
Lied: Quibus houdt van Holland…   

(tekst: Fran Dekkers) 

(Melodie: En dan gaan we naar de speeltuin – Heleentje van Capelle) 

 

Wortelstamp en balkenbrij 

Of een Hema-worst erbij 

Dat vindt Quibus prachtig mooi, het fijnste dat bestaat. 

Dropjes, kaas en chocomel 

muisjes, stroop op puddingvel  

s’morgens vroeg beschuit, want dan kan hij er goed uit!   

 

refrein: 

Staan er koeien in de wei, en wat molens op een rij, 

Ja dan ben je vast in Holland 

100 fietsen in een rek 

gaat een schaatser op z’n bek, 

Ja dan ben je echt in Holland! 

Quibus draagt graag rood-wit-blauw, aan oranje is hij trouw, 

In ons landje kikker-klein, woon je echt wel super fijn 

Quibus draagt graag rood-wit-blauw, aan oranje is hij trouw, 

en je hebt er elke zomer KVW ! 

 

 

(variant op coupletjes): 

   

Gaten- kaas en rijstebrij 

groentesoep met selderij 

Draag je klompen aan je been, eet haring uit de hand. 

Heb je stampot op je bord, draagt je oma nog een schort, 

Koeien op een dijk, en veel fietsen in de wijk.  

 

(Refr.) 

 

Hagelslag met brintapap 

Karnemelk en appelsap 

Dat vindt Quibus prachtig mooi, het fijnste dat bestaat 

Wortelstamp en balkenbrij 

Met een Hema-worst erbij 

Hopjesvla met schuim, en daar bovenop een pruim. 



Originele tekst:  

  

Af en toe gaan pa en moe 

Met ons naar de speeltuin toe 

Dat is voor ons kinderen het fijnste wat bestaat 

't Is een eind bij ons vandaan 

Daarom gaat de karavaan 

's Morgens al op weg, dan zijn wij er niet zo laat  

 

refrein: 

Heeft mama een goede bui en is papa niet te lui 

Nou, dan gaan we naar de speeltuin 

Ma draagt broodjes in een mand, 

pa de trommel met verband 

En dan gaan we naar de speeltuin En we wippen en we draaien en we 

schommelen erg fijn 

Tot we mis'lijk van het draaien en de limonade zijn 

Heel de dag is het dan feest tot we'r uitzien als een beest 

Nu wij heerlijk in de speeltuin zijn geweest  

 

Kleine Piet vliegt van de wip, 

valt z'n tanden door zijn lip 

Hij brult als een wilde als papa verbinden wil. 

Lien draait in de molen rond 

Jankend als een jonge hond 

Want ze wil er uit en dat ding dat staat niet stil.  

 

Nou dan gaan we naar de speeltuin  

 

 

En dan gaan we naar de speeltuin 

En we wippen en we draaien en we schommelen zo fijn 

Tot we mis'lijk van het draaien en de limonade zijn 

Heel de dag is het dan feest tot we'r uitzien als een beest 

Nu wij heerlijk in de speeltuin zijn geweest 

 

 


