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Hier komen wij weer aan 

 

Halloooo, halloooo 

Hier komen wij weer aan, hier komen wij weer aan 

………………………, …………………… 

Ja dat is onze naam, ja dat is onze naam 

 

 

Overal waar we heengaan 

 

Overal waar we heen gaan (2x) 

Vragen de mensen (2x) 

Wie wij zijn (2x) 

En waar vandaan (2x) 

Dan zingen wij (2x) 

Wij zijn van …………………… (2x) 

En als ze ons niet verstaan (2x) 

Dan zingen we wat harder (2x) 

En van je hela, hela, holala, hoi! 
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Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 

 

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 

Oren, ogen, puntje van je neus! 

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 

 

En dat kan sneller… 

 

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 

Oren, ogen, puntje van je neus! 

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 

 

 

Zag twee beren…... 

 

Ik zag twee beren 

Broodjes smeren 

Oh, het was een wonder 

Het was een wonder, boven wonder 

Dat die beren smeren konden 

Hi hi hi, ha ha ha 

Ik stond er bij en ik keek er naar… 
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Zeppelin 

 

We voeren met een zucht 

Al boven in de lucht 

We zaten zo gezellig in het schuitje 

En niemand kon ons zien 

We hadden pret voor tien 

Leve de zeppelin 

 

We voeren met een … 

Al boven in de lucht 

We zaten zo gezellig in het schuitje 

En niemand kon ons zien 

We hadden pret voor tien 

Lang leve de zeppelin 

 

 

Een potje met vet 

Dit is het eerste couplet 

Ik heb een potje met vet 

Al op de tafel gezet 

Ik heb een potje, potje, potje, potje vet 

Al op de tafel gezet 

 

Dit is het tweede couplet 

etc…. 
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We zijn er bijna! 

 

We zijn er bijna, we zijn er bijna 

Maar nog niet helemaal 

We zijn er bijna, we zijn er bijna 

Maar nog niet helemaal!   
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Looplied Avondvierdaagse Venray 

 

Couplet 1 

Wij lopen de 4daagse, door Venrays mooie land 

Wij zingen onze liedjes, de kleintjes hand in hand 

’t Hondje van de bakker, ’t potje met wat vet, 

mijn tante uit Marokko, we hebben samen pret 

 

Refrein 

Links af, rechts af en rechtdoor 

Links af, rechts af en rechtdoor 

Links af, rechts af en rechtdoor 

Volg het krijtjes-spoor 

Loop maar, loop maar mee 

Loop maar, loop maar mee 

Loop maar, loop maar mee 

Met de A4D 

Links af, rechts af en rechtdoor 

Links af, rechts af en rechtdoor 

Links af, rechts af en rechtdoor 

Volg het krijtjes-spoor 

 

Couplet 2 

Vier dagen in de avond, gaan wij hier steeds op pad 

Geen blaren en geen krampen, die heb ik niet gehad 

We zijn er alweer bijna, maar nog niet helemaal 

En overal waar wij dan zijn, is er een mooi onthaal 
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Refrein (2x) 

Links af, rechts af en rechtdoor 

Links af, rechts af en rechtdoor 

Links af, rechts af en rechtdoor 

Volg het krijtjes-spoor 

Loop maar, loop maar mee 

Loop maar, loop maar mee 

Loop maar, loop maar mee 

Met de A4D 

Links af, rechts af en rechtdoor 

Links af, rechts af en rechtdoor 

Links af, rechts af en rechtdoor 

Volg het krijtjes-spoor 

 

 

Het looplied van de Avondvierdaagse Venray is te 

beluisteren op de website van de A4D: 

http://www.a4d.nl/images/mp3/A4D%20Looplied.mp3  
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