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Dirk Scheele - De Liedjesspeeltuin deel 2 
 
Onder constructie 
Binnenkort worden aan deze teksten de akkoorden toegevoegd. 
 

De liedjesspeeltuin 
 
Welkom in de liedjesspeeltuin 
Welkom in liedjesland  
Welkom in de liedjesspeeltuin 
Welkom in liedjesland  
 
We gaan weer dansen, lachen, zingen, luisteren en heel hoog springen 
 
Welkom in de liedjesspeeltuin 
Welkom in liedjesland 
 
Wat leuk dat je d’r bij bent, hallo, hallo  
Wat leuk dat je d’r bij bent, hallo 
Wat leuk dat je d’r bij bent, hallo, hoi, hallo 
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Opstaan 
 
’s Ochtends vroeg dan lig je nog te slapen, 
de vogeltjes die zijn al lang op, 
in je bed is het zo lekker, 
maar ineens dan gaat die wekker. 
 
Opstaan, opstaan 
Kom je bed maar uit, 
’t is tijd om je te gaan wassen. 
Met je washand, washand, was je je weer fris, 
maar brrrr wat is dat water koud. 
Met een handdoek, handdoek droog je je dan af, 
en poetst natuurlijk ook je tanden. 
Je pyama, pyama is dan al lang uit. 
Maar wat trek je dan als eerste aan, 
dat is je onderbroek, onderbroek, onderbroek 
en dan een hempie,  
een blouse of een dikke trui 
een broek, een jurk of een rok. 
je sokken en je schoenen en dan ben je aangekleed. 
Dan kijk je in de spiegel en kamt dan je haren. 
en oh wat ben je mooi  
en oh wat ben je mooi 
en oh wat ben je mooi  
en oh wat ben je mooi. 
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Wat gaan we eten? 
 
Wat gaan we eten? 
Wat gaan we eten? 
Zeg het maar  
Wat gaan we eten? 
Wat gaan we eten? 
Zeg het maar 
 
We hebben brood, we hebben boter en een plakje kaas. 
We hebben jam, we hebben worst en pindakaas, 
en hagelslag en pastachoca en een eitje. 
 
Wat gaan we eten? 
Wat gaan we eten? 
Zeg het maar  
 
Wat gaan we eten? 
Wat gaan we eten? 
Zeg het maar 
 
Hap hap hap hap hap hap… op 
 
Wat gaan we drinken? 
Wat gaan we drinken? 
Zeg het maar  
 
Wat gaan we drinken? 
Wat gaan we drinken? 
Zeg het maar  
 
We hebben melk, we hebben karnemelk of een kopje thee. 
een kopje koffie of limonade, chocolademelk. 
 
Wat gaan we drinken? 
Wat gaan we drinken? 
Zeg het maar  
 
Wat gaan we drinken? 
Wat gaan we drinken? 
Zeg het maar  
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De krokodil 
 
De krokodil ligt in het water. 
De krokodil ligt helemaal stil. 
De krokodil komt steeds een stukje nader. 
En hap auw, bijt ie in je bil. 
 

(Traditional)  www.dirkscheele.nl 
 
 

De grote tovenaar 
 
Ik ben de grote tovenaar. 
Ik maak geluiden o zo raar. 
Ik kan heel hoog en ik kan heel laag. 
En dat doe ik altijd zo ontzettend graag. 
 
Pè Pè Pè Pè Pè Pè Pè Pè 
Wè Wè Wè Wè Wè Wè Wè Wè 
Wr Wr Wr Wr Wr Wr Wr Wrauw 
Wr Wr Wr Wr Wr Wr Wr Wrauw 
 
Ik ben de grote tovenaar. 
Ik maak geluiden o zo raar. 
Ik kan heel hoog en ik kan heel laag. 
En dat doe ik altijd zo ontzettend graag. 
 
Ik ben de grote tovenaar. 
Ik maak geluiden o zo raar hahahaha.  
 
Ik ben de grote tovenaar. 
Ik maak geluiden o zo raar. 
Ik kan heel hoog en ik kan heel laag. 
En dat doe ik altijd zo ontzettend graag. 
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Met je ogen 
 
Met je ogen kun je kijken. 
Met je oren kun je horen. 
Met je neus kun je ruiken. 
Met je mond kun je eten.  
 
Hé wat zie ik, allemaal mooie kleuren. 
Hé wat ruik ik, allemaal verschillende geuren. 
En o wat hoor ik, geluiden, geluiden. 
Hmm wat proef ik, zout en zoet en zuur.  
 
Met je ogen kun je kijken. 
Met je oren kun je horen. 
Met je neus kun je ruiken. 
Met je mond kun je praten.  
 
(gesproken) 
Wat zeg je? 
Oh. Heb je dat allemaal meegemaakt? 
En moest je toen lachen? 
Hey wat leuk! 
Oke, doei.  
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Lachen 
 
Ik moet zo lachen (hahahaha) 
Oh heel erg lachen (hahahaha) 
En oh wat heb ik een lol, lach me helemaal vol. (hahahaha) 
 
Ik moet zo lachen (hahahaha) 
Oh heel erg lachen (hahahaha) 
En oh wat heb ik een lol, lach me helemaal vol (hahahaha) 
Ik lach me helemaal een breuk. 
Ik lig in een dikke dikke deuk. 
En oh wat heb ik een pret met mijn autoped. 
 
Ik moet zo lachen (hahahaha) 
Oh heel erg lachen (hahahaha) 
En oh wat heb ik een lol, lach me helemaal vol. (hahahaha) 
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Zwaai Zwaai 
 
Zwaai zwaai zwaai met je handen, 
Hoog hoog hoog in de lucht, 
En met je hoofd ga je telkens weer, heen en weer. 
 
Klap klap klap in je handen, 
Hoog hoog hoog in de lucht, 
En met je hoofd schudt je ja of nee, ja of nee. 
Zwaai zwaai zwaai met je handen, 
Hoog hoog hoog in de lucht, 
En met je hoofd ga je telkens weer, heen en weer. 
 
Klap klap klap in je handen, 
Hoog hoog hoog in de lucht, 
En met je hoofd schudt je ja of nee, ja of nee. 
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De stofzuiger 
 
Daar komt de stofzuiger aan 
Kijkt toch uit, maar ruim baan. 
Hij maakt veel lawaai, draait in de rondte, draai draai draai. 
 
Hij zuigt al het vuil van de vloer  
Van hoek naar hoek met veel rumoer 
Mar als je niet uitkijkt, maar als je niet uitkijkt 
Dan zuigt ie, dan zuigt die je voeten op 
Maar gelukkig zit er een knop op en daarmee zet je hem uit  
En weer aan en weer uit. 
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Kauwgom kauwen 
 
Kauwgom kauwen, kauwgom kauwen 
Kauwgom kauwen, kauwgom kauwen 
 
Je haalt hem uit het papiertje en stopt ’m in je mond 
Je kauwt dan een kwartiertje op de kauwgom in je mond. 
 
Kauwgom kauwen, kauwgom kauwen 
Kauwgom kauwen, kauwgom kauwen 
 
Je blaast een grote bel, zo één die ken je wel 
Hij wordt groter en groter en groter en groter, pats. 
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Kauwgom kauwen, kauwgom kauwen 
Kauwgom kauwen, kauwgom kauwen 
 
Kauwgom kauwen, kauwgom kauwen 
Kauwgom kauwen, kauwgom kauwen 
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Verkouden 
 
Oh oh oh ik ben zo verkouden 
Oh oh oh en ik moet steeds hoesten 
Oh oh oh en ik moet steeds niezen 
 
Oh oh oh weet je wat het ergste is 
Weet je wat het ergste is 
Nou, ik heb ook nog de hik 
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Het is koud 
 
Buiten staat een sneeuwpop en die heeft een hoedje op 
Als neus heeft ie ’n wortel en zijn ogen zijn van drop 
Als mond een grote banaan en hij heeft ook wanten aan 
In zijn handen een grote bezem, nou daar kan ie mee vegen 
En hij zegt ja het is koud koud 
Het is koud koud 
Het is koud koud 
Het is koud koud 
 
Het is midden in de winter dus trek je jas maar aan 
Zet je muts op je hoofd, doe je shawl om je nek en doe je wanten aan 
Sommigen gaan schaatsen, anderen met de slee 
En sneeuwballen gooien is natuurlijk het leukste met zijn twee, jee 
Ja het koud koud 
Het is koud koud 
Het is koud koud 
Het is koud koud 
 
Klappertandend loop ik door de straat 
Het is al laat dus ga ik maar hard rennen 
Maar het is spekglad, spekglad, spekglad, spekglad, auw 
Ja het is koud koud 
Het is koud koud 
Het is koud koud 
Het is koud koud 
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(gesproken) 
oehoehoehoe wat is het koud 
Kan iemand mij een kopje chocolademelk brengen 
Oehoehoehoe wel warm natuurlijk 
 

Tekst en muziek Dirk Scheele (c) 2006 

www.dirkscheele.nl 
 

Jippie Jippie Jee 
 
En als de winter voorbij is, dan gaat de zon weer schijnen 
En komen de dieren uit hun holletjes, want het is lente 
 
Ik wil zo graag naar buiten waar de vogeltjes fluiten 
Lammetjes in de wei en de bloemetjes kijken blij 
Bijtjes die zoemen, koetjes die loeien 
Het is lente, lente 
‘k heb zin om te gaan rennen, lente lente 
Jippie Jippie Jee 
 
Eitjes die gaan open, de kuikentjes die gaan lopen 
Eendjes in het water in een hele lange rij,  
De winterslaap voorbij, dieren wordt eens wakker  
Want het is lente, lente 
‘k heb zin om te gaan rennen, lente, lente 
Jippie Jippie Jee  
Want het is lente, lente 
‘k heb zin om te gaan rennen, lente, lente 
Jippie Jippie Jee  
Jippie Jippie Jee  
Jippie Jippie Jee  
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Lekker weertje 
 
En na de lente krijgen we de zomer 
 
Hi ha  
’t is zomer 
’t is zomer 
Lekker lekker weertje 
’t is zomer 
’t is zomer 
Lekker lekker weertje 
 
Het zonnetje schijnt 
Wij gaan ijsjes eten 
Oh wat is het heet, dat wordt puffen en zweten 
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’t is zomer 
’t is zomer 
Lekker lekker weertje 
’t is zomer 
’t is zomer 
Lekker lekker weertje 
 
Het zonnetje schijnt 
Wij gaan buiten spelen 
Met al mijn vriendjes zal ik me niet vervelen 
 
’t is zomer 
’t is zomer 
Lekker lekker weertje 
’t is zomer 
’t is zomer 
Lekker lekker weertje 
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Het zwembad 
 
Hé pak je zwembroek, pak je handdoek  
Want we gaan allemaal naar het zwembad toe 
 
Oehoehoehoeh allemaal naar het zwembad toe oehoehoehoe 
Het water is zo lekker nat, spetter de spetterde spat 
Het water is zo lekker nat, spetter de spetterde spat 
 
Oehoehoehoeh allemaal naar het zwembad toe oehoehoehoe 
Het water is zo lekker nat, spetter de spetterde spat 
Het water is zo lekker nat, spetter de spetterde spat 
 
Spring maar in het water PLONS 
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Dwarrelen 
 
(gesproken) 
En na de zomer dan komt de herfst  
en alle blaadjes aan de bomen die krijgen dan hele mooie kleuren en vallen naar 
beneden 
 
De herfst is weer gekomen en de regen die blijft maar stromen 
De herfst is weer gekomen en de blaadjes vallen van de bomen 
Ze dwarrelen, dwarrelen naar beneden 
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Ze dwarrelen, dwarrelen naar beneden 
 
De herfst is weer in ’t land 
En de wind blaast de blaadjes aan de kant 
De herfst is weer in ’t land 
Al die blaadjes liggen in het zand 
Rode gele groene bruine blaadjes 
Rode gele groene bruine blaadjes 
 
Ze dwarrelen dwarrelen dwarrelen naar beneden  
Ze dwarrelen dwarrelen dwarrelen naar beneden 
Ze dwarrelen dwarrelen dwarrelen naar beneden 
Ze dwarrelen dwarrelen dwarrelen naar beneden 
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Trommelen op de dozen 
 
(gesproken) 
Hé, ik zie hier allemaal kartonnen dozen liggen 
Als ik die nou eens in elkaar zet, dan heb ik een mooi drumstel. 
En weet je wat? Ik heb ook nog een grote trommelstok 
Ik ga gewoon lekker trommelen, luister maar 
 
Trommelen op de dozen, met een grote trommelstok 
Trommelen op de dozen, met een grote trommelstok 
 
Sla maar zo hard als je kan 
Trommelen op de dozen, met een grote trommelstok 
Trommelen op de dozen, met een grote trommelstok 
 
Sla maar zo hard als je kan 
Ja we gaan trommelen, trommelen, trommelen 
Trommelen met een grote trommelstok 
 
(gesproken) 
Laat maar horen… harder 
Sneller… en als ik die muziek hoor dan heb ik gewoon zin om te gaan… 
 

Zo vrolijk 
 
Dansen dansen dansen  
Dansen dansen dansen  
Dansen dansen dansen dansen 
 
Springen springen springen  
Springen springen springen  
Springen springen springen springen 
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Rondjes rondjes draaien  
Rondjes rondjes draaien  
Rondjes rondjes draaien draaien 
 
Swingen swingen swingen  
Swingen swingen swingen  
Swingen swingen swingen swingen 
 
En daar word ik zo vrolijk van 
En daar word ik zo vrolijk van 
 
Dansen dansen dansen  
Dansen dansen dansen  
Dansen dansen dansen dansen 
 
Springen springen springen  
Springen springen springen  
Springen springen springen springen 
 
Draaien met je billen 
Draaien met je billen 
Draaien met je billen, billen 
 
Dansen met je buik  
Dansen met je buik  
Dansen met je buik , buikdansen 
 
En daar word ik zo vrolijk van 
En daar word ik zo vrolijk van 
En daar word ik zo vrolijk van 
 
Lekker hoor 
Lekker hoor 
 
Dabadabadabadoe 
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De patatzaak 
 
Wie gaat er mee naar de patatzaak, naar de patatzaak 
Wie gaat er mee naar de patatzaak, naar de patatzaak 
Een patatje met of een zoute kroket 
Een lange frikadel, nou die lusten we wel 
Een hamburger speciaal, dat is toch ideaal 
Een sappige saté, hé die nemen we wel mee 
 
Wie gaat er mee naar de patatzaak, naar de patatzaak 
Wie gaat er mee naar de patatzaak, naar de patatzaak 
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Een lekker ijsje met slagroom en nootjes 
Een grote milkshake, chocolade of banaan, mokka 
Een glaasje cola met een rietje rietje rietje rietje 
Of een broodje met zand, nee bllh 
Of een broodje krokodil, nee bllh 
Of een broodje kaas, yeah 
 
Wie gaat er mee naar de patatzaak, naar de patatzaak 
Wie gaat er mee naar de patatzaak, naar de patatzaak 
Wie gaat er mee naar de patatzaak, naar de patatzaak 
Wie gaat er mee naar de patatzaak, naar de patatzaak 
 
En wat doen we op de patat? 
Mayo mayo mayo mayonaise 
Of Ket ket ket ketchup 
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Droom maar zacht 
 
Doe je ogen maar dicht 
’t is weer tijd om weer te gaan slapen 
Mm mm mm  
 
Leg je hoofd maar in je kussen 
Zeg weltrusten tegen je teddybeer 
Mm mm mm  
 
Droom maar zacht, welterusten 
Droom maar zacht slaap lekker 
 
Voel je je al moe? 
Kruip maar lekker weg in je warme bedje 
 
Droom maar zacht, welterusten 
Droom maar zacht slaap lekker 
 
Morgen is er weer een nieuwe dag 
Een dag dat misschien dat wel alles mag 
Een dag met heel veel leuke dingen 
Ten minste dat hoop ik dan maar 
Welterusten 
Slaap maar lekker 
Ga maar slapen 
Welterusten 
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Dit is het einde 
 
Dit is het einde 
Dat was het dan weer 
Dit is het einde 
Dat was het dan weer 
Dit is het einde 
Tot de volgende keer 
 
Tot ziens 
Dag meisjes 
Tot ziens 
Dag jongens 
Tot ziens 
Dag allemaal 
 
Tot ziens 
Tot de volgende keer 
 
Nou dat was het dan weer, aju 
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