
 

 
 

Kinderen voor Kinderen - Reis mee! 
Tekst en muziek: Jochem Myjer en Tjeerd Oosterhuis 

 
couplet 1 
We reizen met de auto 
Met het vliegtuig of de trein  
En door al dat lange zitten  
Doen echt al mijn spieren pijn 
 
Maar als we er dan zijn 
Voel ik me snel al superfijn 
Want weet je wat ik mag 
Een lekker ijsje elke dag  
 
voor-refrein 
Thuis eet ik “gezond”  
Ja dan ben ik echt de klos 
Maar als het weer vakantie is  
Dan ga ik lekker los 
 
refrein 1 
Reis mee, reis mee 
Nee geen zuurkool of hachee 
Dat bedoel ik, dus dat 
Pizza, pasta en patat 
 
Reis mee, reis mee 
Nee geen spruitjes en puree 
Al die dingen zijn we zat 
Pizza, pasta en patat 
 
Zwemmen, lezen, ballen raken 
En veel nieuwe matties maken 
Dat bedoel ik dus dat 
Pizza, pasta en patat 
 
Potje dammen, potje schaken 
Foto’s en een vlogje maken 
Dat bedoel ik dus dat 
Pizza, pasta en patat 
 
 
 
 
 
 
 



couplet 2 
In Frankrijk een croissant 
Fish and chips in Engeland 
Oh die vette Vlaamse friet 
Thuis mag ik die dingen niet 
 
Of een crêpe met chocola 
Of een Duitse frikandel 
Ja een bak tiramisu 
Op vakantie mag het wel 
 
voor-refrein 
Thuis eet ik “gezond” 
Ja dan ben ik echt de klos 
Maar als het weer vakantie is  
Dan ga ik lekker los 
 
refrein 2 
Reis mee, reis mee 
Nee geen zuurkool of hachee 
Dat bedoel ik dus dat 
Pizza, pasta en patat 
 
Reis mee, reis mee 
Nee geen spruitjes en puree 
Al die dingen zijn we zat 
Pizza, pasta en patat 
 
Zwemmen, lezen, ballen raken 
En veel nieuwe matties maken 
Dat bedoel ik dus dat 
Pizza, pasta en patat 
 
Potje dammen, potje schaken 
Foto’s en een vlogje maken 
Dat bedoel ik dus dat 
Pizza, pasta en patat 
 
brug 
Op reis:  
Broodje knakworst en een portie bitterballen 
Op reis: 
Macaroni en spaghetti bolognese 
Op reis:  
Kipsaté en een lekker broodje shoarma 
Op reis: op reis eet ik alles wat ik wil 
 
Op reis:  
Een warme wafel met ijs en heel veel slagroom 
Op reis:  
Eet ik soesjes met witte chocola 
Op reis:  
Zweedse appeltaart en Weense apfelstrudel 
Eet ik alles, eet ik alles wat ik wil 
 
 
 
 



refrein 3 
Reis mee, reis mee 
Nee geen zuurkool of hachee 
Dat bedoel ik dus dat 
Pizza, pasta en patat 
 
Reis mee, reis mee 
Nee geen spruitjes en puree 
Al die dingen zijn we zat 
Pizza, pasta en patat 
 
Zwemmen, lezen, ballen raken 
En veel nieuwe matties maken 
Dat bedoel ik, dus dat 
Pizza, pasta en patat 
 
Potje dammen, potje schaken 
Foto’s en een vlogje maken 
Dat bedoel ik dus dat 
Pizza, pasta en patat 
 
Reis mee! 


