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Dirk Scheele – de Liedjesspeeltuin 
 
Onder constructie 
Binnenkort worden aan deze teksten de akkoorden toegevoegd. 
 
De Schildpad 
 
Stap, stap, welk dier is dat?  
Stap, stap, wie gaat er niet zo hard?  
Het is de schildpad! Het is de schildpad!  
Het is de schildpad! Het is de schildpad! 
 
Neem hem op je schoot en aai hem maar, hij is lief, kijk maar.  
Hij is langzaam, kent geen gevaar; over een meter doet hij wel honderd jaar.  
Het is de schildpad! Het is de schildpad!  
Het is de schildpad! Het is de schildpad! 
 
Stap, stap, welk dier is dat?  
Stap, stap, wie gaat er niet zo hard?  
Het is de schildpad! Het is de schildpad!  
Het is de schildpad! Het is de schildpad! 
 
Tekst en muziek Dirk Scheele (c) 2003 
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De Goudvis 
 
Blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub.  
Ik heb een goudvis in een grote kom.  
Hij zwemt maar heen en weer en draait zich telkens om.  
Soms kijkt hij mij aan, alsof hij zeggen wil:  
Wil jij mijn vriendje zijn? Wil jij mijn vriendje zijn? 
 
Ik heb een goudvis in een grote kom.  
Hij zwemt maar heen en weer en draait zich telkens om.  
Soms kijkt hij mij aan, alsof hij zeggen wil:  
Wil jij mijn vriendje zijn? Wil jij mijn vriendje zijn? 
 
Tekst en muziek Dirk Scheele (c) 2003 
www.dirkscheele.nl 
 
Voetje 
 
Voetje, voetje, voetje, wat ga je doen?  
Voetje, voetje, voetje in je mooie schoen.  
Ik kan lopen, lopen, lopen, lopen op mijn voeten;  
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Stampen, stampen, stampen, stampen op mijn voeten;  
Springen, springen, springen, springen op mijn voeten en…. 
Rennen, rennen, rennen, rennen op mijn voeten;  
Rennen, rennen, rennen,rennen op mijn voeten. 
Rennen, rennen, rennen, rennen, rennen. 
 
Tekst en muziek Dirk Scheele (c) 2003 
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De Tamboerijn 
 
Tingelingeling, tingelingeling, wat hoor ik daar?  
Tingelingeling, tingelingeling, wat hoor ik daar?  
Ja, het is Arjen, Arjen met de tamboerijn en het is Connie, Connie met de 
tamboerijn. Ja, dat is fijn. 
 
Tingelingeling, tingelingeling, wat hoor ik daar? Tingelingeling, tingelingeling, wat 
hoor ik daar? Ja, het is Mirjam, Mirjam met de tamboerijn en het is Ariel, Ariel 
met de tamboerijn. Ja, dat is fijn. 
 
Tekst en muziek Dirk Scheele (c) 2003 
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De sleutelbos 
 
Ik heb een mooie sleutelbos en de sleutels hangen los. Rinkeldekinkel de kinkel 
de kink, ik hang ze aan mijn kleine pink. Ik heb een mooie sleutelbos en de 
sleutels hangen los. Rinkeldekinkel de kinkel de kink, ik hang ze aan mijn kleine 
pink  
 
Een sleutel doe je in het slot en draait daarmee de deur op slot.  
De deur is dan gesloten en kan dan niet meer open. Maar draai je de sleutel dan 
weer om, van links naar rechts en nog eens om, dan gaat de deur weer open en 
kun je naar buiten lopen. 
 
Ik heb een mooie sleutelbos en de sleutels hangen los. Rinkeldekinkel de kinkel 
de kink, ik hang ze aan mijn kleine pink. Ik heb een mooie sleutelbos en de 
sleutels hangen los. Rinkeldekinkel de kinkel de kink, ik hang ze aan mijn kleine 
pink. Aan mijn kleine pink!  
 
Tekst en muziek Dirk Scheele (c) 2003 
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De Brandweer 
 
We zijn van de brandweer, we blussen elke brand. We rijden heen en weer in 
heel Nederland. Is er nog een brandje hier of daar? Ja! Blussen maar. Psssjj, 
psssjj, psssjj, psssjj. 
 
Tekst en muziek Dirk Scheele (c) 2003 
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Bellen Blazen 
 
We gaan b b b b b b bellen blazen, b b b b b b bellen blazen,  
b b b b b b bellen blazen, b b b b b b bellen blazen.  
Bellen zweven door de lucht. Blaas maar, blaas maar,  
Kleuren dansen door de lucht. Blaas maar, blaas maar.  
Ze zweven naar beneden en vallen dan kapot. Pats! 
 
We gaan b b b b b b bellen blazen, b b b b b b bellen blazen,  
B b b b b b bellen blazen, b b b b b b bellen blazen.  
Bellen zweven door de lucht. Blaas maar, blaas maar,  
Kleuren dansen door de lucht. Blaas maar, blaas maar.  
Ze zweven naar beneden en vallen dan kapot. Pats! 
 
Tekst en muziek Dirk Scheele (c) 2003 
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De Regenboog 
Ken je de kleuren van de regenboog? Het zijn mooie kleuren daar in de lucht zo 
hoog. Ken je de kleuren van de regenboog? Het zijn mooie kleuren daar in de 
lucht zo hoog. 
Blauw is de kleur van de lucht, Groen is de kleur van het gras 
Geel is de kleur van de zon, Rood is de kleur van je mond. 
(gesproken) Wie kent er nog meer kleuren? 
Zwart, wit, paars, oranje, bruin en nog veel meer.  
 
Ken je de kleuren van de regenboog? Het zijn mooie kleuren daar in de lucht zo 
hoog. Ken je de kleuren van de regenboog? Het zijn mooie kleuren daar in de 
lucht zo hoog. 
Ken je de kleuren van de regenboog? Het zijn mooie kleuren daar in de lucht zo 
hoog. 
Ken je de kleuren van de regenboog? Het zijn mooie kleuren daar in de lucht zo 
hoog. 
 
Tekst en muziek Dirk Scheele (c) 2003 
www.dirkscheele.nl 
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Maandag 
 
En de week begint met maandag, dinsdag, woensdag en dan donderdag. Dan is 
het vrijdag, zaterdag, zondag.  
En de week begint met maandag, dinsdag, woensdag en dan donderdag. Dan is 
het vrijdag, zaterdag, zondag. Dan is de week weer voorbij. 
 
Tekst en muziek Dirk Scheele (c) 2003 
www.dirkscheele.nl 
 
De Accordeon 
 
Som,som,som, wie gaat er spelen, som,som,som, op de accordeon? Trek hem 
uit elkaar, he, duw hem in elkaar, he, haal hem heen en weer, he, doe het nog 
een keer.  
 
Som,som,som, wie gaat er spelen, som,som,som, op de accordeon? Trek hem 
uit elkaar, he, duw hem in elkaar, he, haal hem heen en weer, he, doe het nog 
een keer.  
 
Tekst en muziek Dirk Scheele (c) 2003 
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De Telefoon 
 
Hallo, hallo! Hallo, hallo! Wie is daar aan de telefoon?  
Hallo, hallo! Hallo, hallo! Wie is daar aan de telefoon?  
Hallo, hallo! Hallo, hallo! Wie is daar aan de telefoon?  
Hallo, hallo! Hallo, hallo! Wie is daar aan de telefoon?  
Ja, het is Marky, Marky, die belt oma, oma. Ja, het is Marky, Marky, en oma aan 
de telefoon.  
Hallo, hallo! Hallo, hallo! Wie is daar aan de telefoon?  
Hallo, hallo! Hallo, hallo! Wie is daar aan de telefoon?  
 
Tekst en muziek Dirk Scheele (c) 2003 
www.dirkscheele.nl 
 
Tanden poetsen 
 
Ja, we gaan tanden poetsen met een tandenborstel, in onze mond. We gaan van 
links naar rechts en van onder naar boven, helemaal in’t rond. Ja, we gaan 
poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, 
poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, 
poetsen, poetsen, poetsen, poetsen. 
 
Tekst en muziek Dirk Scheele (c) 2003 
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www.dirkscheele.nl 
 
 
Grote Slang 
 
Grote slang, wat ben je lang, wat kruip je langzaam, wat kruip je snel! Wie is er 
niet een beetje bang voor de grote slang?  
 
Tekst en muziek Dirk Scheele (c) 2003 
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De Mondharmonica 
 
En Howard die gaat spelen, op de mondharmonica en Tanja die gaat spelen, op 
de mondharmonica. Blazen, blazen, op de mondharmonica. 
Blazen, blazen, op de mondharmonica. Blazen, blazen op de mondharmonica. 
Blazen, blazen, op de mondharmonica. 
 
En Steffanie die gaat spelen, op de mondharmonica en Hansie die gaat spelen, 
op de mondharmonica. Blazen, blazen, op de mondharmonica. 
Blazen, blazen, op de mondharmonica. Blazen, blazen op de mondharmonica. 
Blazen, blazen, op de mondharmonica. 
 
Blazen, blazen, op de mondharmonica. Blazen, blazen op de mondharmonica. 
Blazen, blazen, op de mondharmonica. 
 
Tekst en muziek Dirk Scheele (c) 2003 
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Een Elastiekje 
 
Ik heb een elastiekje en doe hem om de stoel. En als ik er dan op speel dan 
doet’ie doing,  doing, doing, doing 
Ik heb een elastiekje en doe hem om de tafelpoot. En als ik er dan op speel dan 
doet’ie doing, doing, doing, doing. 
Ik speel hem met mijn vingers, en speel hem met mijn handen. En als ik er dan 
op speel dan doet’ie doing, doing, doing, doing. 
Spelen we heel zachtjes ,nu spelen we heel hard. En als ik er dan op speel dan 
doet’ie doing, doing, doing, doing. 
Ik heb een elastiekje en doe hem om de stoel. En als ik er dan op speel dan 
doet’ie doing, doing, doing, doing, doing, doing, doing, doing. 
 
Tekst en muziek Dirk Scheele (c) 2003 
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De Pomp 
 
Ffft, ffft, ffft, ffft, ffft, ffft, ffft. Zo doet de pomp.  
Ffft, ffft. Zo doet de pomp. 
Hij blaast alle lucht in je haar.  
Hij blaast alle lucht in je gezicht.  
Hij blaast alle lucht in je mond.  
Ffft, ffft zo doet de pomp.  
Ffft, ffft, zo doet de pomp. Ffft. 
 
Tekst en muziek Dirk Scheele (c) 2003 
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De kerstboom 
 
We hebben een mooie kerstboom, we hebben een mooie kerstboom. We 
hebben een mooie kerstboom en daar staat’ie dan. Er hangen allemaal lampjes 
in, er hangen allemaal slingers in. Er hangen allemaal ballen in en daar staat’ie 
dan. Er hangen allemaal kaarsjes in, er hangen allemaal kransjes in. Er liggen 
allemaal cadeautjes bij en daar staat’ie dan.  
 
We hebben een mooie kerstboom, we hebben een mooie kerstboom. We 
hebben een mooie kerstboom en daar staat’ie dan. 
 
Tekst en muziek Dirk Scheele (c) 2003 
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Pingi Pingi Kasi 
 
Pingi, pingi, kasi, pingi, pingi, kasi  
mi pot’ mi brede dja mi pot’ mi faj’watra dja alata waka waka waka, tikel tikel tikel 
tikel tikel tikel tikel tikel tikel. 
 
Pingi, pingi, kasi, pingi, pingi, kasi  
mi pot’ mi brede dja mi pot’ mi faj’watra dja alata waka waka waka, tikel tikel tikel 
tikel tikel tikel tikel tikel tikel. 
 
(Traditional) 
 
Prik Prik 
 
Ja, het doet prik, prik, prik, aan je handen, het doet prik, prik, prik, aan je vingers, 
het doet prik, prik, prik, aan je handen, het doet prik, prik, prik, prik, prik, auw! 
Prik, prik, prik, aan je handen, het doet prik, prik, prik, aan je vingers, het doet 
prik, prik, prik, aan je handen, het doet prik, prik, prik, prik, prik, auw! 
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Scherpe randen, harde borstels, pannesponsjes, schuurpapier.  
Prik, prik, prik, aan je handen, het doet prik, prik, prik, aan je vingers, het doet 
prik, prik, prik, aan je handen, het doet prik, prik, prik, prik, prik, auw! 
 
Tekst en muziek Dirk Scheele (c) 2003 
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De Echo 
 
Ik heb een versterker en een microfoon. 
Ik ga een liedje zingen door de microfoon. 
Maar weet je wat ik het leukste vind? 
Weetje wat ik het leukste vind? 
Dat is de echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo. 
 
Tekst en muziek Dirk Scheele (c) 2003 
www.dirkscheele.nl 
  
Vijf Vingers 
 
Ja, ik heb vijf vingers, vijf vingers, aan iedere hand.  
Vijf vingers, vijf vingers, aan iedere kant. 
Een, twee, drie, vier en vijf, zes, zeven, acht, negen, tien.  
Vijf vingers, vijf vingers, aan iedere hand. 
Vijf vingers, vijf vingers aan iedere kant.  
Dit is mijn grote duim, die steek ik in mijn mond. 
Dit is mijn wijsvinger, daar wijs ik mee in’t rond.  
En mijn middel vinger is de langste van allemaal. 
En mijn ringvinger is zonder ring wat kaal.  
Wie is dan die kleine bink? Ja, dat is mijn pink. 
 
Tekst en muziek Dirk Scheele (c) 2003 
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Trommelen 
 
Trommelen, trommelen, trommelen, trommelen, 
 
Ja, ik kan trommelen op mijn benen, ik kan trommelen met mijn handen, ik kan 
trommelen op mijn benen, luister maar.  
Ja ik kan trommelen op mijn voeten, ik kan trommelen met mijn handen, ik kan 
trommelen op mijn voeten. Luister maar.  
Ja, ik kan trommelen op mijn wangen, ik kan trommelen met mijn handen, ik kan 
trommelen op mijn wangen, luister maar.  
Ja ik kan trommelen op de tafel, op de stoel, op de kachel, op de muur, op de 
kast, op de vloer, op het bed, op de bank, op de deur. Luister maar. 
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Dansen 
 
En nu gaan we dansen, lekker dansen met elkaar. Pak elkaar maar bij de 
handen spring maar rond en doe maar raar, doe maar raar. Nu gaan we dansen, 
dansen, lekker lekker lekker lekker dansen. Nu gaan we dansen,dansen, lekker 
lekker lekker lekker dansen.  
 
En nu gaan we springen, spring maar heel hoog in de lucht. En nu gaan we 
rondjes draaien, draai maar lekker in het rond, in het rond! Nu gaan we dansen, 
dansen, lekker lekker lekker lekker dansen. Nu gaan we dansen,dansen, lekker, 
lekker, lekker, lekker, dansen.  
 
Nu gaan we dansen, dansen, lekker, lekker, lekker, lekker, dansen. Nu gaan we 
dansen,dansen, lekker, lekker, lekker, lekker, dansen. 
 
En nu gaan we springen, springen, spring maar heel, heel, heel hoog in de lucht. 
Nu gaan we springen, springen, lekker lekker lekker lekker springen. 
 
En rondjes draaien, rondjes draaien. Draai maar lekker lekker in de rondte. 
Draaien, draaien draaien draaien, draaien draaien, draaien draaien draaien, 
draaien, draaien in de rondte. En nu gaan we weer zitten op onze stoel. 
 
Tekst en muziek Dirk Scheele (c) 2003 
www.dirkscheele.nl 
 
Aai, aai 
 
Aai, aai, aai, aai, aai, aai, aai, ik heb een heel zacht veertje en ik aai ermee mijn 
gezicht. Ik aai ermee mijn wangetjes en kriebel ermee mijn neus. 
Aai, aai, aai, aai, aai, aai, aai, ik kan het ook bij jou doen en jij bij mij. Dan aai ik 
jouw wangetjes en kriebel jij mijn neus.  
Aai, aai, aai, aai, aai, aai, aai. Aai, aai, aai, aai, aai, aai, aai. 
 
Tekst en muziek Dirk Scheele (c) 2003 
www.dirkscheele.nl 
 
Naar Huis 
 
We gaan weer naar huis met z’n allen, z’n allen.  
We gaan weer naar huis, met z’n allen, z’n allen. 
We gaan weer naar huis met z’n allen, z’n allen.  
We gaan weer naar huis, met z’n allen, z’n allen. 
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Met de bus, of met de tram, met de fiets, of met de tram, met de fiets of met de 
step.  
We gaan weer naar huis, met z’n allen, z’n allen.  
We gaan weer naar huis, met z’n allen, z’n allen.  
Met de auto of met het vliegtuig, of ga je lopen of word je gehaald? 
We gaan weer naar huis met z’n allen, z’n allen.  
We gaan weer naar huis, met z’n allen, z’n allen. 
We gaan weer naar huis met z’n allen, z’n allen.  
We gaan weer naar huis, met z’n allen, z’n allen.  
 
Tekst en muziek Dirk Scheele  
www.dirkscheele.nl 
 


