
1

De vriendelijke groenten
tekstboekje bij de cd 

‘tussen hier en nu’

NT2-liedjes in gemakkelijk nederlands
om mee te zingen en spelenderwijs te leren!
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Veel plezier met de liedjes 
en veel succes met je Nederlands!
Je kan thuis ( onder de douche en in de keuken ;) 
meezingen met de cd en dit oefenboekje in de klas 
met je leraar of lerares invullen. 

Met vriendelijke groeten,

Kathleen, Katrien, Bart, Ruben en Wim van
De Vriendelijke Groenten



4

Dank u sigaret tekst en muziek: Kathleen & Katrien

voor tante Inge

 

Inge zei: “ik stop ermee, 
18 jaar is wel genoeg…
Voor mij is roken niet meer oké 
Niet dat iemand me erom vroeg  

maar ik wil m’n lijf weer voelen
Ik zet m’n longen helemaal open
En ik heb nu hogere doelen
Ik kan een Lamborgini kopen 
Dank u sigaret
Voor al die jaren al die pret
Dank u sigaret
Voor anderhalve kilo minder vet

Het is nu wel genoeg geweest met jou
Je hebt nu wel genoeg gefeest met mij
Ik heb me bont en blauw betaald voor jou
Ik hoop dat je blij kan zijn voor mij

Want ik ga m’n lijf weer voelen
Ik zet m’n longen helemaal open
En ik heb nu hogere doelen
Ik kan een Lamborgini kopen

Dank u sigaret
Ik had even niet opgelet 
Dank u sigaret
Je had de tijd bijna stilgezet
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Het doet wel pijn maar het gaat over
Niet over hebben, maar over zijn, erover zijn
Het doet wel pijn maar het gaat over
Niet over hebben, maar over zijn, erover zijn

Nee, je kan me niet meer boeien
Want ik heb je niet meer nodig
Ik laat een nieuw leven groeien
En dan ben jij overbodig 

En ga ik m’n lijf weer voelen
Zet ik m’n longen helemaal open
Heb ik nu hogere doelen
Kan ik een Lamborghini kopen

Dank u sigaret
Voor die ochtendhoest in bed
Dank u sigaret
‘k had zelfs geen adem voor m’n trompet
Dank u sigaret
Ik werd altijd op terras gezet (of onder de dampkap)
Dank u sigaret
‘k heb zeven vrienden en m’n lief besmet 
Dank u sigaret
‘k voel me veel gezonder nu dan met
Dank u sigaret
dus ik stop - I quit - j’arrète!”
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1.  Hoe lang heeft Inge gerookt?

………………………………………….

2.  Wat is haar motivatie om te stoppen? 
      Zet een kruisje bij het juiste antwoord.

O Ze wil haar lijf weer voelen.
O Ze wil een Lamborgini kopen.
O Ze heeft last van ochtendhoest in bed.
O Ze heeft veel geld betaald voor de sigaretten.
O Ze wil haar longen helemaal openzetten.
O Ze laat een nieuw leven groeien

3.  Wat is er met Inge gebeurd toen ze rookte?

O Ze heeft trompet gespeeld op het terras.
O Ze werd altijd onder de douche gezet.
O Ze heeft veel geld gespaard.
O Haar vrienden zijn ook beginnen roken.
O Ze moest ’s morgens veel hoesten.
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Nieuwe lucht tekst & muziek: Katrien

Ik duik in de zee
Ik loop op het strand
Ik ben hier alleen 
Ik val in het zand  

Nu is dit echt
Ook al is er pijn
Ga nog niet weg
Het mag er even zijn

Ik voel dat ik bevries
‘t Is hier koud en kil
Ik denk aan het verlies
De leegte maakt me stil

Maar ’t is tijd dat ik hier land en
Waar ik ook gestrand ben
Ik zet een stapje dichterbij
Ja ’t is tijd dat ik hier aankom
Waar ik ook vandaan kom
Ik vind een thuis hier in mij

Ik draai naar het licht
Er waait een frisse wind
Ik doe m’n ogen dicht
Wie weet wat ik hier vind

Nu is dit waar
Angst maakt me klein
Ik duik in elkaar
Het mag er even zijn

Ik sta op deze plek
En adem nieuwe lucht
Wie weet wat ik ontdek
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Waarvan ik ben gevlucht        

Ja ’t is tijd dat ik hier land en
Waar ik ook gestrand ben
Ik zet een stapje dichterbij
Ja ’t is tijd dat ik hier aankom
Waar ik ook vandaan kom
Ik vind een thuis hier in mij

Ja ’t is tijd dat ik hier aankom
Waar ik ook vandaan kom
Ik vind een thuis hier in mij
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Leer Nederlands tekst en muziek: Kathleen

In dit kleine land
Heb je niet veel kans
Om je thuis te voelen
Zonder Nederlands

‘k heb graag met jullie gepraat
In ’t Engels, Duits, Spaans en Frans
Maar om me echt thuis te voelen
Spreek ik alleen Nederlands

Er zijn er veel gepasseerd
Die het hebben geprobeerd
Maar ik begrijp het snel verkeerd
Als je de taal niet graag studeert!

Dus zing ik:  
Leer Nederlands! Geef jezelf een kans
Leer Nederlands! Om hier thuis te komen
Leer Nederlands! Om te gaan voor je dromen
Leer Nederlands! In het Nederlands

Taxichauffeurs … leer Nederlands!
Regisseurs en acteurs … leer Nederlands!
Architectes en burgerlijk ingenieurs … 

Leer Nederlands! Geef jezelf de kans
Leer Nederlands! Om vooruit te komen
Leer Nederlands! Om te gaan voor je dromen 
Leer Nederlands! In het Nederlands

Om vriendschap te sluiten
Om te vragen: “Wat zijn garnalen en spruiten?”
Niet meer zoeken hoe je ‘t zegt
Maar zeggen wat je zoekt!
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Taxichauffeurs … spreek Nederlands!
Regisseurs en acteurs … spreek Nederlands!
architectes, vroedvrouwen, poetsvrouwen, 
huismannen, leraressen, danseressen,
directeurs en burgerlijk ingenieurs:
Spreek Nederlands!
 Begin alvast op de tram
Spreek Nederlands!
 Geef al wat je kan!
Spreek Nederlands!
 Doe het ook op de trein
Spreek Nederlands
 Waar je ook mag zijn
Spreek Nederlands
 Met je buur op de bus
Spreek Nederlands
 Misschien krijg je een kus
Spreek Nederlands
 voor je Nederlands
Spreek Nederlands
 Krijg je 10 000 fans!
Door dezelfde taal 
 krijg je een ander verhaal…

1. Welke beroepen hoor je allemaal? 
………………………………………………………………………………………………………

2. Waar willen Kathleen en Katrien graag dat jij Nederlands spreekt,
    welke transportmiddelen hoor jij? 

O op de fiets O op de tram O op de metro  O op de trein
O in de auto O op de bus O in het vliegtuig O in de taxi

Waarom leer jij Nederlands? 
O om hier thuis te komen O om vriendschap te sluiten
O om vooruit  te komen  O om te gaan voor je dromen
O om iedereen te begrijpen O om te zeggen wat je zoekt
O om te vragen wat garnalen en spruiten zijn
O om ……………………………………………………………………………………………
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Facebookblues tekst en muziek: Kathleen & Katrien

Donderdagavond, om vijf voor zeven,
Ga ik op facebook om commentaar te geven
Op de nieuwe look van collega Nanoek 
’t is maar voor heel even, da’s toch niet overdreven? op 

Facebook, is het een zegen of een vloek?
Facebook, vind ik hier alles wat ik zoek?
Facebook, het gaat erin als zoete koek
Wat zie ik daar in die hoek? Oh! Een vriendschapsverzoek!

Vrijdagavond, om vijf voor negen,
wil ik net stoppen maar iets houdt me tegen
M’n afspraak met Andrea komt nu ongelegen
Want een statusupdate van Wout, dat laat me echt niet koud

Wout en ik, wij zijn even oud
Wout en ik, zijn allebei nog niet getrouwd
Wout en ik, we zijn ook even stout
Maar hij heeft zich nu geout

       
op 
Facebook, is het een zegen of een vloek?
Facebook, vind ik hier alles wat ik zoek?
Facebook, het gaat erin als zoete koek
Wat zie ik daar in die hoek? Weer een vriendschapsverzoek! 

Zaterdagnacht, om vijf voor één, 
ik had het wel verwacht,  ik voel me niet alleen
Met 450 vrienden, kan ik het wel vinden
Al die foto’s en filmpjes ‘                      ’ op
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Facebook, is het een zegen of een vloek?
Facebook, vind ik hier alles wat ik zoek?
Facebook, het gaat erin als zoete koek
Wat zie ik daar in die hoek? Nog een vriendschapsverzoekh!

Maar niks kan me nog binden bij mijn echte vrienden
Gaan ze op café dan ga ik niet meer mee
En zelfs op restaurant zeg ik gewoon nee
Dit loopt echt uit de hand – ‘k vind nog maar één ding plezant:

Facebook, is het een zegen of een vloek?
Facebook, ‘k vind hier niet alles wat ik zoek 
Facebook, maar ik slik het als kroepoek 
Met al die facebook, mis ik face to face…
Kom maar gewoon bij mij op bezoek…

1. Welke dagen gaat Katrien op Facebook? Hoe laat?
     Omcirkel de juiste antwoorden:

  maandag  dinsdag   woensdag   donderdag   
     vrijdag   zaterdag      zondag

2. Als Katrien 32 is, hoe oud is Wout dan?
 O 22
 O ook 32
 O ouder dan 32

3. Gaat zij graag op café? …………………………
4. Gaat zij graag op restaurant?  …………………………
5. Gaat zij graag iets drinken met Andrea? …………………………
6. Wil ze graag trouwen met Wout? Kan dat? …………………………
7. Vindt Katrien facebook leuk? Waarom (niet)? …………………………
8. En jij? Wat vind jij van facebook? Waarom? …………………………
9. Hoeveel facebookvrienden heeft Katrien? En jij? Is dat leuk voor jou?
…………………………………………………………………………………………………………
10.Wat heeft ze het liefst: dat je met haar chat op facebook, of dat je bij 
haar op bezoek komt?……………………………………………………
psst: Haar adres is Van Aerdtstraat 63, tweede verdieping rechts ;)
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Woorden tekst: Kathleen & Wim / muziek: Gianni Ferrio

‘t Is echt straf, wat er vandaag gebeurt. Hier zit je weer klaar, zoals die 
eerste dag.
Weer woorden, altijd maar woorden, dezelfde woorden…
Ik weet niet hoe ‘k het moet zeggen in het Nederlands.
Alleen maar woorden…
Maar jij bent als een mooi boek dat ik nooit terugbreng naar de bibliotheek. 
Makkelijke woorden, moeilijke woorden, het was te mooi…
Jij bent niet van gisteren.
Echt veel te mooi….
Jij bent voor altijd mijn eeuwige waarheid.
Maar ‘t is voorbij, de tijd van dromen, herinneringen vliegen weg, als je ze 
vergeet.
Jij, je bent als de wind, je bent als de bloemen,  
Jij bent het parfum van de rozen,… 

Caramel, snoepjes en chocola!
Ja, dat vind ik ook wel lekker…
Dank u niet voor mij, geef ze maar snel aan een andere vrouw, 
Die smelt bij iedere “ik hou van jou”, 
Ik hoor je woorden, zo zoet en zo zacht, het ene oor in en het andere uit.
Nog een woord!
Woorden en woorden en woorden
‘t is poëzie…
Woorden en woorden en woorden
Ik heb het zelf geschreven!
Woorden en woorden en woorden
Je zal het mooi vinden.
Woorden en woorden en woorden
Woorden en woorden alleen nog maar woorden, je zaait in de wind.

Dit is mijn lot: je spreken, je spreken zoals die eerste keer… 
Weer woorden, altijd maar woorden, dezelfde woorden. 
Ik wil zo graag dat je me begrijpt…
Alleen maar woorden…
Is mijn uitspraak niet goed? Goed?
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Magische woorden, tactische woorden, ze klinken fout. 
Voor jou ga ik naar de logopedist.
Ja, echt heel fout…
Voor jou, voor jou ga ik naar Oezbekistan!
Als je begint, kan niks je stoppen.  Wist je maar hoe ik verlang 
naar een beetje rust… 
Rust? Maar jij bent de enige muziek die de sterren doet dansen op 
de duinen.

Caramel, snoepjes, en chocola
Wacht, wat bedoel je?
Dank u niet voor mij, geef ze maar snel aan een andere vrouw,
die geen leven heeft zonder jou. Ik hoor je woorden zo zoet en 
zo zacht, het ene oor in en het andere uit.

Nog één woord! 
Woorden en woorden en woorden
Nu zijn ze met twee?!
Woorden en woorden en woorden
Ik heb teveel gedronken…
Woorden en woorden en woorden
Woorden en woorden en woorden en woorden, woorden 
alleen nog maar woorden, je zaait in de wind

Als je nog niet bestond, ik zou je uitvinden…
Woorden en woorden en woorden
Wat is ze mooi…
Woorden en woorden en woorden
Wat is ze mooi…
Woorden en woorden en woorden
Wat ben je mooi…
Woorden en woorden en woorden
Woorden en woorden alleen nog maar woorden

je zaait in de wind
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1. Wat is juist? Zet een kruisje bij het juiste antwoord:

O De man en de vrouw houden van elkaar.
O De man ontmoet de vrouw voor de eerste keer.
O De vrouw voelt zich blij met de woorden van de man.
O De man spreekt graag.

2. Wat is er aan de hand tussen de man en de vrouw?

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

3. Wat wil hij? Wat doet hij (niet)?

……………………………………………………………………………………………………..
 
 4. Hoe voelt ze zich? Wat heeft zij nodig? 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

5. Wat is er aan de hand tussen de man en de vrouw? 
     Zet een kruisje bij de juiste antwoorden:
 
O De man houdt van de vrouw, maar de vrouw houdt niet van hem.
O De vrouw houdt van de man, maar de man houdt niet van haar.
O Ze houden niet meer van elkaar, het is voorbij, de tijd van dromen.
O Hij wil voor haar naar de logopedie gaan.
O Zij wil dat hij stopt met spreken.
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Taalbad tekst & muziek: Kathleen

voor mijn supersnelklasstudenten 

Dit is een lied voor een speciale klas 
En ik weet niet, als je ’r zelf niet bij was 
of je echt kan begrijpen, hoe het daar gaat
maar dit is hoe het altijd ontstaat:

Ze komen binnen, en ze spreken geen woord
Van al die zinnen, hebben ze nog nooit gehoord
Maar na 5 weken - het is bijna gestoord -
Kunnen ze spreken, daar  in Antwerpen-Noord!

in de supersnelklas- geef maar  plankgas
In de supersnelklas- wat ik daar allemaal al las
In de supersnelklas- en hoe heerlijk dat altijd al was
In de supersnelklas

Het is een taalbad,
ik dompel je onder in een taalbad,
van boven tot onder in een taalbad!
Wat is er gezonder dan een taalbad?
Al zitten er honderd in een taalbad!
Kan je nog zonder je taalbad?
Want het is een klein wonder, dat taalbad!   
Wat maakt het bijzonder?
Het is 6 uur per dag, service met een lach

In de supersnelklas - geef maar plankgas
In de supersnelklas- wat ik daar allemaal al las
In de supersnelklas- en hoe heerlijk dat altijd al was
In de supersnelklas    

Je weet niet wat je ziet - in de supersnelklas
Gelooft je ogen niet  - in de supersnelklas
Je weet niet wat je hoort!
Je hoort echt ieder woord!



17

En wat een feest, wat je leest, 
En wie schrijft, die blijft, maar nooit lang…
Want plots is het gedaan, we zijn er helemaal voor gegaan
Het is weer supermooi geweest
Dus wie houdt er het meest …

van een taalbad 
ik dompel je onder in een taalbad,
van boven tot onder in een taalbad!
Wat is er gezonder dan een taalbad?
Al zitten er honderd in een taalbad!
Kan je nog zonder je taalbad?
Want het is een klein wonder, dat taalbad!   
Wat maakt het bijzonder?
Het is 6 uur per dag, service met een lach…

In jouw supersnelklas, 
weet je nog hoe het was, in jouw supersnelklas? 
Toen alles voor jou nog nieuw was in jouw supersnelklas
Want je woonde hier nog maar pas…
En toch genas, in die supersnelklas, kilo’s verdriet. 
Want onze harten praatten, al konden onze monden dat nog niet

Dus ik hef het glas op jouw gezondheid…
Supersnelklas!

1. Hoeveel uur per dag krijg je les in een supersnelklas?
    O 3 uur per dag O 4 uur per dag
    O 5 uur per dag O 6 uur per dag

2. Hoe lang duurt een module? 
    O vijf weken  O 10 weken 
    O vijf maanden  O een jaar
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 3. Wat is er zo speciaal?

    O Je leest heel mooi Nederlands van studenten
 O Je hoort ongelofelijke woorden, zelfs in 1.2
 O Deze studenten studeren heel veel en heel snel Nederlands.
 O Onze harten begrijpen elkaar voor onze monden dat kunnen.
 O We drinken veel pintjes op elkaars gezondheid.
 O Veel studenten uit de supersnelklas zijn nieuw in België. 
 O Superman zit in de supersnelklas.
 O Het is in Antwerpen-Zuid en in de Kipdorpvest.
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Kamerplant tekst & muziek: Clouseau

Het is zes uur, ik heb mijn werk gedaan 
‘k Heb nog geen zin om al naar huis te gaan 
Daar is het leeg, een soort van niemandsland 
Er wacht op mij alleen een kamerplant 
Dus rij ik wat rond op de fiets 
Wie weet gebeurt er straks wel iets 
‘n leuke jongen op de stoep 
Die naar me kijkt wanneer ik roep: 

He, waar ga je zo alleen naartoe? 
Achterop mijn fiets is plaats genoeg 
Waarheen, gaan we, samen? 
‘k Rij met jou naar Kenia als het moet 

Wat is het leven zonder avontuur? 
Ik wil graag spanning voelen, ieder uur 
Wanneer en waar beleef ik het moment 
Dat er een jongen zich in mij herkent? 
‘k Weet zeker dat hij bestaat 
Hij moet hier ergens lopen over straat 
Ik deel met hem één gevoel 
Hij snapt meteen wat ik bedoel met 

Hé, waar ga je zo alleen naartoe? 
Achterop mijn fiets is plaats genoeg 
Waarheen, gaan we, samen? 
‘k Rij met jou naar Oezbekistan als het moet 

Hé, waar ga je zo alleen naartoe? 
Achterop mijn fiets is plaats genoeg 
Waarheen, gaan we, samen? 
‘k Rij met jou de wereld rond als het moet 
…en het moet! 
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Ik leef tekst: Kathleen & Katrien/ muziek: Galt MacDermot

Ik heb geen fiets,   ik heb geen tijd
Ik heb geen school,   ik heb geen plan
Ik heb geen trui,    ‘k heb geen parfum
Ik heb geen taal,   ik heb geen bad 
Ik heb geen tuin

Ik heb geen vader,   ik heb geen kind
Ik heb geen verwarming,  ik heb geen diploma
Ik heb geen lief,    ‘k heb geen parkeerplaats
Ik heb geen ticket,   ik heb geen regering
Ik heb geen land

Maar wat heb ik dan? Waarom leef ik dan?
Ja wat heb ik dan, dat niemand van me afpakken kan?

‘k heb m’n hoofd  ‘k heb m’n ogen
‘k heb m’n haar   ‘k heb m’n oren
‘k heb m’n wangen  ‘k heb m’n neus
Ik heb m’n mond   ik heb mijn lach

‘k heb m’n keel   ‘k heb m’n handen
‘k heb m’n kin   ‘k heb m’n tanden
‘k heb m’n hart   ‘k heb m’n ziel
Ik heb m’n buik     ik heb mijn rug

‘k heb m’n armen  ‘k heb m’n benen
‘k heb m’n vingers  ‘k heb m’n tenen
‘k heb m’n knieën   ‘k heb m’n genen
Ik heb m’n voeten  ik heb mijn bloed

… en ik heb hoofdpijn en tandpijn en ik slaap te weinig zoals jij!
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‘k heb m’n hoofd  ‘k heb m’n ogen
‘k heb m’n haar   ‘k heb m’n oren
‘k heb m’n wangen  ‘k heb m’n neus
Ik heb m’n mond   ik heb mijn lach

‘k heb m’n keel   ‘k heb m’n handen
‘k heb m’n kin   ‘k heb m’n tanden
‘k heb m’n hart   ‘k heb m’n ziel
Ik heb m’n buik     ik heb mijn rug

‘k heb m’n armen  ‘k heb m’n benen
‘k heb m’n vingers  ‘k heb m’n tenen
‘k heb m’n knieën   ‘k heb m’n genen
Ik heb m’n voeten  ik heb mijn bloed

… en ik heb hoofdpijn en tandpijn en ik slaap te weinig zoals jij!

En ik leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeef!
Dit is m’n leven!  Het is van mij!
Dit is m’n leven!  Ik blijf erbij!
En ik leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeef!

Welkom op de aerobicsles vandaag!
 
Ga achter je stoel staan en luister naar het lied. 
Zet de radio luid voor extra motivatie! 
Als je een deel van je lichaam hoort, leg je hand er dan op, 
of hef je been/arm/voet op, met veel energie! Veel dansplezier! 
Als je dat 10 keer doet, kan je Nederlands spreken bij de dokter: 
Mijn voet doet pijn! Mijn keel doet pijn! Ik heb hoofdpijn en tandpijn en 
ik slaap te weinig (zoals jij?)! Veel succes!
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Minder en minder tekst: Kathleen / muziek: Melissa Horn 

voor Bart

Ik loop langzaam door de winter,   
altijd voorbereid op storm
Ik kan denken tot mijn hoofd kapot gaat, 
tot mijn hart je helemaal loslaat

En nu ben ik je verloren,
maar ik heb mezelf terug
Ik wil een tijdje niks meer van je horen,
zo maak ik van die olifant een mug  
 
En ik mis je minder en minder 
Er komen dingen tussen, en dat is goed
Ik mis je, minder en minder, 
op een dag smaakt zo’n koek weer zoet

Ik kan uren vragen vuren, 
teveel bomen in het bos  
Naar de muren blijven turen 
want het laat me nog niet los

Zeg niet dat je’t weet, 
als je zo snel vergeet, 
dat je heel veel van me houdt
Zeg niet dat je’t weet,
 als je zo snel vergeet, 
dat ze peper is en jij zout… 

Zeg dat je het niet weet, 
en ik beloof je ik vergeet 
hoe’n pijn het deed…
Zeg gewoon dat je ’t niet weet, 
en geloof me ik vergeet 
alles  wat je deed
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En ik mis je minder en minder 
Er komen dingen tussen, en dat is goed
Ik mis je, minder en minder, 
op een dag smaakt zo’n koek weer zoet

Ik heb geen hart te huur, 
maak me’t leven toch niet zuur! 
als je het niet weet
Ik heb geen kop te koop, 
gooi m’n hoofd niet overhoop! 
als je het niet weet

Ik poets m’n tanden witter,       
en ik ben niet bitter, 
kijk ik lach er alvast mee
Zal de tijd dan komen, 
kan ik daarvan dromen, 
dat we vrienden zijn wij twee?    

En ik mis je minder en minder 
Er komen dingen tussen, en dat is goed
Ik mis je, minder en minder, 
op een dag smaakt zo’n koek weer zoet

1. Welke smaken vind je terug in de tekst? Omcirkel.

 zoet  zout flauw     zuur   pikant    bitter

2. Welke uitdrukkingen vind je terug in het lied en wat betekenen ze? Verbind:

Van een mug een olifant maken

Een boompje opzetten over … 

Ik heb een boontje voor jou      

Door de bomen het bos niet meer zien

Hij gedraagt zich als een olifant in 
een porseleinkast   

Van iets kleins, iets groots maken: veel 
stress voelen van een klein probleem
Alleen naar details kijken en daardoor 
de hele situatie niet goed begrijpen.
Hij is niet voorzichtig met iets,
fragiels en belangrijks
Lange tijd spreken over een favoriet 
thema
Ik vind jou heel leuk, ik ben een 
beetje verliefd op jou
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De Letterpicknick tekst en muziek: Katrien

Ik ben maar pas wakker en kijk waar ik sta:
Bij de bakker voor bosbessenvla
Ik breng ook een bruin boerenbrood met me mee
Berlijnse bollen en bananencake
Wel bedankt bakker hier op de hoek
Voor de beste Belgische boterkoek

Voor de B-picknick op het Krugerplein
En jij en ik, meer moet dat niet zijn
Voor de B-picknick op het Krugerplein
En jij en ik, meer moet dat niet zijn

Ik wil nog wat koffie en kruiden kopen
De kraampjes van de markt die zijn zondag open
Ik koop een kilo kiwi’s en kies deze kaas
Komkommers en kersen en 2 kroppen sla
Komijn, koriander, kamille, kaneel
En kokosmelk… dat kost niet zo veel!

Voor de K-picknick op het Krugerplein
En jij en ik, meer moet dat niet zijn
Voor de K-picknick op het Krugerplein
En jij en ik, meer moet dat niet zijn

Ik ga langs de winkel voor de letter G
Dat is best gemakkelijk, dat valt heel goed mee
Grijze garnalen en wat had je gewild
Gamba’s gebakken, gekookt of gegrild
Guacamole en gazpachosoep
Gemberkoekjes voor de hele groep
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Voor de G-picknick op het Krugerplein
En jij en ik, meer moet dat niet zijn
Voor de G-picknick op het Krugerplein
En jij en ik, meer moet dat niet zijn

Wat ik nog mis is iets multicultureel:
Een markt met meloenen, maïs en makreel
Met Marokkaanse muntthee en marshmallows
Mini-loempia’s, malse mango’s 
Mozarella en mascarpone
Macaroni en minestrone

Voor de M-picknick op het Krugerplein
En jij en ik, meer moet dat niet zijn
Voor de M-picknick op het Krugerplein
En jij en ik, meer moet dat niet zijn

Dan is er nog plaats voor de letter P!
Pompoen, pompelmoes, paté en puree 
Pasta en pesto en paella
Peper, popcorn, pita en pizza
Pijnboompitten, pistachenoot, pinda’s
Perzik, peren en paprika’s

Voor de P-picknick op het Krugerplein
En jij en ik, meer moet dat niet zijn
Voor de P-picknick op het Krugerplein
En jij en ik, meer moet dat niet zijn

En jij en ik, meer moet dat niet zijn
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1. Wat vind jij de lekkerste picknick van het lied?

 O de B-picknick
 O de K- picknick
 O de G-picknick
 O de M-picknick
 O de P-picknick!

2. Wat eet jij graag? Waar hou jij niet van?

 Ik eet graag………………………………………………………………………… .
 Ik vind  ………………………………………….… heel lekker!
 Ik hou absoluut niet van ………………………………………………. .

3. Maak nu zelf een zesde strofe: Kies een letter van het alfabet 
 en zoek lekkere dingen voor jouw picknick!
 Mail jullie strofe naar degroenten@yahoo.com en wie weet, komt  
 jullie tekst op het volgende concert! In ieder geval kan je alvast met  
 je klas een letterpicknick organiseren! 
 Wij hebben dat dikwijls gedaan en het is elke keer heel leuk geweest,  
 en grappig  om alle producten met dezelfde letter te zien, en lekker  
 dat dat was!
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Leer een beetje Nederlands tekst: Wim/muziek: John Hiatt

voor mama Monique

Als je niet meer weet, is je leraar nu Wim of Hans,
’t is niet belangrijk hoe hij heet. Maar leer een beetje Nederlands.
Als het weer eens regent, en je paraplu is tweedehands, 
Kom dan snel naar LBC (of Sité!) en leer een beetje Nederlands.

Leer een beetje Nederlands! 

Als je naar d’ Ardennen gaat, leer dan snel een beetje Frans.
Maar hier schat, heel dicht bij mij, hier leer je een beetje Nederlands!
Zijn je kinderen weer zo stout? 
Zit je man bij de Taliban?
Ik hou van jou , ‘k hou heel veel van jou, 
maar leer een beetje Nederlands.

Leer een beetje Nederlands! 

Of je nu Russisch bent, of een Congolees, of misschien wel een Chinees,
Wees niet bang, maar leer een beetje Nederlands
Zie je, de deur, de deur is op slot, en de sleutel is kapot,
Dus wat je ook doet, leer een beetje Nederlands

Welkom in Vlaanderen, welkom in Vlaanderen
Je wil wel een job maar leer een beetje Nederlands
hey hey kom terug naar de klas en leer een beetje Nederlands!
Hey Ahmed!  De les is nog niet gedaan he! 
Kom maar terug, kom! Nederlands!

Leer een beetje Nederlands!
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Ik weet dat je gaat tekst & muziek: Katrien

Ik weet dat je gaat, maar nu zijn we hier
Samen, met al onze vragen
Ik weet dat je gaat, maar kom nu maar hier
We laten het antwoord voor later

Nu… jouw blik doet me blijven
Nu… muziek die doet drijven
Nu… zeilen we weg
En nu… er hoeft niets gezegd
Nu… een kus en ik smelt 
En nu …is alles wat telt  

Ik weet dat je gaat, maar zelfs nu ik dat weet
Dit moment doet me dat weer vergeten
Ik weet dat je gaat, maar je arm om me heen
Zegt me, ik kom je weer tegen

Nu… een duik in verhalen
Nu…een film in twee talen
Nu… zeg ik jouw naam
Weet jij waar we naartoe gaan
Is er een weg die jij ziet
Want nu… weet ik het niet

Ik weet dat je gaat, maar nu zijn we hier
Samen met al die vragen

Ik weet dat je gaat, maar kom nu maar hier
We laten het antwoord voor later
Ik weet dat je gaat en zelfs nu ik dat weet
Dit moment doet me dat weer vergeten
Ik weet dat je gaat, maar je arm om me heen
Zegt me, ik kom je weer tegen
Ik weet dat je gaat maar je hand op m’n rug

Vertelt me ik zie je weer terug.
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1.Waarover gaat  dit lied, denk je?

………………………………………………………………………………………………….

2. Wat doen ze?

………………………………………………………………………………………………….

3. Hoe voelen ze zich?

………………………………………………………………………………………………….

4. Wat missen ze?

………………………………………………………………………………………………….

5. Hoe voel jij je als je dit lied hoort?

………………………………………………………………………………………………….

6. Begrijp jij deze situatie? Is dit iets nieuws voor jou?

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….
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De Vriendelijke Groenten hebben een boontje voor:

Hilde Van den Bossche van SJI Herentals 
(opnamestudio Burchtstraat voor altijd !)
Claire Koreman en iedereen van de werkgroep taalpromotie 
in het Huis van het Nederlands Antwerpen!
Mireille Vannuffelen en Petra Hendrickx, het swingende Sitékoortje op 
‘Leer Nederlands’
Mac Van Reybroeck van SCVO Sité  
Marieke Bakkes, trompRettiste van het eerste uur, cyclopenmaakster 
en vriendschapwaakster
Dorien Bruning, de swingende Zevenbergse saxofoniste
Filip Mariën, gitarist, mix- en masteraar van ‘Leer Nederlands’
Gersom Brussaard van de cel Communicatie en Marketing van Volwas-
senenonderwijs Antwerpen 
Stijn Van Bouwel van Cultuurantenne district Borgerhout
Dennis Spillemaeckers vliegende piloot en grafisch vormgever

Alle studenten die in onze liedjes en videoclipjes zijn beland: 

Linda, Nele, Ahmed, Costy, Abdelwahab, Narissa, Sorab, Moisés, 
Victor Manuel, Dritan, Nurdane, George, Marina, Mihaela, Zainab, Di-
ana, Olena, Joanna, Galina, Hussein, Samuel, Karuna, Ricardo, Sibel, 
Andrea en zoveel meer…, 
nog één keer: “Leer Nederlands! om hier thuis te komen, om vooruit 
te komen, om te gaan voor je dromen!”

De Vriendelijke Groenten maken er samen een soepje van:

Katrien Bruers is onze fronsvrouw op ukelele, gitaar en zang.
Kathleen De Laet doet wat met gitaar, kikker en stem en roert het 
soepje bij elkaar. 
Wim D’hulster zingt, rockt op de gitaar en speelt de pannen van 
het dak op mondharmonica .
Ruben Van Loon ging uit datzelfde dak op solo- en slaggitaar, mixte en 
masterde de hele zaak tot hij er duizelig van werd.
Bart Koekoeckx is onze oogappel op basgitaar, kikkerprins 
van dienst en drummend op een stoel.

zoek ons op facebook!
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1.  Dank u sigaret
2.  Nieuwe lucht 
3.  Leer Nederlands 
4.  Facebookblues
5.  Woorden
6.  Taalbad
7.  Kamerplant
8.  Ik leef
9.  Minder en minder 
10.  De Letterpicknick 
11.  Leer een beetje Nederlands
12.  Ik weet dat je gaat

Met vriendelijke groenten!

www.scvo-site.be


