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t is lijd om door ons dorp te gaan
naar de Nuys de Lebro oÍ de Zwaan
en we zien ze menig keer
van heden en weleer
ln de kroeg zit Ad van Mil
en Jan d'n Donnie Piet van Tll
Hein Teurlinx Janus Linnemans

6f Jochie Bemmel grijpt z'n kans
Dör ön de Mèrt dör zir Jan Spek
SjeÍ Miel Jan Broek die doe soms gek
Harrie Hakken op d'n Ouwe Grint
Kees Pol die lieÍst smartlappen zingt
Jan Dobbs GiJs Bon en Janus Smits
de Rooie Nol en plitie Spits
Pietje van Hoaren 'n Írielje met
en Bèkker Mol veur jódevet
van Tuyl de Janus van Oosterhout
die ze op de school d'r onder houdt
Kees Ollie die springrt uit z'n vel

Jo Donkers: Sie ! Ge wit nog wel
Harrie Driessen en Peer de Kuit
Miet de Pruis d'n Tunt die g6n nooit uit
Jantje Pein ök Mina Mik
ön't orgel dór zit Bertje Tik
Nö Sporring gón we ók noar toe

De Lap en Mieke Vingerhoets

stuul van d'n Hut en dan d'n Boets
Pietie Kolle veur 'n rammelÍiets
en KaÍel Tuui bestelt nog iets

d'n Bekker doe z'n friettent toe
de Poes die hè 'n schón terras
Jan Koek is veur z'ne leeftijd kras

de Cis wor ge bil.iarten kunt
d'n Oetel sloa uit alles munt
Sinterklaas is wèr 'nen Uil
de Suis die hè z'n hand wèr vuil

De Mies bakte ze vruuger bruin
bij de Put d6r stink 't noaÍ de juin
Toon Gloudemans snuit z'n neus ,ne keer
Bekker Noot die rijdt mèr op en neer

Gijs de Gaast dle is mar ktein
De Pappen speulen heel erg Íijn
De Klompen zèn straks on de beun
Kuus Megens zè: 't ls ongeheurd
Bij de Pluk dor ha'n z'r veut
Veul minder ha'n z'r bij de Speul
De Smeyer zat in de VéGé
Dor eindigt nou ons liedje mee

