
Lied openingsfeest 2022  Boutje van de Rommelberg 
 
Karaoke HD " 't Dondert En 't Bliksemt" (Guus Meeuwis & Vagant). - YouTube 
 
Refrein 
Ja wat kan ons gebeuren? 
Dus leef en stop met zeuren 
Heb je elkaar, dan komt alles goed 
Weet je hoe je leven moet 
 
Daar rijdt een gekke auto, op de wielen staat een huis 
Het zijn Boutje en zijn vader Ed op zoek naar een nieuw thuis 
Het bos, het plein, de wei, ze kunnen nergens blijven staan 
Uiteindelijk komt de auto bij een plek met rommel aan 
 
Paraplu’s en speelgoed, een stofzuiger, een bad 
Wat kun je daar van maken, ideeën heeft hij zat 
Hier altijd blijven wonen, hoe prachtig zou dat zijn? 
Voor knutselkoning Boutje, want knutselen is fijn! 

Boutje vindt een beeldje, ’t is een bokser en van goud 
Maar ’t beeldje blijkt gestolen en opeens gaat alles fout 
Ed moet naar de gevangenis, ’t huis slepen ze weg 
Wat gaat er nu gebeuren, wat heeft Boutje toch een pech 

Refrein  
Ja wat kan ons gebeuren?                                                                   
Dus leef en stop met zeuren 
Heb je elkaar, dan komt alles goed 
Weet je hoe je leven moet 
 
Gelukkig vindt hij Ali en hij bouwt voor hen een schuur   
En dan ontmoet hij Sisi, gaat met haar op avontuur 
Met alles wat hij knutselt wordt een winkeltje gestart 
De dames kopen alles want het is toch zo apart  
 
En met zijn nieuwe vrienden, hondje Ali, Sisi, Sjan 
Hebben zij heel veel ideeën en ze maken plan na plan 
Want ze willen Ed bevrijden, Boutje mist hem heel heel erg 
Ze krijgen hulp van Rambo, die woont op de rommelberg 
 
Na alle avonturen komt gelukkig alles goed 
Ed komt op zijn eigen feestje, dat is hoe het wezen moet 
Ze vieren feest tot ´s avonds laat en iedereen geniet 
Onder de sterrenhemel klinkt het mooie wolvenlied 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tQRaEF0b26M


Ze vieren feest tot ´s avonds laat en iedereen geniet 
Onder de sterrenhemel klinkt het mooie wolvenlied 
         
Refrein (3 keer) 
Ja wat kan ons gebeuren? 
Dus leef en stop met zeuren 
Heb je elkaar, dan komt alles goed 
Weet je hoe je leven moet 
 
 

 
 
 
 


