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Wijs: Glory, Glory Halleluja - Wisselzang door 50+ en 50- 
 
Vul voor A of S de naam in van de jarige !!! 
 
50-Arme A of S dit is voor jou toch wel een droeve dag 
Want je hoort niet meer bij ons, omdat je Abraham zag 
Niet zo jong meer, niet zo vlug, niet lenig zoals wij 
Je hoort er niet meer bij  
 
50- refrein: 
A of S je bent nu 50 jaren 
Hoort nu bij de middelbaren 
Daarom moeten wij verklaren 
Je hoort er niet meer bij 
 
50- 
Ook al lijk je nog heel kras, dat is slechts schone schijn 
Want wie 50 plusser is, die kan nooit veel meer zijn 
Ja reeds in de verte komt het rusthuis al in zicht 
Is dat geen slecht bericht 
 
50- refrein: 
A of S je bent nu 50 jaren 
Hoort nu bij de middelbaren 
Daarom moeten wij verklaren 
Je hoort er niet meer bij 
 
50- 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst zo luidt toch de spreuk 
50 plussers vinden dat dan meestal ook niet leuk 
Staan daar nu wel stoer te doen, maar dat stelt echt niets voor 
Dus zingen wij in koor 
 
50- refrein: 
A of S je bent nu 50 jaren 
Hoort nu bij de middelbaren 
Daarom moeten wij verklaren 
Je hoort er niet meer bij 
 
50- 
Jammer A of S dat je onze groep verlaten moet 
Je leek nog jong en kwiek en deed het eigenlijk best goed 
De rimpels, plooien en het kraken tonen echter aan 
Bij die oude hap moet je staan!  
 
(A of S wordt naar de 50 + groep gestuurd !!!!) 
 
50- refrein: 
A of S  je bent nu 50 jaren 
Hoort nu bij de middelbaren 
Daarom moeten wij verklaren 
Je hoort er niet meer bij 
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50+ 
Als je 50 plusser wordt ach wees dan niet bevreesd 
Zie dit kwieke groepje staan, zo jong van hart en geest 
A of S je komt nu echt niet van de regen in de drup 
Dus welkom bij de club 50+ refrein: 
 
50+ refrein: 
Welkom bij de club der wijzen 
Ouderdom, die moet je prijzen 
Daarvan staan hier de bewijzen 
Dus sluit je bij ons aan 
 
50+ 
Alles heeft zijn voordeel en dus ook de 50 plus 
Kortingen op reizen met de trein en met de bus 
Niet zo hard meer werken, AOW komt al in zicht 
Is dat geen goed bericht? 
 
50+ refrein: 
Welkom bij de club der wijzen 
Ouderdom, die moet je prijzen 
Daarvan staan hier de bewijzen 
Dus sluit je bij ons aan 
 
50+ 
Laat de jeugd maar kletsen A of S wij zijn zelf het bewijs 
Doen voor hen niet onder, ook al zijn wij dan wat grijs 
Kijk maar naar Wim Kok, Ruud Lubbers en Beatrix 
Die zijn toch ook niet niks 
 
50+ refrein: 
Welkom bij de club der wijzen 
Ouderdom, die moet je prijzen 
Daarvan staan hier de bewijzen 
Dus sluit je bij ons aan 
 
50+ 
Voordeel van de ouderdom: ze heeft het laatste woord 
A of S kom in ons midden, gooi je angsten overboord 
Alles mag nu, niets meer moet, een gouden tijd breekt aan 
De jeugd heeft afgedaan 
 
50+ refrein: Welkom bij de club der wijzen 
Ouderdom, die moet je prijzen 
Daarvan staan hier de bewijzen  
Dus sluit je bij ons aan 
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