
Doe mee, verlos de zee!

Een flesje, een dopje, een weg-werrup-
kopje
Waar komt die rommel toch allemaal 
vandaan?
Netten en draadjes, een tas vol met 
gaatjes
Ooit was het nuttig nu is het half 
vergaan. 

Kom jutten allemaal, 
‘t Strand op en aan de haal
Samen krijgen we ‘t gedaan

Doe mee, verlos de zee, 
De zee zit vol met troep
Verlos haar van die plastic soep
Verlos de zee, doe mee!

Een emmer, een handschoen
Een jerrycan licht groen
Waar komt die rommel toch allemaal 
vandaan?
Kwasten en touwen, een shirt zonder 
mouwen
Ooit was het nuttig, nu is het half 
vergaan

Kom jutten allemaal, 
‘t Strand op en aan de haal
Samen krijgen we ‘t gedaan

Doe mee, verlos de zee, 
De zee zit vol met troep
Verlos haar van die plastic soep
Verlos de zee, doe mee!

There is plastic all over the ocean

There is plastic all over the ocean
There is plastic all over the sea
There is plastic all over the ocean
So bring back the plastic to me, to 
me!
Bring back, bring back, o bring back 
the plastic to me, to me! (2x)

Daar was laatst een flesje loos

Daar was laatst een flesje loos,
Dat was gaan varen, dat was gaan varen
Daar was laatst een flesje loos
Woei in het water
Met een flinke hoos

Via sloten naar het kanaal
Volgend het water, volgend het water
Via sloten naar het kanaal,
Volgend het water,
Hups door het gemaal

Van ‘t kanaal nu naar de rivier
Open de sluizen, open de sluizen
Van ‘t kanaal nu naar de rivier
Open de sluizen 
Al is ‘t maar een kier

De Stroom die neemt het flesje mee
Het gaat steeds sneller, het gaat 
steeds sneller,
De stroom die neemt het flesje mee
Het gaat steeds sneller
Verrek daar’s de zee

Links en rechts en op en neer
Tussen de golven, tussen de golven
Links en rechts en op en neer
Schuimende koppen 
Het gaat echt te keer

Tot een grote golf hem bracht
Dwars door de branding, dwars door de 
branding
Tot een grote golf hem bracht
Zo naar het strand toe wie had dat 
gedacht

Opgeraapt en in de zak
Zo kwam het flesje, zo kwam het flesj
Opgeraapt en in de zak
Zo kwam het flesje alsnog in de bak

Wat gaan we doen met gevonden plastic?

Wat gaan we doen met gevonden plastic?
‘t strand dat ligt er vol mee

Hela en hop daar gaat ‘ie, (3x)
Stop maar in de jutbak/juttas
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