
Jij maakt me veel te dol
En brengt m'n hoofd op hol
Jij maakt het veel te bont
Als jij draait met je lekkere kont
Refrein
(2x)
One, two, three, four, five, six, seven, eight
(Come on! Come on! Come on!)
Refrein
... two three four five six seven eight
(Come on! Come on! Oh yeah!)
Hey, hey baby
Uhh, ahh, I wanna know...
If you be my girl...

Marco Borsato & Ali B – Wat Zou Je Doen
Als er nooit meer een morgen zou zijn
En de zon viel in slaap met de maan
Heb je enig idee wat het met je zou doen
Als je nog maar een dag zou bestaan
Voor sommige kinderen zal er nooit meer een morgen zijn
Hoe zou je het vinden als je dagen vol zorgen zijn?
Je bent zo jong en klein, het doet enorm pijn
Het hartje van een kind is zo breekbaar als porselein
Dus neem nou de tijd om dit even te horen
Want als wij niks doen, dan is hun leven verloren
Iedereen heeft recht op een eerlijk leven
En ze kunnen nog zo veel op deze wereld beleven
Kom we geven ze een kans en bieden ze hulp
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Hou je koppie omhoog en kruip niet in je schulp
Steek de handen in elkaar, want dan staan we sterk
Nee, we kijken niet toe, we gaan aan het werk
Refrein
Wat zou ik doen als ik woonde in Bagdad?
Zou ik smeken bij degene die de macht had?
Ey yo hoe erg zou het zijn op de Balkan?
De meeste mensen die snappen er geen bal van
Kongo, kosovo en Pakistan
Sierra Leone, Soedan en Afghanistan
Eritrea en natuurlijk Georgië
Het is oorlog, vanaf hier tot aan Bosnië!
Zou je hart zich weer vullen met vuur
Van de eeuwige schaamte bevrijd
Keek je niet meer benauwd naar de klok aan de muur
Kwam je los uit de greep van de tijd
We verbannen de dromen naar morgen en later
Maar doet het je stiekem geen pijn
Dat je dan pas zou doen wat je altijd al wou
Als er nooit meer een morgen zou zijn
Je schrikt jezelf rot als je ziet wat er gebeurt
Een klein kind van 8 jaar loopt met een mitrailleur
En dat is niet correct, het hoort te spelen met speelgoed
Of voetballen, misschien zijn ze wel heel goed
Hoeveel moet zo’n kind nog leiden
Iedereen wil toch wel zo’n kind bevrijden
Bevrijden van de druk, nee ze horen niet te stressen
De meisjes doen hun best en het worden leraressen
Rappers of zangeressen, ik hoop dat het lukt
Nou geef me 2 vingers, hou ze hoog in de lucht
Van links naar rechts, hou ze hoog in de lucht
Want de glimlach van een kind is het grote geluk
Refrein
Wat zou je doen als er nooit meer een morgen zou zijn? (3x)
Wat zou je doen dan?
WAR CHILD!
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Save the dates
Maandag 23 september
Someren kermis: Matinee
Zaterdag 2 november
Battle of the Residents
(Silent Disco)
Vrijdag 20 december
The Christmas Sing-a-long

