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Voorwoord 
 

Dag Si-do-laatjes en Klik-klakkers, 

Dag ouders, 

 

We repeteren volop voor het GROOT JAARLIJKSE OPTREDEN in juni en de trouw in 

september. 

Iedereen (familie en vrienden) zijn welkom op zaterdag 25 juni vanaf 15 uur. 
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Contactgegevens  
 

Voorzitter: 

Marianne Decuypere  

0486/95.97.20 

marianne.decuypere@gmail.com 

 

Dirigente: 

Noortje Schoutteten  

0499/21.23.53 

noortje_schoutteten@hotmail.com 

 

Overig bestuur:  

Charlotte Christiaens  

0472/41.23.63  

charlotte-christiaens@hotmail.com 

 

Roselien Lapiere 

0494/28.30.36  

roselienlapiere@hotmail.com 

 

Steffie Bossuyt 

0498/35.06.37  

steffiebossuyt@hotmail.com 

 

Niek De Meulenaere 

0475/24.90.22 

niek.demeulenaere@hotmail.com  

 

 

 

Leslie Coornaert 

0475/31.10.91  

struyve.coornaert@skynet.be 
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Verjaardagen 
 

Leden: 

 

• Zoë Wullaert 18/05/2010 

• Jutta 28/05/2010 

• Fons 13/06/2013 

• Robbe 05/07/2019 

• Sem 12/07/2013 

• Lise 14/04/2017 

• Margot 20/07/2013 

• Laure 29/07/2013 

• Lilou 13/08/2016 

Bestuur: 

• Marianne 16/06/1964 
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Een leuk mopje 

 

Verstopte neus 

Pietje komt bij de dokter en zegt: 'Dokter, mijn neus is verstopt!' 'Dan ga je hem toch 
zoeken!' antwoordt de dokter. 
 

Drol omdraaien 

Wat krijg je als je lord omdraait? 
Antwoord: Drol. 
En wat krijg je als je drol omdraait? 

 

 

Aapjes kijken 

Twee aapjes kijken precies om twee uur om de hoek van een schutting. Toch zien ze 
elkaar niet. Hoe kan dat? 

                                 

 Vakantie 

Een vader vraagt aan zijn zoontje: ‘Wat is jouw favoriete 
vak op school?’ Het zoontje zegt: ‘Dat is vakantie.’ Zegt de vader: ‘Dat is toch geen 
vak?’ Antwoordt het zoontje: Jawel: vak-antie!’ 
  

Goed antwoord 

Jasmin komt apentrots de kamer binnen. ‘Mam, ik was de enige die de vraag van de 
meester kon beantwoorden.’ ‘Wat goed!’, zegt haar moeder. ‘Welke vraag was het?’ 
Jasmin: ‘We heeft die punaise op mijn stoel gelegd.’ 
                      

Zon 

Twee zonnen staan aan de hemel. Zegt de ene zon tegen de andere: ‘Volgens mij 
ben ik ziek, ik voel zo warm aan!’ 
 

Slakkengang 

Twee slakken staan op de stoep. De ene slak zegt tegen de andere: ‘Kom, we 
steken over.’ Zegt de andere slak: ‘Nee, niet doen! Volgende week komt er een bus 
voorbij!’ 

 

 

 

Vieze handen 

De een kijkt om twee uur ’s 

middags. De ander om twee 

uur ’s nachts.  

https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-880
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-789
https://www.kidsweek.nl/aapjes-kijken-0
https://www.kidsweek.nl/vakantie-1
https://www.kidsweek.nl/goed-antwoord
https://www.kidsweek.nl/zon
https://www.kidsweek.nl/slakkengang
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Wist je dat… 
 

… we het beste koor zijn.             

… elke repetitie een vriendje/familie mee mag komen om mee te zingen. 

… we heel veel volk willen op ons optreden in juni, dus maak alvast veel reclame. 

… Fons een foto heeft met Camille Dhont. 

… Kobe er een zusje bij heeft en ze heet Amber. 
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Liedjes 
 
Trouwen (K3) 

 

Ik wil met je trouwen 

zo eenvoudig is het gezegd 

altijd van je houden zo snel is alles uitgelegd 

 

nee ik ben niet op zoek 

naar een vers in een boek 

van een dichter die jou niet kent 

 

want ik hoef maar één woord 

om te weten dat jij voor altijd bij mij hoort 

 

refrein: 

en op een dag zeg je ja 

kom trouw met mij 

iemand roept dan kus de bruid 

en ik bezwijk waar ik sta 

kom trouw met mij 

al mijn dromen komen uit 

 

ik wil met je trouwen 

wil je dat ik het voor je spel 

altijd van je houden 

weet je wel dat ik jou vertel 

 

nee ik hoef geen verhaal 

in een moeilijke taal 

om te weten dat jij het bent 

 

want met J en met A 

weet je dat ik voor eeuwig aan je zijde sta 

 

refrein 2x 

 

als je wil maak ik voor jou een papieren ring 

en verklaar ik man en vrouw 

 

refrein 2x 
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Ik ben verliefd (Samson en Gert)  

 

Refrein: 

Ik ben verliefd, iedereen mag het weten! 

Ik ben verliefd, daarom zing ik zo luid! 

Ik ben verliefd, 'k heb het altijd verzwegen! 

Ik ben verliefd, maar nu moet het eruit! 

 

Ze mogen allemaal weten 

Dat ik zo hou van Roselien 

Ik zal haar nooit vergeten, dat zal je wel zien! 

 

Ik laat het overal horen: 

Maiké is nummer één! 

Zonder hem voel ik mij zo verloren, weet ik niet waarheen. 

 

Refrein 

 

Ik geef haar vergeet-me-nietjes, 

En 'k wil met haar mee op reis. 

We zingen dan mooie liedjes op weg naar Parijs 

 

Mijn liefde zal nooit verdwijnen, 

Nog in geen tienduizend jaar. 

Dus waarom zou ik dat dan verzwijgen? 

Ik hou zo van haar! 

 

Refrein 

 

Weet je als wij verliefd zijn, 

Dan zingen wij allebei 

In de bus in de trein, 

In de tuin in de wij; 

Verliefd zijn maakt ons zo blij! 

 

3x Refrein 
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Ik hou van u (Noordkaap) 

We waren bijna echt vergeten 

hoe schoon de zomer wel kan zijn 

Zonder zorgen en zonder regen 

Hoe schoon de zomer hier kan zijn 

We waren uit het oog verloren 

Hoe warm een weiland wel kan zijn 

Open de vensters en open de ogen 

Zie hoe schoon de zomers zijn 

 

Ik hou van u (6X) 

 

Geef me een kus 

Geef me een kus 

Geef me een kus en vlug, voor de laatste bus 

 

We waren bijna echt vergeten 

hoe schoon de zomer wel kan zijn 

Zonder zorgen en zonder regen 

Hoe schoon de zomer hier kan zijn 

 

Ik hou van u (12x) 

 

Geef me een kus..... 

Geef me een kus..... 

Geef me een kus, en vlug voor de laatste bus 

 

Geef me een kus 

Geef me een kus 

Geef me een kus, en vlug, voor de laatste bus 

 

Ik hou van u (7x) 

Lalallaalalalaaa 

Geef me een kus *kiss* 
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Altijd blijven dromen K3 

Al word ik honderd jaar 

Ik zal altijd blijven dromen 

Ik draag vlechtjes in mijn haar 

Ik zal altijd blijven dromen 

En ik doe nog steeds m'n ding 

Ik dans en ik schreeuw en zing 

En wij blijven bij elkaar 

Ik zal altijd blijven dromen 

 

Met een beetje glitter en wat fantasie 

Vul je elke dag met liefde en magie 

 

Ik kleur heel mijn wereld roze 

Fluit een liedje zonder blozen 

Wat er morgen ook mag komen 

Ik zal altijd blijven dromen 

Ik zal altijd blijven zingen 

Vul mijn hart met mooie dingen 

Wat er morgen ook mag komen 

Ik zal altijd blijven dromen 

 

Weet je wat ik graag wou? 

Ik zal altijd blijven dromen 

Zo'n stiekeme kus van jou 

Ik zal altijd blijven dromen 

Dat jij me ooit eens zegt 

Zo langs je neus weg 

"Meisje, ik hou van jou" 

Ik zal altijd blijven dromen 

 

Refrein: 

Met een beetje glitter en wat fantasie 

Vul je elke dag met liefde en magie 

 

Ik kleur heel mijn wereld roze 

Fluit een liedje zonder blozen 

Wat er morgen ook mag komen 

Ik zal altijd blijven dromen 

Ik zal altijd blijven zingen 

Vul mijn hart met mooie dingen 

Wat er morgen ook mag komen 

Ik zal altijd blijven dromen 

 

Ik doe nog steeds mijn ding 

Ik dans en schreeuw en zing 

Wie niet waagt, niet wint 

Ik zal altijd blijven dromen 

Ik hoop dat jij ooit zegt 

Langs je neus weg 

"Deze droom is echt" 

Ik zal altijd blijven dromen 9X 
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Ochtendgymnastiek (Like me) 

Ik voel me meestal niet zo lekker 

bij ‘t gerinkel van de wekker 

ik heb moeite met m’n slaperige lijf 

 

Ik krijg m’n ogen haast niet open  

en ik kan maar amper lopen 

want al mijn ledematen zijn te stijf 

 

Ik zei: we moeten wat verzinnen 

om de dag mee te beginnen 

en dat gaat het allerbeste met muziek 

en nu doen we elke ochtend gymnastiek 

 

refrein: 

1, 2, 3, 4 

hup naar achter, hup naar voor 

1, 2, 3, 4 

even rust en dan weer door 

1, 2, 3, 4  

links en rechts en spreid en sluit 

1, 2, 3, 4 

adem in en adem uit 

 

Ik voel weer leven in mijn oren 

en ik voel me als herboren 

want mijn lichaam gaat weer soepel heen en weer 

 

Ik zwaai mijn armen en mijn benen 

tot de stijfheid is verdwenen 

ja, goed zo, jongens goed zo, nog een keer 

 

Er zijn geen betere manieren  

om je spieren te plezieren 

kijk m’n nek die wordt gewoon van elastiek 

ik wil ‘s avonds ook wel ochtendgymnastiek 

 

refrein 2x 

 

Er zijn geen betere manieren 

om je spieren te plezieren 

kijk m’n nek die wordt gewoon van elastiek 

ik wil ‘s avonds ook wel ochtendgymnastiek 

 

refrein 2x 
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Wat is er gebeurd? 
 

De winnaar van de wedstrijd van het vorige boekje: 

PROFICIAT aan FONS: 
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De agenda  
 

Repetitie elke zondag van 10u tot 10u30 voor de Sidolaatjes 

                                   van 10u30 tot 11u15 voor de Klikklaks 

mei 
- 01/05: GEEN REPETITIE 

- 06/05: FILMAVOND 17 uur 30 voor de Klikklaks 

- 08/05 

- 15/05 

- 22/05 

- 29/05 

juni 
- 05/06: GEEN REPETITIE 

- 12/06 

- 19/06 

- 25/06: OPTREDEN 15 uur 

- 26/06: GEEN REPETITIE 

juli 
GEEN REPETITIES 

Augustus: repetities trouw 
- Zondag 28/08: 10 uur tot 11 uur 

- Dinsdag 30/08: 17 uur tot 18 uur 

- Zaterdag 03/09: 10 uur tot 11 uur 

- TROUW: 03/09: 14 uur kerk in Bissegem 

 

 

 

 

 

Bij vragen zijn we ook telkens via whatsapp, mail of sms 

bereikbaar.  
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Speelmoment en Wedstrijd 
 

Kleur deze kleurplaat mooi in en stuur gerust door via whatsapp of 

mail 

Wie weet, win jij dan een kleine attentie. 

Veel plezier! 
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ZOEK DE 10 verschillen 
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Enkele sfeerbeelden: 

 

 

 

 

 


