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 Op vakantie met De Strangers
 Aquarellen van Stranger John

in deze editie:

De voorbije vakantiemaanden 
hebben we niet stilgezeten. Voor-
al op Facebook waren we actief, 
met uitdrukkelijke dank aan onze 
‘vriend van De Strangers’ Erik Sa-
quet die alle video’s heeft gemaakt.

Het WK in Rusland was een 
goede reden om de voetballiedjes 
van De Strangers van onder het 
stof te halen. Want zeg nu zelf, de 
beste Rode Duivels-generatie ooit, 
verdient een voetbal-ode van De 
Strangers!

Daarom transformeerde Stran-
gersfan Rinat Izlagerya, met de 
hulp van meester Alex het WK 
1986-liedje ‘We gon ni nor Mexi-
co’ naar ‘Zoudenanniemee nor 
Rusland gaan’ en Erik maakte daar 
een ‘semi-doeget zelf ’-video van 
(klik op de link om de video te be-
kijken).

En door het succes van de Rode 
Duivels kon Erik het ook niet na-
laten om een aangepaste versie te 
maken van ‘Geft h’m van katoen’, 
nl. ‘Bronze kampioen’.

Maar het meeste succes op Fa-
cebook had het WK 1998-liedje 
‘Geft h’m van Katoen’, waarin Erik 
handig ‘Frankrak’ omvormde naar 
‘Rusland’. We haalden meer dan 
512.000 kijkers en het werd 12.000 
keer gedeeld! (Klik om te kijken)

Dit had ook gevolgen voor 
de populariteit van De Strangers 
op Facebook. Het aantal Stran-
gers-liefhebbers, die hen ‘liken’, 
verdubbelde er naar meer dan 
5.500 personen.

p Ontdek de liedjesteksten op de 
laatste pagina van deze nieuws-
brief !

DE STRANGERS
TIJDLOOS:

EEN UPDATE

Door de activiteiten in deze 
nieuwsbrief beschreven, heeft het 
project van de ‘Strangers Tijdloze 
Kalender’, die je dus jaar in jaar uit 
kan blijven gebruiken, vertraging 
opgelopen.

Zoals je al weet is dit is geen 
gewone papieren kalender want 
de dagelijkse quote uit een pas-
send Strangersliedje kan je met 
de QR-code op video beluisteren 
én bekijken. Het maken van deze 
366 video’s vergt meer tijd dan we 
dachten. Bovendien moeten de vi-
deo’s gelinkt aan elke kalenderdag, 
beantwoorden aan de intussen 
gekende hoge kwaliteit, wat uiter-
aard tijd kost. Dit werk alleen zou 
heel 2019 in beslag nemen! 

Daarom zouden we beroep 
willen doen op U. Het maken 
van een Facebook-video schrikt 
u niet af? Laat het ons weten op 
info@destrangers.org. 

Vele handen 
maken het werk licht!

De cover en een voorbeeld uit de kalender.

https://www.facebook.com/248997810948/videos/10155603817715949/
https://www.facebook.com/248997810948/videos/10155603817715949/
https://www.facebook.com/248997810948/videos/10155634284465949/ 
mailto:info%40destrangers.org?subject=De%20Strangers%20Tijdloos%3A%20Reactie%20nieuwsbrief%203
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29STE JAARFEEST 
VAN DEN MOOR

Op 6 augustus ging het 29ste jaar-
feest door bij Den Moor. Stam-
gasten Alex, Bob, John en Nest, 
én hun vrouwen, ontbraken niet. 
‘Strangersvriend’ Marc zorgde met 
veel plezier voor vervoer, waarvoor 
dank.

Het werd daar een leuke be-
doening, lekker eten en mooi 
weer incluis, en samen met andere 
Strangersvrienden genoten ze van 
verschillende optredens, zoals van 
Blafwaf. Er waren ook leuke ver-
rassingsacts.

Vijf jaar na ‘Lang leve de TV! 60 
jaar televisie’, stellen de makers 
van deze succestentoonstelling een 
nieuw initiatief voor: ‘Lang leve 
de Muziek! 60 jaar liedjes uit de 
Lage Landen’. Historische Huizen 
Gent, VRT en Tijdsbeeld & Pièce 
Montée slaan hiervoor opnieuw de 
handen in elkaar.

Lang Leve de Muziek wordt 
een belevingsvolle en dynamische 

interactieve tentoonstelling, boor-
devol muziek, beelden, verrassende 
opstellingen, originele objecten en 
zeldzame collectiestukken.

Uiteraard zullen De Strangers 
ook vertegenwoordigd zijn met 
o.m. enkele gouden platen. Ook 
de koppen van de Strangersreuzen 
worden tentoongesteld en zij zul-
len er ongetwijfeld een blikvanger 
zijn.

TENTOONSTELLING
‘LANG LEVE DE MUZIEK’

Waar
Sint-Pietersabdij

Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent

Wanneer
5 oktober 2018 tot 26 mei 2019

Open
di. — zo. van 10:00 tot 18:00

maandag gesloten

Contact
sintpietersabdij@gent.be

+32 9 2668500

Universal bracht in de reeks 
‘Vlaamse Klassiekers’ op 24 au-
gustus een dubbel-CD uit met de 
grootste hits van De Strangers. De 
selectie bestaat onder andere Den 
Dopper, Agget Mor Fret, Schele 

Vanderlinde, Bij De Rijkswacht, 
Strangers On 45, Vader Grijzen-
baard. Universal is er zeker van dat 
u ze allemaal nog kan meezingen.

Bij Mediamarkt kost hij 7.99 
euro.

VLAAMSE KLASSIEKERS: 
DE STRANGERS, EEN DUBBEL-CD
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OP VAKANTIE MET 
DE STRANGERS!

Omdat de video’s van de voetbal-
liedjes op de Facebookpagina zo’n 
succes kenden, besloten we er een 
vervolg aan te breien met vakan-
tieliekes. Eind juni startten we 
met Het lieke van den hond, om 
het soms droeve lot van de ‘va-
kantiehonden’ onder de aandacht 
te brengen, alvorens een rondreis 
door Europa te maken, van Blan-
kenberge over Tyrol naar Spanje en 
Italie. Momenteel trekken we naar 
het Hoge Noorden en we sluiten 
eind september af met Dag zomer.

BOEK ‘CITAAT OP STRAAT’ VERSCHIJNT WELDRA
Op de Antwerpse linker Schel-
de-oever, Sint-Anneke dus, dragen 
bijna alle straten de naam van een 
schrijver uit de Vlaamse en Euro-
pese literatuur of van een figuur uit 
onze middeleeuwse ballades.

Dank zij ALO vzw — Actieco-
mité LinkerOever — kreeg sinds 
2004 elke literaire straat of plein 
op Linkeroever haar eigen tegel 
met een gepast citaat.

Gebaseerd op deze stoeptegels 
brengt het District Antwerpen 
binnenkort een boek uit waar-
in een vijftigtal Antwerpenaren, 
geïnspireerd door één van deze 
schrijvers en/of citaten, een korte 
tekst hebben geschreven. Uiteraard 
konden De Strangers daar niet bij 
ontbreken. 

Zij vonden zelf dat zij veel 
raakpunten hadden met Tijl Ui-

lenspiegel, van (de) Charles De 
Coster(laan) en dus was hun keuze 
snel gemaakt. 

Het boek is vanaf 12 oktober 
al te koop in de winkel, maar de 
voorstelling van het boek zal pas 

bij de opening van de boekenbeurs 
op 28 oktober 2018 doorgaan. De 
Strangers zullen daarbij aanwezig 
zijn.

Meer info over ALO vzw:  
https://www.citaatopstraat.be/

STRANGER JOHN
PRESENTEERT:
AQUARELLEN

Op 12 september opende Stran-
ger John in zijn thuisdorp een 
tentoonstelling van lokale hob-
by-kunstenaars. John presenteerde 
er ook enkele van zijn aquarellen. 
Deze tentoonstelling is intussen 
afgelopen, maar wie zijn werken 
eens wil bekijken kan altijd terecht 
in Afspanning Den Moor (tijdens 
de openingsuren). John heeft een 
aantal werken beschikbaar gesteld 
die je in feestzaal ‘De Schuur’ kan 
bewonderen. Het loont de moeite!

‘De Sinjorentram’
Een aquarel van Stranger John

https://www.citaatopstraat.be/
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Zoudenanniemee nor rusland gaan 
(Old McDonald had a farm)

Lex Colman — Rinat Izlagerya

Zoudenanniemee nor Rusland gaan ... 
ia ia oo ....

naa da de Duvels oep schârep staan
... ia ia oo ...

oep’n uur of tien mè e vliegmachieng,
oem nor ellef bellege te zieng
ginder vâr in Poetinland ... ia ia oo!

Kipperke Courtois ...
sjot den bal nor de Moussa ...
Thielemans go diep ...
mor de Chadli sliep ....
den Toby zied’e gat ... 
onzen Dries shot oep de lat ...
de Fellaini is gedekt, krij’den bal 

en spelt h’m af …
en Lukakuuke dïe zei: Baf !! ... binne!!!

Holland mag werral nie mee, ... ia ia nee ...
mor ze meuge kijken nor teevee

... ia ia hee ...
want ze zèn te zwak oep weireldvlak,
wij spele daar, de panne van het dak ...
just lak as in Mexico ..., ia ia oo!

Den Thibaut trapt uit,
Witsel trappe z’onderuit ...
oep Hazard ze lijf ...
zitter ’ne man of vijf ...
Kompany zie vies ...
want a sukkelt mè z’n lies ...
mor De Bruyne mikt, ’nen hele linken bal
Carrasco schiet en Knál ... goal!! 

Moeder moeder, hij zit er in!

Onze coach krij’t ginder vâr ... ia ia oo
in z’n Catalaanse stâr ... ia io oo ... 
want bà iéder schot, make wij ’ne pot ...
heel bellege zat en onze keuning zot ...,
ginder vâr in Poetinland ..., ia ia oo! 

Is’t v’r ons vijf bros ...,
kome d’ânder oek wa los ...,
hunne centerveur ...,
mag er efkes deur ...,

mor dïe linken hond ..,
lot sa vallen oep de grond ...,
de pie-nalty weurd dan, nog efkes v’r de

show,
gestopt deur den Thibaut!

Moeder moeder, hoe doet ’m het!

Martinez heed’n idee ..., ia ia ...
hij pakt Nainggolan tóch mee, ia ia ...
mor a speld’alleen in de final,
mè’ne compleet-getatoueerden bal ...,
as we’t zoë in Rusland doeng ...,
zèn we Kampioeng!

W

BronZe kampioen 
Op de wijs van ‘Geft h’m van katoen’

(Funiculi Funicula)

Hoera, het doet ons echt ’n groot genoege
We zèn zo blij, we zèn zo blij
Aha ba alle grote wereldploege
Is België bij, allé na gij
Ze zeeje da wij daar ni tusse passe
(Pfoe) Dà zal wel zijn,
Dà zal wel zijn.
Na zen w’ een elftal van wereldklasse
En da is fijn, zoevar te zijn.
Bellege, Bellege, Bronze kampioen,
Daar in Rusland liete w’ ons ni doen.
Den beker konne we ni pakke, het zat ons

ene keer nie mee. 
We ware toch de dapperste, lak de Juul al

had gezee.

Bellege, Bellege, Bronze kampioen,
Daar in Rusland liete w’ ons ni doen
Den beker konne we ni pakke, mor na toch

 wel ongeveer,
We hemme na toch brons en da’s oep zich 

toch oek al fair.

De Jappen hadde we ba hun sjokkedijze,
Mor oep de rand, mor oep de rand,
Brazil, die kregen ons vol in hun radijze,
Da was briljant, da was briljant.
Van Frankrak hadde w’ook wel kunne 

winne,
Of toch normaal, of toch normaal.
Mor we liete oep ‘ne corner ene binne,
Da was fataal, da was fataal.

Bellege, Bellege, Bronze kampioen,
Daar in Rusland liete w’ ons ni doen.
Den beker konne we ni pakke, het zat ons 

ene keer nie mee. 
We ware toch de dapperste, lak de Juul al 

had gezee.

We moeste na mor nor de klein finale,
Me Engeland, Me Engeland,
Die konne het van de Duvels toch 

nooit hale,
Da was plezant, da was plezant.
We kunnen alleszins toch beter sjotte,
As veurig jaar, as veurig jaar,
We mokten dees jaar toch heel sjieke potte,
Of is’t ni waar, of is’t ni waar….

Bellege, Bellege, Bronze kampioen,
Daar in Rusland liete w’ ons ni doen.
Den beker konne we ni pakke, het zat ons

 ene keer nie mee. 
We ware toch de dapperste, lak de Juul al

 had gezee.
Bellege, Bellege, Bronze kampioen,
Daar in Rusland liete w’ ons ni doen
Den beker konne we ni pakke, mor na toch

 wel ongeveer,
We hemme na toch brons en da’s oep zich 

toch oek al fair.
We hemme na toch brons en da’s oep zich 

toch oek al fair.

WK-LIEDJES, STRANGERSSTYLE
(vervolg van pagina 1)


