
 
 
 
 
 
 
Gi-ga-groen 
 
Na, na, na, na, na, na, na.. gi-ga-gi-ga-groen 
Na, na, na, na, na, na, na 
 
COUPLET 1 
Als je je verveelt, en de iPad is weer zoek  
Trek je laarzen aan, en je vieze ouwe broek  
        
Ook al regent het pijpenstelen 
Je kunt altijd buiten spelen  
Het avontuur ligt bij jou om de hoek  
 
PRE-REFREIN 1       
Lekker springen in de plassen, uren lezen in de zon  
Zet een tent op in de tuin, of op je balkon 
 
REFREIN 
Gi-ga-groen, gi-ga-groen  
Kom mee naar buiten,  
Er is genoeg te doen  
Kijk om je heen  
We kunnen takken sjouwen,  
Hutten bouwen,  
Slootjespringen,  
Keihard zingen  
Dromen met een grasspriet in je mond  
Van die bank af met je kont!  
 
Na, na, na, na, na, na, na.. gi-ga-gi-ga-groen 
Na, na, na, na, na, na, na 
 
COUPLET 2 
Timmer zelf een boomhut, met een vogelhuis erbij  
Kweek je eigen tuintje, en maak de vlinders blij        
Op expeditie in het bos zoek de sporen van een vos  
Doe een radslag bij de koeien in de wei  
 
PRE-REFREIN 2        
Rode wangen wilde haren en in mijn broek een gat  
Ik blijf buiten ook al zijn mijn sokken nat  
 
REFREIN 
Gi-ga-groen, gi-ga-groen  
Kom mee naar buiten,  
Er is genoeg te doen  
Kijk om je heen  
We kunnen takken sjouwen,  
Hutten bouwen,  
Slootjespringen,  
Keihard zingen  



Dromen met een grasspriet in je mond  
Van die bank af met je kont!  
 
Na, na, na, na, na, na, na.. gi-ga-gi-ga-groen 
Na, na, na, na, na, na, na.. gi-ga-gi-ga-groen 
 
BREAK 
Kijk om je heen er is genoeg te doen,  
Spelen met z’n allen in het gi-ga-groen!  
Wind in je haren ja dat staat je goed  
Het is gi-ga-gi-ga-gi-ga-groen!  
       
Kijk om je heen er is genoeg te doen  
Spelen met z’n allen in het gi-ga-groen!  
Wind in je haren ja dat staat je goed,  
Het is gi-ga-gi-ga-gi-ga-groen!  
 
REFREIN         
Gi-ga-groen, gi-ga-groen  
Kom mee naar buiten,  
Er is genoeg te doen  
Kijk om je heen 
We kunnen takken sjouwen,  
Hutten bouwen,  
Slootjespringen,  
Keihard zingen  
Dromen met een grasspriet in je mond  
Van die bank af met je kont!  
 
Na, na, na, na, na, na, na.. gi-ga-gi-ga-groen (4x) 


