ASPIOKE!
Three Maartinus – No, no, no
The first of the month is party time.
And after that, we need a break
(Woo, hoo, woo, hoo)
De leiding staakt en niet voor ‘t klimaat
But that’s oke, you can stay (at home whoo hoo)
But I said no, no, no, no, no, no
I said, no, no, no Chiro for me.
No, no, no, no, no, no
I said, no, no, no Chiro for me.

Ten Maarten- Wat heb ik aan de leiding?
Wat heb ik aan de leiding? Hallo, Hallo?
Ze zijn er nooit, waarom doen ze dit zo?
Ze voorzien wel iets anders, hallo hallo!
Ho-peee-lijk wordt dat tof!
Soms dan gaan ze er echt voor. Maar nu zitten ze er door.
Ze hebben nog wat rust nodig, geen stress, want straks, zijn ze er al weer!
Veel plezier met de rest, slagen ze voor jullie test?
Weet maar, wij zijn toch ‘the best’ dus doei, tot snel, en denk soms eens aan ons!
Seventeen to twentythree – Leef!
En, hij…. Zei …. Leef!
Met elkaar en met ons.
Leef, alsof wij familie zij-ijn!
Leef, alsof het echt de max wordt
En leef, een hele week lang
Met o, o, o, ons
O,o,o ons
O, o, o, ons
Een hele week lang!
Met o, o, o, ons
O, o, o, ons
Leef!
Een hele week met ons!

TwenntyfourMaartinus JR – no, no
But I said no, no, no, no, no, no
I said no, no, no chiro for me!
No, no, no, no, no, no
I said no, no, no chiro for me.

The last of martinus – Festival
Come to the love festival, baby, come ons
(there’ll be joy and love’s delight yeah)
Come to your own festival, baby, come on
(there’ll be fun because the mood is right)
Love festival, own festival, our festival Sunday
Avril Seven Lavinge Mindy – Ik ben een mensje
Liefste dagboek
Ik draag veel geheimen met mij mee
Eerst was ik nog een baby, dan had ik er zelf twee
Toen ging ik trouwen, met de man waarvan ik hou
En dan werd ik al echt bejaard of was het nu behaard?
Ik ben echt een mensje,
Echt een mensje
Ik heb een levensweg afgelegd
Met soms geluk en met soms pech
Ik ben echt een mensje
Echt een mensje
Baby’s
Trouwen
Of blijf alleen
We komen er wel doorheen!
14 april – geen liedjes vandaag.
Gisteren genoeg gedanst op de muziek van de jaren stillekes.
Tijd voor een three to five welness namiddag.
April Heideroosjes 21 – ze smelten de paashaas!
Ik zeg ‘ik hoef de eieren van jou helemaal niet te zien man’
Ik werd me toch niet goed van dat beestje zeg man
Ik denk oprotten hier
Ik loop naar buiten
Ik zie die thermostat daar staan ik denk “hehehehehe’

Toto of the 28th April – bitterballen
Bitterballen, bitterballen, hey hey hey
Bitterballen, bitterballen, hey hey hey!
Liefs, jullie Nicole en Hugo

Ze smelten de paashaas
Ze smelten de paashaas!
Ze smelten de paashaas!
Je moet dus niet komen!

