Eerst geld geven en daarna weer afnemen.

Erg leuk en naar eigen inzicht aan te passen:

blad 1 van 2
Persoon 1: Abraham, wij willen jou graag feliciteren, En jou dit stukje aansmeren.
Want nu je 50 jaar passeert, Wordt je met een stukje vereerd. En bij een feest
hoort ook een cadeau, daarom doen we dit zo We hebben niet lang nagedacht,
Maar gewoon een hoop geld bijeen gebracht.
Persoon 2: We hebben het goed geteld, En geven jou nu beetje bij beetje het
geld. En dat je al 50 jaar geniet van een gelukkig leven, dat vonden we wel een
knaak waard om te geven (€2.50 geven)
Persoon 3: En tegen een feestje zeggen we geen nee, We vieren dit graag met
jou mee, Maar om de kosten te dekken Willen wij jou nog een eens daalder
spekken (€2.50 geven)
Persoon 4: Je woont al heel lang aan de .....weg Je kocht het in goed overleg Je
vond een leuke vrouw, Maar die kost geld, daarom 15.00 euro voor jou (€15.00
geven)
Persoon 5: Het was wel erg gezellig met wie??? (rijmpje naar inzicht aanpassen)
En al snel waren jullie met drie en het bleef niet bij 1, het werden er twee, 28
euro kan je dan wel gebruiken is ons idee (€28.00 geven)
Persoon 6: (naar eigen inzicht rijmen) Maar dat kost best wel veel 9.00 euro voor
een zak meel (€ 9.00 geven)
Persoon 7: Alles kun jij goed gebruiken, Van ezel tot uilskuiken, Geef die rommel
toch met de vuilnis mee Hier 10 euro..koop nu maar een vuilcontainer of twee
(€10,00 geven)
Persoon 8: De band met je kennissen is niet in geld uit te drukken En we wilden
wel een 1000tje uit onze knip rukken Maar helaas…dat zat niet in deportemonnee
Ach.. met 12 euro ben je ook wel te vree (€12.00 geven)

blad 2 van 2 Vervolg : Eerst geld geven en daarna weer afnemen.

Persoon 9: En nu ben je (bijna) 50 jaar En dat maken we hier nu even goed
bekenbaar, Vanavond 50 kaarsjes op een taart, Alsjeblieft 15.00 euro, want je
voelt je vast al heel erg bejaard (€15,00 geven)
Persoon 10: Ach verlies nu niet de moed, Ook na 50 is het leven nog goed. Maar,
Abraham, was het optellen in je hoofd een gevecht? met deze 6 euro erbij
hebben we er 100 voor je neergelegd. (€6,00 geven)
Persoon 11: leuk??? Vergeet het maar dat geld is nog inzetbaar. Want jullie
mogen best weten, Uren hebben we hierop zitten zweten Dan mag ik best twintig
euro pakken en
toch de hele avond blijven plakken (- €20.00 afpakken)
Persoon 12: En al zitten we hier vanavond lekker te smullen We zijn hier niet om
jouw zakken te vullen We hebben nieuwe kleren moeten kopen en dat is aardig in
de papieren gelopen Om hiervan toch wat terug te halen, Moet je ons maar een
twintigje terug betalen (-€20.00 afpakken)
Persoon 13: Dadelijk gaan we ons storten op dit feest, anders zijn we hier voor
niets geweest. Maar met drank achter het stuur geeft brokken, Daar moet je
alvast maar 30 euro voor dokken (-€30,00 afpakken)
Persoon 14: Beter een taxi die ons op komt halen, Dat moet jij maar betalen Wat
zit er nog in? Oh dat is genoeg Om ons thuis te brengen van deze illegale kroeg
(-€15,00 afpakken)
Persoon 15: Ja, Abraham, dit had je niet verwacht, “Dat gaat goed” had je eerst
gedacht Nee, niet jij, maar wij zijn heel te vree, Want het restant nemen we ook
nog mee
(- €15.00 afpakken) (alles wat Abraham nog in hand heeft !!)
Persoon 16: Ja Abraham, jij met je 50 jaar, Je kijkt nu toch wel raar en kijk nu
even opzij, Daar komt al iets anders voorbij MOMENT OM KADOO TE GEVEN)
We hopen dat je nog lang zult leven En in de toekomst nog meer feestjes zult
geven.

