
 
 

“Ik weet hoe het voelt”  
(om naar iets moois te streven)  

 
HOOK: Reflex 
Ik weet hoe het voelt om naar iets moois te streven. 
Iedereen in de buurt, iedereen in dit leven. 

              Iedereen voelt zich hier thuis.Allemaal samen hier in Groenoord zuid. 
(‘Goed resultaat’, daar ga je van uit! En jong of oud? Maakt helemaal niets uit!) 

 
 Tekst 2  (Smajl) 
Ik wil je iets vertellen over  GroenOord Zuid 
Een tijdje terug ging de buurt vet achter uit. 
Geen groen, geen bloei. Al helemaal geen leuk leven 
En voor de Jongeren? Gewoon niets te beleven. 
Veel gesloopt, door de mensen veel kapot gemaakt 
Heel ‘groenoord zuid’ ...Ik zeg je ‘diep geraakt’. 
Er was ons veel beloofd, we hebben niets gekregen 
Dus ik weet hoe het voelt om naar iets moois te streven. 
Rotzooi,  grofvuil, er liepen muizen. 
Sloop plannen en je moest verhuizen  
Er is nog teveel gerotzooi in onze buurt. 
Dat merk ik als een allochtoon een huis elders huurt. 
He enige wat ik wil, is dat de wijk met elkaar communiceert 
En alle normen en waarden van mekaar respecteert 
 
HOOK: 
Ik weet hoe het voelt om naar iets moois te streven. 
Iedereen in de buurt iedereen in dit leven. 
‘Goed resultaat’, daar ga je van uit! En jong of oud? Maakt helemaal niets uit! 
 

 Tekst 1  (Calvin) 
Luister is goed ik zal jullie vertellen, no spang. 
Er is hier iets goed fout,  ik zeg je iets aan de hand 
Wij amuseren ons met het maken van muziek 
Maar wij zijn zowat de enige, de rest heeft bijna niets 
En dan spreken ze over jongeren die lastig zijn 
We moeten toch iets verzinnen om mee bezig te zijn?  
De kinderen in de buurt weten elkaar wel goed te vinden. 
Dan is de volgende stap om de ouders te binden. 
Het contact tussen jong en oud is nog tamelijk vaag 
Daar zitten we behoorlijk mee in onze maag 
Hoe wil je aan elkaar wennen als jij niemand een kans geeft. 
praat niet te snel als je niet weet hoe zo iemand het overleeft 
Maar dat was toen, Ik zeg  nu wordt het beter. 
Groenoord Zuid, echt...wordt steeds heter en heter. 
 
 
Bridge (Adnan) 
Ik zeg, ik weet het .Ik weet nu hoe het voelt 
En ik beleef het .Ik heb bereikt mijn doel. 
Ik zeg ik weet het .Ik weet nu hoe het voelt. 
En het is boeng, ik voel me goed, dus ja geloof me!(2x)? 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
HOOK: (Reflex) 
Ik weet hoe het voelt om naar iets moois te streven. 
Iedereen in de buurt iedereen in dit leven. 

                        Iedereen voelt zich hier thuis...Allemaal samen hier in Groenoord zuid. 
(Goed resultaat’, daar ga je van uit..En jong of oud? maakt helemaal niets uit!) 

 
 
Tekst 3 (Calvin & Smajl) (De langere versie) 
Wij zijn de boys van de Diepenbrockstraat. 
En we hebben het nu over iets dat iedereen aangaat. 
In het eerste deel rapten we over de negatieve kant. 
Maar nu komen we met de positieve stand. 
Tegenwoordig zien we spelende kinderen, kletsende buren. 
Met een normaal loon kun je hier ook een huisje huren 
En voor de jongeren die graag willen hangen. 
Worden lege ruimtes door pleintjes vervangen. 
Het winkelcentrum staat er nu ook al. 
Jammer genoeg was er wel in “Kruidvat” een overval. 
Ok, maar das een incident in mijn beleving. 
We doen nu boodschappen direct in onze nieuwe omgeving 
Ik zal altijd positief blijven denken. 
We komen er alleen als we elkaar liefde schenken. 
 
 
HOOK: 
Ik weet hoe het voelt om naar iets moois te streven. 
Iedereen in de buurt iedereen in dit leven. 

                        Iedereen voelt zich hier thuis...Allemaal samen hier in Groenoord zuid (2X) 
 
Geschreven door Smajl Kurti van Reflex! 


