### & ###

© timpeteam

Vrijdag, 10 september 2004

Bruiloftslied voor ### en ### van/door het
Timpeteam
(Op de wijs van: Theo, Theo)
Refrein: ###, ###, wat raar.
Jij haalt de letters, de letters door elkaar.
Zeg een woord met een “D”.
Tree-lee-lee, tree-lee-lee, tree-lee-lee.
Roepen: DANSEN!
Hop, hop, hop, in galop lop lop.
Met z’n twee, twee, twee, doe maar mee!
Samen met haar eigen ###, gaat zij voor de eerste prijs.
Draaiend links en draaiend rechts, swingend op hun eigen—wijs.
Refrein: ###, ###, wat raar.
Jij haalt de letters, de letters door elkaar.
Zeg een woord met een “A”.
Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la.
Roepen: ALTIJD FIETSEN!
Heet, heet, heet, half ontkleed, -kleed, -kleed
Vuurrood hoofd, hoofd, hoofd, nat bezweet!
Is het toch een keer vies weer, dan kom ###, een echte heer,
Met de bus bij ons op school, dan rijdt hij haar heen en weer.
Refrein: ###, ###, wat raar.
Jij haalt de letters, de letters door elkaar.
Zeg een woord met een “N”.
Trè-lè-lèn, trè-lè-lèn, trè-lè-lèn.
Roepen: NIEUWSGIERIG!
Ra, ra, ra, vraag maar na – na – na.
Veel gevis, vis, vis, je hebt ’t mis!
Jij wilt altijd alles weten, dus dan zoek je heel verbeten.
Licht veel sluiertipjes op, beste ###, pas maar op!

Refrein:

Timpelied, ter gelegenheid van het
bruiloftsfeest van ### en ###
Refrein: Ja, op de Timp daar is het helemaal te dol
Vooral als wij weer eens een feestje kunnen vieren
Een bruiloftsfeestje houden wij ook makk’lijk vol
Vraag ons erbij dan wordt het lachen, brullen, gieren
Je kwam ons team versterken, dat deed je digitaal
Connecties op het Internet, getikt dus niet oraal
Toch ben je niet zo’n cyberfreak, maar eigenlijk best normaal
Een vlotte juf, met gulle lach en verder heel sociaal
Je bent als mens gedreven en soms zelfs serieus
We zeggen met een heel duur woord: zij is heel consciëntieus
Dat is zij met haar hobby’s, haar woning en haar werk
Met sapjes, shakes en lingerie, en in Tupperware heel sterk.
Refrein:

Ja, op de Timp daar is het helemaal te dol
Vooral als wij weer eens een feestje kunnen vieren
Een bruiloftsfeestje houden wij ook makk’lijk vol
Vraag ons erbij dan wordt het lachen, brullen, gieren

Zij houdt van voorbereiden, het liefste lekker lang
Ja, zeker die juf ### heeft noten op haar zang
Zo houdt zij ook van regelmaat, heeft wisselende smaak
Zes-wekelijks naar de kapper, nieuwe kleurtjes in de maak
Wij zingen en wij galmen dit Timpelied weer vol
Ja, op zingen en op swingen is juf ### ook dol
Naar koor en dansles elke week en eten dan bij ma
Veel energie verbranden, wie doet haar dat na?

Ja, op de Timp daar is het helemaal te dol
Vooral als wij weer eens een feestje kunnen vieren
Een bruiloftsfeestje houden wij ook makk’lijk vol
Vraag ons erbij dan wordt het lachen, brullen, gieren
Maar nu is het wel welletjes, we hebben het over feest
Daarom niet langer dralen, in de fles daar zit de geest
We heffen nu de glazen op – we wensen jullie veel geluk
Laat de liefde maar flink bloeien, dan kan dit huwelijk niet
meer stuk

Refrein:

Ja, op de Timp daar is het helemaal te dol
Vooral als wij weer eens een feestje kunnen vieren
Een bruiloftsfeestje houden wij ook makk’lijk vol
Vraag ons erbij dan wordt het lachen, brullen, gieren

Refrein: ###, ###, wat raar.
Alle letters haal jij steeds door elkaar.
Zeg een woord met een “I”.
Trie-lie-lie, trie-lie-lie, trie-lie-lie.
Roepen: IQ!
Kien, kien, kien, oh wat kien, kien, kien.
Met het boek erbij haal jij een tien!
’t Is misschien wel illegaal en ook vreselijk brutaal.
Daarmee is dan jouw IQ wel het hoogst van allemaal!
Refrein: ###, ###, wat raar.
Alle letters haal jij steeds door elkaar.
Zeg een woord met een “E”.
Tree-lee-lee, tree-lee-lee, tree-lee-lee.
Roepen: ETEN!
Smul, smul, smul, lekker spul, spul, spul.
Frietje met, met, met of een kroket.
Pizzeria of Chinees, Indiaas en Vietnamees.
Afgehaald of vlug gemaakt, op de grill een groot stuk vlees!
Refrein: ###, ###, wat raar.
Alle letters haal jij steeds door elkaar.
Zeg een woord met een “L”.
Trè-lè-lèl, trè-lè-lèl, trè-lè-lèl.
Mannen roepen: LIJNEN!
Smal, smal, smal, doe niet zo mal, mal, mal.
Wordt de jurk te groot en moet je bloot!
Bovendien een rondelijn kan ook heel erg prachtig zijn,
Dan heeft ### zijn handen vol en heb jij de grootste lol!
cha – cha – cha.

