What's wrong with the world, mama
People livin' like they ain't got no mamas
I think the whole world addicted to the drama
Only attracted to things that'll bring you trauma
Overseas, yeah, we try to stop terrorism
But we still got terrorists here livin'
In the USA, the big CIA
The Bloods and The Crips and the KKK
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But if you only have love for your own race
Then you only leave space to discriminate
And to discriminate only generates hate
And when you hate then you're bound to get
irate, yeah

Black Eyed Peas Medley

Madness is what you demonstrate
And that's exactly how anger works and operates
Man, you gotta have love just to set it straight
Take control of your mind and meditate
Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all

I gotta feeling that tonight's gonna be a good
night
That tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good, good night
A feeling that tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good, good night

People killin', people dyin'
Children hurt and you hear them cryin'
Can you practice what you preach?
Or would you turn the other cheek?

A feeling, woohoo, that tonight's gonna be a good
night
That tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good, good night

Father, Father, Father help us
Send some guidance from above
'Cause people got me, got me questionin'
Where is the love (Love)

A feeling, woohoo, that tonight's gonna be a good
night
That tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good, good night

Where is the love (The love)
Where is the love (The love)
Where is the love, the love, the love

Tonight's the night, let's live it up
I got my money, let's spend it up
Go out and smash it like oh my God
Jump off that sofa, let's get, get off

It just ain't the same, old ways have changed
New days are strange, is the world insane?
If love and peace are so strong
Why are there pieces of love that don't belong?

I know that we'll have a ball
If we get down and go out and just lose it all
I feel stressed out, I wanna let it go
Let's go way out spaced out and losing all control

Nations droppin' bombs
Chemical gasses fillin' lungs of little ones
With ongoin' sufferin' as the youth die young
So ask yourself is the lovin' really gone

Fill up my cup, Mazel Tov
Look at her dancing, just take it off
Let's paint the town, we'll shut it down
Let's burn the roof, and then we'll do it again

So I could ask myself really what is goin' wrong
In this world that we livin' in people keep on
givin' in
Makin' wrong decisions, only visions of them dividends
Not respectin' each other, deny thy brother
A war is goin' on but the reason's undercover

Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it
And do it and do it, let's live it up
And do it and do it and do it, do it, do it
Let's do it, let's do it, let's do it
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Ik heb genoeg van al je makken
Je moet gewoon je spullen pakken
nee
ik leef niet meer voor jou

The truth is kept secret, it's swept under the rug
If you never know truth then you never know love
Where's the love, y'all, come on (I don't know)
Where's the truth, y'all, come on (I don't know)
Where's the love, y'all

`T is voorbij
Ja voorbij
Voor jou
Voor mij
`T is voorbij

People killin', people dyin'
Children hurt and you hear them cryin'
Can you practice what you preach?
Or would you turn the other cheek?

Leon Kamerheere – D’Oostendsche Meisjes

Father, Father, Father help us
Send some guidance from above
'Cause people got me, got me questionin'
Where is the love (Love)

Ik heb er een lied te zingen,
Dat staat al lang in mijn gedacht,
In mijn gedacht,
Over heel aangename dingen:
Wees dus een ogenblik aandacht.
Over de meisjes van Oostende
Die ik zo lief en minn’lijk vind
Ze zijn de wereld rond bekend,
De meisjes van de stad Oostend.

Marco Borsato - Ik Leef Niet Meer Voor Jou
Ik leef niet meer voor jou
Voorbij zijn alle jaren
Waarin ik heb geloofd
Dat wij gelukkig waren
En nu het leven weer van mij is
Mijn hart sinds lange tijd weer vrij is
Ben ik zo blij dat het voorbij is, oh oh
Ik leef niet meer voor jou
Je hoeft niet te proberen
Om hier te blijven staan
En mij te domineren
Ik heb teveel moeten verduren
Ik heb genoeg van al jouw kuren
Dus is het tijd je weg te sturen

Refrein:
‘ Kan der ik niet langer meer van zwijgen
D’ Oostendse meisjes staan mij aan,
Ze staan mij aan.
Mochte ik zo eentje kunnen krijgen,
Ik zou er mee in ’t huuw’lijk gaan.
D’ Oostendse meisjes zijn zo lief en net,
‘k Heb er zo dikwijls mijn gedachten op gezet,
Ze zijn de wereld rond bekend,
De schone meisjes van de stad Oostend.

Ik leef niet meer voor jou
Ik leef niet meer voor jou
Voorbij zijn alle nachten
Dat ik hier heel alleen
Op jou heb zitten wachten
Je hebt me keihard voorgelogen
Besodemieterd en bedrogen
Dus droog de tranen in je ogen
Ik leef niet meer voor jou

Als wij door de Kapellestraat passeren,
’s Noens als wij komen van ons werk,
Ja van ons werk,
Trekken ze oogjes naar de heren,
Dat heb ik zo dikwijls opgemerkt.
Me hunder rok in under handen
En een heel weinig opgezet
Ik voel er mijn jong hert ontbranden
Als ‘k hen bezie van kop tot aan de teen.

wooooooh
Je hebt me keihard voorgelogen
Besodemieterd en bedrogen
Dus droog de tranen in je ogen
Ik leef niet meer voor jou

Refrein
Wilt ge van de frisse lucht genieten,
Ga naar het park van Leopold,
Van Leopold.
‘k Zg je op voorhand: ge moet niet verschieten
Want al de bankjes zitten vol.
Met die Oostendse visserinnen,
Ze leuren wel met platjes rond
Ze vrijen en ze beminnen
Maar doen aan niemand geen affront.

Dus donder nou maar op
Ik kan er niet meer tegen
En als je weg wilt gaan
Is dat alleen een zegen
Te vaak heb jij mij laten zakken
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Die visscher van mien
‘k hen hem nooit me gezien
J’is gebleven met man en met muus
J’is vertrokken no zee
En z’n schip brak in twee
Op e klippe zo verre van huus.
‘k hen veel hertzeer gevoeld,
j’is zelfs nooit angespoeld,
J’is gestolen voer oltied van mien.
Ja die visscher van mien
Hen’k zo geren gezien,
Ach ’t is woar: veel te geren misschien

Refrein
De zondags in ’t Konijntje, bij Swansels,
Daar op de hoek van de vissemarkt,
De vissemarkt,
Daar ziet ge ze zwieren en zwaaien
En leev’ de leute, weg de smart.
En ’s and’rendaags zijn ze weer aan’t leuren,
Dat is curieus om ’t horen en zien.
En ze roepen zonderen treuren:
“Moe’n der geen vassche platjes zien?”
Refrein

K3/Bart Peeters – Tele-Romeo

Lestmaal ging ik gaan promeneren
Langs de vuurtoren bij het strand
Ja bij het strand.
Niet verre van d’ estacade
Zag ik een meisje heel charmant.
Ik vroeg haar of ze wilde vrijen,
Ze zei: “Ik ben nog veel te jong,
En ik trouw er met een bootjessjouwer
En wel wat is dat nu met jou?”

Liefde op het eerste gehoor
Alle stoppen slaan plots door
Ook al weet ik niks van jou
Denk dat ik van je hou
Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo
Waar ben je dan? Waarom verlang ik zo
Om dicht bij jou te zijn, hallo, hallo
M’n Tele-Romeo

Refrein

Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo
Waar ben je dan? Waarom verlang ik zo
Om dicht bij jou te zijn, hallo, hallo
M’n Tele-Romeo

Lucy Monti – Die Visscher Van Mien
Die visscher van mien
Hen’k zo geren gezien
J’he m’n leven voer oltied gemakt
Ja die visscher van mien
J’het ook veel ofgezien
Met z’n schip, met de zee en met mien
J’he ze vel geriskeerd
En ’t orkaan getrotseerd
J’he gevochten op leven en dood
J’he de zeewolf gezien,
J’he veel zeer moeten lien
Voer ’n klein bitje smeer op ze brood

Leg die hoorn niet neer
Zeg niet, dat nummer is verkeerd
Want ik hoor je lieve stem
En ik weet dat jij het bent
Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo
Waar ben je dan? Waarom verlang ik zo
Om dicht bij jou te zijn, hallo, hallo
M’n Tele-Romeo
Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo
Waar ben je dan? Waarom verlang ik zo
Om dicht bij jou te zijn, hallo, hallo
M’n Tele-Romeo

Die visscher van mien
Ha, damoesje ke zien
’t Was reuze, een vint lik een boom
Ja, ie was ’t visje weerd
En j’ha macht lik een peerd
Je kost sjouwen, da was mor een droom
Kwaamt’n een dag aan wol
Gingt’n goed an de rol
En je zoop toe e stik in de nacht.
Mor ol ging ’t en z’n gang
‘k hen olleene pertang
heel olleene op m’n visscher gewacht

M’n Tele-Romeo
M’n Tele-Romeo
M’n Tele-Romeo
M’n Tele-Romeo
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Take my hand, stop
Put Van The Man on the jukebox
And then we start to dance
And now I'm singing like

Shape Of La Human Shape Of La Human Vida
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind
Thinking I can see through this and see what's behind
Got no way to prove it so maybe I'm blind

Girl, you know I want your love
Your love was handmade for somebody like me
Come on now, follow my lead
I may be crazy, don't mind me
Say, boy, let's not talk too much
Grab on my waist and put that body on me
Come on now, follow my lead
Come, come on now, follow my lead

But I'm only human after all, I'm only human after
all
Don't put your blame on me
Take a look in the mirror and what do you see
Do you see it clearer or are you deceived in what
you believe

I'm in love with the shape of you
We push and pull like a magnet do
Although my heart is falling too
I'm in love with your body
And last night you were in my room
And now my bedsheets smell like you
Every day discovering something brand new
I'm in love with your body
Oh I oh I oh I oh I
I'm in love with your body
Oh I oh I oh I oh I
I'm in love with your body
Oh I oh I oh I oh I
I'm in love with your body
Every day discovering something brand new
I'm in love with the shape of you

Cos I'm only human after all, you're only human
after all
Don't put the blame on me
Don't put your blame on me
Some people got the real problems
Some people out of luck
Some people think I can solve them
Lord heavens above
I'm only human after all, I'm only human after all
Don't put the blame on me
Don't put the blame on me
Don't ask my opinion, don't ask me to lie
Then beg for forgiveness for making you cry, making you cry

Come on, be my baby, come on
Come on, be my baby, come on
Come on, be my baby, come on
Come on, be my baby, come on
Come on, be my baby, come on
Come on, be my baby, come on
Come on, be my baby, come on
Come on, be my baby, come on

Cos I'm only human after all, I'm only human after
all
Don't put your blame on me, don't put the blame
on me
Some people got the real problems
Some people out of luck
Some people think I can solve them
Lord heavens above
I'm only human after all, I'm only human after all
Don't put the blame on me
Don't put the blame on me
I'm only human I make mistakes
I'm only human that's all it takes to put the blame
on me
Don't put your blame on me

Every day discovering something brand new
I'm in love with the shape of you
I used to rule the world
Seas would rise when I gave the word
Now in the morning I sleep alone
Sweep the streets I used to own

The club isn't the best place to find a lover
So the bar is where I go
Me and my friends at the table doing shots
Drinking faster and then we talk slow
Come over and start up a conversation with just
me
And trust me I'll give it a chance now

I used to roll the dice
Feel the fear in my enemies' eyes
Listen as the crowd would sing
"Now the old king is dead, long live the king!"
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Johnny B. Goode!

One minute I held the key
Next the walls were closed on me
And I discovered that my castle stands
Upon pillars of salt, and pillars of sand

Well I guess it would be nice
If I could touch your body
I know not everybody
Has got a body like you, uhh

I hear Jerusalem bells a'ringing
Roman cavalry choirs are singing
Be my mirror, my sword and shield
My missionaries in a foreign field
For some reason I can't explain
Once you'd gone it was never
Never an honest word
That was when I ruled the world

But I've got to think twice
Before I give my heart away
And I know all the games you play
Because I play them too
Oh but I
Need some time off from that emotion
Time to pick my heart up off the floor
Oh when that love comes down
Without devotion
Well it takes a strong man, baby
But I'm showing you the door

Oooh ooooh oooh ooooh…

In Memoriam Medley 2016-2017
Deep down in Louisiana close to New Orleans
Way back up in the woods among the evergreens
There stood a log cabin made of earth and wood
Where lived a country boy named Johnny B.
Goode
Who never ever learned to read or write so well
But he could play a guitar just like a-ringing a bell

'Cause I gotta have faith
I gotta faith
Because I gotta to have faith faith
I gotta to have faith, faith, faith
Baby
I know you're asking me to stay
Say please, please, please, don't go away
You say I'm giving you the blues
Maybe
You mean every word you say
Can't help but think of yesterday
And another who tied me down to lover boy
rules

Go go
Go Johnny go!
Go
Go Johnny go!
Go
Go Johnny go!
Go
Go Johnny go!
Go
Johnny B. Goode!

Before this river
Becomes an ocean
Before you throw my heart back on the floor
Oh baby I reconsider
My foolish notion
Well I need someone to hold me
But I wait for something more

He used to carry his guitar in a gunny sack
Go sit beneath the tree by the railroad track
Oh, the engineer would see him sittin' in the
shade
Strummin' with the rhythm that the drivers made
The people passing by, they would stop and say
"Oh my, but that little country boy could play"

Yes I've gotta have faith
Unh I gotta faith
Because I gotta to have faith, faith, faith
I gotta to have faith, faith, faith

Go go
Go Johnny go!
Go
Go Johnny go!
Go
Go Johnny go!
Go
Go Johnny go!
Go

Now, I've heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
It goes like this, the fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing hallelujah
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En zelfs de paster ‘et in de mot. Zegt we kunnen
nog van eur schoonheid leren
De bisschop zegt ’t is ’t werk van God. Buigt zijn
kletsekop en buigt nog meer, nog mo ‘ne kèèr,
danke menèèr.

Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah

Zè zie soms
Geheimen woar dak liever niets van weet
Ze zweeft zie soms
En droomt totdat ze mien totaal vergeet

Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew ya
She tied you to a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the hallelujah

En zelfs de leiders van uus land zoen veel liever
in m’n schoenen stoan
Ja de premier vraagt mien eur hand en biedt
sleutels van de wetstraat aan. Maar ik peizen
der nie an. Trap het toch an, man.

Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah

Daar goat ze (2x)

Lucy Medley

My blood runs cold
My memory has just been sold
My angel is the centerfold
Angel is the centerfold

Bie us an ‘t zeetje
Is er veel plezier
We drinken zo geeren
A schumend pintje bier

My blood runs cold
My memory has just been sold
Angel is the centerfold

Gif us mor e volsje
Bie ‘t accordeon
Of soms ook een frotter
Of e charleston

Lalala…

Hier kan je nog zingen
Van de wind en de zee
En op ieder kateie
Is ‘t er plekke voe twee

Clouseau/Het Zesde Metaal – Daar Gaat Ze
Daar goat ze
Veel schonder dan dak ik ooit hên verdiend
Daar stoa ze
Gracieuzer enk nog noois etwien gezien
Soms roast ze
Beinst da ze slapend met mien kussen speelt
Ik loater
Met eur ek mien nog nooit een nacht verveeld

Bie us an ‘t zeetje
Vliegt de tijd voorbie
Want hier an het zeetje
Zien we der geeren bie

En zelfs d’oarmes van de wet knikken vriendelijk
als ze ’t rood negeert
De blinden horen ’t an euren tret, droaien ’t hoofd
mee als ze doar passeerd, ongeneerd

Je doet da met e wup, met hier en doar e ruk
Je springt op goed geluk gelik e joenge geitebuk
Pakt mekander vast, makt dat da goed past
Lost ton weer eki, want anders lukt je dat nie mi!

Ach, ‘k weet wel
Stief lange bluven doe ze nie bie mien
Ach, ‘k weet wel
‘Lik mien zien der minstens een stuk of drie
Zè zie soms
Geheimen woar dak liever niets van weet
Ze zweeft zie soms
En droomt totdat ze mien totaal vergeet

Droaien in e roendje
lik e zottekoentje
Dat is de hukkelbuk!

Kom en gif mo van katoen, Hey Hey!
Je moet zo serieus nie doen, Hey Hey!
Dans de zeule van je schoenen, Hey Hey!

Bluuf nie zitten an de kant, Hey Hey!
Pakt je charel bie z'n handen, Hey Hey!
Da's e dansje no je'n hand, Hey Hey!
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op de vielo gift ze goaze
't Is gedoan met de dikke madam.

Je danst wa dichter bie, Je loat da do ni bie
Je telt van 1,2,3 en ja ton zit j'al op z'n knie.
Zie je etwoaschen kluts, bluuft ter platse rust
Kom je der weer in, ton wordt da weer e goe begin.

'k En eten nooit gin stuutjes mi
gin toart of pistolee
en nooit patatafruutjes mi
of vette fricassé
Voe mien gin smoet of pastekop
gin bloeling mit andjoen
gin zwienemutse in de pot
of paling in het groen.

Doet ton weer e roendje,
lik e zottekoentje
Dat is de hukkelbuk!
Kom en gif mo van katoen, Hey Hey!
Je moet zo serieus nie doen, Hey Hey!
Dans de zeule van je schoenen, Hey Hey!

Refrein

Je doet da met e wup, met hier en doar e ruk
Je springt op goed geluk gelik e joenge geitebuk
Pakt mekander vast, makt dat da goed past
Lost ton weer eki, want anders lukt je dat nie mi!

Luc Steeno/Benny Neyman –
Hij Speelde Accordeon/Een Vrijgezel
Ons weekendhotel lag discreet,
verscholen in duinen aan zee
De tijd vloog er te vlug voorbij,
als god in Frankrijk leefden wij
We kwamen slechts in half pension,
maar zo verwend door la patronne
We kregen het ontbijt op bed,
en ‘savonds was er bal musette
Want de patron,
ja de patron

Droaien in e roendje
lik e zottekoentje
Dat is de hukkelbuk!
Refrein:
Jaja m'n vintje komt naar uus
jis weer voor 7 dagen tuus
tis verse liefde voor us twee
nu spuugten van de zee
salut, toe te noaste ki

Hij speelde accordeon,
heel alleen voor ons twee
Hij speelde accordeon,
en we draaiden maar mee
Hij speelde accordeon,
heel alleen voor ons twee
De muziek en de wijn,
een bedwelmend festijn
en we draaiden maar mee

Jaja m'n vintje komt naar uus
je komt weer bie ze vrouwtje tuus
z'n beste zetel staat al kloar
en ken al krullen in m'n hoar
Z'n latste reize ging no Mexico,
langs Borneo en Tantico
Met schone koarten recht no Canada
en Calcutta en Malaga.

Ons weekendhotel in die tijd
was niet duur,we waren niet rijk
maar luxe verlangde ik niet
als ik maar heel dicht bij je sliep
we droomden op het stille strand
een meeuw pikte brood uit je hand
het leven leek zo ireëel
we bouwden menig luchtkasteel
en de patron,ja de patron

De lange nomvoart ist lang leven
vo me vintje van plezier.
Mo jis al veel te lange heel allène
lustig an de zwier
Refrein
Refrein:
't Is gedoan met de dikke madam
'k go je zeggen hoe dat da kwam
't Is gedoan met de dikke madam
ziet heur steppen toe an de Konterdam!
't Is gedoan met de dikke madam
z'is heur kilo's kwiet en voelt zich niet mi lam
Zè weer osem voe te bloazen

Hij speelde accordeon,
heel alleen voor ons twee
Hij speelde accordeon,
en we draaiden maar mee
Hij speelde accordeon,
heel alleen voor ons twee

7

Liefde, o liefde, waar was jij toch al die tijd

De muziek en de wijn,
een bedwelmend festijn
en we draaiden maar mee
Hij is zo zielig zo alleen,
z'n eten haalt ie uit de muur.
De eenzaamheid die drijft hem voort,
dat is vaak wat men van hem denkt.
Is niet getrouwd, heeft geen gezin,
z'n bed blijft koud, de hele nacht.
En ook z'n flat, is vast een bende,
omdat er niemand, als ie thuis komt op hem
wacht.

Oh, alles wat ze zegt
Slik ik voor zoete koek
En m'n scherpe blik
Is ook al dagen zoek
Het kan me niet schelen zolang ze maar met me
vrijt
Wel een beetje raar
32 jaar, trillend op m'n benen (op m'n benen)
Oh, als ze is verdwenen (is verdwenen)
Oelalalaalaalaa
Ze is, ze is van mij
Oelalalaalaalaa
Ah, ze is, ze is van mij
Oelalalaalaalaa
Ze is, ze is van mij
Oelalalaalaalaa

Refrein (4x)
Maar een vrijgezel die gaat pas slapen,
als ie alle sterren heeft gezien.
Als ie van zijn vrijheid heeft genoten,
als ie zegt: 't was fijn, bedankt, tot ziens!
Een vrijgezel die gaat pas slapen,
als ie al z'n zinnen heeft geblust.
Pas wanneer de vogels weer gaan zingen,
gaat ie naar huis terug.

Oelalalaalaalaa
Ze is, ze is van mij
Oelalalaalaalaa
Oh, ze is, ze is van mij
Oelalalaalaalaa
Oeh, ze is, ze is van mij
Oelalalaalaalaa
Oeh, ze is, ze is van mij
Oelalalaalaalaa
Oh, ze is, ze is van mij
Oelalalaalaalaa

Doe Maar – 32 Jaar (Sinds Een Dag Of Twee)
Sinds een dag of twee
Vlinders in m'n hoofd
Sinds een dag of twee
Aangenaam verdoofd
'k Was haast vergeten hoe 't voelt om verliefd te
zijn
Ik kijk om me heen
Door een roze bril
Veel te lang alleen
'k Stond een beetje stil
Hoe kon ik 't weten
M'n wereldje was zo klein

Ze is, ze is van mij
Oeh oh oh oh o-o-o
Ze is van mij

Michael Jackson Medley
I took my baby on a Saturday bang
Boy is that girl with you
Yes we're one and the same

't Is wel een beetje raar
32 jaar, trillend op m'n benen (op m'n benen)
Als ze is verdwenen (is verdwenen)
Oelalalaalaalaa
Ze is, ze is van mij
Oelalalaalaalaa
Ze is, ze is van mij
Oelalalaalaalaa
Oh, ze is, ze is van mij
Oelalalaalaalaa

Now I believe in miracles
And a miracle has happened tonight
But, if you're thinkin' about my baby
It don't matter if you're black or white
They print my message in the Saturday Sun
I had to tell them I ain't second to none

Mannen bij de vleet
Wachtend in een rij
't Doet me toch geen reet
Want ze kijkt naar mij

And I told about equality and it's true
Either you're wrong or you're right
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(You really turn me on)
You knock me off of my feet
(You knock me off of my feet)
My lonely days are gone
(My lonely days are gone)

But, if you're thinkin' about my baby
It don't matter if you're black or white
I'm gonna make a change
For once in my life
It's gonna feel real good
Gonna make a difference
Gonna make it right

I like the feelin' you're givin' me
Just hold me baby and I'm in ecstasy
Oh I'll be workin' from nine to five
To buy you things to keep you by my side
I never felt so in love before
Just promise baby, you'll love me forevermore
I swear I'm keepin' you satisfied
'Cause you're the one for me

As I, turn up the collar on
My favorite winter coat
This wind is blowing my mind
I see the kids in the streets
With not enough to eat
Who am I to be blind?
Pretending not to see their needs

The way you make me feel
(The way you make me feel)
You really turn me on
(You really turn me on)
You knock me off of my feet
now baby
(You knock me off of my feet)
My lonely days are gone,
(My lonely days are gone)

A summer disregard, a broken bottle top
And a one man soul
They follow each other on the wind ya' know
'Cause they got nowhere to go
That's why I want you to know
I'm starting with the man in the mirror
I'm asking him to change his ways
And no message could have been any clearer
If you want to make the world a better place
Take a look at yourself, and then make a change

They told him don't you ever come around here
Don't want to see your face, you better disappear
The fire's in their eyes and their words are really
clear
So beat it, just beat it

I'm starting with the man in the mirror
I'm asking him to change his ways
And no message could have been any clearer
If you want to make the world a better place
Take a look at yourself, and then make a change

You better run, you better do what you can
Don't want to see no blood, don't be a macho
man
You want to be tough, better do what you can
So beat it, but you want to be bad

Hey pretty baby with the high heels on
You give me fever
Like I've never, ever known
You're just a product of loveliness
I like the groove of your walk,
Your talk, your dress
I feel your fever
From miles around
I'll pick you up in my car
And we'll paint the town
Just kiss me baby
And tell me twice
That you're the one for me

Just beat it, beat it, beat it, beat it
No one wants to be defeated
Showin' how funky and strong is your fight
It doesn't matter who's wrong or right
Just beat it, beat it, beat it, beat it
No one wants to be defeated
Showin' how funky and strong is your fight
It doesn't matter who's wrong or right
Just beat it

The way you make me feel
(The way you make me feel)
You really turn me on
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Ann Christy/Michel Fugain – Zoals Een Mooi
Verhaal/Une Belle Histoire

Now I gotta cut loose
Footloose, kick off the Sunday shoes
Please, Louise, pull me off of my knees
Jack, get back, come on before we crack
Lose your blues, everybody cut footloose

C'est un beau roman, c'est une belle histoire
C'est une romance d'aujourd'hui
Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard
Elle descendait dans le midi, le midi
Ils se sont trouvés au bord du chemin
Sur l'autoroute des vacances
C'était sans doute un jour de chance
Ils avaient le ciel à portée de main
Un cadeau de la Providence
Alors pourquoi penser au lendemain?

You're playing so cool, obeying every rule
Dig a way down in your heart
You're burning yearning for some
Somebody to tell you that life ain't passing you
by
I'm trying to tell you
It will if you don't even try
You'll get by if you'd only

En zij zochten gauw een plekje in het groen
Hun verhaal begon al met een zoen
Beiden wilden alles weten van mekaar
Maar wat zij vertelden was banaal, banaal

Cut loose, footloose, kick off the Sunday shoes
Ooh-wee Marie shake it, shake it for me
Woah, Milo come on, come on let's go
Lose your blues, everybody cut footloose

Hij sprak van de zee en van 't mooie weer
Zij van gekke vakantieplannen en van heerlijke
gouden stranden
Net als kleine kinderen dansten zij vrij
Plukten bloemen en zonnestralen
Geen van beiden dacht nu nog aan de tijd, de tijd

You got to turn me around and put your
Feet on the ground, now take the hold of all
Ah ah ah ah ah
I'm turning you loose
Footloose, kick off the Sunday shoes
Please, Louise, pull me off of my knees
Jack, get back, come on before we crack
Lose your blues, everybody cut footloose
(footloose)

C'est un beau roman, c'est une belle histoire
C'est une romance d'aujourd'hui
Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard
Elle descendait dans le midi, le midi
Ils se sont quittés au bord du matin
Sur l'autoroute des vacances
C'était fini le jour de chance
Ils reprirent alors chacun leur chemin
Saluèrent la Providence
En se faisant un signe de la main

Footloose, kick off the Sunday shoes
Please, Louise, pull me off of my knees
Jack, get back, come on before we crack
Lose your blues,
Everybody cut, everybody cut
Everybody cut, everybody cut
Everybody cut, everybody cut
Everybody cut, everybody cut footloose

Het begon gewoon zoals elk mooi verhaal
Op een zomerdag, niet ver van hier
Niet ver van hier

Bazart – Goud
Eén dans, geef me één dans met de duivel
Geen kans, er is geen kans op nog twijfel

Kenny Loggins - Footloose

Oh liever snel naar de hel dan traag naar de
hemel
Oh liever snel naar de hel dan traag naar de
hemel

I've been working so hard
I'm punching my card
Eight hours for what?
Oh, tell me what I got
I've got this feeling
That time's just holding me down
I'll hit the ceiling or else
I'll tear up this town

Meevalt, als het meevalt op het einde
Oh geloof mij, elk feest duurt hier oneindig
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Ik zie goud aan de rand van de zon
Ik ben te oud om te weten waarom
Mijn trein op het foute perron
Breintrein zoekt nieuwe wagon

Oh baby there ain't no mountain high enough,
Ain't no valley low enough,
Ain't no river wide enough
To keep me from getting to you babe

Oh liever snel naar de hel dan traag naar de hemel
Oh liever snel naar de hel dan traag naar de hemel

Oh no darling
No wind, no rain
Or winters cold can stop me baby, na na baby
'Cause you are my goal
If you're ever in trouble;
I'll be there on the double
Just send for me, oh baby, ha

Nee dan liever niet voorgoed verdwijnen
Oh alles wat ooit groot was is nu kleiner
Ik zie goud aan de rand van de zon
Ik ben te oud om te weten waarom
Mijn trein op het foute perron
Breintrein zoekt nieuwe wagon

My love is alive
Way down in my heart
Although we are miles apart
If you ever need a helping hand,
I'll be there on the double
Just as fast as I can
Don't you know that there

Oh liever snel naar de hel dan traag naar de hemel
Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel
Oh liever snel naar de hel dan traag naar de hemel
Oh liever snel naar de hel dan traag naar de hemel

Ain't no mountain high enough,
Ain't no valley low enough,
Ain't no river wide enough
To keep me from getting to you babe

Trad. – Shosholoza
Shosholozah
Ku lezontabah
Stimela siphum' e South Africa

Don'tcha know that there
Ain't no mountain high enough,
Ain't no valley low enough,
Ain't no river wide enough
Ain't mountain high enough
Ain't no valley low enough

Wen' uyabalekah
Ku lezontabah
Stimela siphum' e South Africa

Marvin Gaye - Ain't No Mountain High
Enough

Lucy Loes – Mien Zeekapiting

Listen baby, ain't no mountain high,
Ain't no valley low, ain't no river wide enough baby
If you need me call me no matter where you are,
No matter how far; don't worry baby
Just call my name; I'll be there in a hurry
You don't have to worry,

Gie zie m'n zeekapiting
Gie bluf m'n zeekapiting
Al ej geen zelveren strepen op je mouwe
Al zien joe nagels oltied in de rouwe
Al ej geen klakke vul met goed
't es joen posteure die 't em doet
Gie zie m'n zeekapiting
Gie bluf m'n zeekapiting
En da goj bluven toe m'n latste sing

Oh baby there ain't no mountain high enough,
Ain't no valley low enough,
Ain't no river wide enough
To keep me from getting to you babe
Remember the day I set you free
I told you you could always count on me darling
From that day on, I made a vow,
I'll be there when you want me,
Some way, some how
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't Es al lang geleen,
Zeg wit je 't nog
Daar in de nieuwe zoale
Ze stoend er nog
Ik woaren iedre zundag
Joen keppe meer en meer
Maar 's maandags was 't weer voaren
En da dee zeer
En achter 't latste dansje
Ej me vastgepakt
Gelijk een trutse mussels
Zo stoenden we geplakt
Je keek gie in mien ogen
En 't spel begost
En dat e ton mien hertje gekost

I could make an offer you can’t refuse

Gie zie m'n zeekapiting
Gie bluf m'n zeekapiting
Al ej geen zelveren strepen op je mouwe
Al zien joe nagels oltied in de rouwe
Al ej geen klakke vul met goed
't es joen posteure die 't em doet

Get down deeper and down
Down down deeper and down
Down down deeper and down
Get down deeper and down

Gie zie m'n zeekapiting
Gie bluf m'n zeekapiting
En da goj bluven toe m'n latste sing

I want all the world to see
To see you're laughing, and you're laughing at
me
I can take it all from you
Again again again again
Again again again and deeper and down

De jaren zien gegoan
En da ging rap
De enen dag was schat,
Ton weer aan de kap
Gie meister op joen schuute
Ik boas aan mien fornuus
Gie voarde voor de kluten
Ik blave thus
Nu goj gie met pensioen
En da ga joen nie mee
Want nu zie 'k ik de schipper
En gie zie mien kadee
Moa kiek je in mien ogen
lik vroegeren tied
zo weet ik dat je me nog geiren ziet

Down down deeper and down
Down down deeper and down
Down down deeper and down
Get down deeper and down

Het Goede Doel – België
Waar kan ik heen
Ik kan niet naar Duitsland
Kan niet naar Duitsland daar zijn ze zo streng
Waar kan ik heen
Ik kan niet naar chili
Kan niet naar chili
Want daar doen ze zo eng

Gie zie m'n zeekapiting
Gie bluf m'n zeekapiting
Al ej geen zelveren strepen op je mouwe
Al zien joe nagels oltied in de rouwe
Al ej geen klakke vul met goed
't es joen posteure die 't em doet
Gie zie m'n zeekapiting
Gie bluf m'n zeekapiting
En da goj bluven toe m'n latste sing

Ik wil niet wonen in Kuweit
Want Kuweit, dat is veel te heet
En wat Amerika betreft dat land bestaat niet
echt

Status Quo Medley
Whatever you want
Whatever you like
Whatever you say
You pay your money
You take your choice
Whatever you need
Whatever you use
Whatever you win
Whatever you lose

Waar kan ik heen
Ik wil niet naar Noord-Ierland
Niet naar Noord-Ierland daar gaat alles stuk
Waar kan ik heen
Ik kan niet naar China
Ik wil niet naar China, dat is me te druk
Ik wil niet wonen in Schotland
Want Schotland dat is me nat
En de U.S.S.R. dat gaat me echt te ver

You're showing off
You're showing out
You look for trouble
Turn around, give me a shout
I take it all
You squeeze me dry
And now today
You couldn't even say goodbye

Is er leven op Pluto
Kun je dansen op de maan
Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen
kan gaan
Is er leven op Pluto
Kun je dansen op de maan
Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen
kan gaan
Waar kan ik heen
Ik kan niet naar Cuba ik wil niet naar Cuba, dat is

I could take you home
On the midnight train again
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me te zoet
Waar kan ik heen
Ik kan niet naar polen ik wil niet naar polen daar
gaat het te goed
Ik wil niet wonen in Lapland want Lapland, dat is
me te koud
En ik wil weg uit Nederland want hier krijg ik het
benauwd

Een visscher hè gin huus
Het zèègat is zijn thuus
Wo datten ook zijn vangsten hoalt
’t Visje wordt diere betoald.
Refrein

Lucy Loes – M’n Eerste Lief

Is er leven op Pluto
Kun je dansen op de maan
Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen
kan gaan
Is er leven op Pluto
Kun je dansen op de maan
Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen
kan gaan

Ken nem nooit nie meer vergeten
Want ie was men eerste lief
Kosten d’r nie meer van eten
Ja je was men erte dief
Met da ringeltje in z’n oare
En z’n broekje van katoen
Met z’n zwart moustachje
En z’n zieden klaksje
En z’n zakjes vul met poen

Ik heb getwijfeld over België
Omdat iedereen daar lacht
Ik heb getwijfeld over België
Want dat taaltje is zo zacht
Ik stond zelfs in dubio
Maar ik nam geen enkel risico
Ik heb getwijfeld over België
Ik stond zelfs in dubio
Maar ik nam geen enkel risico
Ik heb getwijfeld over België

Ken nog vele vintjes get ‘k zien gin zoutpiloare
’t is al tseiste din of vet pakte ze in m’n schoare
vraag me nie mi wie of wat ‘k zien de tel a kwiet
mo da eerste lief van mien da was magnifiek
Ken nem nooit nie meer vergeten
Want ie was men eerste lief
Kosten d’r nie meer van eten
Ja je was men erte dief
Met da ringeltje in z’n oare
En z’n broekje van katoen
Met z’n zwart moustachje
En z’n zieden klaksje
En z’n zakjes vul met poen

België, België, België, Bel-gi-je
Is er leven op Pluto
Kun je dansen op de maan
Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen
kan gaan
Is er leven op Pluto
Kun je dansen op de maan
Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen
kan gaan

dD joaren zien voor bie gegoan ‘k zagen em
nooit were
J’es de wereld roend gegoan ‘k zagen ik mien
pére
En al sliet da met de tiet ‘t doe nog altied zeer
Want zo’n lief doar bluf ik bie ’t was m’n beste
scheir

Lucy Monti – Klein Verdriet, Groot Verdriet
Refrein:
Klein verdriet, groot verdriet
’t zien mo woorden in de wiend.
Klein verdriet, groot verdriet
Voer een visscherskiend.
Bluuft er een schiptje te lang’ over tied
Op de Fladden, ’t Kanoal of de Noord,
Is ’t er een schiptje z’n joengen weer kwiet
Of was ’t er een molfiet an boord?
Klein verdriet, groot verdriet
’t zien mo woorden in de wiend
Klein verdriet, groot verdriet
’t Is toch moeders’ kind!

Ken nem nooit nie meer vergeten
Want ie was men eerste lief
Kosten d’r nie meer van eten
Ja je was men erte dief
Met da ringeltje in z’n oare
En z’n broekje van katoen
Met z’n zwart moustachje
En z’n zieden klaksje
En z’n zakjes vul met poen
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Bertino - Oostende Oender Woater

Met under rokken tegen under kieten,
ze n’hân gin nagel mi voer op te bieten
Geef ons heden ons dagelijks brood
mor osjeblief gin woatersnood

Wien peist er nog op dezen dag
Ostende oender woater !
‘t was zeker e nat beslag
die storm, da was e floater !
in veel huuzen en cafés
was ‘t er leute of rust :
‘t woater kwam boven de canapé
en oender ‘t bedde geklutst

The Radios Medley
I got a home computer
I got lots of floppy disks
But as for my taste in music
I won't take many risks
I only like the real thing
'Cause I'm a healthy bloke
My friends are into hip hop
But I'm into folk

‘t Woater kwam binnen gelopen
we wierden nat an uuze poten
en de kelders mit da spul
liepen boem, hèlegang vul.
Zelfs de vlooien en de vienken
mosten spriengen of verdrienken
en de ratten, ‘t was komiek
Vierden kermesse in da sliek.

I hear it in the country
I hear it in the town
I hear it in the pubs,
where I drink untill I drown
Don't want to take no drugs:
No pills, no shit, no coke
My friends are into hip hop
But I'm into folk!

‘t Schonste van de grap
‘t woater was nat
je kost in de stroaten roeien,
en an de vissemart
da was etwa apart
liepen de wuvers gelik oede koeien
Met under rokken tegen under kieten,
ze n’hân gin nagel mi voer op te bieten
Geef ons heden ons dagelijks brood
mor osjeblief gin woatersnood !

I'm into folk, I'm into folk
I told it to my friends,
but they thought it was a joke
I'm into folk, I'm into folk
My friends are into hip hop
But I'm into folk

Tussenspel

I was walking with my baby
walking with my girl
I was walking with my girl
walking with my baby
I said baby baby maybe
maybe maybe girl
You would like to do the whirl
I was talking to my honey
talking really cool
I was talking like a fool
talking to my baby
I said wouldn't it be funny
Wouldn't it be cool
To go swimming in the pool

‘k Zien ook geteisterd, dat is etwa,
‘k mosten vroeger op e strooizak slapen.
Mo nu lig ’k op een beka
no me meubels die stoan ze te gapen !
Ol mien wègeluuzn die zien weg
deur die woatersnood.
Den ènen hè geluk, den anderen hè pech
den ènen z’n dood is den anderen z’n brood.
Tussenspel
‘t Schonste van de grap
‘t woater was nat
je kost in de stroaten roeien,
en an de vissemart
da was etwa apart
liepen de wuvers gelik oede koeien

Swimming in the pool
Let's go swimming in the pool
Let's go swimming in the water
Let's go swimming in the pool
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She's like a rainbow, sways while she glows
Moves like a river, turns while she flows, oohooh, yeah

Niemand kan er tegen mij roepen
Zo een schone stemme dank hen
Over 't latst zei melle de soepe
Dank e mislukte chanteuse ben
Mo mien vis da wil ik nie derven
Als ik er aan peise mijn hertje doe zeèr
Tis doarom als ‘k kommen te sterven
'k vragen dat ze een stokvis
In mien kiste stekn
Mo geen sprot of geen hoaring
'k heb ton nog liever e lekkere paling

And then she steels your heart away
She's taking it all someday I'll make her mine,
yeah
You look into her angel eyes
The cherry-red sun will rise and love will shine
Refrein (2x):
When she goes na-na-na-na, na-na-na-na,
colours will keep on turning
Shimmering by like a rain-butterfly,
cruising the blue, blue sky

Refrein

Leve De Torre Van Oostende
Leve de torre van Ostênde!
Je kad hem zien ol woar je blênde!
Kloarder of de moane of e klétsekop in brand;
’t en is gin ain latêrn die ‘d an uuze torre kant:

She's on the run, flies on and on
She's cruising the sky my friend
And in the end she goes na-na-na

Hoane moane
Suukerdekroane
Piepaljoene leze
Oender de zai
Potje kadai
daansn de piepernélletjes

Refrein (2x):
When she goes na-na-na-na, na-na-na-na,
colours will keep on turning
Shimmering by like a rain-butterfly,
cruising the blue, blue sky

Lucy Monti – Op De Vissemarkt

1,2,3,4 Paulusplein, Paulusplein
1,2,3,4 Paulusplein is ier

Op de vissemarkt zien 'k ik geboren
Op de vissemarkt zien 'k ik gekend
Zonder vis ton loop ik verloren
Mo me vis zien 'k ik kontent
'k lezen noois gin boeken of gazetten
Politiek lappe'k ik in den hoek
En al maggen ze de wereld verzetten
'k vagen aan alles vierkant me broek
Mor ols de vis te diere is
Loop ik met buts of hoaring

Leve den ezel van Loewaozje,
Hj’ is gestorvn van koeroazje:
Hj’is gestorven in de mostoardpot,
En hj’ en haa gin hoar up ze klétsekop!
Hoane moane
Suukerdekroane
Piepaljoene leze
Oender de zai
Potje kadai
daansn de piepernélletjes

Refrein:
Een ploate of een kabeljouw
Dat is mijn leven
Nog noois van sedert
Ik ben getrouwd
Loop ik buuten de schreve
Ik leuren altied met mijn karre
Langs de straten
En 't klienkt toch zo schone uut me moend
Vesche ploaten

1,2,3,4 Paulusplein, Paulusplein
1,2,3,4 Paulusplein is ier
M’ hén wis gon kiekn no de reuze,
Hj’ haad e proefel van e neuze,
E klain roksjen en en hoedtsje van papier;
Hje stoegd hie bie die torre dadde zie je toch van
hier

'k hen ook gin schrik van de koede
't mag regen of vriezen dat kraakt
Gin onweer kan 't er me tegen oeden
'ken altijd mijn roende gemaakt
Zetten ze mij soms in een kolere
Os ter eene te vele ofbied
Me mijn toenge kan ik mien verweren
Zeg menschen peis je dak ik 'tal en voe niet
Mo das toch mijne bonheur
Oltied al op mijn wegen
Refrein
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Hoane moane
Suukerdekroane
Piepaljoene leze
Oender de zai
Potje kadai
daansn de piepernélletjes

Di 15 aug 2017
Paulusfeesten
22u00 Paulusplein
Dj Moustache

1,2,3,4 Paulusplein, Paulusplein
1,2,3,4 Paulusplein is ier

23u00 Pier en Pol
Scala & Kolacny Brothers
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