PAUL 60

wijze: we will walk you (Queen)

Toen hij net getrouwd was, stevig in z’n vel
hing ie op z’n bank, nou dan weet je ’t wel
Keek veel
TV,
daar zat hij niet mee
Gerda werd ’t zat en ze deelde hem mee:
kom nou eens in actie! (2x)
Je weet wel hoe dat gaat, als zij er op staat
Voor je ’t weet
sta je buiten op straat
Hij kwam overend,
stoute schoenen aan
en is toen naar buiten gegaan
en hij is gaan lopen (2x)
Hij vond ’t wel leuk
had ook echt geen spijt
want hij raakte z’n kilootjes kwijt
Hij was fanatiek, ondanks z’n drukke baan
is hij toen naar ’n cursus gegaan
laat hem nou maar lopen! (2x)
Hij liep toen nog bij Sparta, ’n cluppie in Den Haag
trainde collega’s,
dat deed hij ook graag
Gerda werd zwanger
Eline kwam er aan
Paul wilde voor de marathon gaan
En hij kwam in actie!
En hij is gaan lopen!
Laat hem nou maar lopen!

Met dank aan:
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Over de inhoud kan niet worden gecorrespondeerd
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Goos Producions

Wijze: We Are The Champions (Queen)

We zijn bij elkaar
aan ’t eind van ’t jaar
En Paul viert ‘n feestje
voor ons geen bezwaar!
hij is nu zestig
de jaren gaan snel
en nog steeds gezond maar aan PHPD*-tjes wen je al snel!
Paul is ’n trainer
met passie
Hij traint ons al jaren met plezier
Hij stimuleert ons
hij activeert ons
Zaterdagmiddag en ook woensdagavond
! !
zoveel jaar……..
Paul wijst ons de weg
die raakt hij nooit kwijt 
Hij kent alle routes
ja, die weet hij geheid
En legt hij ons uit
hoe wij moeten gaan
Dan luistert er niemand maar g’lukkig voor ons,
loopt hij dan vooraan!
Paul is niet enkel ‘n trainer
Hij houdt ons al jaaaaren bij elkaar
De Bonte Haas loop en de Nieuwjaars loop
Ondanks de gladheid
de storm
of de regen:
! ! kom, we gaan!
Ied’reen kent Paul
Paul kent iedereen
Loop met hem mee
en je merkt ’t meteen
Ziet hij iets vreemds
staat iets hem niet aan
Die p’litiepet zit hem gegoten en hij gaat er gelijk achteraan!
Paul toont altijd z’n int’resse
hij weet dan ook alles van iedereen
Heb je problemen
zit je met vragen
Hij luistert altijd je kunt ’t aan hem kwijt ! !
Paul is ook meer dan ’n trainer
Hij geeft je ook raad
met ’n daad erbij
Hij regelt oppas
voor kindjes en hondjes
Wie weet van wanten
van toeten
en blazen?
! ! ~ ~ ~ ~ Dat is Paul !
* PHPD : pijntje hier, pijntje daar
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