
Als het feest is! 

- voorspel -  (dwarsfluit) 

1. Als het feest is, zwaai ik met mijn armen in de lucht 

Als het feest is, zwaai ik naar jou 

Met mijn armen zwaai ik zo hard als ik maar kan 

Omdat ik van een feestje hou! 

-  tussenspel - 

2. Als het feest is, stamp ik met mijn voeten op de grond 

Als het feest is, stamp ik met jou 

Met mijn voeten stamp ik zo hard als ik maar kan 

Omdat ik van een feestje hou! 

- tussenspel - 

3. Als het feest is, klap ik met mijn handen op elkaar 

Als het feest is, klap ik met jou 

Met mijn handen klap ik zo hard als ik maar kan 

Omdat ik van een feestje hou! 

- tussenspel - 

4. Als het feest is, wil ik even dansen in de kring 

Als het feest is, dans ik met jou 

Als het feest is, dans ik zo hard als ik maar kan 

Omdat ik van een feestje hou! 

- naspel - 

 

 

 

 



We moeten zachtjes lopen  

Tekst en muziek: Leo Aussums 

Couplet 1 

We moeten zachtjes lopen 

M’n broertje ligt in bed 

Zachtjes rondgeslopen, 

Want hij ligt er nog maar net 

Iedereen heeft sloffen aan 

Niemand maakt geluid 

Want als mijn broertje wakker wordt, 

Dan krijst en schreeuwt ie ’t uit: 

Refrein: 

Wa wa, wat een herrie hier 

Kan ik nou nooit eens slapen? 

Doe één keer zacht voor mijn plezier 

En stop met dat geklier! (2x) 

Couplet 2 

We moeten zachtjes lopen 

M’n vader ligt in bed 

Zachtjes rondgeslopen, 

Want hij ligt er nog maar net 

Iedereen heeft sloffen aan 

Niemand maakt geluid 

Want als mijn vader wakker wordt, 

Dan buldert ie ’t uit: 

Refrein: 

Wa wa, wat een herrie hier 

Kan ik nou nooit eens slapen? 

Doe één keer zacht voor mijn plezier 

En stop met dat geklier! (2x)      

 



Niet zo langzaam, loop eens door 

Tekst en muziek: L. Aussums & A.Rooyakkers 

Niet zo langzaam, loop eens door 

Dit gaat veel te langzaam hoor! 

Geen getreuzel, niet zo traag, 

Nog een beetje sneller graag. 

Geen getreuzel, niet zo traag, 

Nog een beetje sneller graag. 

 

 

(aantal keer hele lied herhalen) 

(langzaam beginnen en steeds een beetje sneller zingen!) 

 


