
  

  

Een   greep   uit   de   Sint   Maarten   liedjes  
  

A,   b,   c,   d,   e,   f,   g   
‘k   neem   mijn   lampionnetje   mee   
Langs   de   huizen,   langs   de   deuren   
Lekker   om   een   snoepje   zeuren.   
A,   b,   c,   d,   e,   f,   g   
‘k   neem   mijn   lampionnetje   mee.     

  
  

(melodie:   al�jd   is   kortjakje   ziek)   
Dag   mevrouw   en   dag   meneer,   
Hé   hallo,   daar   ben   ik   weer.   
Met   mijn   la   la   lampion,     
Van   papier   of   van   karton.   
‘k   zing   een   liedje,   mooi   is   dat.   
Als   ik   klaar   ben   krijg   ik   wat.     

  
Wij   kijken   vanavond   geen   tv   
We   lopen   met   onze   lichtjes   mee.   
We   vragen   wat   voor   Sint   Maarten,     
We   komen   maar   ene   keer.     

  
Sinte   sinte   Maarten   
de   koeien   hebben   staarten   
de   meisjes   hebben   rokjes   aan   
daar   komt   Sinte   Maarten   aan!     

  
  

Elf   november   is   de   dag,   
Dat   mijn   lichtje,   dat   mijn   lichtje.   
Elf   november   is   de   dag   
Dat   mijn   lichtje   branden   mag   

  
Sinte   Maarten   had   een   geit   
die   was   al   zijn   tanden   kwijt   
was   ie   zwart   of   was   ie   wit?   
hij   moest   aan   een   kunstgebit!   

  

(melodie:   ik   heb   een   stuiver   in   mijn   hand)   
Ik   heb   een   lichtje   in   mijn   hand,   
Dat   de   hele   avond   brandt.   
Zing   ik   hier,   zing   ik   daar,   
overal   staat   lekkers   klaar.   
Als   mijn   licht   is   uitgegaan   
is   het   met   de   pret   gedaan  
komt   ik   thuis,   met   een   mand   
die   gevuld   is   tot   de   rand     

Sint   maarten   hee�   een   hondje,   
Een   heel   lief   beest.   
En   als   dat   hondje   buiten   komt,     
Dan   is   het   echt   een   feest.   
Sint   maarten   hee�   die   hond   al   lang,   
Hij   noemt   zijn   hondje   Woepie.   
En   als   je   Woepie   zachtjes   aait…   
Dan   poept   Woepie   een   snoepie!   

  
Op   de   elfde   van   de   elfde,   
Dan   doen   we   niet   hetzelfde.   
We   lopen   met   een   lampionnetje   op   
straat!   
En   we   bellen   aan   de   deuren,   
En   zingen   zonder   zeuren,   
En   krijgen   dan   een   appel   of   een   
snoepje   in   de   zak!   

Veel   plezier   op   11   november!  
  


