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En is dat hier  De Sint-Sebastiaansgilde 

Ja dat is de Sint-Sebastiaansgilde 
En vieren die hun 500 jaar 

Ja die vieren hun 500 jaar 
 
En 500 jaar en de Sint-Sebastiaansgilde, 
Viva Viva Viva de snijdersbank, 
Viva Viva Viva de snijdersbank. 

  
En is dat hier  Hoofdman Fons 

Ja dat is Hoofdman Fons 
En is dat hier  Een gildenmaagd 

Ja dat is een gildenmaagd 
 
En een gildenmaagd en hoofdman Fons, 
En 500 jaar en de Sint-Sebastiaansgilde, 
Viva Viva Viva de snijdersbank, 
Viva Viva Viva de snijdersbank. 

 
En is dat hier  Ne roefelaar 

Ja dat is ne roefelaar 
En is dat hier  Een vendelzwaai 

Ja dat is een vendelzwaai 
 
En een vendelzwaai en ne roefelaar , 
En een gildenmaagd en hoofdman Fons, 
En 500 jaar en de Sint-Sebastiaansgilde, 
Viva Viva Viva de snijdersbank, 
Viva Viva Viva de snijdersbank. 

  
 



 
 
En is dat hier  Een accordeon 

Ja dat is een accordeon 
En is dat hier  Een gildendans 

Ja dat is een gildendans 
 

En een gildendans en een accordeon,  
En een vendelzwaai en ne roefelaar , 
En een gildenmaagd en hoofdman Fons, 
En 500 jaar en de Sint-Sebastiaansgilde, 
Viva Viva Viva de snijdersbank, 
Viva Viva Viva de snijdersbank. 

  
En is dat hier  Het landjuweel 

Ja dat is het landjuweel 
En is dat hier   Een gildenproost 

Ja dat is de gildenproost 
 

En een gildenproost en het landjuweel, 
En een gildendans en een accordeon,  
En een vendelzwaai en ne roefelaar , 
En een gildenmaagd en hoofdman Fons, 
En 500 jaar en de Sint-Sebastiaansgilde, 
Viva Viva Viva de snijdersbank, 
Viva Viva Viva de snijdersbank. 

  
En is dat hier   Een pijl en boog 

Ja dat is een pijl en boog 
En is dat hier  Een schot in de roos 

Ja dat is een schot in de roos 
 

En een schot in de roos en een pijl en boog, 
En een gildenproost en het landjuweel, 
En een gildendans en een accordeon,  
En een vendelzwaai en ne roefelaar , 
En een gildenmaagd en hoofdman Fons, 
En 500 jaar en de Sint-Sebastiaansgilde, 
Viva Viva Viva de snijdersbank, 
Viva Viva Viva de snijdersbank. 

 
En is dat hier  Een staande wip 

Ja dat is een staande wip 
En is dat hier  Een liggende wip 

Ja dat is een liggende wip 



 
En een liggende wip en een staande wip, 
En een schot in de roos en een pijl en boog, 
En een gildenproost en het landjuweel, 
En een gildendans en een accordeon,  
En een vendelzwaai en ne roefelaar , 
En een gildenmaagd en hoofdman Fons, 
En 500 jaar en de Sint-Sebastiaansgilde, 
Viva Viva Viva de snijdersbank, 
Viva Viva Viva de snijdersbank. 

 
En is dat hier  Koning Benny 

Ja dat is Koning Benny 
En is dat hier  Keizer Jan 

Ja dat is Keizer Jan 
 
   En Keizer Jan en Koning Benny, 

En een liggende wip en een staande wip, 
En een schot in de roos en een pijl en boog, 
En een gildenproost en het landjuweel, 
En een gildendans en een accordeon,  
En een vendelzwaai en ne roefelaar , 
En een gildenmaagd en hoofdman Fons, 
En 500 jaar en de Sint-Sebastiaansgilde, 
Viva Viva Viva de snijdersbank, 
Viva Viva Viva de snijdersbank. 

 
En is dat hier  Een grote pint 

Ja dat is een grote pint 
En hebben we da nou niet verdiend 

Ja dat hebben we dik verdiend 
 
En een grote pint die hebben we verdiend, 
En Keizer Jan en Koning Benny, 
En een liggende wip en een staande wip, 
En een schot in de roos en een pijl en boog, 
En een gildenproost en het landjuweel, 
En een gildendans en een accordeon,  
En een vendelzwaai en ne roefelaar , 
En een gildenmaagd en hoofdman Fons, 
En 500 jaar en de Sint-Sebastiaansgilde, 
Viva Viva Viva de snijdersbank, 
Viva Viva Viva de snijdersbank. 
 


