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Het valkenlied 
 
 
In de mooie Achterhoek 
daar hing een nestkast, daar hing een nestkast. 
In de mooie Achterhoek, 
in d’open kapschuur al o’om de hoek. 
 
 
Manlief nam een vrouwtje mee, 
naast kast met t.v.-tje, kast met t.v.-tje. 
Manlief nam een vrouwtje mee, 
naar kast met t.v.-tje al van de V.B. 
 
 
Eitjes, eitjes er waren er 6, 
toen nog 5 kuikens, toen nog 5 kuikens. 
Eitjes, eitjes er waren er 6, 
toen nog 5 kuikens en vol was het nest. 
 
 
Pulletjes, pulletjes, wit en dons, 
kwamen er kijken, kwamen er kijken. 
Pulletjes, pulletjes, wit en dons, 
ze waren heel schattig, verwonderden ons. 
 
 

Vrouw en man die waren eerst saam, 
zorgden voor valkjes, zorgden voor valkjes. 
Man en vrouw die waren eerst saam, 
maar plotsling kwam vrouw er alleen voor te staan. 
 
 

Muisjes, muisjes groot en klein, 
konden wij tellen, konden wij tellen. 
Muisjes, muisjes groot en klein 
van ’s ochtends tot ’s avonds een muizenfestijn. 
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Ringen werd een groot succes, 
wij keken allen, wij keken allen. 
Ringen werd een groot succes, 
en Gejo die zwaaide van ’t valkenbordes. 
 
 

Pirouette op de plank, 
was best wel spannend, was best wel spannend. 
Pirouette op de plank, 
we kregen een film-pje, waarvoor veel dank 
 
 

Valkje stal een muisje mee, 
van de steenuiltjes, van de steenuiltjes. 
Valkje stal een muisje mee, 
legde het snel terug, want o wee o wee. 
 
 

Alle valkjes zijn nu weg, 
naar bos en weiland, naar bos en weiland. 
Alle valkjes zijn nu weg, 
zij hebben de vrijheid en wij dikke pech. 
 
 

Dank aan V.B. Nederland, 
voor al die beelden, voor al die beelden. 
Dank aan V.B. Nederland 
’t was heel erg leuk en van ons dus een hand. 
 
 

Volgend jaar misschien wel weer, 
Komt V.B. terug, komt V.B. terug. 
Volgend jaar misschien wel weer, 
Wij kijken dan zeker. TOT DE VOLGENDE KEER! 

 


