
DE AARDE (URBANUS) 

De aarde is een grote bol met planten en met beestjes vol 
En ze draait al heel lang in het rond 
En wat ik haast niet kan geloven, soms hangen we ondersteboven 
En toch blijven onze voeten op de grond 
 
En al de wolkjes boven ons die lijken wel één grote spons 
Ze brengen ons het water van de zee 
En als de aarde drinken wil dan houdt de wind de wolkjes stil 
En dan valt al dat water naar benee 
 
Oh grote wereldbol, ik snap er niet veel van 
Het is gewoon een wonder wat je allemaal kan 
Je vliegt maar en je vliegt maar zonder te verdwalen 
Je draait maar en je draait maar zonder motor of pedalen 
 
Als de zandman weer verdwijnt en de zon haar zonnestraaltjes schijnt 
Lekker op de rug van onze poes 
Dan valt aan de andere kant de nacht, daar is ‘t Janneke Maan die lacht  
Naar de ingeslapen kangoeroe’s 
 
En als Jezeke z’n bedje maakt en al z’n pluimpjes kwijtgeraakt 
Dan begint het hier bij ons te sneeuwen 
Toch bruint de zon in Afrika de kindjes dan tot chocola 
Maar bijt ze niet want anders gaan ze schreeuwen 
 
Oh grote wereldbol, ik snap er niet veel van… 
 
En vanwaar dit allemaal komt, de lucht, het water en de grond 
Dat kan tot nu toe niemand vertellen 
De aarde draait hier niet alleen, er zijn nog meer bollen om haar heen 
Veel meer dan de mensen kunnen tellen 
 
Want als je straks een lichtje ziet dat plotseling door de hemel schiet 
Dan kan dat een marsmannetje zijn 
Dat heel gewoon aan jou komt vragen of je één van deze dagen 
Met hem meevliegt in z’n marskonijn 
 
Oh grote wereldbol, ik snap er niet veel van… 
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HEY KAMPIOENEN! (MAGALENHA) 
 
Hey Kampioenen ik hoop 
dat de zon altijd schijnt 
in je hart en je ziel 
 
En jullie glimlach is de 
allermooiste glimlach 
ook al is hij fragiel  
 
En als je denkt dat je niet weet  
Hoe dat het moet of hoe het werkt 
Doe dan toch gewoon een dansje op en neer  
Adem in en adem uit, doe nu maar lekker wat je wil  
en ga vooral geen honderd meter achteruit 
 



Iedereen op de planeet 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Mensen, dieren, om het even 
Ik tel iedereen op de planeet 
En hoop dat ik niemand vergeet 
 
De juf, jouw buur, die olifant 
De koning van Prutswesieland 
Ik tel en tel, ’t is niet te doen 
Ik zit al aan honderd miljoen! 
 
Spierwit, met vlekjes, blauw of zwart 
Pluizig, stekels, hard of zacht, 
Ik tel en tel iedereen mee 
Van in de bergen tot aan zee 
 
Dik of dun, klein of groot 
Kleren aan of kaal en bloot 
Nog zoveel koeien, zoveel schapen 
Ik tel en tel en zal goed slapen 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Mensen, dieren, om het even 
Ik tel iedereen op de planeet 
En hoop dat ik niemand vergeet 
 
 
 



Bergen 
 
Bergen zijn botsende platen 
Daartussen een dal of een vallei 
Het botsen duurt miljoenen jaren 
Vaak staan bergen zij aan zij 
 
Op bergen kan je klimmen met je vrienden 
We glijden naar beneden op een ski 
Wandelen in de groene bergen 
Dat geeft bergen energie 
  
Je hebt hoge bergen, lage bergen,  
Dwergenbergen, scherpe bergen 
Dikke bergen, dunne bergen  
Lalalalala 
 
Brave bergen, stoute bergen 
Sterke bergen, tere bergen 
Alle soorten bergen jong en oud 
 
 



Plastieksoep 
  
Plastieksoep, PMD 
Zie je drijven in de zee 
In de maag van menig vis 
Die niet weet wat plastiek is 
  
Hergebruik, recycleer 
Doe het nu en keer op keer 
Denk aan dieren in de zee 
Wie helpt er met ons mee? 
  
Plastieksoep 
Plastieksoep 
Wij ruimen alles oep 
Plastieksoep 
Wat een troep 
Wij ruimen alles oep 



De zon 
 
’s Morgens klimt de zon omhoog 
En maakt dan een grote boog 
 
’s Avonds zakt ze moe en traag 
Uitgeschenen weer omlaag 
 
Om na een hele nacht te dromen  
Morgenvroeg weer op te komen 
 



Mijn moestuin 
  
Ik heb mijn tuintje vol gezet 
Met wortels en radijsjes 
Sla en kool en broccoli 
Patatjes en pompoen 
  
En alles groeit en groeit en groeit 
Omhoog en in de breedte 
Het kriebelt om te oogsten 
Maar ‘t is nog niet ’t seizoen 
  
Het is lente wanneer het winter is 
En zomer in de herfst 
De groenten zijn nu in de war 
De kerselaar weet niet wat doen 
  
 



4 seizoenen op één dag 
 
4 seizoenen op één dag 
4 seizoenen in de war 
4 seizoenen gaan zigzag 
4 seizoenen dag na dag 
 
Dieren raken in de war 
Hoe bijzonder, hoe bizar 
Regen, hagel, storm en sneeuw 
Een nieuw record weer deze eeuw 
 
Lente, zomer, winter, herfst 
Jongens, het betreft slechts scherts 
Regen, hagel, sneeuw en storm 
Alles mixen is de norm 
 
4 seizoenen op één dag 
4 seizoenen in de war 
 
Dieren raken in de war 
Hoe bijzonder, hoe bizar 
Regen, hagel, storm en sneeuw 
Een nieuw record weer deze eeuw 
 
Lente, zomer, winter, herfst 
Jongens, het betreft slechts scherts 
Regen, hagel, sneeuw en storm 
Alles mixen is de norm 
 
4 seizoenen op één dag 
4 seizoenen in de war 
4 seizoenen gaan zigzag 
4 seizoenen dag na dag 
 
4 seizoenen op één dag 
 



Is de aarde wel rond? 
 
Er was een hond 
Die stond  
Met zijn mond  
Tegen de grond 
Keek even rond  
En vroeg terstond 
Is de aarde wel rond? 
 
(en hij viel in de stront) 
 



Grote mooie zeeën 
 
Zoveel grote mooie zeeën 
Zoveel zeeën naast het land 
Zoveel wondermooie dieren 
In dat water rond het land 
 

Zoveel dieren in die zeeën 
Zoveel leven in dat land 
Zoveel wondermooie dieren 
Water en leven gaan hand in hand 
 
Zoveel grote oceanen 
Zoveel levend waterland 
Zoveel mooie waterplanten 
In dat water rond het land 
 

Zoveel planten in dat water 
Geven leven aan dat land 
Zoveel wondermooie planten 
Water en leven gaan hand in hand 
 
Water 
Wij houden van water 
Geen zorgen voor later 
Wij zorgen voor water 
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Zoveel wondermooie dieren 
Water en leven gaan hand in hand 
 
Zoveel grote mooie zeeën 
Zoveel zeeën naast het land 
Zoveel wondermooie vogels 
Boven ‘t water rond het land 
 

Zoveel vogels boven water 
Geven leven aan dat land 
Zoveel wondermooie vogels 
Water en leven gaan hand in hand 
 
Water 
Wij houden van water 
Geen zorgen voor later 
Wij zorgen voor water 
 



Als een boom 

Uit mijn voeten groeien wortels                            
Als de wortels van een boom 
Uit mijn armen groeien takken 
Als de takken van een boom 
 
Uit die takken groeien blaadjes 
Als de blaadjes van een boom 
En mijn haar, dat is de kruin 
Alleen niet groen maar lichtjes bruin 
 
Ik ben een boom 
Wij zijn allemaal bomen 
Ik ben een boom 
Samen zijn wij het bos 
Is dat niet schoon? 
 
 



Voorzichtig met onze planeet 
 
Onze aarde is een mooie bol 
Groene landen en zeeën vol 
Maar de wereld slaat op hol 
Dus wij zorgen voor Moeder Aarde 
 
De aarde warmt op, jawel 
Ik ben serieus, dit is geen spel 
Jongens meisjes, luid de bel 
Wij zorgen voor Moeder Aarde 
 
Denk toch eens even aan morgen 
Hup! Komaan aan het werk! 
We moeten er samen voor zorgen 
Ze rekent op ons: samen sterk! 
 
Voorzichtig met onze planeet 
Voorzichtig met onze planeet 
We hebben er zo maar eentje 
Dus voorzichtig met onze planeet 
 
Mooie kleuren zie je overal  
We zijn uniek in het heelal         
Onze wereld is van grote waarde  
Wij zorgen voor Moeder Aarde 
 
De aarde warmt op, jawel 
Ik ben serieus, dit is geen spel 
Jongens meisjes, luid de bel 
Wij zorgen voor Moeder Aarde 
 
Denk toch eens even aan morgen 
Hup! Komaan aan het werk! 
We moeten er samen voor zorgen 
Ze rekent op ons: samen sterk! 
 
Voorzichtig met onze planeet 
Voorzichtig met onze planeet 
We hebben er zo maar eentje 
Dus voorzichtig met onze planeet 
 



Wolken 
 
Als veren of als schaapjes 
Sieren zij de lucht 
Ze drijven zachtjes verder 
Als er een windje zucht 
 
Ik zie ze zo graag vliegen 
Liggend op mijn rug 
Cirrus Altocumulus 
De wolken in de lucht 
 
Maar dreigen die figuren 
Met regen en met wind 
Dan gaan ze sneller vliegen 
Dan word ik slechtgezind 
 
Want ik moet nu naar binnen 
Onweer komt eraan 
Volutus Cumulonimbus 
Ik zie ze liever gaan! 



Noordkapers 
  
Zag jij ooit een Noordkaper zwemmen in de zee? 
Ik had geluk, vanop mijn schip zag ik er ooit twee 
Zo groot en lang, het was een prachtig paar 
Maar jagers richtten hun geweer, ze waren in gevaar 
  
Ik sloeg alarm vanop mijn schip en waarschuwde de twee 
Pas op! Kijk uit voor dat gespuis wat verder in de zee 
Ze keken om, begrepen mij en doken als een speer 
De diepte in, die Noordkapers, tot volgende keer 
  
Noordkapers zwemmen in de zee 
Noordkaperkapers varen op de zee 
Noordkaperkapers laat die Noordkapers toch eens zwemmen in de zee 
Noordkapers moeten zwemmen in de zee 
 



Warmtebron 
 
Zon zon zon 
Warmtebron 
Zorgt voor leven op aarde 
 
Gele ster 
8 lichtminuten ver 
Ze is van onschatbare waarde 
 
Warme zon 
Warmtebron 
 
Zon zon zon 
In je gele japon 
Jouw kern miljoenen graden 
 
Zon zon zon 
Energiebron 
Wat gek dat jij niet moet opladen 
 
Warme zon 
Warmtebron 
 



Paddenstoel 
 
Onder elke stap die jij zet 
Zitten draden van de paddenstoel 
Paddenstoelendradenballet 
Niet 1 draadje maar een heleboel 
 
Schimmel, zwam of boleet 
Hebben hun eigen internet 
Onder de grond een dradenkleed 
Dat is hun krant, de zwamgazet 
 
Alles is verbonden met elkaar 
Ook al klinkt dat heel erg raar 
Alles is verbonden met elkaar 
Geloof dit maar, het is echt waar 
Paddenstoelen heel het jaar 
 



Water 
 
Water in mijn glas 
Water in de zee 
Water in de plas 
En water in ’t WC 
 
Water in de drinkfontein 
Water in ’t wijwatervat 
En ben ik heel erg vuil  
Dan doe ik water in mijn bad 
 
 



De maan 
 
En de maan is bol 
Als een cirkel 
Als een cirkel 
Rond en vol 
 
En de maan die lacht 
Als een sikkel 
Als een sikkel 
In de nacht 
 
En de maan is zwart 
Neemt een nieuwe 
Neemt een nieuwe 
Frisse start 



Ik voel de aarde 
 
 
Ik voel de aarde 
Onder mijn voeten 
Ik voel de aarde 
Onder mij 
 
Onder mij 
Onder mij 
 
Ik stap op de aarde 
Onder mijn voeten 
Ik stap op de aarde 
Onder mij 
 
Onder mij 
Onder mij 
 
Ik hou van de aarde 
Onder mijn voeten 
Ik hou van de aarde 
Onder mij 
 
Onder mij 
Onder mij 
 
 
 
 
 



WAT EEN MOOIE PLANEET (WHAT A WONDERFUL WORLD) 

 

Ik zie bomen groen, bloemen erbij 

Alles in bloei, voor jou en mij 

En ik denk bij mezelf 

Wat een mooie planeet 

Ik zie lucht zo blauw, wolken zo wit 

De nacht dekt ons toe, de dag brengt weer licht 

En ik denk bij mezelf 

Wat een mooie planeet 

 

De kleuren van de regenboog 

Zijn prachtig allemaal 

Weerspiegeld in de ogen van 

De mensen die daar gaan 

Als een vriend je begroet 

Als hij aan komt gefietst 

Weet dat hij bedoelt 

Dat hij jou graag ziet 

 

Ik hoor baby’s huilen, volg hun verhaal 

Zij weten ooit meer dan wij allemaal 

En ik denk bij mezelf 

Wat een mooie planeet 

Ja ik denk bij mezelf  

Wat een mooie planeet 
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