
Stil hier aan de overkant (proefles Celeanum) 
 
 
Intro: Ritme 1 
 
Ritme 1 (2x)  
Je start een nieuwe fase in je leven en  
’t is eigenlijk nu best wel heel gek, 
dat je sfeerproeven nu even kunt vergeten, niks beleven 
op zoek naar jouw plek.  
 
Ritme 2a + 2b 
‘t Is niets om over naar huis te schrijven 
hoe kan dat ook als je thuis moet blijven. 
Toch hoop dat ook jij na dit refrein 
een leerling hier wil zijn! 
 
Ritme 3 (heel vaak) 
‘t Is stil hier aan de overkant 
zo ver bij jou vandaan. 
Maar we geven je een kijkje in 
ons dagelijks bestaan. 
Af en toe zul je hier best wel even keihard moeten leren, 
maar omringd door goede vrienden zul je dat zelfs gaan waarderen, 
want op het Celeanum, is iedereen dicht bij je, 
alles is waar wat ze zeiden.  
‘t Is stil hier aan de overkant. 
 
Ritme 1 (4x)  
Maar dat maakt op zich niet uit, want ook jij voelt je hier thuis 
en ja er rijden treinen hier! 
Aan de oevers van de IJssel, als je carrière maken wil dan 
zou ik zeker komen hier, want… 
                 
Hier zijn reizen die naar Rome gaan de norm en 
zijn feestjes van de ZGB elk jaar enorm en 
hier is het glas niet half leeg maar half vol en 
de plek waar jij jezelf bent. 
 
 



Ritme 2a + 2b 
‘t Is niets om over naar huis te schrijven 
hoe kan dat ook als je thuis moet blijven. 
Toch hoop dat ook jij na dit refrein 
een leerling hier wil zijn! 
  
Ritme 3 (heel vaak)  
‘t Is stil hier aan de overkant 
zo ver bij jou vandaan. 
Maar we geven je een kijkje in 
ons dagelijks bestaan. 
Af en toe zul je hier best wel even keihard moeten leren, 
maar omringd door goede vrienden zul je dat zelfs gaan waarderen, 
want op het Celeanum, is iedereen dicht bij je, 
alles is waar wat ze zeiden.  
‘t Is stil hier aan de overkant. 
 
Kies zelf één van de eerdere ritmes!  
Hier is geluk nog heel gewoon en de school bijzonder schoon. 
Het is stil hier aan de overkant. 
En wil je later gaan studeren, kom dan lekker bij ons leren! 
Het is stil hier aan de overkant. 
Geen fancy opsmuk te bekennen, maar ‘t is lang niet ongezellig. 
Het is stil hier aan de overkant. 
Dus de hartelijke groeten aan je ouders die vast zeggen dat het 
 
Ritme 4 (tot einde lied)  
stil is aan de overkant 
zo ver bij jou vandaan. 
Maar we geven je een kijkje in 
ons dagelijks bestaan. 
Af en toe zul je hier best wel even keihard moeten leren, 
maar omringd door goede vrienden zul je dat zelfs gaan waarderen, 
want op het Celeanum, is iedereen dicht bij je, 
alles is waar wat ze zeiden.  
‘t Is stil hier aan de overkant. 
  
 


