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Refrein:                                           (melodie: Ta ra ra boem die ee) 

Zij gaan de BUURT nu uit!    

Wij zingen tot besluit 

Dag Lieve Ben en Tien! 

Wie had dat ooit voorzien? 

Niemand die dat nu nog weet 

Voor’ge eeuw in sixty eight 

Trokken zij de buurt hier in 

Was de start van het gezin. 

Eerst met twee en later vijf 

Dat was fijn, staat buiten kijf 

Kirsten, Tien en Ben en Rob 

Coen, de poes, ja wat een mop. 

 

REFREIN 

Ben die is een duizendpoot 

Beurde bij de post zijn brood 

Kon goed klussen, niettemin: 

Schreef ’t hele Bulletin. 

Heel vaak ging hij naar den Haag 

Want hij zag zijn Tien zo graag 

Elke keer weer op de fiets 

Voor Verhoeve is dat niets. 

 

REFREIN 

Tien zat lang nog bij de post 

Ben was daarvan al verlost 

Zij gaf mensen raad en daad 

In de ondernemingsraad. 

 

Kleien breien gymnastiek 

Is bijkans van elastiek 

Breit voor heel de kinderschaar 

Eén steek recht, de trui is klaar. 

 

REFREIN 

 

Waar ter wereld Ben ook is 

Eten dat is altijd mis 

Hij wil piepers, sju en vlees 

Anders gaat ie aan de race. 

 

Verhuizen zit hen in het bloed 

Maakt niet uit hoe vaak het moet 

Negentien dat was te klein 

Een en twintig moest het zijn. 

 

REFREIN 

Met een vijver in de hof 

Echte vissen, dat was tof 

Reiger vond dat ook wel fijn 

Ben spoot water, kreeg hem klein. 

Zwervend wordt nu je bestaan 

Had je maar niet moeten gaan 

Tijd’lijk hier en tijd’lijk daar 

Maar je hebt altijd mekaar. 

 

REFREIN                (en   z.o.z) 
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Naar het Oosten van het land 

Achterhoek, da’s niet op stand 

Streek van Bier en van Normaal 

Er Woont nog net geen kannibaal 

Huilen wordt het nu voortaan 

Moeten jullie laten gaan 

Gaan je missen snik, snik, snik,  

Pak een zakdoek metersdik. 

 

refrein: 

Zij gaan de Buurt nu uit 

Wij zingen tot besluit 

Dag lieve Ben en Tien 

Wie had dat ooit voorzien? 

 

Zij gaan de Buurt nu uit 

Wij zingen tot besluit 

Dag lieve Ben en Tien 

Wie       had      dat     

ooit    voorzien? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


