
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MUZIEKCLIPS 

Al jaren wordt er in Raamsdonk veel aandacht besteed aan de liedjes van de verschillende 

carnavalsverenigingen. Ook via de S.R.K. zijn er enkele liedjes gemaakt, opgenomen en 

uitgebracht. Via de onderstaande linkjes zijn een aantal historische liedjes terug te luisteren 

en te kijken. 

 

CV de Zuipcilinders – Ik zai ne koop (link)                                                                               

De Zuipcilinders zijn de vaders van de Zuipcikinders. Met dit liedje hebben ze deelgenomen 

aan de zg Barnavalsverkiezing van Baronie-TV. Een zender die ieder jaar tijdens carnaval tv 

uitzendingen maakt uit onze regio. Het liedje heeft de verkiezing niet gewonnen, maar zorgde 

wel voor een leuke dag van de opname. 

SRK Haaykantlied 2020 – Un gebraaide onderbroek (link)                                                     

In 2020 was er na enkele jaren afwezigheid weer een Haaykaantlied en deze keer zelf met 

een echte clip. Het lied en de clip zijn opgenomen in de Swamp-studio en het was een erg 

gezellige avond. Het lied werd met carnaval een echte hit. 

BV de Schaans – Oep Den Haaykaant  (link)                                                                          

Enkele jaren geleden hebben de CV’s van Den Haaykaant een saamhorigheidsgevoel en 

beweging in gang gezet onder de naam “Haaykaant – United”. Er waren zelfs shirts en petjes 

te koop. Allemaal bedoeld om de trots voor ons dorpje te laten merken. Dit lied was een soort 

van geuzenlied in die tijd. 

CV de Lamstroale – Bai Martien  (link)                                                                                      

Tijdens de optocht wilde CV de Lamstroale altijd laatse worden, met het buurtlied hebben ze 

een aantal keer wel hoge ogen gegooid. Met als absolute uitschieter dit lied over kastelein 

Martin de Wit die vroeger kroegbaas was van het cafe wat nu cafe de Schipper is. 

GHUNVM – Bij ons staat op de keukendeur (link)                                                                                                

Bij alle carnavalsactiviteiten zijn de muzikanten van GHUNVM aanwezig. En met het 

themanummer van dit Corona carnavalsjaar brengen ze het publiek en de zaal in beweging. 

Als vanzelf! 

 

Nog een paar Haaykaantse kneiters (in willekeurige volgorde): 

CV de Kloempestoempers – Pablo’s Ijscobar (link) 

De Koogo’s (eerder gemaakt door de Meulepad)– Na carnaval… (link) 

Raad van Elfjes – Carnaval wai zain erbai (in de polo achter Peerke aon)(link) 

CV de Rauwdauwers - Carnavalle  (link)                 

CV de Daltons – Polonaise achteroit  ( link) 

CV de Taptrappers – Bertus Badeend ( link) 

GHUNVM – Over and Out  ( link) 

(met grote dank aan buurtlied-goeroe Heino Oome) 

 

https://youtu.be/uM0OEH9abHQ
https://www.youtube.com/watch?v=SrzZABq2uH0
https://youtu.be/9lddH3GzbFk
https://youtu.be/qZOiUVOJUto
https://youtu.be/_vQexqzyDUw
https://www.youtube.com/watch?v=KDHfNSfgTt8
https://www.youtube.com/watch?v=9I5b7KD7xpo
https://www.youtube.com/watch?v=9I5b7KD7xpo
https://www.youtube.com/watch?v=FwdZOUrJoSw
https://youtu.be/w7kbAbEwGOg
https://youtu.be/b_aGnMuTcD0
https://youtu.be/ruQbyOdGtQw
https://www.youtube.com/watch?v=TmvV7jb6hPM

