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Doe de hond na 
Elk dier maakt z’n eigen geluid  
Lieve lieveheersbeestje  
Feestgedruis 
Het lied van de week  
Zwaai met je handen  
De poezendans  
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Het verhaaltje van de gitaar 
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Ik loop als een beer  
1.2..doe maar mee 
Voor het slapen gaan  
 
 

 
Welkom bij de Dirk Scheele show - Dirk Scheele 
E7+9          G                     A     E7+9           
Hallo Hallo Welkom bij de Dirk Scheele show 
                  G  A  E7+9 
Hallo Hallo 4321 go 
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Dieren in de tuin - Dirk Scheele  
 
6/8  GD/GD/GD/GD/ 
G         D              G D G              D         G    D 
Hé wie komt daar aan, wie loopt daar zo langzaam 
G              D        G  D       G        D           G      D 
Het is een slome slak met op z’n rug een grote bak 
      C          D       G            C        D      G 
Die bak dat is z’n huis, die slak is altijd heel snel thuis 
                   G                                                          D          
We hebben dieren in de tuin, ’t lijkt wel een kleine dierentuin  
Em                                                       Bm 
Dieren in de tuin, ’t lijkt wel een kleine dierentuin  
     C                                             D 
Ze vliegen daar, ze kruipen hier. Hé daar loopt alweer een mier  
Trippel trappel trippel trappel trippel trappel trip 
 
G                    D            G      DG                 D       G         D 
Wie woont er onder de grond, wie kruipt er in het donker rond 
G        D       G       D        G                D       G      D 
Ja dat is een molletje, die woont daar in z’n holletje 
C                D                 G         C           D            G 
Vliegen die vliegen daarbuiten, waar de vogeltjes fluiten 
                   G                                                          D          
We hebben dieren in de tuin, ’t lijkt wel een kleine dierentuin  
Em                                                       Bm 
Dieren in de tuin, ’t lijkt wel een kleine dierentuin  
     C                                             D 
Ze vliegen daar, ze kruipen hier. Hé daar loopt alweer een mier  
Trippel trappel trippel trappel trippel trappel trip 
D                                                               G 
Zoem zoem hoor je de bijtjes zoemen, ze vliegen tussen de bloemen 
D                                               G 
Zoem zoem zoem zoem zoem, bijtjes geef de bloem een zoen 
C        D        G                    C                      D               G 
En het kleine spinnetje, die maakt voor z’n web een beginnetje 
                   G                                                          D          
We hebben dieren in de tuin, ’t lijkt wel een kleine dierentuin  
Em                                                       Bm 
Dieren in de tuin, ’t lijkt wel een kleine dierentuin  
     C                                             D 
Ze vliegen daar, ze kruipen hier. Hé daar loopt alweer een mier  
Trippel trappel trippel trappel trippel trappel trip, trippel trappel trippel trippel  
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De boterhammenboogie - Dirk Scheele  
 
              D                               C  
Dit is de boterhammenboogie smeer die boterham 
     G 
De boterhammenboogie met iets lekkers als het kan 
              D                               C 
Dit is de boterhammenboogie smeer die boterham 
G                   C            F                 G           
Smeer smeer hap hap smek smek smak  
A                       Em 
Wat doen we erop, wat smeren we er bovenop  
Bm                         G 
Boter, jam of kaas, hagelslag of pindakaas 
A                             Em 
Ham, banaan of appelstroop. het liefst een hele hoop.  
Bm                                G                         A 
Kokosbrood of vlokken of een paar oude sokken NEE 
 
              D                               C  
Dit is de boterhammenboogie smeer die boterham 
     G 
De boterhammenboogie met iets lekkers als het kan 
              D                               C 
Dit is de boterhammenboogie smeer die boterham 
G                   C            F                 G          A/A/ 
Smeer smeer hap hap smek smek smak 
A                       Em 
Wat doen we erop, wat smeren we er bovenop  
Bm                                            G 
Komkommer, tomaat en worst, oo ik heb met m’n melk gemorst  
A                     Em 
Een ei erbij is lekker op een beschuit of een cracker  
Bm                          G                      A 
Maar de meeste lol heb ik met een krentenbol 
 
REFREIN (Dit is de boterhammenboogie) 
D/-/C/-/G/-/D/-/D/C/G/G/D/C/GC/FG/A/A/B/B/ 
              E                               D  
Dit is de boterhammenboogie smeer die boterham 
     A 
De boterhammenboogie met iets lekkers als het kan 
              E                               D  
Dit is de boterhammenboogie smeer die boterham 
A                    D           G                 A 
Smeer smeer hap hap smek smek smak (3X) 
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De gitaarsong – Dirk Scheele 
 
Am 
Ik heb een gitaar met zes snaren, Ik heb een gitaar en schud met m’n haren 
        C                         G        Am       C              G                  Am 
M’ n handen die gaan op en neer en dat doe ik steeds maar weer 
Am 
Ik heb een gitaar met zes snaren, Ik heb een gitaar en schud met m’n haren 
        C                       G        Am         C      G            Am 
M ’n voeten stamp ik op de vloer, zo lijk ik best wel stoer 
Am 
Heb je geen gitaar met zes snaren, Heb je geen gitaar doe dan alsof  
     C                  G                    Am                C              G         Am 
En speel met je handen in de lucht, doe het langzaam of heel vlug 
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Doe de hond na - Dirk Scheele  
 
Am 
Doe de hond na en spits nu je oren, Doe de hond na en snuffel met je neus 
Doe de hond na en doe woef woef, Doe de hond na en kwispel met je staart 
 
Woef woef woef 
Am       C                G                     D 
Thuis heb ik een hondje, dat hondje is van mij. 
Am                      C             G                   D 
Kom ik dan weer thuis dan is ie heel erg blij 
Em7          G            C                     D 
Gaan we naar het bos, dan loopt ie lekker los 
G                       Cmaj7    C                          D 
Gooi ik dan een stok dan gaat ie heel hard rennen. 
 
Am 
Doe de hond na en spits nu je oren, Doe de hond na en snuffel met je neus 
Doe de hond na en doe woef woef, Doe de hond na en kwispel met je staart 
 
Am       C              G                        D 
Thuis heb ik een hondje, ik vind hem heel erg leuk. 
Am                        C                 G                 D 
Begint  ie te springen en te blaffen, dan lig ik in een deuk. 
Em7             G                 C                        D 
Eet ie uit z’n bakkie, dan smult ie snel z’n prakkie 
G                           Cmaj7     C                         D 
Soms krijgt ie een koekje of drinkt stiekem de kat z’n melk (miauw). 
Am 
Doe de hond na en spits nu je oren, Doe de hond na en snuffel met je neus 
Doe de hond na en doe woef woef, Doe de hond na en kwispel met je staart 
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Elk dier maakt z’n eigen geluid – Dirk Scheele 

 
CG/FG/CG/FG/ 
C   G                     F             G         F               Em          Dm       G 
Elk dier maakt z’n eigen geluid, De ene doet ’t zacht, de andere luid 
C   G               F          G         F                    Em            Dm             C/C/C/C/C 
Elk dier ziet er anders uit, De ene heeft een bek en de andere een snuit 
 
C        G       F        G        C          G                F  G  
Boem boem boem boem, hé daar stampt een olifant 
C       G        F        G                     C       G       F          G  
Boem boem boem boem,  met de dikste billen van het land 
Am                  F         G            C 
Retteketet, z’n slurf is een trompet, Tatadada  
C     G      F      G      C          G             F     G  
Pom pom pom pom, hé daar loopt een beer 
C     G      F      G      C           G          F        G  
Pom pom pom pom,  rechtop als een echte heer 
Am                            F        G       C 
Hij lijkt boos want hij bromt en hij gromt, grrr grrr 
C   G                     F             G         F               Em          Dm       G 
Elk dier maakt z’n eigen geluid, De ene doet ’t zacht, de andere luid 
C   G               F          G         F                    Em            Dm             C 
Elk dier ziet er anders uit, De ene heeft een bek en de andere een snuit 
 
C       G      F     G       C          G              FG  
Sluip sluip sluip sluip, hé daar sluipt een tijger 
C       G      F     G             C       G        F  G  
Sluip sluip sluip sluip, het is een echte krijger 
Am                     F      G          C 
Alsjemenou, Hij slaat met z’n klauw, mrauw  
C        G        F          G        C           G              F     G  
Krauw krauw koppie krauw, hé daar vliegt een papegaai 
C        G        F          G        C           G          F       G  
Krauw krauw koppie krauw, nee het is geen mamagaai 
      Am                         F    G        C 
Hij zegt wat je zegt en dat doet ie echt,  
Hallo koppie krauw (hallo koppie krauw) 
C   G                     F             G         F               Em          Dm       G 
Elk dier maakt z’n eigen geluid, De ene doet ’t zacht, de andere luid 
C                G       F            G     F               Em         Dm        C 
Maak nu je eigen dierengeluid, Doe ’t heel zacht of heel erg luid. 
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Lieve lieveheersbeestje – Dirk Scheele  
 
D                                     A                          D    
Lieve lieveheersbeestje kom je op mijn verjaarsfeestje  
D                                    A                     D 
Lieve lieveheersbeestje kom je ook zo langs  
A                         D         A                    D  
Al mijn vriendjes zijn er, zij zijn al heel groot 
A                      D                A                     D 
Jij bent nog zo klein, maar dat vind ik wel fijn 
D                                     A                          D    
Lieve lieveheersbeestje kom je op mijn verjaarsfeestje  
D                                    A                     D 
Lieve lieveheersbeestje kom je ook zo langs  
             A                     D                  A                         D  
Jij hebt zwarte stippen op je rug en als je vliegt ga je heel erg vlug 
 A                          D                       A                        D  
Jij bent zo teer en fijn, dus moet ik heel voorzichtig zijn 
D                                     A                          D    
Lieve lieveheersbeestje kom je op mijn verjaarsfeestje  
D                                    A                     D 
Lieve lieveheersbeestje kom je ook zo langs  
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Feestgedruis - Dirk Scheele  
 
Am/Am/Am/Am/Am/Am/Am/Am/ 
Am                         F                         G                  C 
‘t is een heel groot feestgedruis met al die dieren bij ons thuis 
Am               F                            G                                C 
Doen ze allemaal hun best dan krijg je een heel groot dierenorkest dierenorkest 
C                                                             Dm 
De hond die zegt woef woef woef en de kat die zegt miauw 
Em                                                     F                                      G  
De vis die zegt blub blub blub en de papegaai die zegt koppie koppie  
                                   C 
koppie koppie koppie krauw koppie krauw 
          
Am                         F                         G                  C 
‘t is een heel groot feestgedruis met al die dieren bij ons thuis 
Am               F                           G                                 C 
Doen ze allemaal hun best dan krijg je een heel groot dierenorkest dierenorkest 
C                                                 Dm 
De cavia die zegt ptptptpt en de vogel zegt fuut fuut fuut 
          Em                                         F                            G  
Het konijn dat zegt fft fft fft fft en de muis rent door het huis  
                  C 
en die zegt piep piep piep 
 
Am                         F                         G                  C 
‘t is een heel groot feestgedruis met al die dieren bij ons thuis 
Am               F                           G                                 C 
Doen ze allemaal hun best dan krijg je een heel groot dierenorkest dierenorkest 
                          Ab                                              G 
woef woef woef woef FFFFFFF woef woef woef woef FF 
                                                                     Cm 
miauw miauw miauw miauw miauw miauw miauw woef woef  
                       G                                                Cm 
miauw miauw miauw woef woef miauw miauw miauw woef woef  
                                                                     Cm 
miauw miauw miauw miauw miauw miauw miauw woef woef  
                       G                                                             Cm 
miauw miauw miauw woef woef  miauw miauw miauw miauw woef woef  
                       Eb                                                          Bb 
blub blub blub blub piep piep piep piep blub blub blub blub piep piep piep piep 
                       Cm                                                         G 
blub blub blub blub piep piep piep piep blub blub blub blub 
                                                                     Cm 
miauw miauw miauw miauw miauw miauw miauw woef woef  
                       G                                                Cm 
miauw miauw miauw woef woef miauw miauw miauw miauw  
                      C      C      C      Ab      G     G      G      C 
koppie krauw woef woef woef woef, woef woef woef woef 
 
©  tekst en muziek Dirk Scheele 
www.dirkscheele.nl  
 

http://www.dirkscheele.nl/


 9 

Het lied van de week – Dirk Scheele 
 
      E                 A 
Dit is het lied van de week, dit is de fruitshake 
                   B                                  E 
Dans maar met je fruit maak maar veel geluid 
  A                          B               E 
Schudden, schudden, schudden, schudden, schudden met je fruit en leef je uit 
    C#m  A                   B    E 
Met een sinaasappel of een lekkere rode appel 
       C#m     A              B                           E 
Een gele banaan is zo krom dat ie niet rechtop kan staan 
C#m       A           B           E    
Groot is een meloen en klein en groen is een kiwi, kiwi kiwi, kiwi, kiwi, kiwi 
 
      E                  A 
Dit is het lied van de week, dit is de fruitshake 
                   B                                  E 
Dans maar met je fruit maak maar veel geluid 
  A                           B                E 
Schudden, schudden, schudden, schudden, schudden met je fruit en leef je uit 
C#m               A                     B         E 
Ik dans nu de tango met een heerlijke mango 
C#m                A                              B         E 
Met een trosje druiven, daar kun je heel goed mee fuiven 
          C#m                 A                       B               E 
Ben je boos dan dans je met een abrikoos, ben je blij dan met een aardbei 
    C#m                     A                       B      
Of met een sappige peer en zing dit liedje, liedje, liedje, liedje, liedje  
             E 
nog maar een keer 
 
      E                  A 
Dit is het lied van de week, dit is de fruitshake 
                   B                                  E 
Dans maar met je fruit maak maar veel geluid 
  A                           B                E 
Schudden, schudden, schudden, schudden, schudden met je fruit en leef je uit 
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Zwaai met je handen – Dirk Scheele 
 
D                                       A            D                                 A 
Zwaai zwaai zwaai met je handen, hoog hoog hoog in de lucht 
G                                D          A       G       A  D         A 
En met je hoofd ga je telkens weer, heen en weer. 
D                             A           D                                  A 
Klap klap klap in je handen, hoog hoog hoog in de lucht 
G                                      D      A     G A  D         A 
En met je hoofd schudt je ja of nee, ja of nee 
D                                          A         D                                 A 
Stamp stamp stamp met je voeten, hard hard hard op de grond 
G                                    D        A    G     A    D         A 
En  met je voeten ja dat kun je wel heel erg snel 
D                                        A      D         
Voetje, voetje, voetje, wat ga je doen?  
A 
Voetje, voetje, voetje in je mooie schoen.  
          D 
Ik kan lopen, lopen, lopen, lopen op mijn voeten 
A 
Stampen, stampen, stampen, stampen op mijn voeten  
D 
Springen, springen, springen, springen op mijn voeten en…. 
D 
Rennen, rennen, rennen, rennen op mijn voeten; Rennen, rennen, rennen,rennen op mijn voeten. 
Rennen, rennen, rennen op mijn voeten rennen  
 
©  tekst en muziek Dirk Scheele 
www.dirkscheele.nl  
 

 
  

http://www.dirkscheele.nl/


 11 

De poezendans – Dirk Scheele 

A/A/A/A/  *(gitaarloopje aaggeeddccaaggeg) 

A 
Kijken met je poezenogen, horen met je poezenoren. 
              G 
Dans de poezendans miauw. Dans de poezendans miauw.  
A 
Ruiken met je poezenneus, eten met je poezenmond. 
              G 
Dans de poezendans miauw. Dans de poezendans miauw.  
D                G                      A  
Vier pootjes van de grond, dans als een poes in het rond. 
D                 G                           E                                                      E7 
Vier pootjes van de grond, zeg miauw met je poezenmond miauw miauw. 
 
A 
Krabben met je poezennagels, klimmen met je poezenpootjes. 
              G 
Dans de poezendans miauw. Dans de poezendans miauw.  
          A 
Maak snorrenharen met je vingers, wiebel met je staart, ga lekker springen. 
              G 
Dans de poezendans miauw. Dans de poezendans miauw.  
D                G                      A  
Vier pootjes van de grond, dans als een poes in het rond. 
D                 G                           E                                                      E7 
Vier pootjes van de grond, zeg miauw met je poezenmond miauw miauw. 
 
A/A/A/A/G/G/A/B/ gitaarsolo 
E                A                      B  
Vier pootjes van de grond, dans als een poes in het rond. 
E                 A                            F#/                                                   F#7 
Vier pootjes van de grond, zeg miauw met je poezenmond miauw miauw. 
baf#edbaa#b (gitaarloopje) B 
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Ik speel in een band - Dirk Scheele  
 
Ik speel in een band op een kartonnen doos  
Ik sla met de stokken midden in de roos  
 
E                             A           E               A 
Ik speel in een band op een basgitaar  
    E                              A              E                        A  egaega#aegge 
Ik heb een grote bezem met een hele lange snaar  
 
E                             A           E                           A 
Ik speel in een band op m’n speelgoedgitaar  
E                             A       E                           A 
Ik ram op de snaren en ik oefen al een jaar  
E                                    A            
Ik speel heel hard en ik speel heel snel  
E                                             A               deededeede Bsus4/B/Bsus4/B/ 
Doe maar met me mee ja dat kun je wel  
 
Em                     A       Em       A 
Ik zing door een koker van karton  
Em              A                    Em      A 
Ik wist niet, dat ik zo goed zingen kon 
    Bm                         G 
Ik treed nu op, zet de boel op z’n kop  
Bm                                          G                 A 
Iedereen staat te springen, terwijl ik sta te zingen. 
Egeaege Egeaege Egeaege  Egeaege 
Drums,   bas,        gitaar,     hé hé hé hé 
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Het verhaaltje van de gitaar – Dirk Scheele 
 
Am – Em (repeat) 
Ik zal jullie een verhaaltje vertellen over m'n gitaar 
Je kunt er een liedje bij zingen en er gekke geluiden mee goochelen echt waar. 
En als je heel goed luistert ja dan is het net of hij tegen je praat  
            Dm                    Em     F     G     Am   Am –Em (herhalen) 
Luister maar naar ‘t verhaaltje van de gitaar   (huilhuilhuilhuil)  
O ben je een beetje verdrietig. (hahahahahahaha) hohoho Je zit me gewoon voor de gek te 
houden je zit te lachen(hahahahahahaha 
Oh nou vertel eens wat, waar ben je allemaal geweest (tetetetetedede) 
Wat zeg je nou (tetetetetedede) 
              Dm 
ik versta er niks van nog één keertje (tetetetetedede) 
                                         Em                                                                F       G 
Oh op de kinderboerderij en wat heb je daar voor dieren gezien dan. (boeboe)  
Am – Em (herhalen) 
Oh en wat voor dieren nog meer (toktoktoktoktoktok)  Ja die zijn leuk die leggen een ei hè 
en wat voor dieren heb je nog meer gezien dan (hiiiiiiiiiiii)   oh en wat nog meer dan  
                             Dm 
(gohgohgohgoh)  Ja die zijn heel grappig hè 
                                                                                                    Em           F    G 
En hoe ben je dan naar de kinderboerderij toegegaan eigenlijk (toet toet, toet toet) 
     Am – Em (herhalen) 
Oh Met de auto natuurlijk en en heb je onderweg nog iets spannends meegemaakt  
(tadietadietadie)  Ja dat is wel heel spannend allemaal. 
Maar vertel nog eens wat leuks.(xxxxxxx)  Hoho Ah doe niet zo raar joh 
Kun je niet gewoon een liedje zingen of zo dat ik mee kan zingen. 
Oh dat is mooi. 
Am – Em           Dm 
lalalalalala lalalalalala 
          Em  F G  Am 
Lalalalala-la-la-la 
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Rijdend in een treintje  – Dirk Scheele   
 
Treintje gaat vertrekken, allemaal instappen, snel, snel, snel 
E       B  
Rijdend in een treintje, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
A        B 
Op twee ijzeren lijntjes, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
E                B 
Rijdend in 't zonnetje, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
A              B 
Daar komt een stationnetje, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
E             B 
Treintje gaat weer stoppen, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
A                                            B 
Treintje gaat  weer stoppen, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
      A         E         B            A E          B 
Meneer de conducteur Doe o-pen die deur Uitstappen, instappen, snel, snel, snel 
 
E        B  
Dan gaat ie weer rijden, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
A                                                 B 
Langs koetjes en door weiden, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
E                  B  
Daar komt weer een overgang tingtingtingtingting 
A                                              B 
Dat  duurt helemaal niet lang  tingtingtingtingting 
E                            B  
De rails ligt recht, de rails ligt krom, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
A                                                     B 
Dus treintje gaat een bochtje om, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
E     B  
Rijdend in 't zonnetje, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
A                                            B 
Daar komt een stationnetje, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
E             B  
Treintje gaat weer stoppen, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
A                                           B 
Treintje gaat weer stoppen, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
     A          E         B            A E          B 
Meneer de conducteur Doe o-pen die deur Uitstappen, instappen, snel, snel, snel 
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Springen als een dolfijn – Dirk Scheele  
 
D/GA/ D/GA/ D/GA/Bm/Bm/ 
D/GA/ herhalen 
We gaan springen springen springen als een dolfijn 
Springen springen springen ja dat is fijn 
Zwemmen zwemmen zwemmen met veel vaart 
Bm 
Spetter spetter spetter met je staart.  
 
D               Bm    G               A 
Wil je wat doen, vraag hem maar 
D             Bm  G                 A 
Kijk hem aan, maak een gebaar. Goed zo 
 
D/GA/ 
Springen springen springen als een dolfijn 
Springen springen springen ja dat is fijn 
Zwemmen zwemmen zwemmen met veel vaart 
Bm 
Spetter spetter spetter met je staart.  
 
D                Bm          G          A 
Wil je hem aaien, z’n buik is zacht  
D                                  Bm            G                  A 
Nu gaat hij een rondje draaien Hé kijk eens hij lacht 
 
D/GA/ D/GA/ D/GA/Bm/Bm/ gitaarsolo 
D                                  G           
Wil je een visje geven, wil je een vinnetje geven 
A                                    B 
Wil je een kusje geven, 1,2,3 goed zo  
E/AB/ 
Springen springen springen als een dolfijn 
Springen springen springen ja dat is fijn 
Zwemmen zwemmen zwemmen met veel vaart 
C#m 
Spetter spetter spetter met je staart.  
D/D/E/E/F#/C#/ F#/C#/ F#C#F#C#/F#C#F#C#/F# 
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Dolfijntje – Dirk Scheele 
 
C 
Zullen we gaan spelen dat we vissen zijn 
        F 
Dan gaan we zwemmen als een dolfijn 
       G                                F 
We springen omhoog, we vallen omlaag 
      Em     G                      C  
En dan ……..hoor je een plons….plons 
 
C                            F                             G 
Dolfijntje, dolfijntje mag ik met je mee, zwemmen in de zee 
F                             Em              G     -                           C 
Opgepast ik pak je vin vast en dan…. zwem ik met je mee 
C/C/G/G/ 
  
C 
Zullen we gaan spelen dat we vissen zijn 
        F 
Dan gaan we zwemmen als een dolfijn 
       G                                F 
We springen omhoog, we vallen omlaag 
      Em     G                      C  
En dan ……..hoor je een plons….plons 
 
C                             F                            G 
Dolfijntje, dolfijntje mag ik met je mee, zwemmen in de zee 
F                            Em              G         -                        C 
Opgepast ik pak je vin vast en dan…. zijn we met z’n twee  
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Op de kinderboerderij - Dirk Scheele 
 
      A                D 
De maan die gaat weer onder, de zon komt op 
A                                                         D 
't eerste dier wordt wakker, steekt z'n kop op. 
       A                                    D                                G D/F#   A         G D/F#   A 
Als hij begint te zingen, iedereen kent z’n naam, 't is de …..haan,  't is de….. haan 
      A              D 
De dieren weten nu dat ze op moeten staan 
      A             G       D/F#     A 
De dag die gaat beginnen op de kinderboerderij. 
A 
Op de kinderboerderij leggen kippen een ei 
         G             D                  A 
Op de kinderboerderij…lopen alle dieren samen in de wei 
          D                           E                            D                        E   
En de varkens die doen goh goh goh en de kippen die doen tok tok tok,  
          D                       E                              A 
En de haan die zegt altijd kukeleku kukeleku 
 
A 
Op de kinderboerderij leggen kippen een ei 
        G             D                  A 
Op de kinderboerderij…lopen alle dieren samen in de wei 
          D                           E                            D                        E   
En de varkens die doen goh goh goh, en de kippen die doen tok tok tok,  
          D                      E                     D                               E 
En de cavia die doet ptt ptt ptt en de lammetjes die doen beeeeeh 
          D                      E                              A 
En de haan die zegt altijd kukeleku kukeleku 
 
D/D/A/A/D/D/E/G/A/A/A/A/ gitaarsolo  
A 
Op de kinderboerderij leggen kippen een ei 
         G             D                 A 
Op de kinderboerderij…lopen alle dieren samen in de wei 
          D                           E                            D                         E   
En de varkens die doen goh goh goh, en de kippen die doen tok tok tok,  
          D                      E                     D                              E 
En de cavia die doet ptt ptt ptt en de lammetjes die doen beeeeeh 
          D                          E               D                           E 
En de koetjes die doen boeh En de paardjes die doen hiiii  
          D                       E                             A 
En de haan die zegt altijd kukeleku kukeleku 
A 
En de eendjes doen  kwek kwek kwek kwek, kwek kwek kwek kwek     
                                                                                     G       D/F#   A 
kwek kwek kwek kwek, kwek kwek kwek kwek  op de kinderboerderij 
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Ik loop als een beer - Dirk Scheele 
 
C             G                        C     
Ik loop, ik loop, ik loop en ik loop en ik loop nu als een beer  
      G                   C 
Wij lopen als een beer 
C                    G                  C             
Ik stamp, ik stamp, ik stamp en ik stamp en ik stamp nu als een olifant 
      G                        C 
Wij stampen als een olifant 
D                A      D 
Ik sluip, ik sluip, ik sluip en ik sluip en ik sluip nu als een tijger 
       A           D 
Wij sluipen als een tijger 
D               A         D 
Ik spring, ik spring, ik spring en ik spring en ik spring nu als een kikker 
       A              D 
Wij springen als een kikker 
E                B       E  
Ik vlieg, ik vlieg, ik vlieg en ik vlieg en ik vlieg nu als een vogel 
       B            E 
Wij vliegen als een vogel 
E                B                       E 
Ik ren, ik ren, ik ren en ik ren en ik ren nu als een  paardje 
B                        E          B                       E 
Rennen als een paardje, rennen als een paardje 
E               B     E     
Ik sta, ik sta, ik sta en ik sta en ik sta nu als een boom 
B        E 
Stilstaan als een boom 
Em           Am 
De boom staat stil en de takken die gaan heen en weer 
     Em           Am 
De boom staat stil en de blaadjes die gaan tekeer  
         Bm                       Em 
In de wind (woeh) in de wind (woeh)  (2X) 
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1.2.. doe maar mee - Dirk Scheele 
 
EA/BA/ herhalen 
Ja we gaan dansen, heel gek dansen, dansen, heel raar dansen 
Dansen, lekker cool, dansen, kom van je stoel 
C#m              A        B       EA/BA/ herhalen 
Zwaai met je armen in de lucht yeah yeah yeah yeah   
In de lucht yeah yeah yeah yeah   
 
EA/BA/ herhalen 
Beweeg je benen, je tenen. je armen om te verwarmen,  
Je vingers net als slingers, je hoofd en je nek 
C#m         A     B         EA/BA/ herhalen 
Trek nu je allergekste bek, bek bek bek bek Je gekste bek bek bek bek bek 
C#m                      E                       C#m                  E 
1,2 doe maar mee 3,4 heb plezier, 5,6 doe je best 7,8 zorg dat je lacht 
A     B -                                 EA/BA/ herhalen 
9 en 10 wie niet weg is is gezien, yeah yeah yeah yeah   
die is gezien yeah yeah yeah yeah   
A                         E                         A                        E 
Hoooooooooooo hoooooooooooo hoooooooooooo hoehhhh 
B            A 
Hoooooooooooo 
 
EA/BA/ herhalen 
Beweeg je benen, je tenen. je armen om te verwarmen,  
Je vingers net als slingers, je hoofd en je nek 
C#m         A     B         EA/BA/ herhalen 
Trek nu je allergekste bek, bek bek bek bek Je gekste bek bek bek bek bek 
C#m                      E                       C#m                 E 
1,2 doe maar mee 3,4 heb plezier, 5,6 doe je best 7,8 zorg dat je lacht 
A      B -                                EA/BA/ herhalen 
9 en 10 wie niet weg is is gezien, yeah yeah yeah yeah   
die is gezien yeah yeah yeah yeah   
A                         E                         A                        E 
Hoooooooooooo hoooooooooooo hoooooooooooo hoehhhh 
B            A             E 
Hoooooooooooo 
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Voor het slapen gaan – Dirk Scheele 
 
EmF#m/GA/EmF#m/GA/  (* hoogste 4 snaren met een open b en g snaar) 
Em                                                  Bm 
Voor het slapen gaan  hoehoehoe doen we een lampje aan hoehoeoe 
A                                                  G                           A             Bm 
Nog een verhaaltje lezen en een liedje zingen over hele lieve dingen hoehoeoe 
Em                                                                      Bm 
Nog een verhaaltje te gaan hoehoehoe en een liedje over de maan hoehoehoe 
A                                                G                            A                 Bm 
Na een lieve knuffel wordt door papa of mama het lampje uitgedaan. hoehoehoe 
 
Em                                                Bm 
Dan dooft het licht hoehoehoe Ik doe m’n ogen dicht hoehoehoe 
A                                            G                             A                       Bm 
Als ik ze weer open doe dan zie ik niets en wil ik naar m’n mama toehoehoe  
mama papa   
 
Em                                                        Bm 
Mamma heeft een idee hoehoehoe ze brengt een heel klein lampje mee hoehoehoe 
A                                             G            A         Bm 
Dat zetten we aan dan kan ik eindelijk slapen gaan hoehoehoe  
Em/Em/Bm/Bm/A/GA/Em 
hoehoehoe hoehoehoe  
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