Senioren repertoire
Ach was ik maar bij moeder thuis gebleven
Als de hyacinten bloeien gaan
Als de Zon Schijnt
Als je voor een dubbeltje geboren bent
Als sterren Flonkerend aan de hemel staan
Ben je in Rotterdam geboren
Breng Eens Een Zonnetje
Zomertijd
Daar bij de waterkant
Daar bij die molen
Daar komen de schutters
Daar was laats een meisje loos
Daisy Daisy
Dat gaat naar Den Bosch toe
Dat moet je niet doen Amalia
De klok van Arnemuiden
De paden op de lanen in
Die Marijke Uit Krabbedijke
Draaien anders dan ga je gouw naar de haaien
Drink Drink broederlijn drink
Eens zal de betuwe in bloei wer staan
Er wonen twee motten
Geef mij maar Amsterdam
Glaasje op laat je rijden
Had je niet die mooie blauwe ogen
Hallo Bangdoeng
Heeft U een sigarenbandje
Het meisje van de zangvereniging
Het was een zomernacht feest bij een wals melodie
Ik ben in Parijs geweest
Ik breng mijn weekend door met jou in scheveningen
Ik Heb Een Huis Met Een Tuintje Gehuurd
Ik heb eerbied voor jou grijze haren
Ik heb m'n hart in zierikzee verloren
Ik stuur je een boeketje rode rozen
In het groene dal, in het stilledal
Ja zo'n Reisje langs de Rijn
Jantje was een kleine kleuter
Je bent als een wilde Orchidee
Ketel Binkie
Klein Klein kleutertje
Kleine Cafe aan de haven
Kleine Greetje uit de Polder
Louise zit niet op je nagels te bijten
Meisje ik ben 'n zeeman

Met zulke rozen als op jouw wangen
Nou tabe dan ik groet je , m'n mooi amsterdam
Oh Japie is getrouwd,hij zit in de miserre
Oh mooie westertoren
Omdat ik zoveel van je hou
Onder Moeders Paraplu
Ouwe taaie,jippie, jippie, jee
Over 25 Jaar
Pinda pinda, lekka lekka
Rats, Kuch en bonen
Rode rozen voor jou gekozen (Jantje Koopmans)
Roze Marie
Schep vreugde in het leven
Zij dronk ranja met een rietje, mijn Sofietje
Spring Maar Achterop
Spring maar achterop
Tolhuis Tolhuis Kiele kiele Tolhuis
'ts weer voorbij die mooie zomer
Tulpen uit amsterdam
Twee Motte (Doris)
Veel mooier dan 't mooiste schilderij Schilderij
Viva espanja
Vraag niet m'n jongen
Waar blijft die ouderwetse winter
Want m'n karel is agent
We gaan naar buiten waar de vogeltjes fluiten
We gaan naar zantvoort al aan de zee
Weet je nog die tijd van vroeger
We'll meet agian (Vera Linn)
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