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onze Henkie heeft hartstochtelijk gespeeld 
toen de nieuwe buurt nog half in aanbouw was 

met z'n vriendjes het territorium ingedeeld 
zeven bergen puin en een grote modderplas 

met een massa afbraakplanken een te gekke hut gebouwd 
met een grote blos van vroeg tot laat geploeterd en gesjouwd 

maar die mooie tijd is nou voorbij voorgoed 
want de nieuwe wijk is nu zoals ie moet 

met veel groen en artistieke palissaden 
een riant plantsoen met mooi gebaande paden 

voor de leefbaarheid van Henkie functionele motoriek 
nog een fraai gemaaide speelwei met een fijne speelplastiek 

 

toe nou Henkie spelen Henkie 
't is er voor gemaakt 

hier heeft de moderne trend succesvol ingehaakt 
op de creatieve noden van het kind in onze tijd 

o het is een zaligheid als je langs het plastic glijdt 
door de polyester pijpen naar benee 

Henkie ben je niet tevree 
ben je soms een beetje ziek 

waarom zit je nou zo zielig 
Henkie op de speelplastiek 

 
onze Henkie is een kleine indiaan 

maar de prairie is een keurig reservaat 
meestal moet je 'm overreden naar de speelwei toe te gaan 

en dan staat ie maar zo'n beetje waar ie staat 

de gevaren zijn bezworen en de laatste boef is dood 
en de schat voorgoed begraven in de gedempte kikkersloot 

soms beklimt ie dapper toch de speelplastiek 
maar z'n ogen kijken wat melancholiek 

in de struiken zal wel geen soldaat meer leven 
en 't is verboden je op 't grasveld te begeven 

dus de vijand blijft wel weg en ook de vriendjes één voor één 
Henkie klautert nog een rondje door het fraaie klimrek heen 

 
toe maar Henkie spelen Henkie 

speciaal voor jou 
speelvoorziening in de hedendaagse stedenbouw 

op een aangeharkte groenstrook rent je kindertijd voorbij 
als je klein bent moet je spelen want van spelen wordt je blij 

langs de ladder van het klimrek naar omhoog 

Henkie zit je hoog en droog 
is dat nou niet fijn ludiek 

waarom zit je nou zo zielig 
Henkie op de speelplastiek 


