
Liedje Henk – Sound of Music 
 
Begin tot D – spelen, niet zingen 
 
Letter D: 
Henk, na jaren ga je weg 
Henk, elf jaar is zo voorbij 
Henk, wat kijk je nu verrast, 
dit, stond niet in je partij. 
Henk, jouw tijd zit er nu op, 
jij, ontvangt nu dit geschenk, 
sá- men hadden wij het top 
en dat alles dankzij Henk Henk Henk Henk 
 
Henk, we hebben veel beleefd. 
Henk, het was een mooie reis. 
kerst, altijd jouw favoriet, 
BAAM, concours de tweede prijs, 
met, de 3j’s in de tent, 
onder leiding van uis Enk, 
Speel- den jouw arrangement 
en dat alles dankzij Henk. 
 
Letter H: 
Altijd te laat komen trompetten binnen, 
Henk stond allang klaar om te gaan beginnen. 
Eindelijk stil dus Henk Ummels is blij, 
maar al het slagwerk zoekt naar een partij. 
 
vaak zitten hoorns domweg tegen te tikken, 
inzet van baritons, altijd weer schrikken. 
en bij de bugels, daar klinkt het niet pluis. 
Wordt weer een noot gespeeld zonder een kruis. 
 
Als de bas speelt, 
of de sax fluit, 
tijdens een koraal. 
dan hoor je trombones, die spelen te luid. 
toch hoort Henk ons allemaal. 
  
Letter K: 
Henk, dank voor alles, 
een mooie tijd. 
veel geluk nu verder, 
je hebt ons goed beg’leid. 
 
Henk, dank voor alles 
kom nog eens hier, 
veel geluk nu verder, 
succes en veel plezier. 
M en N spelen, niet zingen. 



 
Letter X: 
Het zit erop, zo ook dit liedje, 
(lay ee odl lay ee odl lay he hoo – instrumentaal) 
Jouw laatste maten met Juliana, 
(lay ee odl lay ee odl-oo - instrumentaal) 
heel veel succes en een mooie toekomst, 
(lay ee odl lay ee odl lay he hoo – instrumentaal) 
nu is het klaar, gooi de bar maar open 
(lay ee odl lay ee odl-oo - instrumentaal) 
Tussen Y en Z – niet zingen 
Letter Z: 
Denk nog eens terug aan Juliana, 
(lay ee odl lay ee odl lay he hoo – instrumentaal) 
Henk, erg bedankt en een mooie toekomst, 
(lay ee odl lay ee odl-oo - instrumentaal) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 


