
 

IK GA NAAR OMA 

Tekst 

Bram van Erkel 

Muziek 

Joop Stokkermans 

Uitgevoerd door 

Koor (Ria Bouwhuis) 

Alternatieve titel 

Naar oma  

Aflevering 

17 Een galaprogramma in mouwschort en matrozenpak 

 

Ria Ik leg de koffer niet in 't net 

Dan kan 'k 'm lekker niet vergeten … 

De reep heb ik al opgegeten 

En in m'n zak zit een cadet … 

Ik heb een kaartje tweede klas 

'n Broodje ei in een servetje 

Twee mandarijnen in een netje 

En m'n naam staat in m'n jas 

Ik ga naar oma … ik ga naar oma 

Kinderen Naar oma … 

Naar oma … 

Ria Oma heeft een tuin en oma heeft konijnen 

Kippen pikken op de bleek 

Ja zeker wel een stuk of tien 

't Is een huisje tegen 't duin 

Je ziet 't uit de trein en 

Als je gaat staan 

Dan kun je de kippen zien 

't Duurt alleen een beetje lang 

Koetje, weitje, geitje, slootje 

Is 't wel de trein naar grootje 

Zal ik het vragen op de gang 

De conducteur wist wie ik was 

Hij kwam alleen nog even knippen 

Maar hij wist niet dat van de kippen 

Hij zegt zeker nog maar pas …  

Ik ga naar oma … ik ga naar oma 



Kinderen Naar oma … 

Naar oma … 

Ria Oma heeft een tuin en oma heeft konijnen 

Kippen pikken op de bleek 

Ja zeker wel een stuk of tien 

't Is een huisje tegen 't duin 

Je ziet 't uit de trein en 

Als je gaat staan 

Dan kun je de kippen zien 

Ze staat gewoon op het perron 

Ze zal me eerst wel niet herkennen 

Een uur te vroeg, moe van het rennen 

Dan ploft de koffer op 't perron … 

Ik zeg: dag oma … 

Ik zeg: dag oma … 

Kinderen Dag oma … 

Dag oma … 

Dag oma … 

Dag oma … 


