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1 Vijftig minuten rond de tien 

6 Oebele!!! 

 

Koen  Chitty beng beng  

  Chitty chitty beng beng 

Koen en Aagje Chitty beng beng  

  Chitty chitty beng bang 

Samen  Chitty beng beng  

  Chitty chitty beng beng  

Koen en Aagje Oh jij lieve chitty beng beng  

  Chitty chitty beng beng 

  'k Ben zo blij 

  Waarheen lieve chitty beng bang 

  Chitty chitty beng breng je mij?  

  Hier? Daar? 

Koen   Niemand een bezwaar? 

Samen  Chitty, breng me als de wind 

  Beng beng chitty chitty beng beng 

  M'n vier cilindervrind  

  Beng beng chitty chitty beng beng  

  M'n vier cilindervrind 

Koen   Chitty beng beng  

  Chitty chitty beng beng 

Koen en Aagje Chitty beng beng  

  Chitty chitty beng beng 



Samen   Chitty beng beng  

  Chitty chitty beng beng 

Koen   Opzij! 

Aagje   Dit is chitty beng beng 

  Chitty chitty beng beng rijdt voorbij  

  Waarheen chitty chitty beng beng 

  Chitty chitty breng breng breng je mij? 

Koen   Daar? 

Aagje   Hier? 

Koen   Chitty met plezier!  

  Nou zitten want de reis begint 

Kinderen  Beng beng chitty chitty beng beng 

  M'n vier cilindervrind  

  Beng beng chitty chitty beng beng 

  M'n vier cilindervrind 

Koen   Je rijdt in een hemelbed 

Aagje   Een zegen voor 't wegennet 

Kinderen  Nu wou iedereen wel met ons mee 

Koen   Op weg in m'n eigen slee 

Aagje   Je wint er nog prijzen mee 

Kinderen  We reizen van nu af privé 

Koen  Hup giddiyap in de chitty chitty beng beng 

Kinderen  Chitty chitty beng beng rij maar gauw 

Aagje   Jij chitty blij dat je lekker onderweg bent 

Kinderen  Wij chitty beng beng blij met jou 

Aagje   Vort chitty 

Koen   Vort chitty, ritje voor de wind 

Samen   Ritje dat je prettig vindt  

  Beng bang chitty chitty beng beng 

  M'n vier cilindervrind  

  Beng beng chitty chitty beng beng 

  M'n vier-cilindervrind  

  Rijen rijen in een wagentje 

Koen  Chitty chitty beng beng        

            


