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1 Ik woon in een huis  
 

C/C/ 
C 
Ik woon in een huis en dat huis staat in een tuin,  
      F                                          G                         C 
die tuin ligt aan een straat, waarin een hele grote boom staat  
       Am                                       Em 
Dat huis dat heeft een dak, een deur en een raam  
     Am                   F           G                C 
en in de tuin daar zie je de bloemetjes staan 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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2 De boterhammenboogie   
 
Dit is de boterhammenboogie smeer die boterham 
De boterhammenboogie met iets lekkers als het kan 
Dit is de boterhammenboogie smeer die boterham 
Smeer smeer hap hap smek smek smak 
 
A                       Em 
Wat doen we erop, wat smeren we er bovenop  
Bm                         G 
Boter, jam of kaas, hagelslag of pindakaas 
A                             Em 
Ham, banaan of appelstroop. het liefst een hele hoop.  
Bm                                G                         A 
Kokosbrood of vlokken of een paar oude sokken NEE 
              D                               C  
Dit is de boterhammenboogie smeer die boterham 
     G 
De boterhammenboogie met iets lekkers als het kan 
              D                               C 
Dit is de boterhammenboogie smeer die boterham 
G                   C            F                 G          A/A/ 
Smeer smeer hap hap smek smek smak 
A                       Em 
Wat doen we erop, wat smeren we er bovenop  
Bm                                            G 
Komkommer, tomaat en worst, oo ik heb met m’n melk gemorst  
A                     Em 
Een ei erbij is lekker op een beschuit of een cracker  
Bm                          G                      A 
Maar de meeste lol heb ik met een krentenbol 
 
REFREIN (Dit is de boterhammenboogie) 
D/-/C/-/G/-/D/-/D/C/G/G/D/C/GC/FG/A/A/B/B/ 
              E                               D  
Dit is de boterhammenboogie smeer die boterham 
     A 
De boterhammenboogie met iets lekkers als het kan 
              E                               D  
Dit is de boterhammenboogie smeer die boterham 
A                    D           G                 A 
Smeer smeer hap hap smek smek smak (3X) 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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3 Dieren in de tuin   
 
6/8  GD/GD/GD/GD/ 
G         D              G D G              D         G    D 
Hé wie komt daar aan, wie loopt daar zo langzaam 
G              D        G  D       G        D           G      D 
Het is een slome slak met op z’n rug een grote bak 
      C          D       G            C        D      G 
Die bak dat is z’n huis, die slak is altijd heel snel thuis 
                   G                                                          D          
We hebben dieren in de tuin, ’t lijkt wel een kleine dierentuin  
Em                                                       Bm 
Dieren in de tuin, ’t lijkt wel een kleine dierentuin  
     C                                             D 
Ze vliegen daar, ze kruipen hier. Hé daar loopt alweer een mier  
Trippel trappel trippel trappel trippel trappel trip 
 
G                    D            G      DG                 D       G         D 
Wie woont er onder de grond, wie kruipt er in het donker rond 
G        D       G       D        G                D       G      D 
Ja dat is een molletje, die woont daar in z’n holletje 
C                D                 G         C           D            G 
Vliegen die vliegen daarbuiten, waar de vogeltjes fluiten 
                   G                                                          D          
We hebben dieren in de tuin, ’t lijkt wel een kleine dierentuin  
Em                                                       Bm 
Dieren in de tuin, ’t lijkt wel een kleine dierentuin  
     C                                             D 
Ze vliegen daar, ze kruipen hier. Hé daar loopt alweer een mier  
Trippel trappel trippel trappel trippel trappel trip 
D                                                               G 
Zoem zoem hoor je de bijtjes zoemen, ze vliegen tussen de bloemen 
D                                               G 
Zoem zoem zoem zoem zoem, bijtjes geef de bloem een zoen 
C        D        G                    C                      D               G 
En het kleine spinnetje, die maakt voor z’n web een beginnetje 
                   G                                                          D          
We hebben dieren in de tuin, ’t lijkt wel een kleine dierentuin  
 
Em                                                       Bm 
Dieren in de tuin, ’t lijkt wel een kleine dierentuin  
     C                                             D 
Ze vliegen daar, ze kruipen hier. Hé daar loopt alweer een mier  
Trippel trappel trippel trappel trippel trappel trip, trippel trappel trippel trip-
pel  
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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4 Ik heb een hondje  
 
Woef woef woef  
G                                                              Em 
Ik heb een hondje en die wiebelt met z’n kontje 
                                     Am              C                          D  
Als hij kwispelt met z’n staart en hij rent rent rent rent rent  
                      G 
met heel veel vaart 
Am                          F               Am                      F 
Hij flappert met z’n oren, waarmee hij goed kan horen 
Am                         F                G 
Hij snuffelt met z’n neus en hij smikkelt als een reus 
Am                        F                  Am                  F 
’s nachts ligt hij te maffen, overdag hoor je ‘m blaffen 
     Am                    F                G 
Hij is mijn grootste vriend, dat heeft hij wel verdiend 
 
G                                                              Em 
Ik heb een hondje en die wiebelt met z’n kontje 
                                     Am              C                          D  
Als hij kwispelt met z’n staart en hij rent rent rent rent rent  
                      G 
met heel veel vaart 
Am                            F           Am                      F 
Hij springt tegen me op en ik aai hem over z’n kop 
     Am           F          G 
En als ik zeg zit, dan gaat m’n hondje zitten 
 
Dm         G               Em                           Am 
M’n lieve hondje, hij rent heel graag een rondje 
Dm                        G                         F                      G                  A 
M’n hondje is heel trouw, kom eens hier ik heb iets lekkers voor jou 
 
A                                                               F#m 
Ik heb een hondje en die wiebelt met z’n kontje 
                                     Bm              D                          E  
Als hij kwispelt met z’n staart en hij rent rent rent rent rent  
                      A 
met heel veel vaart 
 
Woef woef woef woef woef (refreinschema) 
 
A                                                              F#m 
Ik heb een hondje en die wiebelt met z’n kontje 
                                     Bm              D                          E  
Als hij kwispelt met z’n staart en hij rent rent rent rent rent  
                      A 
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met heel veel vaart 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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5 Feestgedruis   
 
Am/Am/Am/Am/Am/Am/Am/Am/ 
Am                         F                         G                  C 
‘t is een heel groot feestgedruis met al die dieren bij ons thuis 
Am               F                            G                                C 
Doen ze allemaal hun best dan krijg je een heel groot dierenorkest die-
renorkest 
C                                                             Dm 
De hond die zegt woef woef woef en de kat die zegt miauw 
Em                                                     F                                      G  
De vis die zegt blub blub blub en de papegaai die zegt koppie koppie  
                                   C 
koppie koppie koppie krauw koppie krauw 
          
Am                         F                         G                  C 
‘t is een heel groot feestgedruis met al die dieren bij ons thuis 
Am               F                           G                                 C 
Doen ze allemaal hun best dan krijg je een heel groot dierenorkest die-
renorkest 
C                                                 Dm 
De cavia die zegt ptptptpt en de vogel zegt fuut fuut fuut 
          Em                                         F                            G  
Het konijn dat zegt fft fft fft fft en de muis rent door het huis  
                  C 
en die zegt piep piep piep 
 
Am                         F                         G                  C 
‘t is een heel groot feestgedruis met al die dieren bij ons thuis 
Am               F                           G                                 C 
Doen ze allemaal hun best dan krijg je een heel groot dierenorkest die-
renorkest 
                          Ab                                              G 
woef woef woef woef FFFFFFF woef woef woef woef FF 
                                                                     Cm 
miauw miauw miauw miauw miauw miauw miauw woef woef  
                       G                                                Cm 
miauw miauw miauw woef woef miauw miauw miauw woef woef  
                                                                     Cm 
miauw miauw miauw miauw miauw miauw miauw woef woef  
                       G                                                             Cm 
miauw miauw miauw woef woef  miauw miauw miauw miauw woef woef  
                       Eb                                                          Bb 
blub blub blub blub piep piep piep piep blub blub blub blub piep piep piep 
piep 
                       Cm                                                         G 
blub blub blub blub piep piep piep piep blub blub blub blub 
                                                                     Cm 
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miauw miauw miauw miauw miauw miauw miauw woef woef  
                       G                                                Cm 
miauw miauw miauw woef woef miauw miauw miauw miauw  
                      C      C      C      Ab      G     G      G      C 
koppie krauw woef woef woef woef, woef woef woef woef 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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6 Draai draai   
 
AG/D/ herhalen 
Draai draai doet de wasmachine, door het ruitje kun je dat zien 
F       Bb    G      C            D 
Draai draai draai draai en draaien maar  
AG/D/ herhalen 
Pruttel pruttel doet het koffieapparaat, ‘t lijkt wel of hij een windje laat 
F         Bb       G         C        D 
Pruttel pruttel  pruttel pruttel pruttel pruttel plop pruttel pruttel plop 
AG/D/ herhalen 
Brr Brr doet de ijskast. Hij heeft het koud hou hem vast  
F     Bb   G   C    D 
Brrr brrr brrr brrr brrr, wat is het koud 
AG/D/ herhalen 
Puf puf doet de oven. Hij is iets lekkers aan het stoven 
F    Bb G   C       D 
Puf puf puf puf…puf, wat is het warm  
C                                            D 
Daar komt de stofzuiger aan. Ga aan de kant maak ruim baan 
C                                              D 
Hij zuigt het vuil van de grond. Dat doet ie met z’n stofzuigermond 
AG/D/                                AG/                            D/- 
En is het vuil dan op, dan zet je hem uit met z’n stofzuigerknop 
AG/D/                         A-                 AG/D/          D- 
En weer aan en weer uit. En weer aan en weer uit  
 
© tekst en muziek Dirk Scheele  
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7 Ik speel in een Rockband  
 
(alleen ritme op een kartonnen doos) 
Ik speel in een band op een kartonnen doos  
Ik sla met de stokken midden in de roos  
 
E                             A           E               A 
Ik speel in een band op een basgitaar  
    E                              A              E                        A  egaega#aegage  
Ik heb een grote bezem met een hele lange snaar  
 
E                             A           E                           A 
Ik speel in een band op m’n speelgoedgitaar  
E                             A       E                           A 
Ik ram op de snaren en ik oefen al een jaar  
E                                    A            
Ik speel heel hard en ik speel heel snel  
E                                             A 
Doe maar met me mee ja dat kun je wel  
DEEDE 4X B4B B4B    
 
Em                     A       Em       A 
Ik zing door een koker van karton  
Em              A                    Em      A 
Ik wist niet, dat ik zo goed zingen kon 
    Bm                         G 
Ik treed nu op, zet de boel op z’n kop  
Bm                                          G                 A 
Iedereen staat te springen, terwijl ik sta te zingen. 
Egeaege Egeaege Egeaege  Egeaege 
Drums,   bas,        gitaar,     hé hé hé hé 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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8 1.2.. doe maar mee 
 
EA/BA/ herhalen 
Ja we gaan dansen, heel gek dansen, dansen, heel raar dansen 
Dansen, lekker cool, dansen, kom van je stoel 
C#m              A        B       EA/BA/ herhalen 
Zwaai met je armen in de lucht yeah yeah yeah yeah   
In de lucht yeah yeah yeah yeah   
 
EA/BA/ herhalen 
Beweeg je benen, je tenen. je armen om te verwarmen,  
Je vingers net als slingers, je hoofd en je nek 
C#m         A     B         EA/BA/ herhalen 
Trek nu je allergekste bek, bek bek bek bek Je gekste bek bek bek bek 
bek 
 
C#m                      E                       C#m                  E 
1,2 doe maar mee 3,4 heb plezier, 5,6 doe je best 7,8 zorg dat je lacht 
A     B -                                 EA/BA/ herhalen 
9 en 10 wie niet weg is is gezien, yeah yeah yeah yeah   
die is gezien yeah yeah yeah yeah   
A                         E                         A                        E 
Hoooooooooooo hoooooooooooo hoooooooooooo hoehhhh 
B            A 
Hoooooooooooo 
 
EA/BA/ herhalen 
Beweeg je benen, je tenen. je armen om te verwarmen,  
Je vingers net als slingers, je hoofd en je nek 
C#m         A     B         EA/BA/ herhalen 
Trek nu je allergekste bek, bek bek bek bek Je gekste bek bek bek bek 
bek 
 
C#m                      E                       C#m                 E 
1,2 doe maar mee 3,4 heb plezier, 5,6 doe je best 7,8 zorg dat je lacht 
A      B -                                EA/BA/ herhalen 
9 en 10 wie niet weg is is gezien, yeah yeah yeah yeah   
die is gezien yeah yeah yeah yeah   
 
A                         E                         A                        E 
Hoooooooooooo hoooooooooooo hoooooooooooo hoehhhh 
B            A             E 
Hoooooooooooo 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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9 M’n allerliefste knuffel   
 
* Op de CD is de gitaar gestemd in de D stemming DADF#AD. 
Het liedje is echter ook in normale stemming te spelen (voor akkoorden 
zie onder) 
 
Intro= D + melodie d-c#-b-a 2X  G/G/D/G/G/D/ 
D                                   A 
M’n allerliefste knuffel, dat is Snuffel 
D                                     A 
Snuffel is een konijn, bij hem voel ik me altijd fijn 
G                          A                 D               G 
Kom maar in mijn armen, dan zal ik je verwarmen 
G                       A    G                    A               D 
Snuffel ligt heel stil, bij hem zijn is alles wat ik wil 
 
D + melodie d-c#-b-a 
D                                   A 
M’n allerliefste knuffel, dat is Snuffel 
D                                    A 
Snuffel is een konijn, bij hem voel ik me altijd fijn 
G                              A               D                       G 
Ben ik een keer verdrietig, dan zeg ik het tegen Snuffel 
G                             A                           D 
Hij kijkt me dan lief aan,  geeft mij een knuffel 
 
D + melodie d-c#-b-a 
 
D                                A            G           D 
Ik heb nog veel meer knuffels, groot en klein 
D                    A                G                     D 
De ene is een beer en de andere een dolfijn 
 
G                         A                    D                          G 
Ze liggen om me heen van m’n hoofd tot aan m’n kleine teen 
 
G                             A                D 
Ik heb heel veel plezier met elk knuffeldier 
D 
M’n allerliefste Snuffel, Snuffelende Snuffel. Ik geef jou een knuffel 
mmmmwah  
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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10 Ik trommel op alles wat ik zie   
 

E/E/E/E/ 
E                             A              F#m                   B 
Ik trommel op alles wat ik zie, op m’n hoofd en op m’n knie  
E                             A                C#m                      F#m B    E 
Ik trommel op alles wat er is, ik sla steeds raak en niet niet mis  
E7(#9) (* eventueel te vervangen door E) 
Ik zet een  emmer op z’n kop en ik sla d’r bovenop  
Hé kijk ’s wat ik kan , Ik sla nu op een pan  
B                               C#m       A                B      
Rommeldebommeldebommel alles is een trommel  
 
E                             A              F#m                   B 
Ik trommel op alles wat ik zie, op m’n hoofd en op m’n knie  
E                             A                C#m                     F#m B     E 
Ik trommel op alles wat er is, ik sla steeds raak en niet niet mis  
 
E7(#9) 
Ik geef een harde tik op een heel groot blik 
Ik geef een harde klap op de prullebak  
B                               C#m       A                B      
Rommeldebommeldebommel alles is een trommel  
 
E                             A              F#m                   B 
Ik trommel op alles wat ik zie, op m’n hoofd en op m’n knie  
E                             A                C#m                     F#m B     E 
Ik trommel op alles wat er is, ik sla steeds raak en niet niet mis  
E7(#9) 
Met een zachte pang sla ik op m’n wang  
En nu ga ik staan en op m’n benen slaan  
 
B                               C#m       A                B      
Rommeldebommeldebommel alles is een trommel  
E                             A              F#m                   B 
Ik trommel op alles wat ik zie, op m’n hoofd en op m’n knie  
E                             A                C#m                     F#m B     E 
Ik trommel op alles wat er is, ik sla steeds raak en niet niet mis  
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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11 Opruimen  
 

Am/Am/Am/Am/ 
Am                                          C            D                        Am 
Ruim je rommel nou eens op, alles ligt scheef en op z’n kop  
Am                                              C                  D                               Am 
Leg je spullen maar weer terug. Doe het niet langzaam maar heel vlug 
4,3,2,1 
Am                                     G                                   F                              E 
Boeken in de boekenkast, kleren in de klerenkast, alles heeft z’n vaste 
stek 
Am                                               G                                                    F                 
E 
Speelgoed in de speelgoedkast, schoenen in de schoenenkast, leg alles 
op z’n plek 
F                         E           F                     E 
En de propjes papier, die liggen daar en hier en hier,  
F                           G                        BbAAbGGbFE 
die gooi ik met het grootste gemak in de ppprullenbak  
 
Am                                          C            D                        Am 
Ruim je rommel nou eens op, alles ligt scheef en op z’n kop  
Am                                              C                  D                               Am 
Leg je spullen maar weer terug. Doe het niet langzaam maar heel vlug 
4,3,2,1 
Am                              G                                         F                               E 
Pannen in het fornuis, poppen in het poppenhuis, alles heeft z’n vaste 
stek. 
 
 
Am                                   G                       F                 E 
Doe de rest in een la, we zijn er bijna, leg alles op z’n plek 
F                                        E            F                      E 
We hebben ook een vuilnisbak. De deksel zit dicht als een dak 
F                     G           BbA        Ab   G      GbF  E 
Trap ‘m op z’n voet, zodat ie z’n klep weer open doet 
 
Am                                          C            D                        Am 
Ruim je rommel nou eens op, alles ligt scheef en op z’n kop  
Am                                              C                  D                               Am 
Leg je spullen maar weer terug. Doe het niet langzaam maar heel vlug 
4,3,2,1 
Am/G/F/E/Am/G/F/Am-/ 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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12 Spetter spetter spat   
 
Gm                          Dm                    Gm                               Dm 
Spetter spetter spat ik zit nu in bad, Spetter spetter spat hé kijk ’s hoe ik 
spat 
Gm                                        Dm                       F                         Em      
Dm      Gm 
Spetter spetter spat met m’n arm en m’n been en er zwemt een eendje 
om me heen  
kwek kwek kwek kwek kwek kwek 
 
Gm                          Dm                    Gm                               Dm 
Spetter spetter spat ik zit nu in bad, Spetter spetter spat hé kijk ’s hoe ik 
spat 
Gm                                        Dm                       F                         Em      
Dm       Gm 
Spetter spetter spat met m’n arm en m’n been en er zwemt een eendje 
om me heen  
kwek kwek kwek kwek kwek kwek 
 
Gm                                          Dm                      Gm                                   
Spetter spetter spat er zit een visje in het bad,  heel erg klein,  
                Dm 
het is een speelgoeddolfijn 
Gm                          Dm                          F  Em Dm      Gm 
Met een grote boog springt hij omhoog, Hoeeeeeeee, PLONS! En nog 
een keer 
F   Em  Dm    Gm 
Hoeeeeeeee, PLONS!  
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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13 Handen wassen  
 
 * gitaarloopje eedccdedc ggfeefgfe 
C                                                         G 
We zijn in de tuin aan het spelen, we zijn ons niet aan het vervelen 
      Am                                    F                     G      
We graven een grote kuil, oh oh nu zijn m’n handen vuil 
    C                                     G 
Ik heb nog niet gegeten en op de wc gezeten 
Am                                                    F                              G 
Ik wil snel aan tafel gaan, maar m'n pa zegt STOP eerst naar de kraan 
en hij zegt 
C                                                                G 
Voor het eten en na het plassen gaan we handen wassen, handen was-
sen 
F                       G                          F                                  G                 C 
Wrijf je handen tegen elkaar, nog even wat zeep en dan ben je klaar 
handen wassen, handen wassen 
 
(* gitaarloopje eedccdedc ggfeefgfe) 
C                                      G 
Ik ben heel verkouden, ik ben niet meer de oude 
     Am                                                F                     G      
Er komt een grote nies (hatsjoe), oh oh nu zijn m'n handen vies 
C                                          G 
Thuis heb ik een hondje, hij rent heel graag een rondje  
      Am                                            F                                     G 
En na het hondje aaien begint m'n moeder aan de kraan te draaien En 
ze zegt 
C                                                                G 
Voor het eten en na het plassen gaan we handen wassen, handen was-
sen 
F                       G                          F                                  G                 C 
Wrijf je handen tegen elkaar, nog even wat zeep en dan ben je klaar 
handen wassen, handen wassen 
C 
Wassen wassen wassen wassen wassen (herhalen als achtergrondkoor) 
Zet de kraan maar aan. Heb je wat zeep op je handen gedaan ? 
Wrijf je palmen, je vingers en je duimen en ertussenin en dit is nog maar 
het begin 
C 
van voor naar achter, van achter naar voor,  
met je nagels in je palmen ga nog even door 
F                                              G  F                                            G 
Spooooooooel je handen dan af, droooooooog je handen dan af 
                    A 
Dan zijn we klaar klaar klaar 
D                                                                A 
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Voor het eten en na het plassen gaan we handen wassen, handen was-
sen 
G                       A                          G                                  A                 D 
Wrijf je handen tegen elkaar, nog even wat zeep en dan ben je klaar 
handen wassen, handen wassen 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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14 De pantoffelpolonaise  
 
G/F/G/F-/G/F/G/F/G/F/G/F/  
G                                       F      Bb                   C 
’s ochtends kom ik uit m’n bed, dan begint de pret 
       G                               F                    Bb                              C 
dan trek ik eerst mijn pantoffels aan en zet ik een swingend cdtje aan 
      G                                    F                G                F 
We dansen de pantoffelpolonaise yeah yeah yeah yeah 
      G                             F              G        F 
We dansen de pantoffelpolka Hoera hoera 
        G              F          G             F 
Yeeejejeje Hoera Yeeejejeje Hoera 
G                                   F                       Bb                      C 
‘S avonds trek ik m’n pyama aan, maar voor het slapen gaan 
        G                                   F                        Bb                         C  - 
Dan dansen we op onze pantoffels met onze handen geven we roffels 
      G                                    F                G                F 
We dansen de pantoffelpolonaise yeah yeah yeah yeah 
      G                             F              G        F 
We dansen de pantoffelpolka Hoera hoera 
        G              F          G             F 
Yeeejejeje Hoera Yeeejejeje Hoera 
 
       G                                  F                        Bb                              C 
Een stapje naar voren een stapje opzij, een stapje naar achter en nog 
eentje opzij 
Een stapje naar voren een stapje opzij, een stapje naar achter en nog 
eentje opzij 
      Bb                                              C  
We springen als een kikker en een kangoeroe  
      Dm                                   F                                 - 
we rennen in het rond en we worden nog niet moe, worden nog niet moe 
      G                                    F                G                F 
We dansen de pantoffelpolonaise yeah yeah yeah yeah 
      G                             F              G        F 
We dansen de pantoffelpolka Hoera hoera 
        G              F          G             F 
Yeeejejeje Hoera Yeeejejeje Hoera 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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15 De pannenkoekenparty  
 
     A                                           D 
Je pakt een beetje meel, niet te weinig en niet te veel 
A                                D 
Dan pak je een ei en gooit de melk erbij  
F#m                                 Bm 
Nog een beetje zout dan gaat het niet meer fout 
     F#m                                  D                                                  E 
Je doet het in een kom en je roert en klutst en mixt het om en om om en 
om 
Want we gaan 
A                                    G                                             Em                  D 
Pannenkoeken bakken, pannenbakken koeken op de pannenkoeken-
party 
Pannenkoeken bakken, pannenbakken koeken op de pannenkoeken-
party 
A                            D 
Met een grote lach gooi ik het beslag 
A                           D 
Midden in de pan, kijk ’s hoe goed ik dat kan 
    F#m                   Bm                     F#m                 D                 E             
Ik hou de pan een beetje schuin en bak de pannenkoek lekker bruin lek-
ker bruin 
Want we gaan 
A                                    G                                             Em                  D 
Pannenkoeken bakken, pannenbakken koeken op de pannenkoeken-
party 
Pannenkoeken bakken, pannenbakken koeken op de pannenkoeken-
party 
A/G/D/A/A/G/D/A/ 
Hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe 
A                                           G 
Is de laatste bijna klaar Dan doe ik een beetje raar 
 
   D                                       A 
Ik gooi hem omhoog in een hele grote boog 
        
 A                                        G 
Dan vang ik hem weer op maar oo wat een strop 
               D                        F       F -             E          
Want de pannenkoek die valt ……..op m’n kop 
Nu gaan we 
A                                G                                      Em                  D 
Pannenkoeken eten, pannehete koeken op de pannenkoekenparty met 
stroop 
Pannenkoeken eten, pannehete koeken op de pannenkoekenparty met 
appel  
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Pannenkoeken eten, pannehete koeken op de pannenkoekenparty of 
met kaas 
Pannenkoeken eten, pannehete koeken op de pannenkoekenparty  
D 
Ja met suiker of met ui of champignons, gehakt, paprika, tomaat, vis 
hoho 
Smikkelsmikkelsmikkelsmikkelsmikkelsmikkelsmikkelsmikkel op………en 
dan wil ik er nog één  
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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16 Ja nee 
D 
Ik zeg ja ik zeg nee, Ja nee ja nee 
         G                       F       G        D 
En ik wil wat ik wil en dat is wat ik wil 
D 
Ik zeg welles, ik zeg nietes, welles nietes welles  nietes 
         G                       F       G        D 
En ik wil wat ik wil en dat is wat ik wil 
D 
Ik doe het zelf ik doe het zelf ik doe het zelf ik doe het zelf 
         G                       F       G        D 
En ik wil wat ik wil en dat is wat ik wil 
D 
Ik ben ervoor ik ben ertegen voor tegen voor tegen 
         G                       F       G        D 
En ik wil wat ik wil en dat is wat ik wil 
G                                        A                  
Okay jij je zin nee jij je zin Nee wat jij wil nee wat jij wil 
          C                     D 
Ik zeg ja ik zeg nee, Ja nee ja nee  
Ja nee ja nee welles nietes 
           G                                   F       G         D 
En we willen wat we willen en dat is wat we willen. 
En we willen wat we willen en dat is wat we willen. 
En we willen wat we willen en dat is wat we willen. 
Ja nee ja nee…..ja 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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17 Het insmeerlied  
 
Dm/Am/G/G/Dm/Am/G/G/ 
Dm                                            Am 
De wolken zijn verdwenen, de zon brandt op m´n benen 
      G                                   A 
De zon is heel erg heet en overal voel ik zweet  
Dm                                      Am 
Papa pakt de zonnebrand, mama zegt kijk uit dat je niet verbrand 
        G                                            A 
Van ’s ochtends 9 tot ’s avonds 6, draaien ze de dop van de fles 
Dm                                        G                             C                     Dm 
Ik smeer en ik smeer en ik smeer en ik smeer en dat doe ik nog een keer 
Dm                                        G                                          C     A - 
Ik smeer en ik smeer en ik smeer en ik smeer tot ik eruitzie …… als een 
witte  
Dm/Am/G/G/Dm/Am/G/G/ 
ijsbeer 
 
   Dm                                             Am 
Ik doe het spul in m’n handen, zodat ik niet zal verbranden 
   G                                          A 
Ik kan alleen niet bij m’n rug. Papa doe jij het, maar wel een beetje vlug 
 Dm                                   Am 
De fles die is al bijna leeg, ik wou dat ik er wat uitkreeg 
G                                                                          A                  Bbdim 
Ik knijp ik knijp hé daar is nog een beetje en de fles laat dan 
………….een heel klein  
Dm            * ddccaagg     
scheetje 
 
 
 
 
Dm                                        G                             C                     Dm 
Ik smeer en ik smeer en ik smeer en ik smeer en dat doe ik nog een keer 
Dm                                        G                                          C     A - 
Ik smeer en ik smeer en ik smeer en ik smeer tot ik eruitzie …… als een 
witte  
 
Dm/Am/G/G/Dm/Am/G/G/ 
ijsbeer 
 
Dm                                                       Am  
Als we naar het strand toe gaan, dan trek ik snel een shirtje aan  
    G                                               A 
Ik zet een petje op m’n bol en ga schuilen onder een parasol 
         Dm                               Am 
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In de schaduw maar weet je wat ik dan nog wil  
          Dm                       Am 
In de schaduw een ijsje en een zonnebril  
               Dm  -    G                          Dm      * ddccaagg     
En even later…….een plons in het water  
 
Dm                                        G                             C                     Dm 
Ik smeer en ik smeer en ik smeer en ik smeer en dat doe ik nog een keer 
Dm                                        G                                          C     A - 
Ik smeer en ik smeer en ik smeer en ik smeer tot ik eruitzie …… als een 
witte  
Dm 
ijsbeer 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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18 Ik ben een trappenloper  
 
E                                                     F#m B         E 
Ik ben nu boven, Jij bent beneden en ik zie jou daar (stem Dirk) 
E                                                        F#m       B         E 
Ik ben beneden en jij bent boven we zwaaien naar elkaar (stem Joes) 
         F#m            C#m                   F#m                    B             E                      
Naar boven ga ik met de trap, die loop ik stap voor stap voor stap 
B                    C#m      B                       E       E//////////////////E (*chromatisch 
omhoog) 
ik ga  naar benee, dat doe ik tree voor tree 
                  B                                      E           B                        E 
Ik ben een trappetrappetrappetrappeloper, Ik loop hem op en af 
                  B                                      E         F#m           B       E 
Ik ben een trappetrappetrappetrappeloper,  Straks ben ik bekaf poeh 
 
E                                                     F#m B         E 
Ik ben beneden, Jij bent nu boven en ik zie jou daar  
E                                                          F#m       B         E 
Ik ben nu boven, jij bent beneden, we zwaaien naar elkaar  
         F#m            C#m                  F#m    B             E                      
Naar boven ga ik met de trap, die loop ik stap voor stap  
B                   C#m      B                       E       E//////////////////E (*chromatisch 
omhoog) 
Ik ga naar benee, dat doe ik tree voor tree 
                  B                                      E           B                        E 
Ik ben een trappetrappetrappetrappeloper, Ik loop hem op en af 
                  B                                      E         F#m           B       E 
Ik ben een trappetrappetrappetrappeloper,  Straks ben ik bekaf poeh 
 
E/E/F#mB/E/ 2X instrumentaal 
 
 
E                                                     F#m   B         E 
Ik ben nu hier en jij bent daar Nee ik ben hier en jij bent daar 
E                                            F#m                  B        E 
Is dat waar ja dat is waar dat vind ik wel een beetje raar 
                  B                                      E            B                       E 
Ik ben een trappetrappetrappetrappeloper, Ik loop hem op en af 
                  B                                      E         F#m           B       E 
Ik ben een trappetrappetrappetrappeloper,  Straks ben ik bekaf  
                  B                                      E            B                       E 
Ik ben een trappetrappetrappetrappeloper, Ik loop hem op en af 
                  B                                      E         F#m           B       E 
Ik ben een trappetrappetrappetrappeloper,  Straks ben ik bekaf poeh 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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19 Ik heb een coole rits  
 
E7+9  
Ik heb een coole rits, dat vind ik heel erg blits  
                            A                                    E7+9  
Ik heb een coole rits, dat vind ik  heel erg blits 
    B7                     A                        B7                               A                   - 
Ik doe ‘m open, ik doe ‘m dicht. Hij gaat niet zwaar, maar heel erg licht 
                            E7+9  
Ik heb een coole rits, dat vind ik heel erg blits  
A                                          E 
In m’n rugzak en in m’n jas, in m’n etui en in m’n tas 
      A                                                  B                              D  B      A        
G A 
Hij gaat omhoog, hij gaat omlaag, Ik doe ’t steeds en ontzettend graag 
 
                           E7+9  
Ik heb een coole rits, dat vind ik heel erg blits  
                            A                                    E7+9  
Ik heb een coole rits, dat vind ik  heel erg blits 
    B7                     A                       B7                               A                   - 
Ik doe ‘m open, ik doe ‘m dicht. Hij gaat niet zwaar, maar heel erg licht 
                            E7+9  
Ik heb een coole rits, dat vind ik heel erg blits  
 
 
A                                                      E 
In m’n schoen zit geen veter of rits, maar iets anders heel erg blits 
         A                                                  B                              D  B      A        
G A 
Daar zit een strip van rand tot rand en dat heet kkkkklitteband 
 
 
                           E7+9  
Ik heb een coole rits, dat vind ik heel erg blits  
                            A                                    E7+9  
Ik heb een coole rits, dat vind ik  heel erg blits 
    B7                     A                       B7                               A                   - 
Ik doe ‘m open, ik doe ‘m dicht. Hij gaat niet zwaar, maar heel erg licht 
                            E7+9  
Ik heb een coole rits, dat vind ik heel erg blits  
 
E7+9  (ritssolo) ………………………………………..Ik heb een coole rits 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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20 Voor het slapen gaan  
 
EmF#m/GA/EmF#m/GA/  (* hoogste 4 snaren met een open b en g 
snaar) 
Em                                                  Bm 
Voor het slapen gaan  hoehoehoe doen we een lampje aan hoehoeoe 
A                                                  G                           A             Bm 
Nog een verhaaltje lezen en een liedje zingen over hele lieve dingen 
hoehoeoe 
Em                                                                      Bm 
Nog een verhaaltje te gaan hoehoehoe en een liedje over de maan hoe-
hoehoe 
A                                                G                            A                 Bm 
Na een lieve knuffel wordt door papa of mama het lampje uitgedaan. 
hoehoehoe 
 
Em                                                Bm 
Dan dooft het licht hoehoehoe Ik doe m’n ogen dicht hoehoehoe 
A                                            G                             A                       Bm 
Als ik ze weer open doe dan zie ik niets en wil ik naar m’n mama toehoe-
hoe  
mama papa   
 
Em                                                        Bm 
Mamma heeft een idee hoehoehoe ze brengt een heel klein lampje mee 
hoehoehoe 
A                                             G            A         Bm 
Dat zetten we aan dan kan ik eindelijk slapen gaan hoehoehoe  
Em/Em/Bm/Bm/A/GA/Em 
hoehoehoe hoehoehoe  
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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CD2 
 
1 Op stap  
 
DG/CG/DG/CG/ 
D   G      C                   G 
Op stap, ga je met me mee 
D   G                       C                     G 
Op stap want het is leuker met z’n twee 
D                         G              C              G 
Pak je jas, pak je tas trek je schoenen aan 
              A              
Want er komen heel veel leuke dingen aan 
D   G      C             G      D   G      A                D 
Op stap, stap voor stap, op stap, wij gaan op stap 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

 
 
2 Elk dier maakt z’n eigen geluid  
 
CG/FG/CG/FG/ 
C   G                     F             G         F               Em          Dm       G 
Elk dier maakt z’n eigen geluid, De ene doet ’t zacht, de andere luid 
C   G               F          G         F                    Em            Dm             
C/C/C/C/C 
Elk dier ziet er anders uit, De ene heeft een bek en de andere een snuit 
 
C        G       F        G        C          G                F  G  
Boem boem boem boem, hé daar stampt een olifant 
C       G        F        G                     C       G       F          G  
Boem boem boem boem,  met de dikste billen van het land 
Am                  F         G            C 
Retteketet, z’n slurf is een trompet, Tatadada  
C     G      F      G      C          G             F     G  
Pom pom pom pom, hé daar loopt een beer 
C     G      F      G      C           G          F        G  
Pom pom pom pom,  rechtop als een echte heer 
Am                            F        G       C 
Hij lijkt boos want hij bromt en hij gromt, grrr grrr 
C   G                     F             G         F               Em          Dm       G 
Elk dier maakt z’n eigen geluid, De ene doet ’t zacht, de andere luid 
C   G               F          G         F                    Em            Dm             C 
Elk dier ziet er anders uit, De ene heeft een bek en de andere een snuit 
 
C       G      F     G       C          G              FG  
Sluip sluip sluip sluip, hé daar sluipt een tijger 
C       G      F     G             C       G        F  G  
Sluip sluip sluip sluip, het is een echte krijger 
Am                     F      G          C 
Alsjemenou, Hij slaat met z’n klauw, mrauw  
C        G        F          G        C           G              F     G  
Krauw krauw koppie krauw, hé daar vliegt een papegaai 
C        G        F          G        C           G          F       G  
Krauw krauw koppie krauw, nee het is geen mamagaai 
      Am                         F    G        C 
Hij zegt wat je zegt en dat doet ie echt,  
Hallo koppie krauw (hallo koppie krauw) 
C   G                     F             G         F               Em          Dm       G 
Elk dier maakt z’n eigen geluid, De ene doet ’t zacht, de andere luid 
C                G       F            G     F               Em         Dm        C 
Maak nu je eigen dierengeluid, Doe ’t heel zacht of heel erg luid. 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
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3 De eekhoorn 
 
Introloopje:  cdegacg ccccage ddddcde 
C                            G                  C                              G 
Roetsj Roetsj daar gaat ie weer. Roetsj roetsj op een tak op en neer 
C                         G                                C                       G 
Roetsj roetsj van beneden naar boven. Roetsj roetsj t is niet te geloven. 
Am                 Em     F                         G       
Met z’n lange staart racet ie met veel vaart 
Am                     Em       F                 G       
Hij pakt met z’n pootjes eikeltjes en nootjes 
Am              Em                 F                          G       
Wie kan dat zijn ‘t is geen vogel t is geen konijn. 
               C              F                          A    G 
Het is de eekhoorn hij kan heel goed klimmen 
     C              F                          A G 
De eekhoorn hij kan heel goed gymen 
     C              F                    A     G 
De eekhoorn kijk hem nou eens gaan   
     C                   F                             A    G 
De eekhoorn De boom lijkt wel een achtbaan 
*(of gitaarloopje (gab)cbagfffag steeds herhalen) 
loopje:  cdegacg ccccage ddddcde 
C                            G                  C                              G 
Roetsj Roetsj daar gaat ie weer. Roetsj roetsj op een tak op en neer 
C                         G                                C                       G 
Roetsj roetsj van beneden naar boven. Roetsj roetsj t is niet te geloven. 
Am                   Em  F                          G       
Met zijn spitse oren kan hij heel goed horen 
Am                Em                  F                     G       
Met z’n ogen zwart en rond kijkt hij in het rond 
Am     Em                      F                     G       
Wie is dat ‘t is het geen hond t is geen kat. 
               C              F                          A    G 
Het is de eekhoorn hij kan heel goed klimmen 
     C              F                          A G 
De eekhoorn hij kan heel goed gymen 
     C              F                    A     G 
De eekhoorn kijk hem nou eens gaan   
     C                   F                             A    G 
De eekhoorn De boom lijkt wel een achtbaan 
*(of gitaarloopje (gab)cbagfffag steeds herhalen) 
 
Iiieeeuw Ik wil knabbelen en babbelen 
     C              F                         A     G 
De eekhoorn ik kan heel hoog springen 
     C              F                         A  G 
De eekhoorn ik kan heel hoog zingen 
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     C              F                         A  G 
De eekhoorn ik kan heel hard rennen 
     C              F                        A  G 
De eekhoorn ik kan heel snel remmen Iiieeeh 
*(of gitaarloopje (gab)cbagfffag steeds herhalen) 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
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4 Het boerendoelied 
 
Introloopje (Op de e en de g snaar) bg#a#gaf#g#ee 
E/GA/E/GA/  
E                                                   G         A 
We werken werken werken op de boerderij 
E                                         G               A 
Pak je overall, je klompen, ga naar de wei. 
E                                                       G               A 
We melken melken melken melken melken de koe 
E                                         G               A 
Trek maar aan de uiers en doe wat ik doe 
        E                            A  
Doe boe boe boe op de boerderij 
D                                                      E  
Stamp maar met je klompen doe je handen in je zij 
E                                  A  
Draai draai draai draai in het rond 
D                               B                            - 
Spring in de lucht en wiebel met je kont 
 
E/GA/E/GA/  
E                                 G            A 
Met de vork vork vork gaan we hooien 
E                                       G               A 
We gaan alle hooi op een grote berg gooien. 
E                                           G         A 
We rijden rijden rijden rijden op het land 
   
   E                                           G         A 
We zitten op de tractor ga maar aan de kant 
        E                            A  
Doe boe boe boe op de boerderij 
 
D                                                      E  
Stamp maar met je klompen doe je handen in je zij 
E                                  A  
Draai draai draai draai in het rond 
D                               B                             - 
Spring in de lucht en wiebel met je kont 
 
E/GA/E/GA/  
E                                                   G              A 
We zaaien zaaien zaaien zaaien zaaien de zaadjes  
E                               G                     A 
Voor de groenten de planten en de blaadjes 
E                                               G                   A 
De bloemkolen, de wortels, de bietjes en de prei 
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E                                          G         A 
Die gaan we oogsten op de boerderij. 
        E                            A  
Doe boe boe boe op de boerderij 
D                                                      E  
Stamp maar met je klompen doe je handen in je zij 
E                                  A  
Draai draai draai draai in het rond 
D                               B                             - 
Spring in de lucht en wiebel met je kont 
 
        E                            A  
Doe boe boe boe op de boerderij 
D                                                      E  
Stamp maar met je klompen doe je handen in je zij 
E                                  A  
Draai draai draai draai in het rond 
D                               B                            - 
Spring in de lucht en wiebel met je kont 
 
Eindloopje (Op de e en de g snaar)  
bg# a#g af# g#ee g#e af# a#g bg# g# (2X) 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
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5 Knappe kunstjes in het circus 
 
Loopje dubbelsnarig Positie XII  b - a g b b g f  g - f d f  f d  c  
                                                    g - f d g g d c  d - c a c c a g 
D  
Wie komt er kicken met knappe kunstjes in het circus. 
Wie komt er kicken met knappe kunstjes in het circus. 
C                                   G                        D 
We gaan rollen, dollen, hollen, tollen en lollen  
 
A 
Ik sta op een been en ik ga ergens heen 
G                                                                                     A 
Ik ben een danser op het koord, heel erg knap en ongehoord. 
 
D  
Wie komt er kicken met knappe kunstjes in het circus. 
Wie komt er kicken met knappe kunstjes in het circus. 
C                                   G                        D 
We gaan rollen, dollen, hollen, tollen en lollen  
 
A 
Ik gooi de ballen in de lucht heel erg hoog en weer terug 
G                                       A 
Ik fiets op maar een wiel, erg snel en heel stabiel  
G                       A                  G                 A 
Daar komen de olifanten die lopen in het rond  
G                                            A 
Daar komen de paarden die draaien met hun kont  
D  
Wie komt er kicken met knappe kunstjes in het circus. 
Wie komt er kicken met knappe kunstjes in het circus. 
 
C                                   G                        D 
We gaan rollen, dollen, hollen, tollen en lollen  
D 
Dirk welk kunstje ken jij eigenlijk let maar eens op  
C/G/D-/-/C/G/DA/CG/BbF/D/D/D- 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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6 Het Sprookjesbos  
 
Cmaj/Fmaj7/Cmaj7/Fmaj7/ 
Cmaj7                                              Fmaj7  
 
In het sprookjesbos daar staat een huisje  
                      Cmaj7                                              Fmaj7  
Gemaakt van koekjes, snoep, drop en gekleurde muisjes 
          Gmaj7 
Als er iemand van het huisje gaat snoepen  
 Fmaj7 
Begint een heel oud vrouwtje te roepen, ze zegt  
Cmaj7                                   Fmaj7                       Gmaj7 
Knibbel knabbel knuisje wie knabbelt er aan mijn huisje 
       Am          F             Am                                  F     G      
In ’t sprookjesbos daar dansen alle elfjes op het mos en de grote  
                     Dm                                 F                                   G 
tovenaar die tovert een tovertaart en roert met z’n lepel in de ketel. 
Cmaj7                                                 Fmaj7  
In het sprookjesbos daar woont Roodkapje 
                 Cmaj7                                                           Fmaj7  
Ze ging bij oma op bezoek met een flesje wijn en een hele lekkere koek                    
      Gmaj7             Fmaj7 
De boze wolf had zich verkleed als oma, dat wist Roodkapje niet 
           Cmaj7                               Fmaj7  
Ze zei oma wat heb je een grote oren, dan kan ik je beter horen 
 
Cmaj7                                Fmaj7  
Oma wat heb je een grote ogen, dan kan ik je beter zien 
Cmaj7                                Fmaj7                      Gmaj7 
Oma wat heb je een grote mond, dan kan ik je beter opeten 
 
 
       Am          F             Am                                  F     G      
In ’t sprookjesbos daar dansen alle elfjes op het mos en de grote tove-
naar  
     
  Dm                                F                                    G 
die tovert een tovertaart en roert met z’n lepel in de ketel. 
Cmaj7                                                      Fmaj7  
In het sprookjesbos daar woont Sneeuwwitje 
                  Cmaj7                                                           Fmaj7  
Ik nam een hap van de appel met m’n stralend witte gebitje 
Gmaj7                         Fmaj7 
Met m’n zwarte haren sliep ik vele jaren 
                  Cmaj7                                       Fmaj7  
Met m’n gezicht zo wit als sneeuw en m’n lippen zo rood als bloed 
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Cmaj7                                     Fmaj7  
Vraag ik me af waar blijft m’n prins 
Cmaj7                                     Fmaj7    Gmaj7 
Vraag ik me af waar blijft m’n prins 
       Am          F             Am                                  F     G      
In ’t sprookjesbos daar dansen alle elfjes op het mos en de grote tove-
naar  
      Dm                                F                                    G 
die tovert een tovertaart en roert met z’n lepel in de ketel. 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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7 De bakker 
G                               Gf#           Em                                 D  
Wie staat er altijd als eerste op, Wie drukt er snel op de wekkerstopknop.  
G                              Gf#                    Em                                             D  
Wie is het eerste z’n bed uit voor het maken van een broodje en een rol 
beschuit.  
C        D      G  
Ja dat is de bakker  
G*  
Ik ben de bakker, ik ben altijd als eerste wakker 
Dan ga ik mijn spulletjes pakken en lekkere broodjes bakken 
 
G                  Gf#        Em                       D  
Een uurtje geleden is hij begonnen met kneden 
G                                                  Gf#                        Em                   D  
Hij kneedt het deeg gemaakt van gist en meel en er is nog heel erg veel.  
              C   D                                                 G  
Hij moet kkkkneden want hij is nog lang niet klaar 
G*  
Ik ben de bakker, ik ben altijd als eerste wakker 
Van mij krijg je op tijd een lekker vers ontbijt 
 
G                           Gf#           Em                      D  
De bakker is in z’n schik, het deeg gaat in een bakblik 
G                       Gf#    Em                   D  
En daarna in de oven, het is niet te geloven 
                C    D                               G  
Nog even bbbbakken en dan is het klaar 
G*  
Ik ben de bakker, ik ben altijd als eerste wakker 
Ik bak hele lekkere broodjes met rozijnen en met nootjes 
 
A* 
Broodjes, bolletjes, croissantjes, krentenbollen, 
maar het allerallerallerlekkerste vind ik 
G      Gf#              Em                        D  
Feesttaartjes met vruchten en chocolaatjes 
G                                            Gf#                     Em                  D 
Met snoep maak ik er een gezichtje op en het mondje is een veter van 
drop 
          C        D                                          G* 
En de ssssssslagroom is het haar op z’n kop 
 
G* kan gespeeld worden door het G akkoord maar kan ook vervangen 
worden door het volgende gitaarloopje op de E en de A snaar 
(egg#aa gg#acagg#a egg#aa gg#adc aga) 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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8 Poppenkastpop 
 
Gitaarloopje ga#cdfgfdc 
Popopopopopopopopopopopopopopopopoppoppenkastpop  
Gm                                               F          Bb            Gm 
Poppenkastpop Poppenkastpop Doe je hand maar in z’n kop  
Gm                                                                                  F                    Bb      
Gm 
Beweeg  ‘m  met je hand Beweeg  ‘m  met je hand  en  schuif het gor-
dijntje aan de kant. 
Gm                                    Em 
Hou ‘m heel goed vast en speel  ermee in de poppenkast  
Bb                     C 
Praat ermee en schudt  ja of nee. 
Em    Am   C                    Gm 
Hallo hallo welkom bij de poppenkastshow 
Em    Am   C                    Gm 
Hallo hallo welkom bij de poppenkastshow 
ga#cdfgfdc 
Popopopopopopopopopopopopopopopopoppoppenkastpop  
 
Gm                                               F        Bb      Gm 
Dans als een poppenkastpop en zwaai met je handjes,  
Gm                                               F     Bb      Gm 
Dans als een poppenkastpop en lach met je tandjes 
Gm                                               Em 
Dans als een poppenkastpop en wiebel met je nek  
Bb                                                C 
Dans als een poppenkastpop en dans lekker gek  
Em    Am   C                    Gm 
Hallo hallo welkom bij de poppenkastshow 
Em    Am   C                    Gm 
Hallo hallo welkom bij de poppenkastshow 
ga#cdfgfdc 
Popopopopopopopopopopopopopopopopoppoppenkastpop  
 
Gm 
De Poppenkastpoppen die zijn niet meer te stoppen 
A 
Zij zijn aan het bewegen, je houdt ze niet meer tegen 
Bb                                               C        D 
Poppenkastpop Poppenkastpop ik zeg stop. 
dcag#fgfdc 
 
Em    Am   C                    Gm 
Hallo hallo welkom bij de poppenkastshow 
Em    Am   C                    Gm 
Hallo hallo welkom bij de poppenkastshow 
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Em    Am   C                    Gm 
Hallo hallo welkom bij de poppenkastshow 
Em    Am   C                    Gm 
Hallo hallo welkom bij de poppenkastshow 
ga#cdfgfdc  
Popopopopopopopopopopopopopopopopoppoppenkastpop  
Cd fga#c a#gf 
Popopopop opopopopopopopopopopopopoppoppenkastpop  
fga#c           gacd           gfdg 
Popopopop Popopopop poppenkastpop 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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9 Van de bergen naar de zee 
 
DmAm/DmAm/DmAm/DmAm/  
mAm/ (herhalen) 
Het water stroomt van de bergen naar de zee 
Stap maar in de boot en vaar met me mee 
Stap maar in een roeiboot roeiboot 
Roei maar met de riemen in een roeiboot roeiboot 
F                                       G 
Haal ze heen en weer en doe dat nog een keer 
 
DmAm/ (herhalen) 
Stap maar in in een zeilboot  zeilboot 
Trek maar aan de zeilen in een zeilboot  zeilboot 
     F                                              G 
De wind die blaast ons voort van Zuid naar Noord 
 
DmAm/ (herhalen) 
Het water stroomt van de bergen naar de zee 
Stap maar in de boot en vaar met me mee 
Stap maar in in een vrachtboot  vrachtboot 
De motor duwt ons voort in een vrachtboot  vrachtboot 
      F                                        G 
We brengen grote staven van haven naar haven 
Stap maar in in een speedboot speedboot 
We racen over het water in een speedboot  speedboot 
F                                 G 
Ik kan goed sturen en over het water turen 
 
Bb                                                A  
Oh daar komt een waterval, het water valt daar in een dal 
       Ab                                               G                             C 
Het gaat steeds sneller stromen, we moeten zien weg te komen 
OMKEREN 
 
DmAm/ (herhalen) 
Het water stroomt van de bergen naar de zee 
Stap maar in de boot en vaar met me mee 
La lalalala het water klotst, La lalalala het water botst 
La lalalala La lalalala, La lalalala La lalalalala 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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10 Wie krabt er op de krab zijn rug?  
 
D/D/D/D-/ 2X 
D                          G                          Em                                     A 
Stap stap daar loopt een krab, hij is op zoek naar een lekkere hap 
D                                                 G                              Em                              
A 
Hij zit op het zand van het strand, maar wat is er met die krab aan de 
hand 
Bm                                 A                 D                                     G 
Hij heeft jeuk op z’n rug, roept krab me dan en een beetje vlug 
Bm                           A                    D                   G 
Want ik ben niet blij, want ik kan er helemaal niet bij 
Bm                     G         A                               Bm          G             A 
Wie krabt er op de krab z’n rug en doe dat dan een beetje vlug  
Bm                     G         A                               Bm          G             A 
Wie krabt er op de krab z’n rug en doe dat dan een beetje vlug  
D/D/D/D-/ 
D                                             G                          Em                             A 
Daar komt een vis aangezwommen, die houdt zich van de domme 
D                                               G                                         Em                                  
A 
De krab zegt krab me dan hup hup hup, maar de vis doet alleen maar 
blub blub blub                            
 
         Bm                         A                           D                          G 
Een inktvis met veel armen wil hem krabben en omarmen 
Bm                        A                         D                                            G 
De krab zit dan onder de inkt. Waardoor hij snel in het water springt  
plons 
Bm                     G         A                               Bm          G             A 
Wie krabt er op de krab z’n rug en doe dat dan een beetje vlug  
Bm                     G         A                               Bm          G             A 
Wie krabt er op de krab z’n rug en doe dat dan een beetje vlug  
D                                 G                 Em                       A 
Ineens is daar een kreeft, die vraagt de krab heel beleefd 
D                              G                                  Em                             A 
Zal ik je krabben met m’n schaar en maakt daarna een krabgebaar 
A 
O heerlijk een beetje links en een beetje rechts 
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     Bm                                A                                        D                                    
G 
De kreeft die heeft ook jeuk op z’n rug,  Roept krab me dan en een 
beetje vlug 
Bm                           A                    D                  G 
Want ik ben niet blij, want ik kan er helemaal niet bij 
Bm                     G         A                                Bm          G             A 
Wie krabt er op de kreeft z’n rug en doe dat dan een beetje vlug  
Bm                     G         A                                Bm          G             A                            
D 
Wie krabt er op de kreeft z’n rug en doe dat dan een beetje vlug  
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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11 Zomer op het grote strand 
 
GC/DC/ herhalen 
T is hier lekker warm, ‘k heb zweet onder m’n arm  
t is te warm om te rennen, maar niet om te zwemmen plons 
Met m’n voeten in het water wordt t snel een uurtje later 
Schelpen zoeken in het zand. Het lijkt wel een heel groot zandland 
D                                  C               D                                          C  
t is zomer op het grote strand. De zee komt steeds naar deze kant 
     D               C     
En alles alles alles zit onder het zand 
 
GC/DC/ herhalen 
O nee wat is er aan de hand. M’n boterham valt in het zand 
Ik probeer hem te eten met m’n handen. Knisper knesper knasper tussen 
m’n tanden 
Van zand is er heel erg veel. Dus bouw ik m’n eigen zandkasteel  
Met m’n schepje, emmertje, harkje en vormpjes maak ik vissen en zand-
wormpjes 
D                                  C               D                                          C  
t is zomer op het grote strand. De zee komt steeds naar deze kant 
     D               C     
En alles alles alles zit onder het zand 
 
GC/DC/ herhalen 
Onder het zand onder het zand onder het zand , zand zand zand zand 
zand zand  
D                                  C               D                                          C  
t is zomer op het grote strand. De zee komt steeds naar deze kant 
     D               C     
En alles alles alles zit onder het zand 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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12 De vliegtuigsong 
 
Dm Dm  
Dm                                    Am                    / 
Ik ben een vliegtuig vlieg hoog in de lucht 
Dm                                      Am                     / 
Ik ben een vliegtuig ergens heen en terug 
Gm /                                 A/ 
Vlieg maar met me mee over de grote zee. 
Dm Dm 
Dm Dm Dm Dm  
We gaan opstijgen huuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
Gm  /                                                  Dm/ 
Hoger en hoger en hoger we stijgen op 
Gm /                                   Dm/ 
Hoger en hoger over elke bergtop 
Gm    /                                                Dm/ 
Hoger en hoger we gaan een beetje scheef 
Gm  /                                          Dm      Dm 
Hoger en hoger t lijkt wel of ik zweef 
 
Dm                                    Am/ 
Ik ben een vliegtuig vlieg hoog in de lucht 
Dm                                      Am/ 
Ik ben een vliegtuig ergens heen en terug 
Gm /                                 A/ 
Vlieg maar met me mee over de grote zee. 
Dm Dm  
Gm          /                                          Dm/ 
Hoger en hoger en hoger naar verre landen 
Gm   /                                                   Dm/ 
Hoger en hoger en hoger naar wijdse stranden 
 
Gm   /                                                 Dm/ 
Hoger en hoger en hoger tussen de wolken 
Gm /                                        Dm/    Dm 
Het lijkt wel of ze bolken en kolken 
 
Dm/ Em/ F/ G /Am/  C/ Dm/ Dm / - / - / 
Tussen de wolken, tussen de wolken……….. 
Dm                                    Am/ 
Ik ben een vliegtuig vlieg hoog in de lucht 
Dm                                      Am/ 
Ik ben een vliegtuig ergens heen en terug 
Gm   /                               A/  
Vlieg maar met me mee over de grote zee. 
Dm                                    Am/ 
Ik ben een vliegtuig vlieg hoog in de lucht 
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Dm                                      Am/ 
Ik ben een vliegtuig ergens heen en terug 
Gm  /                                A/A A Dm 
Vlieg maar met me mee over de grote zee. 
 
©  tekst en muziek Dirk Scheele 
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13 Bij de kapper   
          G                          D                    Am          C 
Bij de kapper wordt je altijd een beetje knapper 
             G              D                              C       D  
Ze doet knip knip knip en je bent weer knap 
           Em                                     Bm            Em                                                  
A  
Bij de wasbak wast ze snel m’n haren. In de kapperstoel zit ik naar me-
zelf te staren. 
C              D                                    Em                 D 
Kapper ik giechel, want ik zie mezelf in de spiegel  hihihi 
          G                          D                    Am          C 
Bij de kapper wordt je altijd een beetje knapper 
             G             D                               C       D  
Ze doet knip knip knip en je bent weer knap 
Em                                             Bm  
Kapper knipt m'n haar met een grote schaar.  
Em                                                                   A 
Ik krijg een heel mooi schort en ze knipt m'n haren kort 
             C            D                     Em                                               D 
En m’n haren die vallen op de grond en die liggen overal in het rond  hi-
hihi 
 
          G                          D                    Am          C 
Bij de kapper wordt je altijd een beetje knapper 
             G             D                               C       D  
Ze doet knip knip knip en je bent weer knap 
Em  
Wassen, kammen, knippen en m'n haren drogen 
Bm 
Wassen, kammen, knippen en m'n haren drogen 
A 
Wassen, kammen, knippen en m'n haren drogen 
C                                                     D 
Wassen, kammen, knippen en m'n haren drogen   
Em            Bm 
Sommigen hebben krullen,  Ja en anderen hebben steil haar 
A                                                  C                                 D  
Of  dreadlocks of vlechtjes en er zijn er die hebben een hele mooie kuif  
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           G                          D                    Am          C 
Bij de kapper wordt je altijd een beetje knapper 
             G             D                               C       D  
Ze doet knip knip knip en je bent weer           knap 
 
Zo bijna klaar zal ik er nog een kleurtje in doen ? Nee nee nee nee nee 
geen kleurtje hoor Uh een beetje glittergel dan  ja  dat vind ik wel cool en 
vet ja vooral vet  ja 
Es Even kijken  Is het kort genoeg zo. Ja niet korter hoor niet korter Nee 
niet te lang 
wachten met terugkomen hoor Nee dat is goed Okay  Dan ben je nu 
klaar 
Nou bedankt en tot de volgende keer  Tot ziens  Dag 
 
© Tekst en muziek Dirk Scheele 
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14 Vroem vroem 
 
Stap maar in want we gaan autorijden 
We doen de gordel vast en gaan even lekker zitten en dan gaan we de 
auto starten 
Hmm nog een keer Wat is dat nou Hij wil niet starten. 
Helpen jullie me duwen? Ja met z’n allen ja duwen duwen sneller duwen 
daar gaat ie  
Vroem Vroem 
 
EA/GD/ herhalen 
Vroem vroem op weg naar leuke dingen, 
Vroem vroem we gaan lachen gieren zingen 
Vroem Vroem blijf niet staan 
Vroem Vroem stap maar in en we gaan 
G                     A       G                    A  
Het stuur naar links, het stuur naar rechts 
                       G                A                 G               A                 B 
We gaan naar links, naar rechts, naar links, naar rechts, rechtdoor 
 
EA/GD/  
Vroem vroem Op weg naar leuke dingen 
Vroem vroem we gaan lachen gieren zingen 
Vroem Vroem blijf niet staan 
Vroem Vroem stap maar in en we gaan 
 
G                A            G                    A                           G                A                  
Dan gaat ’t regenen, ruitenwissers aan..Ze gaan naar links, naar rechts,  
        G               A         B 
naar links, naar rechts stoppen maar, want ’t regent niet meer. 
 
 
 
 
EA/GD/   
Vroem vroem Vroem vroem Vroem vroem Vroem vroem  
G                      A             G           A         G                          A     -             
Daar staat een stoplicht, ’t is heel groot.  Pas op ’t staat op rood 
iiiieeeeeh, even wachten,  heng heng heng  nog even wachten heng 
heng en dan springt ie op groen  
 
EA/GD/  
Vroem vroem Op weg naar leuke dingen 
Vroem vroem we gaan lachen gieren zingen 
Vroem Vroem blijf niet staan 
Vroem Vroem stap maar in en we gaan 
 
We gaan de snelweg op, Sneller schakelen  
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hé we gaan een vrachtwagen inhalen  
en dan gaan we door de bocht naar links en weer naar rechts en weer 
naar links en  
weer naar rechts rechtdoor oh oh daar komt een politieauto Zouden we 
te hard rijden  
Nou we gaan weer verder naar links en naar rechts en rechtdoor en nog 
een  
vrachtwagen inhalen en we zijn thuis Vroem Vroem 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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15 Rijdend in een treintje   
 
Treintje gaat vertrekken, allemaal instappen, snel, snel, snel 
E       B  
Rijdend in een treintje, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
A        B 
Op twee ijzeren lijntjes, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
E                B 
Rijdend in 't zonnetje, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
A              B 
Daar komt een stationnetje, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
E             B 
Treintje gaat weer stoppen, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
A                                            B 
Treintje gaat  weer stoppen, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
      A         E         B            A E          B 
Meneer de conducteur Doe o-pen die deur Uitstappen, instappen, snel, 
snel, snel 
E        B  
Dan gaat ie weer rijden, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
A                                                 B 
Langs koetjes en door weiden, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
E                  B  
Daar komt weer een overgang tingtingtingtingting 
A                                              B 
Dat  duurt helemaal niet lang  tingtingtingtingting 
E                            B  
De rails ligt recht, de rails ligt krom, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
A                                                     B 
Dus treintje gaat een bochtje om, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
E     B  
Rijdend in 't zonnetje, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
A                                            B 
Daar komt een stationnetje, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
E             B  
Treintje gaat weer stoppen, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
A                                           B 
Treintje gaat weer stoppen, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
     A          E         B            A E          B 
Meneer de conducteur Doe o-pen die deur Uitstappen, instappen, snel, 
snel, snel 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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16 Ik ben een echte kunstenaar 
 
C - Dm - C  
C/C/C/C/ 
C                              Am                    Em                           G 
We hebben een schilderij gemaakt, we hebben met verf het doek ge-
raakt 
C                              Am         Em                      G  
Het duurde uren en uren, we maakten mooie figuren 
      C                             Am                   Em                              G  
We schilderden op het witte doek. Met prachtige kleuren van hoek tot 
hoek 
     C                                       Am           Em                                      G 
 
Je maakt een landschap met koeien of verft met je vingers en gaat 
knoeien. 
C             G                                      F                          G  
He kijk ’s wat ik heb gemaakt. Ik heb met verf het doek geraakt 
    C                      G                          F                                 G                  C 
Ik ben een echte kunstenaar nog even wat verf en m’n schilderij is 
klaar  
 
    C                         Am                    Em                        G 
Ik maak iets moois van karton en ik wist niet dat ik dat zo goed kon 
             C                           Am      Em                      G 
Want ik schilder alles met kleuren om het wat op te fleuren 
C/Am/Em/G/C/Am/Em/G/G/ Solo 
C             G                                      F                          G  
He kijk ’s wat ik heb gemaakt. Ik heb met verf het doek geraakt 
    C                      G                          F                                 G                  C 
Ik ben een echte kunstenaar nog even wat verf en m’n schilderij is 
klaar  
      C 
We noemen het kunst, want het is een hele kunst.   
      Dm 
We noemen het kunst, want het is een hele kunst 
      Em 
We noemen het kunst, want het is een hele kunst 
       F                                          G 
We noemen het kunst, want het is een hele kunst 
C             G                                      F                          G  
He kijk ’s wat ik heb gemaakt. Ik heb met verf het doek geraakt 
    C                      G                          F                                 G                  C 
Ik ben een echte kunstenaar nog even wat verf en m’n schilderij is 
klaar  
C/Eb/F/AbBb/C  
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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17 Ik ben een ridder 
 
Em 
Ik ben een ridder met een zwaard. Ik rijd in t rond op mijn eigen paard 
                                                       D 
Ik ben een ridder met een lans en geef m’n vijand geen enkele kans 
Em 
Met een helm op versla ik de draak. Niet een keer maar heel erg vaak 
                                                                              D 
Ik ben op zoek naar een mooie jonkvrouw, maar waar zit ze nou 
Em              Bm                      G          D 
Kling Klang doet m’n zwaard. Huuuh doet m’n paard  
Em                   Bm          D                           A                    Em 
Piew doet m’n boog, die schiet heel ver en hooooog 
Em 
Ik ben de jonkvouw in de toren, maar ik kan je liedje niet goed horen 
                                                     D 
Kun je niet wat harder zingen en dansen als een speelman en springen 
Em              Bm                    G          D 
Kling Klang doet je zwaard. Huuuh doet je paard  
Em               Bm           D                           A                    Em 
Piew doet je boog, die schiet heel ver en hooooog 
 
Okay dan ga ik wat harder zingen rock@roll 4321 
 
Em                                                Bm 
Jij bent knap en heel erg mooi. Ik neem je mee naar  het riddertournooi 
Em                                                      D                                             Em 
Jonkvrouw kun je me goed horen en kom je voor mij uit die toren 
Em                                      Bm 
Ja ik kan je goed horen en kom voor jou uit de toren 
Em                                        D                                          Em 
Ik kom nu naar beneden en loop over 1000 traptreden 
Em              Bm                    G          D 
Kling Klang doet het zwaard. Huuuh doet het paard  
Em               Bm           D                           A                    Em 
Piew doet de boog, die schiet heel ver en hooooog 
 
@ tekst en muziek Dirk Scheele 
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18 We zijn van de brandweer 
 
Sirene eaeaeaeaea 
Gitaarloopje eegabbdeEE 
E 
We zijn van de brandweer, tadietadie We rijden heen en weer tadietadie 
A                                              E 
Met de sirene aan, tadietadie Komen we eraan tadietadie 
B                         A                                     E 
Allemaal aan de kant Er staat een huis in brand 
E 
We zijn van de brandweer tadietadie.Bij mooi en slecht weer tadietadie 
                A                               E 
Met onze waterspuit tadietadie Spuiten wij het vuur uit tadietadie 
B                  A                                                                        E 
In ieder dorp of elke stad Aan de kant anders spuiten we je nat 
A                                  E 
Pssssjjj blussen maar, Pssssjjj blussen maar,  
A                                  F#m          B 
Pssssjjj blussen maar, Pssssjjj  
E                                                                          A                            E 
We zijn van de brandweer, Wat is er nou weer, Miauw miauw Wat is dat 
nou  
B                                          A                                                         E 
Een kat in de boom miauwt luid Pak de ladder en ........ haal m eruit  
A                                  E 
Pssssjjj blussen maar, Pssssjjj blussen maar,  
A                                  F#m          B 
Pssssjjj blussen maar, Pssssjjj  
E 
 
@ tekst en muziek Dirk Scheele 
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19 Vooruit!! 
(F# met een open b en e) f#gagf#f#gf# 
 
F# 
We gaan vooruit en weer achteruit 
                                         G           a  g    f# 
Naar links naar rechts we draaien in het rond. 
F# 
We springen omhoog we zakken door de knieën 
F# G     G#     A   B             - 
En dan staan we helemaal stil  
             F# 
als een boom in de wind  
A                                    B 
lopen op onze voeten stap stap stap 
A                                       B 
Hinkelen op onze tenen hink hink hink 
G#                                            C# 
Schaatsen op onze schaatsen kgg kgg 
      A                       B 
En rrrrrennen op je plaats 
 
F# 
We gaan vooruit en weer achteruit 
                                         G           a  g    f# 
Naar links naar rechts we draaien in het rond. 
F# 
We springen omhoog we zakken door de knieën 
F# G     G#     A   B             - 
En dan staan we helemaal stil  
             F# 
als een boom in de wind  
A                                    B            A                                   B 
Rijdend op een paard huuuuu Steppen op de step  
 
G#                           C#                 A                    B 
Fietsen op een fiets tring tring En sturen in een auto toet toet 
 
F# 
We gaan vooruit en weer achteruit 
                                         G           a  g    f# 
Naar links naar rechts we draaien in het rond. 
F# 
We springen omhoog we zakken door de knieën 
F# G     G#     A   B             - 
En dan staan we helemaal stil  
             F# 
als een boom in de wind  
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A                                      B   A                                   B 
Roeien in een roeiboot      Rijden in een trein tsjoeketsjoeketsjoek 
G#                                C#                   A                         B 
vliegen in een vliegtuig        Of in een helicopter of een raket 
 
F# 
We gaan vooruit en weer achteruit 
                                         G           a  g    f# 
Naar links naar rechts we draaien in het rond. 
F# 
We springen omhoog we zakken door de knieën 
F# G     G#     A   B             - 
En dan staan we helemaal stil  
 
© Tekst en muziek Dirk Scheele 
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20 Een reis om de wereld in een dag  
 
G (flageoletten) 
Hoge bergen en verre landen, diepe zeeën en wijdse stranden 
Daar lees ik over in een heel mooi boek  
en daardoor ga ik er steeds weer op bezoek 
 
       C                    G               Am 
Van India tot in Amerika, Turkije tot Hongarije 
 C                      G       Am 
Italië tot in Australië, Finland tot in Rusland 
                     Am           C          F       G               Am            C        F       
G 
Ik maak een reis om de wereld in een dag. Ik ga overal naar toe en alles 
mag 
                      F                     G              F                     G 
Naar de woestijn, de bergen en de zee. Ga je met me mee 
 
     C         G        Am                C                G                Am 
En overal wonen kinderen, die praten heel anders dan jij 
C                               G                Am  C                  G                   Am 
Sandeep praat in een hele mooie taal. Luister maar naar haar verhaal 
                     Am           C          F       G               Am            C        F       
G 
Ik maak een reis om de wereld in een dag. Ik ga overal naar toe en alles 
mag 
                      F                     G              F                     G 
Naar de woestijn, de bergen en de zee. Ga je met me mee 
 
     C         G        Am                C                G                Am 
En overal wonen kinderen, die wonen heel anders dan jij 
C                               G                          Am   
Aysun woont in een huis gemaakt van lava,  
         C                     G                          Am 
Haar naam betekent maan en ze eet baklava 
                     Am           C          F       G               Am            C        F       
G 
Ik maak een reis om de wereld in een dag. Ik ga overal naar toe en alles 
mag 
                      F                     G              F                     G 
Naar de woestijn, de bergen en de zee. Ga je met me mee 
 
C         G         Am                C                    G               Am 
Overal wonen kinderen, die doen dezelfde dingen als jij 
C                            G             Am                 
Lin Lin gaat op de fiets naar school 
C                        G                              Am 
Ibrahim voetbalt graag en maakt een goal 
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Dm                 Am                        Em 
Anniko speelt cello en doet haar best 
     Dm                              Am                  Em 
Ze droomt van het spelen in een groot orkest 
                     Am           C          F       G               Am            C        F       
G 
Ik maak een reis om de wereld in een dag. Ik ga overal naar toe en alles 
mag 
                      F                     G              F                     G 
Naar de woestijn, de bergen en de zee. Ga je met me mee 
                     Am           C          F       G               Am            C        F       
G 
Ik maak een reis om de wereld in een dag. Ik ga overal naar toe en alles 
mag 
                      F                     G              F                     G 
Naar de woestijn, de bergen en de zee. Ga je met me mee Ga je mee? 
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