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Welkom op de Bubbel Editie van Lions BAD Festival, op 

donderdag 29 april 2021! Deze online muzikale shownamiddag 

kan je vanaf 14u gratis bekijken op de Facebookpagina van Lions BAD 

Festival (https://www.facebook.com/lionsbadfestival/). 

 

 

Tijdens deze Bubbel Editie staat Yves Bondue op het podium als 

begeesterde circusdirecteur. Hij neemt je mee in een interactieve 

show met: 

 

 De virtuele dansschool van Tister & Leen!  

 Het Grote Meezingmoment met Jan De Smet 

 Ambiance met Christoff 

 Fitnessdans met Tister & Leen 

 Pauze 

 Afrikaanse dans met Tister & Leen 

 DJ-set van DJ Jack Amai M'n Klak (Jaimie van Down The Road) 

 

 

Via de website van Lions BAD Festival kon je de voorbije weken 

stemmen op jouw lievelingsnummers voor het Grote 

Meezingmoment. Dankzij jouw stemmen zal Jan De Smet als een 

levende jukebox jouw favoriete hits spelen. Via dit zangboekje 

houdt niets je nog tegen om je longen uit je lijf te zingen. 

Hou dit zangboekje dus goed bij  

 

Ben je er klaar voor?! 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/lionsbadfestival/
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EL BANDIDO 

(1966 – Will Tura) 
 

 

Zou hij daar El Bandido kunnen zijn  

Die grijsaard die slaapt op de bank van het dorpsplein 

Hij die zijn hele leven steeds roofde en schoot 

Is hij de ware bandido of is die reeds sinds jaren dood 

 

Hij was een bandido voor niemand bevreesd 

De grootste bandido die er ooit is geweest 

 

Men zegt dat ooit hij eens een meisje heeft gehad 

Die kleine juanita die hem bovenal  en alles aanbad 

Zijn staalharde ogen straalden als hij haar zag staan 

Want dan voelde El bandido zijn hart van liefde slaan 

 

Hij was een bandido voor niemand bevreesd 

De grootste bandido die er ooit is geweest 

 

 

Zou hij daar El bandido kunnen zijn  

Die ouwe die slaapt op de bank van het dorpsplein  

En als hij dan verdwaasd ontwaakt uit zijn droom 

Hoort hij een lieve signora zachtjes fluist'ren in zijn oor 

 

Querida mia De dag is vergaan 

't wordt tijd nu bandido om naar huis te gaan 

Zijn broer heette Guido , en hij heette Stefaan 
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DE ZWEMMER 

(1989 -  Hugo Mattthysen / Jan De Smet) 

 
De zee lijkt wel een eindeloze emmer 

Dacht de zwemmer, zwemmend in het ruime sop 

Hij was, u raadt het al, pianostemmer 

En hij zwom met forse slagen naar zijn job 

 

Wat was dat eiland ook alweer met die piano 

Was het Schiermonniksoog of was het Molokai 

Waarom zwom hij niet per taxi of per kano 

Naar gindse Yamaha, Bechstein of Kawai 

 

Zwemmer zwem zwemmer zwem, zwemmer zwem, 

ohohohoh zwemmer zwem 

 

Erg handig was het niet om daar te zwemmen 

Want in zijn zwembroek was geen achterzak 

En een stemsleutel tussen je tanden klemmen 

Is voor een zwemmer toch een bron van ongemak 

 

En plots viel er een wolk van excrementen 

Zomaar uit de hemel naar benee 

Afkomstig van een tiental Jan Van Genten 

Die hun afval loosden in de volle zee 
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Zwemmer zwem zwemmer zwem, zwemmer zwem, 

ohohohoh zwemmer zwem 

Oehahoeh oehahoeh 

Oehahoehahoehahoeh 

 

 

En toen zag hij een eiland aan de einder 

Met wel twintig Bösendorfers op het strand 

De zwemmer riep 'hoera hoera, we zijn er' 

Maar hij nam wel eerst z'n stemvork in de hand 

 

En hij zong 

 

 

Zwemmer zwem zwem zwem zwem, zwem zwem zwem 

zwem 

Zwemmer zwem zwem zwem zwem, ohohohoh zwemmer 

zwem 

Zwem zwem zwem zwem zwem zwem zwem zwem zwem 

zwem 

Zwem zwem zwem zwem zwem zwem 

Oh zwemmer zwem zwem zwem zwem zwem 

Ohohoh zwemmer zwem 
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VOUS PERMETTEZ MONSIEUR  

(1963 - Salvatore Adamo) 

 

 
Aujourd'hui c'est le bal des gens biens     

demoiselles que vous êtes jolies 

les folies sont affaires de vauriens 

On n'oublie pas les belles manières,  

on demand'au papa s'il permet  

Et comme il se méfie des gourmets :  

il vous passe la muselièr 

 

Vous permettez Monsieur ?  

Que j'emprunte votre fille  

et bien qu'il me sourie ,  

je sens bien qu'il se méfie  

Vous permettez Monsieur ?  

Nous promettons d'être sages ; 

comme vous l'étiez a notr'âge,  

juste avant le mariage 

 

Bien qu'un mètre environ nous sépare  

Nous voguons par delà les violons  

On doit dire entre nous on se marre  

A les voir ajuster leurs lorgnon 

Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent  

Que d'élans vers ton coeur dans le mien  

Le regard des parents s'il retient  

N'atteint pas la tendresse où l'on baigne 
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GEEN WONDER DAT IK WEEN  

(1966 - Paul Severs/Nelly Byl) 

 
Geen wonder dat ik ween 

Dat ik ween van de pijn 

Nu dat wij in 't leven 

Niet meer samen zijn 

 

Ieder uur zonder jou 

Duurt een eeuwigheid lang 

Het is dus geen wonder 

Dat ik naar jou verlang 

 

Oh oh meisje 

Kom bij mij 

Oh oh dicht bij mij 

Zie je niet mijn verdriet 

 

Oh oh meisje 

Kom bij mij 

Oh oh dicht bij mij 

Zie je niet mijn verdriet 

 

Geen wonder dat ik ween 

Dat ik ween van de smart 

Nu dat ik moet leven 

Met een gebroken hart 

 

'K Was gelukkig voorheen 

Kende niets van die kwaal 

Het is dus geen wonder 

Dat ik nog steeds herhaal 
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HIJ SPEELDE ACCORDEON 

(1992 -  Jan Theys / John Terra) 

 
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 

 

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 

 

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 

Hij speelde accordeon, 

Heel alleen voor ons twee 
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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 

 

Ons klein hotel dat is voorbij 

Het ligt er nu zo éénzaam bij 

Alsof het met mij treurt om jou, 

Omdat ik nog steeds van je hou 

Ik kwam er nog eens, maar alleen, 

'T was heimwee dat mij ertoe dreef 

En de patron, heel discreet, 

Vroeg niet naar jou want hij begreep 

Ja de patron, 

Ja de patron 

 

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 

 

 

Hij speelde accordeon, 

En we draaiden maar mee 

Hij speelde accordeon, 

Maar niet meer voor ons twee 



Zangboekje: Het Grote Meezingmoment met Jan De Smet 

 
 

10 
 

DE LICHTJES VAN DE SCHELDE  

(1952 – Bobbejaan Schoepen / Anton Beuving ) 

 
De tijd zit erop en we varen weer thuis 

Het duurt nog maar enkele weken 

Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis 

Dan zullen w'elkander weer spreken 

Dus, dit is de laatste brief die ik je schrijf 

Kijk 's avonds maar goed in de krant 

Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf 

Totdat ik weer t'rugkom in ’t land 

 

Zie ik de lichtjes van de Schelde 

Dan gaat m'n hart wat sneller slaan 

Ik weet dat jij op mij zult wachten 

En dat je aan de kaai zult staan 

Zie ik de lichtjes van de Schelde 

Is 't of ik in je ogen kijk 

Die zo heel veel liefs vertellen 

Dan ben ik als een prins zo rijk 

 

Je weet wel, m'n schat, dat ik veel van je hou 

Dat hoef ik je niet te verklaren 

Een zeeman is dol op z'n kind'ren en vrouw 

Maar toch moet hij altijd weer varen 

En heeft soms de zee iets verkeerds met me voor 

En krijg ik voorgoed averij 

Denk dan aan de kind'ren en sla je er door 

Maar spreek ze dan dikwijls van mij 
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Zie ik de lichtjes van de Schelde 

Dan gaat m'n hart wat sneller slaan 

Ik weet dat jij op mij zult wachten 

En dat je aan de kaai zult staan 

Zie ik de lichtjes van de Schelde 

Is 't of ik in je ogen kijk 

Die zo heel veel liefs vertellen 

Dan ben ik als een prins zo rijk 

 

Zie ik de lichtjes van de Schelde 

Dan gaat m'n hart wat sneller slaan 

Ik weet dat jij op mij zult wachten 

En dat je aan de kaai zult staan 

Zie ik de lichtjes van de Schelde 

Is 't of ik in je ogen kijk 

Die zo heel veel liefs vertellen 

Dan ben ik als een prins zo rijk 
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DE WERELD IS OM ZEEP 

(1974 – Urbanus)  

 
 
Z’ hebben mijnen hond zijne rug afgezet tot aan z'n poten 

En hem vol antibiotica gespoten 

Want hij leed aan een nogal vergevorderde kanker en hij had toch zo 

een pijn 

De dokter troostte me hij komt er wel door maar zal nooit gene 

struize zijn 

 

De wereld is om zeep, er gebeuren rare dingen rondom mij 

Helemaal om zeep en het laatste oordeel kan niet ver meer 

zijn 

 

M'n moeder is in t midden van de nacht in paniek de straat opgelopen 

D'er kwam ne gastarbeider uit de stoof gekropen 

M'n grootvader dacht da komt van diene nieuwe antraciet 

Want in mijnen tijd toen hadden we dat niet 

 

De wereld is om zeep, er gebeuren rare dingen rondom mij 

Helemaal om zeep en het laatste oordeel kan niet ver meer 

zijn 

 

De paus heeft kardinaal Van Pierewie tot aartsbisschop gezalfd 

Die sukkelaar die staat nu vol eczema 

Gans z'n lijf krioelt van de schilfers en de kwabben 

En tussen des vaders en des zoons moet hij zich zeven keren krabben 
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De wereld is om zeep, er gebeuren rare dingen rondom mij 

Helemaal om zeep en het laatste oordeel kan niet ver meer 

zijn 

 

En of je me gelooft of niet maar dit is al te kras 

Ik droomde vannacht dat ik negen maanden zwanger was 

En inderdaad, stipt ongeveer om zevenuurenhalf 

Heeft m'n nachtmerrie mij een veulenke gekalfd 

 

De wereld is om zeep er gebeuren rare dingen rondom mij  

Helemaal om zeep en het laatste oordeel kan niet ver meer 

zijn 

Helemaal om zeep en het laatste oordeel kan niet ver meer 

zijn 
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MIA  

(1992 - Luc De Vos / Geert Bonne / Wout De Schutter) 
 

Toen ik honger had, kwam ik naar je toe 

Je zei 'eten kan als je de afwas doet' 

Mensen als jij moeten niet moeilijk doen 

Geef ze een kans voor ze stom gaan doen 

 

De middenstand regeert het land  

Beter dan ooit tevoren 

Mia heeft het licht gezien 

Ze zegt 'niemand gaat verloren' 

  

Voorlopig gaan we nog even door 

Op het lichtend pad, het verkeerde spoor 

Mensen als ik vind je overal 

Op de arbeidsmarkt, in dit tranendal 

  

Sterren komen, sterren gaan 

Alleen Elvis blijft bestaan 

Mia heeft nooit afgezien 

Ze vraagt 'kun jij nog dromen?' 

  

De middenstand regeert het land  

Beter dan ooit tevoren 

Mia heeft het licht gezien 

Ze zegt niemand gaat verloren 

 

Sterren komen, sterren gaan 

Alleen Elvis blijft bestaan 

Mia heeft nooit afgezien 

Ze vraagt 'kun jij nog dromen?' 
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Alvast bedankt om online aanwezig te zijn op het Lions BAD 

Festival – Bubbel Editie EN om zo fantastisch mee te zingen! 

We wensen je veel plezier met de rest van deze spetterende 

online shownamiddag!  

 

 

PS: Noteer nu al in je agenda… Donderdag 28 april 2022! 

We hopen je op donderdag 28 april 2022 zeker terug te zien voor de 

volgende live versie van Lions BAD Festival. Volgend jaar vieren we immers feest 

op een nieuwe locatie : Expo Roeselare. Door de centrale ligging heeft Expo 

Roeselare erg veel troeven. Expo Roeselare ligt midden in de provincie West-

Vlaanderen, heeft ruime parking en is vlot te bereiken. Bovendien zal het 

eendaags festival volledig indoor zijn. Goed of slecht weer, laat het feestje maar 
komen! 

 

Lions BAD Festival is een evenement van Dranoeter vzw met steun van Lions Club 

International en dagcentrum De Pelgrim (Vondels). Lions BAD Festival – Bubbel Editie is 

mogelijk dankzij de steun van Vlaamse Overheid.   
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