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We vertrekken met de bus naar Zevenaar en vervolgens gaan we door naar Lobith.  

- Welke rivier komt bij Spijk (vroeger Lobith) Nederland binnen (de Rijn) 

- Kent u een liedje over deze rivier? (reisje langs de Rijn) 

We zakken de rivier af en komen in Arnhem. 

- Kent iemand specifieke Arnhemsse koekjes? (Arnhemse meisjes/ soort krakeling) 

Bij koekjes hoort natuurlijk koffie. 

- Wie zingt daar een liedje over? (Rita Corita/ koffie, koffie…) 

Dan gaan we met een karretje naar Nijmegen.  

- Kent u een liedje over een karretje? (Een karretje op de zandweg..) 

- Dit karretje wordt getrokken door een stel mooie paarden. 

- Welk paardenras kent u? (Fries/ Belg/ Fjord/ Tinker) 

- Hoe heet een mannejespaard (hengst) en een vrouwtjespaard (Merrie) een een jonkie (Veulen) 

We rijden door naar Berg en Dal 

- Wat klinkt langs Berg en Dal (Hoorngeschal - Liedje: langs Berg en Dal…) 

We trekken verder naar de Mokerhei. 

- Kent u een liedje over de heide? (Op de grote stille heide) 

We zakken via Venlo, Roermond en Sittard af naar Maastricht. 

- Hoe heet dat beroemde plein ook alweer (Vrijthof) 

- Welke beroemde violist strijkt hier regelmatig neer voor een optreden? (Andre Rieu) 

- (Waar in ’t Bronsgroen Eikenhout – Wie sjoen oos Limburg is) 

Nu we zo dicht in de buurt zijn gaan we ook even naar Vaals. 

- Wat is er in Vaals (Drielandenpunt: Nederland, Belgie, Duitsland) 

We nemen nu de trein naar Den Bosch. 

- Wie gaat ook naar Den Bosch toe? (Zoete lieve Gerritje) 

- Hoe heet deze stad tijdens carnaval? (St. Oeteldonk) 

In Den Bosch stappen we uit en nemen weer een bakje koffie.  

- Hoe heet dat lekkere gebakje ook alweer. (Bossche bol) 

Daarna bezoeken we de beroemde kerk in Den Bosch.  

- Hoe heet die kerk ook al weer? (St. Jan) 

Onze reis gaat verder naar Tiel.  

- Die streek wordt ook wel het land van Maas en Waal genoemd. 

- Wie schreef daar een mooi liedje over? (Boudewijn de Groot? Land van Maas en Waal….) 

We zijn nu in de Betuwe. 

- Deze streek is bekend om zijn ? (Fruitbomen) 

- Hoe heette het symbool van Jam uit de Betuwe? (Flipje) 

We reizen verder en komen in de provincie Zeeland, met zijn vele vissersplaatsjes. 

- Over welk Zeeuws stadje en een klok is een lied gemaakt? (Arnemuiden/ De klok van Arnemuiden) 

 

 

https://open.spotify.com/playlist/3KxUSSsh8tArTewwbDwjio?si=a9a5051cc6b44909


Daarna bezoeken we de waterkering. 

- Van welke kustbescherming maakt de waterkering die Zeeland beschermd tegen het water deel uit? (De 

Deltawerken) 

We vervolgen onze weg naar Rotterdam. 

- Kent u een liedje over Rotterdam? (Toen wij uit Rotterdam vertrokken…) 

We komen de stad binnen via die bekende brug. 

- Hoe heet deze brug? (De Erasmus brug) 

- Hoe wordt deze brug ook wel genoemd? (De zwaan) 

We passeren het stadion van Feijenoord. 

- Hoe heet dit voetbalstadion? (De Kuip) 

- Hoe heet het clublied van Feijnoord? (Hand in hand, kameraden…) 

We vertrekken richting Den Haag. Hier zetelt onze regering. 

- Hoe heet het kantoor van de minister president (het torentje) 

- Op welke dag valt Prinsjesdag? (Derde dinsdag in september) 

- Kent u een lied over Den Haag? (Oh oh Den Haag….) 

- Kent u nog een lied over Den Haag? (In Den Haag daar woont een graaf…) 

Vanuit Den Haag gaan we naar Scheveningen. 

- Hoe heet dat beroemde hotel ook alweer? (Het Kurhaus) 

Dat is natuurlijk een heel duur hotel, dat kost flink wat centen… 

- Welk liedje zong Wim Sonneveld over geld? (Poen, poen….) 

- Welke bekende visserman – liedje – komt uit Scheveningen? (De Mosselman) 

We reizen met de trein richting het noorden en komen bij Hillegom. 

- Waar is deze streek om bekend? 

- Hoe ging dat (Reclame) liedje ook al weer over deze streek? (Kom naar de bollen tussen Hillegom en Lisse) 

We buigen af naar Vinkenveen.  

Daar is een leuk liedje over geschreven door Annie M.G. Schmidt 

- Kent u dit liedje? (In een rijtuigie) 

We gaan ook nog even langs Zandvoort. Het zand brandt onder onze voeten. 

- Wie zong daar een liedje over? ( Anneke Gronloh - Brandend zand) (louis Davids - We gaan naar zandvoort) 

We verlaten het Strand en gaan naar Amsterdam. 

- Hoe heet het wassen beelden museum in Amsterdam (Madame Tussauds) 

- Wat een mooie stad is het toch met als die grachten. 

- Kent u een liedje daarover? (Aan de Amsetrdamse grachten) 

We bezoeken nog even de Jordaan. 

- Welke beroemde zangers komen uit de Jordaan? (Johnny Jordaan, Tante Leen - Willie Alberti, Rika Jansen) 

- Kennen jullie liedjes van deze zangers? (Bij ons in de Jordaan - Aan de Amsterdamse grachten -  

   Aan de voet van die Ouwe Wester – Amsterdam) 

We gaan naar Volendam. Een muzikaal plaatsje. 

- Welke bekende zangers/ muzikanten komen er uit Volendam?  

(Jan Smit/ Nick en Simon, The Cats, George Baker/ BZN) 

One way wind - Una paloma Blanca - Mon Amour -  

Op naar de aflsuitdijk.  

- Hoe heette het IJsselmeer vroeger (De Zuyderzee 

- Kent u ook een liedje over de Zuyderzee? (De Zuyderzeebalade) 

 

 

 



In Friesland doen we 1 van de Elfsteden aan. 

- Kan u enkele van de Elfsteden noemen? (Leeuwarden, Hindeloopen, Stavoren, Franeker, Harlingen,  

   IJlst, Dokkum, Bolsward, Workum, Sneek en Sloten) 

We reizen door naar Groningen. 

- Hoe heet de kerk in het centrum van Groningen? (De Martinikerk/ Martinetoren./ D’Olle Grieze) 

Bij het station van Groningen staat het standbeeld van een man en een paard. 

- Hoe heet die man? (Ome Loeks) 

- Kent u een liedje over dit beeld? (T Peerd van ome Loeks is dood) 

Via Drenthe Gaan we naar Overijssel. We komen eerst nog even langs een dorpje. 

Dit dorpje is bekend om zijn markt (van oudsher paardenmarkt) en een liedje over ene Berend Botje. 

- Over welk plaatsje hebben we het? (Zuidlaren) 

- Kent u een liedje over deze persoon? (Berend Botje ging uit varen…) 

We genieten van de prachtige Drentse heide, waar we heerlijk kunnen wandelen. 

- Wie zong er een liedje over een wandelclub? (Jasperina de Jong) 

Overijssel stond vroeger bekend om een bepaalde industrie. 

- Weet u welke industrie dat was? (Textiel en zout) 

Via de Achterhoek gaan we weer richting Flevoland. 

- De achterhoek staat bekend om de vele ‘Buitenverblijven/kasteeltjes’, 

   maar ook om een bekende “Boeren muziek groep”. 

- Weet u welke groep we bedoelen? (Normaal) 

- Weet u nog hoe dat liedje ging? (Oerend hard) 

Via Gelderland komen we weer in Flevoland. 

- Wat is de hoofdstad van Flevoland? (Lelystad) 

- Kent u het volkslied van Flevoland? 

Flevolands volkslied (1e twee coupletten): 

Waar wij steden doen verrijzen op de bodem van de zee, 

Onder Hollands wolkenhemel tellen wij als twaalfde mee. 

Een provincie die er wezen mag, jongste stukje Nederland. 

Waar het fijn is om te wonen, mijn geliefde Flevoland! 

 

Land gemaakt door mensenhanden, vol vertrouwen en met kracht. 

Waar de zee werd teruggedrongen, die zoveel verschrikking bracht. 

Een provincie die er wezen mag, jongste stukje Nederland. 

Waar het fijn is om te werken, mijn geliefde Flevoland 

 


