
‘t Is feest  
Refrein: 
‘t is feest, ‘t is feest, we gaan de boel versieren 
zo leuk, ’t Is feest, ‘t is feest, we hebben iets te vieren  
als het vandaag wordt, is het hier nog nooit geweest 
’t is feest, ‘t is feest, we vieren feest. 
 
De Koning is nu jarig, hij krijgt ontbijt op bed 
Er zijn gevulde koeken, er is thee gezet  
    
Refrein:       
‘t is feest, ‘t is feest, we gaan de boel versieren 
zo leuk, ’t Is feest, ‘t is feest, we hebben iets te vieren  
als het vandaag wordt, is het hier nog nooit geweest 
’t is feest, ‘t is feest, we vieren feest. 

 
Hij krijgt wel honderd pakjes, in rood, in geel en groen 
En honderdduizend bloemen, en van de koningin een zoen. 
 
Refrein:  
‘t is feest, ‘t is feest, we gaan de boel versieren 
zo leuk, ’t Is feest, ‘t is feest, we hebben iets te vieren  
als het vandaag wordt, is het hier nog nooit geweest 
’t is feest, ‘t is feest, we vieren feest. 

De Koningskroon 
Koning Alexander heeft een echte koningskroon 

hij zit er mee aan tafel, op de bank en op zijn troon  
en hij zwaait naar alle mensen die hij op de wereld kent,  
dat hoort nu eenmaal zo, als je een echte Koning bent. 

 
 

Koning Alexander vindt zijn gouden kroon best fijn 
Hij draagt hem in zijn koetsje en hij draagt hem in de trein 

En hij draagt hem op elk feestje en het staat hem reuze 
goed  

en ook houdt hij hem op als hij naar ’t toilet toe moet 
 

Koning Alexander draagt zijn kroon dus elke dag 
En niemand op de wereld die daar ooit aan komen mag 

En gaat hij naar de kapper roept hij elke keer meteen  
“ik hou mijn kroon wel op, knip er maar gewoon omheen” 

Lied Koningsspelen 2022 
 
Wordt door de kinderen van de basisscholen gezongen 
 
Kijk om je heen voor een geweldige dansshow, gepresenteerd 
door Studio 85 
 
 



Uit Artis is een beer ontsnapt 
Uit Artis is een beer ontsnapt 

Een beer ontsnapt? Ja, een beer ontsnapt 
Hij heeft bij Albert Heijn gegapt 

 
Tjonge wat een boef! 

Een honingpot en een krentencake 
En zuurtjes voor een hele week 

Een groot pak sprits voor bij de thee 
Dat nam-ie allemaal mee 

Nu ligt hij languit op zijn rug 
Op zijn rug? Ja, op zijn rug 

Hij wil nooit meer naar Artis terug 
Tjonge wat een boef! 

 
 
 
 
In een blauw geruite kiel           
In een blauw geruite kiel   Als matroosje, vlug en net 
Draaide hij aan ’t grote wiel  Heeft hij voet aanboord gezet 
De ganse dag    Dat hoorde zo 
Maar Michieltjes jongenshart  Naar oostinje, naar de west 
Leed ondragelijke smart   Jongens, dat gaat opperbest 
A-ach, a-ach, a-ach, a-ach.  Hojo, hojo. hojo, hojo! 
 
 
 
 

Wilhelmus 
Wilhelmus van Nassouwe  Mijn schild en de betrouwen 
Ben ik van Duitsen bloed  zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Den Vaderland getrouwe  op U zo wil ik bouwen 
Blijf ik tot in den dood   Verlaat mij nimmer meer 
Een Prinse van Oranje  Dat ik toch vroom mag blijven 
Ben ik vrij onverveerd   Uw dienaar t’aller stond 
Den Koning van Hispanje  de tirannie verdrijven 
Heb ik altijd geëerd   die mij mijn hart doorwondt 
 
 
 
 
 

Wij wensen u een fijne Koningsdag 2022! 


