
Gezegden: 

 

 

Open kaart spelen.   Eerlijk zeggen wat je bedoeling is. 

Je kaarten op tafel leggen.  Laten weten over welke middelen je beschikt om iets gedaan te krijgen. 

Je in je kaart laten kijken.  Meestal onopzettelijk een ander inzicht geven in je bedoelingen. 

Op de kaart zetten.  Gemaakt tot iets waar rekening mee gehouden wordt. Bijvoorbeeld in "het 

baanbrekende werk van deze arts heeft onze oogkliniek op de kaart gezet". 

Een doorgestoken kaart.  Er is heel duidelijk iets mis! Hier is getracht om iemand te laten geloven dat 

er bij toeval iets gebeurt, terwijl het in feite van tevoren gearrangeerd is. 

 
Liedjes 
 

Af en toe gaan pa en moe 

Met ons naar de speeltuin toe 

Dat is voor ons kind’ren het fijnste dat bestaat 

‘t Is een eind bij ons vandaan 

Daarom gaat de karavaan 

‘s Morgens vroeg op weg dan zijn wij er niet zo laat 

Refrein 
Heeft mama een goede bui 

En is papa niet te lui 

Nou dan gaan we naar de speeltuin 

Ma draagt broodjes in een mand 

Pa de trommel met verband 

En dan gaan we naar de speeltuin 

En we schommelen zo fijn 

Tot we misselijk van het draaien 

En de limonade zijn 

Heel de dag is het dan feest 

Tot we ‘r uitzien als een beest 

Nu we heerlijk naar de speeltuin zijn geweest 

Kleine Piet vliegt van de wip 

Valt zijn tanden door zijn lip 

Hij brult als een wilde als papa verbinden wil 

Lien draait in de molen rond 

Jankend als een jonge hond 
Want ze wil er uit en dat ding dat staat niet stil 

Refrein 

Komen wij dan ‘s avonds thuis 

Vuil van zand en stof en gruis 

Dan zegt papa boos: Dat was beslist de laatste keer 

Maar we zeuren al weer gauw 

Mama, wanneer gaan we nou 

Nog eens naar de speeltuin en spoedig gaan we weer 

 



 


