
 
 
 
 
 

 
(Gesproken) 
“ Daor staode dan, met enne blik vol onschuld 
   En as ik zo um mien hin kiek, dan kan ik mar aon een ding dinke 
   Draai d’r nie um hin, ik zal het ow eerlijk zeggen”  
 
Jaore terug, daor kwam ik ow tege 
Da moment, wa was ik verlege 
Ge-j wot moi, ik keek ow heel diep ien ow ogen 
Blinkend stuur, en twee moie wielen 
Stale ros, wor mien ogen op viele 
En geluid, het is net en naaimachientje 
Op de urste plets daor stet toch mien brommer 
Poets um op en reej d’r op d’n hele zommer 
 

Mienen brommer hedde ‘m gezien, joh hej lupt wel 110 
Hej wil met ow reje, het zal mien beneeje 
Wa gej daor van viend, wil me ow dur het liend 
Miene brommer hej get d’r op, ’t is d’n beste van onze trop 
En heuvel of zeuve, ’t is nie te geleuve 
Hoe hoog ze ok zien, ne-j ut duut ‘m gen pien 

 
Eens per jaor, stet het te gebeure 
Met die daag, hoeft ie nie te scheure 
Pak mien fiets, en rej dan heel haort naor de tent toe 
Um mien hin, het iedereen een moi kleed aon 
Lang gespaort, kunne zej wer hun gang gaon 
Jong en alt, ien en lange rej kort bej mekaor 
Mar nao assewoensdag mug ik wer gaon reje 
Zie beneejd of da nog lukt, liekt lang gele-je 
 

Mienen brommer hedde ‘m gezien, joh hej lupt wel 110 
Hej wil met ow reje, het zal mien beneeje 
Wa gej daor van viend, wil me ow dur het liend 
Miene brommer hej get d’r op, ’t is d’n beste van onze trop 
En heuvel of zeuve, ’t is nie te geleuve 
Hoe hoog ze ok zien, ne-j ut duut ‘m gen pien 
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Wa gej daor van viend, wil me ow dur het liend 
Miene brommer hej get d’r op, ’t is d’n beste van onze trop 
En heuvel of zeuve, ’t is nie te geleuve 
Hoe hoog ze ok zien, ne-j ut duut ‘m gen pien 

 

Miene brommer hej get d’r op! 


