
Lieve (o)ma 

J’ouders gingen ‘s avonds vroeg op stok 

Daar aan de diek en in het kippenhok 

Negen maanden later was jij daar, ons Trijntje 

Nu alweer zeventig jaar 

De allerliefste oma dat ben jij 

Jouw agenda maak je altijd vrij 

Pap zegt dan ach Tien doe dat nou niet, ik wil fietsen 

Want wij hebt zo weinig tied 

Oma zijn is jouw natuurtalent 

De kleinkids worden altijd flink verwend 

Lekker eten altijd laat naar bed, ach dan denk ik 

Oma zijn is dikke pret 

Refrein 

Lieve mam jij bent uniek 

Vol enthousiasm’en dynamiek 

Zorgzaam betrokken en loyaal ben jij ten voeten uit 

Wat moeten wij nou zonder jou beginnen 

Koken kun jij echt wel heel erg goed 

Boontjes en kipkerrie als het moet 

Graag heb jij de keukentafel vol, met eters 

Heel gezellig is dat wel 

Met z’n twee gaan jullie graag op pad 

Terrasjes pakken, eten in de stad 

Vaak genietend van het mooie weer, op fietse 

Liever pizza dan patat 

Refrein 

Lieve mam jij bent uniek 

Vol enthousiasm’en dynamiek 

Zorgzaam betrokken en loyaal ben jij ten voeten uit 

Wat moeten wij nou zonder jou beginnen 

Jij was jarenlang een heilsoldaat 



Op maandag werkte jij je uit de naad 

Heel vaak nam jij ook voor ons iets mee, voor een euro 

Dankbaar namen wij dat aan 

Salmonella komt je tegemoet 

Zodra je daar de koelkast opendoet 

De datum lezen gaat ook wel heel slecht, want die brillen 

Komen overal terecht 

Refrein 

Lieve mam jij bent uniek 

Vol enthousiasm’en dynamiek 

Zorgzaam betrokken en loyaal ben jij ten voeten uit 

Wat moeten wij nou zonder jou beginnen 

En jij stond ook ooit nog in de krant 

Want het liep toch bijna uit de hand 

Een inbreker ging voor jou op de vlucht, Priensenije 

Als zuster ben jij daar berucht 

Ooit ging jij op stap in Hoogeveen 

Daar lag een man die was al heel ver heen 

Jij dacht toen ik help hem uit de goot, en de buurman 

Redde jou toen van de dood 

Zondag vroeg met Visio op pad 

Die mensen daar vinden jou echt een schat 

Janneke en Gerda zijn zo blij, met zo’n taxi 

Hoewel je hen wel eens vergat 

Refrein 
Lieve mam jij bent uniek 

Vol enthousiasm’en dynamiek 

Zorgzaam betrokken en loyaal ben jij ten voeten uit 

Wat moeten wij nou zonder jou beginnen 
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