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Ze kunnen zeggen wat ze willen  
 
E                                                                A 
Ze kunnen zeggen wat ze willen maar de olifant 
                     B                                    E 
Die heeft de allerdikste billen van het hele land 
          E                                 A 
En de giraf, De allerlangste ne-e-ek 
            B                                     E 
En het nijlpaard de allergrootste bek bek bek 
 
C#m                                        A 
De walvis is het allergrootste dier 
          B                                E 
En de kleinste ja dat is een mier 
        C#m                                          F#m 
Een dolfijn die kan het allerhoogste springen 
             B                                  E           E 
En een vogel het allermooiste zingen 
 
E                                                              A 
Ze kunnen zeggen wat ze willen maar de olifant 
                     B                                    E 
Die heeft de allerdikste billen van het hele land 
          E                                 A 
En de giraf, De allerlangste ne-e-ek 
            B                                     E 
En het nijlpaard de allergrootste bek bek bek 
 
C#m                                              A 
De haas die kan het allerhardste rennen 
            B                          E 
En een vis het allerbeste zwemmen 
                  C#m                              F#m 
De meeste tanden heeft een krokodil 
                     B              E           E 
En daarmee bijt ie in je bil auw 
 
E                                                                A 
Ze kunnen zeggen wat ze willen maar de olifant 
                     B                                    E 
Die heeft de allerdikste billen van het hele land 
          E                                 A 
En de giraf, De allerlangste ne-e-ek 
            B                                     E 
En het nijlpaard de allergrootste bek bek bek 
 
C#m                                           A 
De hond die kan het allerbeste blaffen 
             B                                E 
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En een luiaard het allerbeste maffen 
     C#m                            F#m 
De kat die zegt het beste miauw 
             B                                 E           E 
De papagaai het beste koppie krauw 
 
E                                                                A 
Ze kunnen zeggen wat ze willen maar de olifant 
                     B                                    E 
Die heeft de allerdikste billen van het hele land 
          E                                 A 
En de giraf, De allerlangste ne-e-ek 
            B                                     E 
En het nijlpaard de allergrootste bek bek bek 
  
SOLO   C#m/A/B/E/C#m/F#m/B/E/E 
 
E 
Jongens, meisjes aan de kant, want daar komt een olifant 
B                   E               B                   E 
Dikke poten, grote oren en een lange slurf van voren 
E                                              B                               E 
Jongens, meisjes aan de kant Want daar komt een olifant  
B                               E          B                               E 
Want daar komt een olifant  Want daar komt een olifant 
B                               E          B                               E 
Want daar komt een olifant Want daar komt een olifant 
 

 
Op de dierenboerderij 
 
G                  C         G G     D    G 
Op de dierenboerderij, hi-a-hi-a-ho 
G                        C         G   G     D    G 
Daar zingen alle kippen blij, hi-a-hi-a-ho 
G 
Met een tok tok hier en een tok tok daar 
Hier een tok Daar een tok, overal een toktok 
G                                  A7   D    G 
Op de dierenboerderij, hi-a-hi-a-ho 
 
G                  C         G G     D    G 
Op de dierenboerderij, hi-a-hi-a-ho 
G                        C           G   G     D    G 
Daar zingen alle varkens blij, hi-a-hi-a-ho 
G 
Met een knor knor hier en een knor knor daar 
Hier een knor, Daar een knor, overal een knorknor 
G                                  A7   D    G 
Op de dierenboerderij, hi-a-hi-a-ho 
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G                  C         G G     D    G 
Op de dierenboerderij, hi-a-hi-a-ho 
G                        C         G   G     D    G 
Daar zingen alle koeien blij, hi-a-hi-a-ho 
G 
Met een boe boe hier en een boe boe daar 
Hier een boe Daar een boe, overal een boeboe 
G                                  A7   D    G 
Op de dierenboerderij, hi-a-hi-a-ho 
 
G                  C         G G     D    G 
Op de dierenboerderij, hi-a-hi-a-ho 
G                        C           G   G     D    G 
Daar zingen alle paarden blij, hi-a-hi-a-ho 
G 
Met een huuh hier en een huuh daar 
Hier een huuh, Daar een huuh, Zwwrrrr 
G                                  A7   D    G 
Op de dierenboerderij, hi-a-hi-a-ho 
 
G                  C         G G     D    G 
Op de dierenboerderij, hi-a-hi-a-ho 
G                        C           G   G     D    G 
Daar zingen alle schapen blij, hi-a-hi-a-ho 
G 
Met een meeh hier en een meeh daar 
Hier een meeh Daar een meeh, overal een meeh 
G                                  A7   D    G 
Op de dierenboerderij, hi-a-hi-a-ho 
 
G 
Kennen jullie alle dieren nog? Zing me dan maar na 
D                          C      D                             C              
Pok pok pok (kip) …….Grr grr grrr (varken)…….. 
Mheuh (koe)……….     Huuuuh (paard)……. 
Meeh (schaap)………..Piep piep piep (muis)……… 
G                                         D    G 
Op de dierenboerderij, hi-a-hi-a-ho 
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Drie maal drie is negen 
 
D                                    G                     D 
Drie maal drie is negen, ieder zingt zijn eigen lied 
D                                            A                        D 
Drie maal drie is negen, Een hondje zingt zijn lied 
D                                                             G                   D 
Toen onze mop een mopje was, was hij aardig om te zien 
A7                       Bm7        Em7      A       D 
Nu bromt hij alle dagen en bijt nog bovendien 
        A                                D                          G                     D 
Waf-woef, waf-woef, Waf-woef, waf-woef en bijt nog bovendien 
A7                       Bm7        Em7      A       D 
Nu bromt hij alle dagen en bijt nog bovendien 
        A                              D                             G                                D            
Waf-woef, waf-woef, waf-woef, waf-woef, waf-woef, waf-woef, Waf-woef, 
A7                       Bm7        Em7      A       D 
Waf-woef, waf-woef, waf-woef, waf-woef, waf-woef, waf-woef, Woef woef 
 
D                                    G                     D 
Drie maal drie is negen, ieder zingt zijn eigen lied 
D                                            A                        D 
Drie maal drie is negen, Een poesje zingt haar lied Miauw miauw 
D                                               Bm7    Em7     D              A 
Poesje mauw Kom eens gauw Ik heb lekkere melk voor jou 
D                 Bm7        G        A                       D 
En voor mij Rijstebrij O, wat heerlijk smullen wij Miauw miauw miauw 
 
D                                    G                     D 
Drie maal drie is negen, ieder zingt zijn eigen lied 
D                                            A                        D 
Drie maal drie is negen, Een kikker zingt zijn lied 
D             Bm    G         A 
De kikkertjes, de kikkertjes zijn aardig om te zien 
     Em                  A                  A7                       D 
De kikkertjes, de kikkertjes ze hebben pret voor tien 
D             A 
Koewak kwak kwak, Koewak kwak kwak, Koewak kwak kwak kwak kwak 
                                                                                                            D 
Koewak kwak kwak, Koewak kwak kwak, Koewak kwak kwak kwak kwak 
 
D             Bm           G             A 
In ‘t hoge gras al bij de grond, daar springen zij in ‘t rond 
     Em                    A              A7                       D 
Zij zingen dan een liedje, dat doen ze met hun mond 
D             A 
Koewak kwak kwak, Koewak kwak kwak, Koewak kwak kwak kwak kwak 
                                                                                                            D 
Koewak kwak kwak, Koewak kwak kwak, Koewak kwak kwak kwak kwak 
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D              Bm           G        A 
Twee oogjes, Twee oogjes,  twee oortjes hebben zij 
       Em                A                A7                      D 
Vier pootjes, vier pootjes, ze springen  zij aan zij 
D             A 
Koewak kwak kwak, Koewak kwak kwak, Koewak kwak kwak kwak kwak 
                     D 
Koewak kwak kwak, Koewak kwak kwak, Koewak kwak kwak kwak kwak 
 
D                                    G                     D 
Drie maal drie is negen, ieder zingt zijn eigen lied 
D                                            A                        D 
Drie maal drie is negen, Een uil die zingt zijn lied 
G                                        D7                  G 
De uil zat in de olmen bij ‘t vallen van de nacht 
                            Em7               D7                       G 
En achter gindse heuvels daar roept de koekoek zacht 
G                                D                          G 
Koekoek koekoek koekoek koekoek koekoek (2X) 

 
 
 
 
 
 
 
In de maneschijn 
 
D                                                       G                     D                     A          D 
In de maneschijn, in de maneschijn klom ik op een trapje naar het raamkozijn 
D                                                             G                D             A                D 

En je raadt het niet en je raadt het niet, zo doet een vogel en zo doet een vis 

G                 D                        A                          D 

Zo doet een duizendpoot die schoenenpoetser is 

D 

En dat is één en dat is twee en dat is dikke dikke dikke tante Kee 

D                                                                               A                         D   A      D        

En dat is recht en dat is krom en zo draaien wij het wieltje nog eens om Rom Bom  
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Op een klein stationnetje  
 
E 
Treintje gaat vertrekken Instappen hoehoe en laat de wieltjes maar draaien hoehoe 
E/E/E/EE7/  
 
E                       C#m           F#m        B7    E 
Op een klein stationnetje ‘s morgens in de vroegte 
C#m                 G#m7        F#      B          E 
Stonden zeven wagentjes netjes op een rij 
E                   A       B                       E 
En het machinistje draaide aan het wieletje 
E                   C#m7  F#m7 B7 E  
Hakke hakke puf puf weg zijn wij 
 
E/E/E/EE7/  
 
E                       C#m           F#m        B7    E 
Op een klein stationnetje ‘s morgens in de vroegte 
C#m                 G#m7        F#      B          E 
Stonden zeven wagentjes netjes op een rij 
E                    A          B                        E 
En de conducteurtjes gooiden met de deurtjes 
E                   C#m7  F#m7 B7 E  
Hakke hakke puf puf weg zijn wij  
 
E/E/E/E/A/A/A/A/B/B/B/BB7/ Solo 
 
E                                                  B                               E 
Pinda liep langs spoorwegbaan, daar kwam juist een treintje aan 
E                                        B                    E 
Pinda keek niet uit helaas Tuut-tuut-tuut pindakaas 
E/E/E/ 
E                                                  B                               E 
Besje liep langs spoorwegbaan, daar kwam juist een treintje aan 
E                                        B                    E 
Besje kreeg een reuzeklap Tuut-tuut-tuut bessensap 
E/E/E/ 
E                                                  B                               E 
Eitje liep langs spoorwegbaan, daar kwam juist een treintje aan 
E                                        B                    E 
Eitje had niet opgelet Tuut-tuut-tuut omelet 
E/E/E/ 
 
E                                                  B                               E 
Appel liep langs spoorwegbaan, daar kwam juist een treintje aan 
E                                        B                    E 
Appel keek niet uit pardoes Tuut-tuut-tuut appelmoes 
 
E/E/E/E/A/A/A/A/B/B/B/BB7/ Solo 
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E                       C#m           F#m        B7    E 
Op een klein stationnetje ‘s morgens in de vroegte 
C#m                 G#m7        F#      B          E 
Stonden zeven wagentjes netjes op een rij 
E                   A       B                       E 
En het machinistje draaide aan het wieletje 
E                   C#m7  F#m7 B7 E  
Hakke hakke puf puf weg zijn wij 
 
E/E/E/   
E                       C#m           F#m        B7    E 
Op een klein stationnetje ‘s morgens in de vroegte 
C#m                 G#m7        F#      B          E 
Stonden zeven wagentjes netjes op een rij 
E                    A          B                        E 
En de conducteurtjes gooiden met de deurtjes 
E                   C#m7  F#m7 B7 E  
Hakke hakke puf puf weg zijn wij  
E                   C#m7  F#m7 B7 E  
Hakke hakke puf puf weg zijn wij  
E                   C#m7  F#m7 B7 E           E "/. 
Hakke hakke puf puf weg zijn wij  

 
 
 
Helicopter 
 
D 
De helicopter gaat stijgen. Dames en heren, jongens en meisjes allemaal aan de 
kant, want hij gaat nu de lucht in. Ja daar gaat ie. 
D                                 A                    D 
Helicopter, helicopter mag ik met je mee omhoog 
D                            A        D        D                F#m     Em    D 
Hoog in de wolken wil ik wezen Hoog in de wolken wil ik zijn 
D                F#m         Em        A       D 
Helicopter, helicopter Vliegen is zo fijn 
 
DGDD DGDD DGDCD 
O wat is het mooi hier boven Ik zie allemaal kleine huisjes en kleine auto’s O wat leuk 
en dan gaan we naar links en dan gaan we naar rechts 
D                                 A                    D 
Helicopter, helicopter mag ik met je mee omhoog 
D                            A        D        D                F#m     Em    D 
Hoog in de wolken wil ik wezen Hoog in de wolken wil ik zijn 
D                F#m         Em        A       D 
Helicopter, helicopter Vliegen is zo fijn 
 
D               Em           F              G              D               Em           F              G 
Helicopter helicopter helicopter helicopter helicopter helicopter helicopter helicopter 
D 
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D                                 A                    D 
Helicopter, helicopter mag ik met je mee omhoog 
D                            A        D        D                F#m     Em    D 
Hoog in de wolken wil ik wezen Hoog in de wolken wil ik zijn 
D                F#m         Em        A      D 
Helicopter, helicopter Vliegen is zo fijn 
 
D 
En nu gaan we weer landen maak plaats, want de helicopter komt naar beneden 
allemaal aan de kant  
 

 
Ik Heb een tante in Marokko  
 
E/E/E/E/ 
E  
Ik Heb een tante in Marokko en die komt, hiep, hoi  
                                                        B 
k Heb een tante in Marokko en die komt, hiep, hoi  
                   E                                  A                               E          
Ik Heb een tante in Marokko,, een tante in Marokko die zingt  
                B                   E 
altijd veel liedjes als ze komt, hiep, hoi. 
E 
Zing ik a-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 
                                        B 
Zing ik a-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 
           E                 A               E      B                  E 
Zing ik a-ja, jippie, a-ja jippie, A-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 
 
E/E/ En nu en liedje uit Marokko 
E                                                          B                        E 
A ram sam sam, a ram sam sam Guli guli guli guli guli ram sam sam  
E                                                          B                        E 
A ram sam sam, a ram sam sam Guli guli guli guli guli ram sam sam  
E                            B                         E 
A ra-vi, a ra-vi Guli guli guli guli guli ram sam sam  
E                            B                         E 
A ra-vi, a ra-vi Guli guli guli guli guli ram sam sam  
 
E/E/E/E/ 
E  
Ik Heb een tante in Turkije en die komt, hiep, hoi  
                                                        B 
k Heb een tante in Turkije en die komt, hiep, hoi  
                   E                                  A                               E          
Ik Heb een tante in Turkije,, een tante in Marokko die zingt  
                B                   E 
altijd veel liedjes als ze komt, hiep, hoi. 
E 
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Zing ik a-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 
                                        B 
Zing ik a-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 
           E                 A               E      B                  E 
Zing ik a-ja, jippie, a-ja jippie, A-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 
 
E/E/En nu een liedje uit Turkije 
E                  B     E            B     A                  E                   B 
Yağmur yağıyor, Seller akıyor, Komşu kızı,  Camdan bakıyor. 
E                      B                       E                     B  
Het regent het regent er liggen plassen op de grond 
A                                      E              B 
Het meisje van de buren kijkt in het rond 
 
E  
Ik Heb een tante in Suriname en die komt, hiep, hoi  
                                                        B 
k Heb een tante in Suriname en die komt, hiep, hoi  
                   E                                  A                               E          
Ik Heb een tante in Suriname, een tante in Marokko die zingt  
                B                   E 
altijd veel liedjes als ze komt, hiep, hoi. 
E 
Zing ik a-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 
                                        B 
Zing ik a-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 
           E                 A               E      B                  E 
Zing ik a-ja, jippie, a-ja jippie, A-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 
 
E/E/ En nu een liedje uit Suriname 
E 
Pingi, pingi, kasi, pingi, pingi, kasi  
    B 
mi pot’ mi brede dja mi pot’ mi kasi  dja alata waka waka waka,  
E 
tikel tikel tikel tikel tikel tikel tikel tikel tikel. 
 
E 
Pak een stukje kaas en een stukje brood 
B                                                                    E 
Schenk wat drinken in, dan komt het muisje kietel kietel kietel kietel 
E                                                                                                     B 
Zing ik a-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi. Zing ik a-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 
           E                 A               E      B                  E 
Zing ik a-ja, jippie, a-ja jippie, A-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi (2X) 
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Ik zag 2 beren broodjes smeren 
 
D/A/G/A/D/A/G/A/ 
 
Hmmm lekker Chocopasta beregoed en een beetje honing lekker 
D                            Bm                       G                        A 
Ik zag twee beren, broodjes smeren. Oh, dat was een wonder 
G                               D                     Em                 D 
Het was een wonder boven wonder, dat die beren smeren konden 
D           G                D           A                        D 
Hi hi hi, ha ha ha Ik stond er bij en ik keek er naar 
D/A/G/A/D/A/G/A/ 
Ssssss waar is m’n onesee SSSSSS en heb jij de wasknijpers gezien? (m’n lange 
jurk)  
D                                            Bm                     G                        A 
Ik zag twee twee slangen de was op hangen. Oh, dat was een wonder 
G                               D                      Em                    D 
Het was een wonder boven wonder, dat die slangen hangen konden 
D           G                D           A                        D 
Hi hi hi, ha ha ha Ik stond er bij en ik keek er naar 
 
D/A/G/A/D/A/G/A/ 
Bzzzzzz Bzzzzzz vroem vroem Bzzzzzz Bzzzzzz bloem bloem rrrrh 
D                          Bm            G                        A 
Ik zag twee bijen autorijden. Oh, dat was een wonder 
G                               D                      Em               D 
Het was een wonder boven wonder, dat die bijen rijden konden 
D           G                D           A                        D 
Hi hi hi, ha ha ha Ik stond er bij en ik keek er naar 
 
D/A/G/A/D/A/G/A/  Hoooe  hooe 
D                            Bm                  G                        A 
Ik zag twee koeien bootje roeien. Oh, dat was een wonder 
G                               D                      Em                  D 
Het was een wonder boven wonder, dat die koeien roeien konden 
D           G                D           A                        D 
Hi hi hi, ha ha ha Ik stond er bij en ik keek er naar 
 
SOLO D/A/G/A/D/A/G/A/D/A/G/A/D/A/G/A/ 
D  
Ik zag twee giraffen samen blaffen woef 
Em  
Ik zag twee Kalkoenen samen zoenen oo mmm  ooh 
G  
Ik zag twee vissen een penalty missen 
A  
en ik zag twee krokodillen samen gillen  haa en twee muggen samen kuchen ughe  
D           G                D           A                        D 
Hi hi hi, ha ha ha Ik stond er bij en ik keek er naar 
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Opa Bakkebaard 
 
3/4 D/A/G/D/ 
        D                                                                                       A 
Opa Bakkebaard heeft een huisje en in dat huisje daar is het goed 
                                                                                         D 
Opa Bakkebaard is aan ‘t werken en weet jij wel wat hij doet 
D                 Bm                  A                        D 
Hij veegt de vloer met een bezem, met een bezem 
D                 Bm          A                 D 
Hij veegt de vloer. Zo veegt hij de vloer 
 
D                                                                                               A 
Opa Bakkebaard heeft een huisje en in dat huisje daar is het goed 
                                                                                         D 
Opa Bakkebaard is aan ‘t werken en weet jij wel wat hij doet 
D                  Bm                    A                         D 
Hij snijdt zijn brood met een zakmes, met een zakmes 
D                   Bm           A                 D 
Hij snijdt zijn brood. Zo snijdt hij zijn brood 
 
D                                                                                               A 
Opa Bakkebaard heeft een huisje en in dat huisje daar is het goed 
                                                                                         D 
Opa Bakkebaard is aan ‘t werken en weet jij wel wat hij doet 
D                  Bm                   A                        D 
Hij naait zijn broek met een spijker, met een spijker 
D                  Bm           A                 D 
Hij naait zijn broek. Zo naait hij zijn broek 

 
D                                                                                               A 
Opa Bakkebaard heeft een huisje en in dat huisje daar is het goed 
                                                                                         D 
Opa Bakkebaard is aan ‘t werken en weet jij wel wat hij doet 
D                   Bm              A                     D 
Hij kookt zijn soep in een emmer in een emmer  
D                  Bm         A                  D 
Hij kookt zijn soep zo kookt hij zijn soep 
Hmm ik heb een stukje brood gesneden, met een lekker kopje soep erbij. 
O maar er zit een gat in de emmer. Dus ik moet snel drinken anders loopt de soep 
eruit klok klok klok.  Hmm lekker en nu ga ik heerlijk slapen.  M’n middagdutje doen.  
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In Holland staat een huis  
 
4321 
E 
In Holland staat een huis In Holland staat een huis 
    G#m                     F#m                   E                      B 
In Holland staat een huis ja ja van je singele singela hop sa sa 
E               A             E      A E           B             E 
In Holland staat een huis In Holland staat een huis   
 
E 
In dat huis daar staat een drumstel en in dat huis daar staat een drumstel 
          G#m                        F#m                       E                            B 
In dat huis daar staat een drums ja ja Van je boem boem tik tak boemerdeboem 
E               A             E      A E           B             E 
In Holland staat een huis In Holland staat een huis   
 
E 
In dat huis daar staat een bas en in dat huis daar staat een bas 
          G#m                        F#m                    E                 B 
In dat huis daar staat een basgitaar Van je boem boem doedoedoedoedoe 
E               A             E      A E           B             E 
In Holland staat een huis In Holland staat een huis   
EA/GC/EA/GC/ 
 
E 
In dat huis daar staat een gitaar en in dat huis daar staat een gitaar 
          G#m                        F#m                     E                                  B 
In dat huis daar staat een gitaar ja ja van je pling plong pling plong wahwahwah 
In Holland staat een huis In Holland staat een huis 
 
E 
In dat huis daar staat een piano en in dat huis daar staat een piano 
          G#m                        F#m               E                B 
In dat huis daar staat een piano ja an je kling klang klingklangklingklangkling 
E               A             E      A E           B             E 
In Holland staat een huis In Holland staat een huis   
Em/D/CD/Em/ 
 
E 
En in dat huis daar speelt een band en in dat huis daar speelt een band 
 
En in dat huis daar speelt een band ja ja een band die helemaal niemand kent 
E               A             E      A E           B             E 
In Holland staat een huis In Holland staat een huis   
Em/DC/ herhalen 
In Holland staat een huis en de buren zijn niet thuis 
In Holland staat een huis en de buren zijn niet thuis 
G         D                     C             G             D                   C (cbagab) 
Lekker spelen met de band Een band die nog niemand kent 
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Lekker spelen met de band Een band die straks iedereen kent 
A                                        E 
In Holland staat een huis  Kan het wat zachter? 

 
 
Hokie Pokie 
 
A 
Gooi je linkerarm vooruit en dan weer achteruit 
                  E 
In uit in uit schudden voor gebruik 
Doe de Hokie Pokie en draai maar in het rond 
e          e       f#  g# A 
Stamp maar op de grond  
A                                                           E 
O-hoo de Hokie Pokie Ohoo de Hokie Pokie  
A                       D       E                                                A 
Ohoo de Hokie Pokie Zak maar door je knieën van je 1..2..3 
 
A 
Gooi je rechterarm vooruit en dan weer achteruit 
                  E 
In uit in uit schudden voor gebruik 
Doe de Hokie Pokie en draai maar in het rond 
e          e       f#  g# A 
Stamp maar op de grond  
A                                                           E 
O-hoo de Hokie Pokie Ohoo de Hokie Pokie  
A                       D       E                                                A 
Ohoo de Hokie Pokie Zak maar door je knieën van je 1..2..3 
 
A 
Gooi je linkerbeen vooruit en dan weer achteruit 
                  E 
In uit in uit schudden voor gebruik 
Doe de Hokie Pokie en draai maar in het rond 
e          e       f#  g# A 
Stamp maar op de grond  
A                                                           E 
O-hoo de Hokie Pokie Ohoo de Hokie Pokie  
A                       D       E                                                A 
Ohoo de Hokie Pokie Zak maar door je knieën van je 1..2..3 
 
 
 
A 
Gooi je rechterbeen vooruit en dan weer achteruit 
                  E 
In uit in uit schudden voor gebruik 
Doe de Hokie Pokie en draai maar in het rond 
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e          e       f#  g# A 
Stamp maar op de grond  
A                                                           E 
O-hoo de Hokie Pokie Ohoo de Hokie Pokie  
A                       D       E                                                A 
Ohoo de Hokie Pokie Zak maar door je knieën van je 1..2..3 
 
A 
SOLO 
A 
Hoe heet ie ook alweer Hokie Crokie, neee uh Flokie Jokie nee Hokie Tokie nee o ik 
weet het al Hokie Pokie  Jaaaa 
A 
Gooi je hele lijf vooruit en dan weer achteruit 
                  E 
In uit in uit schudden voor gebruik 
Doe de Hokie Pokie en draai maar in het rond 
e          e       f#  g# A 
Stamp maar op de grond  
A                                                           E 
O-hoo de Hokie Pokie Ohoo de Hokie Pokie  
A                       D       E                             A 
Ohoo de Hokie Pokie Schud maar met je kont pfff 
 
A                                                           E 
O-hoo de Hokie Pokie Ohoo de Hokie Pokie  
A                       D       E                                                A 
Ohoo de Hokie Pokie Zak maar door je knieën van je 1..2..3 (2X) 
 

 
De moeder van een duizendpoot  
 
DmEm/FEm/ 2X 
Zeg pas je even op met je nieuwe en schone sokken. Ja mam dat doe ik. Doei! 
 
Dm 
De moeder van een duizendpoot is vreselijk ontevreden 
Am                                        F                   Dm 
Want haar zoontje is zojuist in de sloot gegleden 
                        F                                       Am 
En als je even rekent, weet je wat dat betekent 
                                                  F            Am     Dm 
Op zijn hoofd een grote buil en duizend sokjes vuil  
 
Trek ze maar uit dan doe ik ze in de wasmachine en dan krijg je nieuwe sokjes. 
Bedankt mam 
Dm 
De moeder van een duizendpoot is vreselijk ontevreden 
Am                                        F                   Dm 
Want haar zoontje is zojuist in de sloot gegleden 
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                        F                                       Am 
En als je even rekent, weet je wat dat betekent 
                                                  F            Am     Dm 
Op zijn hoofd een grote buil en duizend sokjes vuil  
 
Dit zijn de laatste schone sokken die ik heb en nu oppassen hè. Ja mam doe ik 
Dm 
De moeder van een duizendpoot is vreselijk ontevreden 
Am                                        F                   Dm 
Want haar zoontje is zojuist in de sloot gegleden 
                        F                                       Am 
En als je even rekent, weet je wat dat betekent 
                                                  F            Am     Dm 
Op zijn hoofd een grote buil en duizend sokjes vuil  
 
Duizend sokjes vuil, duizend sokjes vuil, duizend sokjes vuil, duizend sokjes vuil 
PLONS 
 

Cowboy Billy Boem 
 
Dit is het verhaal van Cowboy Billy Boem 
           G 
En wie stuift er op z’n paard door de prairie? 
                                                        A                        D 
Het is cowboy Billy Boem, door de boeven zeer gevreesd. 
        G                          G7            C           Cm 
Er is nooit in het Wilde Westen ‘n cowboy geweest 
          G                       D                  G 
die zo dapper was als cowboy Billy Boem. 
           C                       Cm                 G  
Van je hotsie, knotsie, knetter, van je jippie, jippie, jee, 
               D                                                  G 
Maar zijn paard was zeer vermoeid en het wou niet verder mee. 
              C                          Cm                     G 
Maar hij moest de boeven vangen dus nam hij een ander beest 
          D                                                                         G  
en nu gaan we zelf bedenken wat voor ‘n beest dat is geweest 
 
En de boeven zijn gevlucht naar de woestijn en het is zo warm daar en op wat voor 
beest moet Cowboy Billy Boem dan rijden? Ja natuurlijk een kameel! 
          G 
En wie rijdt er op z’n kameel door de woestijn? 
  
 
                                                       A                        D 
Het is cowboy Billy Boem, door de boeven zeer gevreesd. 
        G                       G7     C           Cm 
Er is nooit in de woestijn ‘n cowboy geweest 
          G                       D                  G 
die zo dapper was als cowboy Billy Boem. 
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           C                       Cm                 G  
Van je hotsie, knotsie, knetter, van je jippie, jippie, jee, 
               D                                                  G 
Maar zijn paard was zeer vermoeid en het wou niet verder mee. 
              C                          Cm                     G 
Maar hij moest de boeven vangen dus nam hij een ander beest 
          D                                                                         G  
en nu gaan we zelf bedenken wat voor ‘n beest dat is geweest 
 
O de boeven zijn gevlucht naar de jungle in Afrika 
Op wat voor dier moet hij dan rijden? Een slang?  nee Ik weet het een tijger  
           G 
En wie rijdt er op z’n tijger door de jungle? 
                                                        A                        D 
Dat is Cowboy Billy Boem, door de boeven zeer gevreesd. 
                                                        A                        D 
Het is cowboy Billy Boem, door de boeven zeer gevreesd. 
        G                     G7     C           Cm 
Er is nooit in de Jungle ‘n cowboy geweest 
          G                       D                  G 
die zo dapper was als cowboy Billy Boem. 
           C                       Cm                 G  
Van je hotsie, knotsie, knetter, van je jippie, jippie, jee, 
               D                                                  G 
Maar zijn paard was zeer vermoeid en het wou niet verder mee. 
              C                          Cm                     G 
Maar hij moest de boeven vangen dus nam hij een ander beest 
          D                                                                         G  
en nu gaan we zelf bedenken wat voor ‘n beest dat is geweest 
 
O en de boeven zijn gevlucht naar Nederland naar de polder. O wat heb je daar voor 
dieren? Boe 
           G 
En wie rijdt er op z’n koe door de polder? Hé schiet eens op. 
                                                        A                        D 
Dat is cowboy Billy Boem, door de boeven zeer gevreesd. 
        G                    G7     C           Cm 
Er is nooit in de polder ‘n cowboy geweest 
Boem. 
 
Hij springt van de koe af want het gaat veel te langzaam. Hij springt op een paard en 
daar gaat ie. Hiiiii 
 
 
           C                       Cm                 G  
Van je hotsie, knotsie, knetter, van je jippie, jippie, jee, 
               D                                                  G 
Maar zijn paard was zeer vermoeid en het wou niet verder mee. 
              C                          Cm                     G 
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Maar hij moest de boeven vangen dus nam hij een ander beest 
          D                                                                         G  
en nu gaan we zelf bedenken wat voor ‘n beest dat is geweest 
 
SOLO: G ‘/’.    G/G/G/DG/    Gm/C/Gm/F/D/DG/ 

 
Hoofd, schouders, knie en teen 
 
C/C/C/C/ 
Ik heb een hoofd, 2 schouders, 2 knieën en 10 tenen 
C 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 
                                                                G 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 
C                   F 
Oren , ogen, puntje van je neus 
G                                        C 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 
C 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 
                                                                G 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 
C                   F 
Oren , ogen, puntje van je neus 
G                                        C 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen  (3X) (langzaam, snel) 
 
1X SOLO  C-/C-/C-/C-/ 
C                                       F              C 
Dit zijn mijn wangetjes en dit is mijn kin 
F              C                 G             C 
Dit is mijn mondje met tandjes erin 
C                                      F              C 
Dit zijn mijn oortjes, mijn ogen, m’n haar 
F                  C              G               C 
Nu nog mijn neusje en dan ben ik klaar 
C/C/C/C/  Neeeee   
C                                    F        C 
Klap eens in je handjes blij blij blij 
F                C          G   C 
Op je boze bolletje allebei  
C 
klap klap klap klap klap , stap stap stap stap stap  
klap klap klap stap stap stap klap klap klap stap stap stap  
 
C                  G                     C                      G                     C 
Zo varen de scheepjes voorbij Zo varen de scheepjes voorbij 
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Lang zal ie leven 
 
E                                                                                             B 
Lang zal ie leven, Lang zal ie leven, Lang zal ie leven in de gloria 
E             AEE  A  EBE 
In de gloria, in de gloria (3X) 
E 
Hieperderpiep, hoera Hieperderpiep, hoera 
 
E 
Zij leve hoog, ze leve hoog Ze leve hoog, ze leve hoog Ja hoog, ja hoog 
E      B  E 
Ze leve hoog  
E 
Er is er een jarig, hoera, hoera!, Dat kun je wel zien dat ben jij  
Dat vinden wij allen zo prettig, ja, ja en daarom zingen wij blij 
A                         E                  B                   E 
Zij leve lang, hoera, hoera Zij leve lang, hoera, hoera! 
     B                    E 
Zij leve lang, hoera, hoera 
 
E                                                                                             B 
Lang zal ie leven, Lang zal ie leven, Lang zal ie leven in de gloria 
E             AEE  A  EBE 
In de gloria, in de gloria  
E 
Hieperderpiep, hoera Hieperderpiep, hoera 
 
E                                                    F#m 
Ik wens je een fijne verjaardag, ik wens je een heel leuk feest 
G#m                                                     A                        B 
Ik wens je een fijne verjaardag, ik ben blij dat ik er ben bijgeweest (2X) 
E                                                                                             B 
Lang zal ie leven, Lang zal ie leven, Lang zal ie leven in de gloria 
E             AEE  A  EBE 
In de gloria, in de gloria  
E 
Hieperderpiep, hoera Hieperderpiep, hoera 
Hieperdepieperdepieperdepieperdepiep Hoera 
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Duimelot 
 
G/G/F/F/Em//Em/A/A/ 
G 
Naar bed, naar bed, zei Duimelot 
D 
Eerst nog wat eten, zei Likkepot 
         G 
Waar zal ik het halen? vroeg Lange Jan  
      D 
Uit Grootvaders kastje, zei Ringeling 
             C                         D                             ba#ag ba#ag 
Dan zal ik het verklappen, zei 't kleine ding. 
 
G 
Duimelot die at van de jam 
D 
Likkepot van de honing en de ham 
           G 
Lange Jan snoepte van de chocola  
D 
Ringeling van de chips en de vla 
C                            D 
En het kleine ding, zei het tegen opa 
G  
 
SOLO (intro) 
G 
Naar bed, naar bed, zei Duimelot 
D 
Eerst nog wat eten, zei Likkepot 
         G 
Waar zal ik het halen? vroeg Lange Jan  
      D 
Uit Grootvaders kastje, zei Ringeling 
             C                         D                             ba#ag ba#ag 
Dan zal ik het verklappen, zei 't kleine ding. 
 
En ze gingen lekker smikkelen van de koekjes en de chips, o snoepjes en een stukje 
kaas o daar komt opa aan wegwezen. wie heeft er aan de chips gezeten? 
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Op een grote paddenstoel  
 
D                                         A                    D 
Op een grote paddenstoel rood met witte stippen 
D                                     A                        D 
Zat kabouter Spillebeen heen en weer te wippen. 
D                        G                  Em                   D  
Krak zei toen de paddenstoel met een diepe zucht 
Bm            D            A                D 
Allebei de beentjes hopla in de lucht.  
D                                        A                            D 
Maar kabouter Spillebeen ging toch door met wippen. 
 
D                                        A                    D 
Op die grote paddenstoel rood met witte stippen. 
D                           G                       Em                   D  
Daar kwam Vader Langbaard aan en die zei toen luid 
Bm                       D                A                         D 
"Moet dat stoeltje ook kapot? Spillebeen, schei uit!" 
 
D                                         A                    D 
Op een grote paddenstoel rood met witte stippen 
D                                     A                        D 
Zat kabouter Spillebeen heen en weer te wippen. 
D                        G                  Em                   D  
Krak zei toen de paddenstoel met een diepe zucht 
Bm            D            A                D 
Allebei de beentjes hopla in de lucht.  
 
D                                        A                            D 
Maar kabouter Spillebeen ging toch door met wippen. 
D                                        A                    D 
Op die grote paddenstoel rood met witte stippen. 
D                                 G              Em                   D  
Daar kwam toen Roodkapje aan en die zei toen luid 
Bm                       D                A                         D 
"Moet dat stoeltje ook kapot? Spillebeen, schei uit!" 
 
D                                                          A          D 
Zeg Roodkapje waar ga je heen, zo alleen zo alleen 
D                                                    G A D 
Zeg Roodkapje waar ga je heen, zo alleen 
D                                                                       A               D 
Ik ga bij grootmoeder koekjes brengen, in het bos, in het bos 
D                                                            G  A   D 
Ik ga bij grootmoeder koekjes brengen, in het bos  
D                                                          A              D 
In het bos wonen wilde dieren, in het bos, in het bos 
D                                               G A   D 
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In het bos wonen wilde dieren, in het bos 
D                                                                    A              D 
Ik ben niet bang voor de wilde dieren in het bos, in het bos 
D                                                         G A    D 
Ik ben niet bang voor de wilde dieren in het bos 
D                                                            A              D 
Pas maar op voor de boze wolf, in het bos, in het bos 
D                                                 G  A   D 
Pas maar op voor de boze wolf, in het bos 
D                                                                A              D 
Ik ben niet bang voor de boze wolf in het bos, in het bos 
D                                                     G A    D 
Ik ben niet bang voor de boze wolf in het bos 

 
 
 
Olleke bolleke/ Hoedje van papier/ Twee emmertjes water halen/ Zo 
gaat de molen 

 
 D 
Olleke, bolleke, rebusolleke, Olleke, bolleke, knol (2X) 
D                Bm7        Em7            D 
Een, twee, drie, vier, hoedje van, hoedje van 
D                Bm7        Em7           D 
Een, twee, drie, vier, hoedje van papier 
A                                               D  
Heb je dan geen hoedje meer, maak er één van bordpapier 
                                 G         A         D 
Eén, twee, drie, vier, hoedje van papier 
 
D                Bm7        Em7            D 
Een, twee, drie, vier, hoedje van, hoedje van 
D                Bm7        Em7           D 
Een, twee, drie, vier, hoedje van papier 
A                                                 D  
En als het hoedje dan niet past, zetten we ‘t in de glazenkast 
                                 G         A         D 
Eén, twee, drie, vier, hoedje van papier 
 
D 
Olleke, bolleke, rebusolleke, Olleke, bolleke, knol (2X) 
D        g               D                  D      g                D 
Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen 
      D          g        D                  G  
De meisjes op de klompen, de jongens op hun houten been 
Em                         A          D 
Rij maar door mijn straatje heen 
D                                        A 
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Van je ras ras ras, rijdt de koning door de plas 
                                                   D 
Van je voort voort voort, rijdt de koning door de poort 
                                          G 
Van je erk erk erk,  rijdt de koning door de kerk 
           A      A7     D 
Van je één, twee, drie! 
 
D 
Olleke, bolleke, rebusolleke, Olleke, bolleke, knol (2X) 
D                                 A              D 
Zo gaat de molen, de molen, de molen 
D                                 A        D 
Zo gaat de molen, de mo-ho-len 
D                                   A               D 
Zo gaan de wieken, de wieken, de wieken 
D                                   A           D 
Zo gaan de wieken, de wie-hie-ken  (2X) 
D 
Olleke, bolleke, rebusolleke, Olleke, bolleke, knol 
Olleke, bolleke, rebusolleke, Olleke, bolleke, STOP 
 
 

 
 
De Wielen van de Bus 
 
De bus gaat vertrekken, zoek maar een lekker plekje, want daar gaan we 
E                                                             B                     E 
De wielen van de bus die draaien rond, draaien rond, draaien rond 
                                                               B                      E 
De wielen van de bus die draaien rond als de bus gaat rijden 
E                                                                         B                                  E 
De motor van de bus doet broem broem broem broem broem broem  
                                                                             B                      E 
De motor van de bus doet broem broem broem als de bus gaat rijden 
E                                                                   B                     E 
De wissers van de bus gaan heen en weer heen en weer, heen en weer 
                                                                      B                      E 
De wissers van de bus gaan heen en weer als de bus gaat rijden 
E                                                                   B                     E 
De deuren van de bus gaan open en dicht, open en dicht, open en dicht 
                                                                    B                       E 
De deuren van de bus gaan open en dicht als de bus gaat stoppen 
 
Daar is weer een bushalte, uitstappen en Instappen 
En zoek maar een lekker plekje, want daar gaan we weer 
En de bus gaat naar links en we gaan weer naar rechts en weer rechtdoor 
A/C#m/E/B/A/C#m/F#m/B/B/ 
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E                                                             B                     E 
De wielen van de bus die draaien rond, draaien rond, draaien rond 
                                                               B                      E 
De wielen van de bus die draaien rond als de bus gaat rijden 
E                                                              B                    E 
De toeter van de bus doet toet toet toet, toet toet toet, toet toet toet 
                                                                B                      E 
De toeter van de bus doet toet toet toet als de bus gaat rijden 
E                                                            B               E 
De lichten van de bus gaan aan en uit, aan en uit, aan en uit 
                                                              B                      E 
De lichten van de bus gaan aan en uit als de bus gaat rijden 
E                                                                   B                     E 
De deuren van de bus gaan open en dicht, open en dicht, open en dicht 
                                                                    B                       E 
De deuren van de bus gaan open en dicht als de bus gaat stoppen 
O daar komt weer een bushalte, Uitstappen Instappen!  
En zoek maar een lekker plekje, want daar gaan we weer 
En de bus gaat naar links en weer naar rechts en weer rechtdoor 
A/C#m/E/B/A/C#m/F#m/B/B/ 
E                                                        B                   E 
De buschauffeur zegt dag, dag dag, dag dag dag, dag dag dag 
                                                        B                      E 
De buschauffeur zegt dag dag dag als de bus gaat rijden 
 
Houd je vast want we gaan de snelweg op,  invoegen 
 
E                                                             B                     E 
De wielen van de bus die draaien rond, draaien rond, draaien rond 
                                                               B                      E 
De wielen van de bus die draaien rond als de bus gaat rijden 
B                       E         B                       E 
Als de bus gaat rijden, als de bus gaat rijden, Vroem Vroem 

 
 

Slaap kindje slaap 
 
C 
Slaap, kindje slaap daar buiten loopt een schaap 
                                   F                 C                           G 
Een schaap met witte voetjes, die drinkt zijn melk zo zoetjes 
C         F        C                         G             C 
Slaap, kindje slaap daar buiten loopt een schaap 
 
C 
Ozewiezewoze wiese walla kristalla 
                                              G                      C 
Wies oze wieze woze, wieze wies wies wies wies 
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De liedjes zijn te beluisteren via o.a. Spotify 
https://open.spotify.com/album/2MwtrZ5PUaCmh24anKdaAz?si=2TMFTpEXTAe7uQ
d7v3tS0Q 
 
Een aantal liedjes zijn te zien op YouTube. 
Dirk Scheele - In Holland staat een huis Playlist 
 
Meer informatie via 
www.dirkscheele.nl 
 
Veel plezier met het zingen van de liedjes 
 
Groetjes Dirk 


