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Dirk Scheele – de Liedjesspeeltuin 
 
Onder constructie 
Binnenkort worden aan deze teksten de akkoorden toegevoegd. 

 
Liedjes zingen 
 
Ja we gaan liedjes zingen liedjes springen liedjes swingen liedjes zingen in de liedjes 
speeltuin 
Ja we doen leuke dingen gekke dingen maffe dingen rare dingen in de liedjesspeeltuin  
Met Dirk en z’n vriendjes dat wordt lachen ha ha ha ha ha ha ha 
 

Lieveheersbeestje 
Lieve lieveheersbeestje kom je op mijn verjaardagsfeestje  
Lieve lieveheersbeestje kom je ook zo langs  
 
Al mijn vriendjes zijn er 
Zij zijn al heel groot 
Jij bent nog zo klein 
Maar dat vind ik wel fijn 
 
Lieve lieveheersbeestje kom je op mijn verjaardagsfeestje  
Lieve lieveheersbeestje kom je ook zo langs  
 
Jij hebt zwarte stippen op je rug 
En als je vliegt ga je heel erg vlug 
Jij bent zo teer en fijn 
Dus moet ik heel voorzichtig zijn 
 
Lieve lieveheersbeestje kom je op mijn verjaardagsfeestje  
Lieve lieveheersbeestje kom je ook zo langs  
 

 
 
Een kokertje van karton 
 
Douw die de le douw die de le douw douw douw  
Douw die de le douw die de le douw douw douw  
 
een kokertje van karton een kokertje ik kan er door praten 
een kokertje van karton een kokertje ik kan er door zingen 
 
Douw die de le douw die de le douw douw douw  
Douw die de le douw die de le douw douw douw  
 
Een kokertje ik kan er door kijken 
Een kokertje ik kan je goed zien 
Een kokertje je kunt je niet verstoppen 
Een kokertje want ik heb je al gezien 
 
Douw die de le douw die de le douw douw douw  
Douw die de le douw die de le douw douw douw  
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Een kokertje ik zet hem aan mijn oren 
Twee kokertjes dan kan ik goed horen 
Drie kokertjes hé ik zet ze op elkaar 
Vier kokertjes dan heb ik mooi een toren 
 
Douw die de le douw die de le douw douw douw  
Douw die de le douw die de le douw douw douw  
Douw die de le douw die de le douw douw douw  
Douw die de le douw die de le douw douw douw  

 
Ik heb een gitaar 
 
Ik heb een gitaar met zes snaren 
Ik heb een gitaar en schud met m’n haren 
 
M’ n handen die gaan op en neer 
En dat doe ik steeds maar weer 
 
Ik heb een gitaar met zes snaren 
Ik heb een gitaar en schud met m’n haren 
 
M ’n voeten stamp ik op de vloer 
Zo lijk ik best wel stoer 
 
Heb je geen gitaar met zes snaren 
Heb je geen gitaar doe dan alsof alsof alsof alsof   
En speel met je handen in de lucht 
Doe het langzaam of heel vlug 
 

Guppie 
 
Is het een walvis? Nee 
Is het een dolfijn? Nee 
Is het een guppie? Ja  
 
Blub blub bluppie hé daar zwemt een guppie 
Blub blub bluppie met z’n eigen kluppie 
Hier komt  guppie  
 
Guppie en z’n vriendjes die zwemmen in het rond 
Geef je ze te eten dan smullen ze hun buikjes rond 
De ene heeft een dikke buik 
De andere een mooie staart 
En doen ze dan een diepe duik 
Nou dan gaat dat met een grote vaart 
 
Blub blub bluppie hé daar zwemt een guppie 
Blub blub bluppie met z’n eigen kluppie 
Hier komt  guppie 
 
Ze zwemmen tussen de planten 
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Soms verstoppen ze zich 
Ze kennen ook een kunstje 
Want ze kunnen in het water 
Koppeltje Koppeltje Koppeltje Koppeltje Koppeltje Koppeltje  duikelen 
 
Blub blub bluppie hé daar zwemt een guppie 
Blub blub bluppie met z’n eigen kluppie 
Dag tot ziens guppie 

 
Guppie begintune 
 
Blu blub bluppie 
T’is weer tijd voor guppie 
Blub blub bluppie 
T ‘is je eigen kluppie 
Hier komt guppie 
 

Guppie eindtune 
 
Dag dag guppie 
T’is nu afgelopen  
Dag dag Guppie 
Heb je weer genoten 
Dag tot ziens guppie 
 

Tik Tak 
 
Tik tak tik tak regen klettert op het dak 
Pets pats pets pats regen spettert in de plas 
Blijf maar binnen anders word je nat 
Kletsnat 
 
Ga je naar buiten dan krijg je een regenbad bad bad bad 
Drip drup drip drup pak je regenjas en muts 
Tikketikketak tikketikketak het regent nu wel heel erg hard 
Doe je laarzen aan anders worden je voeten nat 
Kletsnat 
 
Pak een paraplu anders krijg je een regenbad bad bad bad 
Maar nu ben ik het zat 
 
Stop de regen stop de regen 
Regen hou nou op 
Stop de regen stop de regen 
Hou nou op 
Stop de regen stop de regen 
Regen hou nou op 
Stop de regen stop de regen 
Hou nou op 
 
En nu ophouden hoor 
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Een zonnebril 
 
Als het zonnetje schijnt  
En de maan is weg gekwijnd 
Dan is alles wat ik wil 
Een mooie zonnebril 
Met zon brilletje op m’n snuit 
Dan zie ik er heel goed uit 
En alles wat ik wil 
Is een zonnebril  
 
Met een zonnebril voor m’n ogen 
Wordt alles een beetje donker 
Maar dat is beter dan dat felle licht in mijn gezicht 
 
Ik wil een zonnebril 
Een mooie zonnebril 
En Alles wat ik wil is een zonnebril 
 
Ik wil een zonnebril 
Een mooie zonnebril 
En alles wat ik wil 
Is een zonnebril 
Zo zo zo ik wil een zonnebril 
Een mooie zonnebril 
Zo zo zo en alles wat ik wil is een zo ho ho ho ho nu hu hu hu hu bril  
zonnebril 
 
 

Hé kijk es 
 
Hé kijk es wat ik allemaal kan 
Hé kijk es wat ik allemaal kan 
 
Ik kan dansen op één been 
Springen hopsen hinkelen 
En een rondje draaien draai draai in het rond te 
 
Hé kijk es wat ik allemaal kan 
Hé kijk es wat ik allemaal kan 
 
Ik kan vliegen als een vogel 
Met m’n armen in de lucht 
Springen als een kangoeroe 
Hop hop hop hop hop hop Hop hop hop hop hop hop  
 
Hé kijk es wat ik allemaal kan 
Hé kijk es wat ik allemaal kan 
 
Ik kan gekke bekken trekken 
Met m ’n vingers in m’n mond 
gekke bekken trekken met m’n vingers aan m ’n ogen en m ’n neus 
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gekke bekken  
gekke bekken  
gekke bekken 
gekke bekken 
 
Hé kijk es wat ik allemaal kan 
Hé kijk es wat ik allemaal kan 
 
Hé kijk es wat ik allemaal kan 
Hé kijk es wat ik allemaal kan 
 

Verdrietig 
 
Hé jongen hoe gaat het met jou 
Ben je wat verdrietig  
Doet het wat auw 
Ik zie je daar zo zitten helemaal alleen 
Niemand om mee te spelen 
Niemand om je heen 
 
Vandaag ben ik verdrietig 
Maar gisteren was ik blij 
Ik weet niet wat er aan de hand is 
Maar ik voel me niet zo fijn 
Laat me maar wat zitten kijken naar de tee vee 
Een boekie lezen en snoepen uit de trommel 
 
Hé meisje hoe gaat het met jou 
Ben je wat verdrietig  
Doet het wat auw 
Moet je een beetje huilen ga dan je gang 
Misschien gaat het dan wel over en duurt het niet zo lang 
 
Vandaag ben ik verdrietig 
Maar gisteren was ik blij 
Ik weet niet wat er aan de hand is 
Maar ik voel me niet zo fijn 
Laat me maar wat zitten kijken naar de tee vee 
Een boekie lezen en snoepen uit de trommel 
 
La la la la   la la 
La la la la la  la la la la la  
 

Wat een pretje 
 
Wat een pretje ik heb een petje 
Een petje op mijn hoofd 
Wat een pretje Ik heb een petje 
Een petje op mijn hoofd 
 
Het is een cappie 
Met een kleppie 
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Een cappie op mijn hoofd 
T’ is een cappie  
Met een kleppie 
Een cappie op mijn hoofd 
 
Maar wat een pech 
Wat een pech 
De wind die waait mijn petje weg 
 
Wat een strop wat een strop 
Dan zet ik maar een hoedje op 
 
Ik heb een hoedje op mijn snoetje 
Een hoedje op m’n toetje 
Ik heb een hoedje op m’n snoetje 
Een hoedje op m’n toetje 
 

Ballonnen 
 
Ballonnen Ballonnen Ballonnen  Ballonnen Ballonnen Ballonnen  
Ballonnen Ballonnen Ballonnen Ballonnen Ballonnen Ballonnen  
 
Zoveel gekleurde ballonnen 
Rood en groen en geel 
Blauw wit en roze 
Oranje paars en gespikkeld 
 
Ik gooi de ballon naar jou 
Jij gooit hem weer naar mij 
Soms hoor je een knal 
Dan is er weer eentje gesprongen 
 
Ballonnen Ballonnen Ballonnen   Ballonnen Ballonnen Ballonnen  
Ballonnen Ballonnen Ballonnen Ballonnen Ballonnen Ballonnen  
 
Ik blaas hem vol met lucht 
En knoop hem dan weer dicht 
Maar knoop ik hem niet dicht 
Dan vliegt ie door de lucht 
 
Sommige ballonnen doe je vol met gas 
Laat je ze dan weer los dan vliegen ze naar boven 
 
Ballonnen Ballonnen Ballonnen   Ballonnen Ballonnen Ballonnen  
Ballonnen Ballonnen Ballonnen Ballonnen Ballonnen Ballonnen  
 
Ballonnen  gooi ze  in de lucht 
Ballonnen hie hie hie 
 

Zo boos 
 
Ik ben zo boos 
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Dus stamp ik heel hard op de grond 
Ik ben zo boos 
Dus zeg ik heel hard met m’n mond 
 
Mamma ik ben boos 
Al een hele poos 
En dan ga ik boos kijken 
Want ik wil wel boos lijken 
Ik voel me rot 
Want je doet zo zot 
 
Pappa ik ben boos 
Al een hele poos 
Wij zijn zo boos 
Wij stampen heel hard op de grond 
 
Wij zijn zo boos 
Wij zeggen hard met onze mond 
Wij zijn zo boos 
Al een hele poos 
Wij zijn zo boos boos boos boos boos boos boos boos boos 
 
Maar nu niet meer 
 

Een heel kort liedje 
 
Mm mm  
Dit is een heel kort liedje 
Met een klein melodietje 
Het duurt helemaal niet lang en het stopt als ik zeg pang 
 

Ding Dong 
 
Ik heb een hele mooie  rooie fiets 
Ik wil alleen maar sturen trappen en verder niets 
En als er iemand aan komt dan moet ie aan de kant 
Dan ga ik heel hard bellen en roep ik aan de kant 
 
En mijn bel doet tingelingelingelingelingelinge ding dong 
tingelingelingelingelingelinge ding dong 
tingelingelingelingelingelinge ding dong 
tingelingelingelingelingelinge ding dong 
ding dong    ding dong 
 

De Drumband 
 
Ré té té Ré té té 
Ré té té té té 
 
Ré té té Ré té té 
Ré té té té té 
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Wij zijn van de drumband 
Rommmerdebommerde bom bom bom 
Wij zijn van de drumband 
Rommmerdebommerde bom bom bom 
 
Een trommel op m’n buik 
Stokken in m’n hand 
Ik trommel in de maat 
Ra ta ta ta ta ta taat 
 
Wij zijn van de drumband 
Rommmerdebommerde bom bom bom 
Wij zijn van de drumband 
Rommmerdebommerde bom bom bom 
 
Van je rommerdebommerdebommerdebommerdebommerdebommerdebommel   
Van je rommerdebommerdebommerdebommerdebommerdebommerdebommel   
 
Frrt frrt frrrt frrt Frrt frrt frrrt frrt 
 
Ré té té Ré té té 
Ré té té té té 
Ré té té Ré té té 
Ré té té té té 
 
Wij zijn van de drumband 
Rommmerdebommerde bom bom bom 
Wij zijn van de drumband 
Rommmerdebommerde bom bom bom 
 
Hier komen wij 
Lopend in een rij 
Wij kunnen heel goed trommelen 
Rommelen en bommelen 
 
Wij zijn van de drumband 
Rommmerdebommerde bom bom bom 
Wij zijn van de drumband 
Rommmerdebommerde bom bom bom 
 
Van je rommerdebommerdebommerdebommerdebommerdebommerdebommel   
Van je rommerdebommerdebommerdebommerdebommerdebommerdebommel   
 
Frrt frrt frrrt frrt Frrt frrt frrrt frrt 
 
Ré té té Ré té té 
Ré té té té té 
Ré té té Ré té té 
Ré té té té té 
 
Wij zijn van de drumband 
Rommmerdebommerde bom bom bom 
Wij zijn van de drumband 
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Rommmerdebommerde bom bom bom 
 
Wij zijn van de drumband 
Rommmerdebommerde bom bom bom 
Wij zijn van de drumband 
Rommmerdebommerde bom bom bom 

 
In de Dierentuin 
 
In de dierentuin in de dierentuin zitten allemaal dieren 
In de dierentuin in de dierentuin zitten allemaal dieren 
 
Hé daar zie ik een giraf het lijkt wel een grote wandelstaf 
Met z’n lange nek kijkt ie over het hoogste hek 
De grootste is de olifant 
Pas maar op anders krijg je trammelant 
Hij heeft een slurf en grote tanden en komt uit verre landen 
 
In de dierentuin in de dierentuin zitten allemaal dieren 
In de dierentuin in de dierentuin zitten allemaal dieren 
 
De snelste is de zeehond 
Hij heeft altijd een grote mond 
En gooi je dan wat vis 
Dan vangt ie nooit es mis 
Kijk daar is een papagaai 
Nee het is geen mamagaai 
En als ie praat met jou 
Zegt ie koppiekoppiekoppiekoppie krauw 
 
In de dierentuin in de dierentuin zitten allemaal dieren 
In de dierentuin in de dierentuin zitten allemaal dieren 
 
De leukste is de aap 
Maar het is een gaap aap 
Hij wil alleen maar slapen en daarna ook nog gapen 

 
Aapje 
 
Aapje aapje slaap je nog 
Aapje aapje wat is er toch 
T’is weer tijd om op te staan 
Wil je niet een lekkere banaan 
 
Want jij moet zwieren zwieren zwieren door de bomen 
Zwieren zwieren zwieren door het bos 
Zwieren zwieren zwieren door de bomen 
Springen dansen met je handen los 
 
Maar aapje wat zeg je nou? 
Maar ik wil nootjes nootjes nootjes 
Nootjes nootjes nootjes een heleboel 
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En een lekkere banaan zodat ik straks weer slapen kan gaan 
 
Aapje aapje slaap je nog 
Aapje aapje wat is er toch 
T’is weer tijd om op te staan 
Wil je niet een lekkere banaan 
 
Want jij moet zwieren zwieren zwieren door de bomen 
Zwieren zwieren zwieren door het bos 
Zwieren zwieren zwieren door de bomen 
Springen dansen met je handen los 
 
Hi ha hopsasa 
 
Hi ha hopsasa   Hi ha hopsasa    
Hi ha hopsasa   Hi ha hopsasa    
 
Ha aa aa hoopla 
Ha aa aa hopla 
Ha aa aa hoopla 
Ha aa aa hopla 
 
 

Met de sambabal 
 
En nu gaan we spelen met de sambabal 
Ik zal me niet vervelen met zo’n rond geval 
Het zit op een stokje met een grote bol 
Kijk niet op je klokje want ik heb zo’n lol 
 
Met de sá sá sá sá sá  
Sambabal doe ik lekker mal 
 
En nu gaan we schudden met de sambabal 
Schudden en huppelen met zo’n rond geval 
 
Met de sá sá sá sá sá  
Sambabal doe ik lekker mal 
 
En nu gaan we zachtjes heel erg zachtjes nog veel zachter kan het wat zachter 
En nu gaan we harder een beetje beetje beetje harder nog een beetje harder 
Nog een beetje beetje harder 
Maak maar veel lawaai  
Met de  sá sá sá sá sá  
Sambabal 
 
hé hé hé  hé hé hé 
hé hé hé  hé hé hé 
met de sá sá sá sá sá met de  sambabal sambabal 
 

Het uitliedje 
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T’is over 
T’is uit 
T’is weer afgelopen  
 
T’is over 
T’is uit 
Ik hoop dat je hebt genoten 
 
T’is over 
T’is uit 
Luister nog een keer naar de fluit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


