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HET WONDERWOUD 
 
G 
In het Wonderwoud, daar zijn de bomen heel erg oud 
Er gebeuren allemaal hele gekke dingen 
En als je goed luistert, dan hoor je de vogels een liedje zingen 
 
G     D          C      D 
Hallo hi ha daar ben ik weer, ik ben weer terug van de vorige keer 
         G             D  C            D 
Ik heb m'n gitaar weer meegenomen en zing liedjes over dieren en 
bomen 
G         D   C 
maar er is ook een vriendje meegekomen, hij weet het altijd beter 
     D      G 
en daarom heet ie Peter, ha die Dirk, ha die Peter 
 
Tekst/muziek: Dirk Scheele 
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IK LOOP, IK LOOP 
 
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 
E         B               E 
Ik zit, ik zit, ik zit en ik zit en ik zit nu als een leeuw, geeuw 
 
Tekst en muziek: Dirk Scheele 
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DE TIJGER  
 
EmD/CB7  (herhalen) 
Wie komt daar aangelopen, stilletjes aangeslopen. Je hoort hem niet, je 
ziet hem niet 
   E7 
tot hij je kriebelt met z’n snorrespriet 
 
 EmD/CB7 (herhalen) 
‘t  is de tijger hrrr, ‘t is de tijger hrrr 
Hij loopt door het bos, hij loopt helemaal los, hij snuffelt in het rond 
E7 
nee het is geen hond 
 
EmD/CB7 (herhalen) 
‘t  is de tijger hrrr. ‘t is de tijger hrrr 
 
E       G 
Thuis heb ik ook zo’n tijger, hij is alleen niet zo groot 
      A     B7 
Hij is ook een echte krijger en is ook een beetje rood 
 
EmD/CB7 (herhalen) 
Het is de kat, miauw, wie is dat ?  Het is de kat, miauw,  wie is dat ?  
Wie komt daar aangelopen, stilletjes aangeslopen, je hoort hem niet, je 
ziet hem niet  
   E7 
tot hij je kriebelt met z’n snorrespriet 
 
EmD/CB7 (herhalen) 
Het is de kat, miauw, wie is dat ?  Het is de kat, miauw,  wie is dat ? 
‘t  is een  tijger hrrr, ‘t is een tijger hrrr, ‘t  is een  tijger miauw 
 
Em 
Maar wel een hele lieve, Tijger wil je een schoteltje melk ?  
 
Tekst en muziek: Dirk Scheele 
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DE BOOM STAAT STIL 
 
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 (hihihihi) 
         Bm                        Em 
In de wind (woeh) in de wind (woeh) 
 
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 (hihihihi) 
         Bm                        Em 
In de wind (woeh) in de wind (woeh) 
 
                       Am  Em 
Maar ‘t is een toverboom, die boom is niet gewoon 
                       Am   Em 
Maar ‘t is een toverboom, een wijze holle boom 
Am            Em 
Kijk maar eens goed naar z’n mooie snoet 
        Am         Em 
Dan  zie je ogen en een neus, een mond en twee oren  
         C         D                       Em 
Daar  kan hij…..heel goed mee kan horen 
 
Em 
Vraag maar wat aan de boom, want hij kan praten 
Meneer de boom, hoeveel jaar bent u ? 
Am 
Ik ben al  tweehonderd jaar 
Em 
Meneer de boom vindt u het leuk om een boom te zijn ? 
Am              Em 
Maar natuurlijk Ik ben heel groot en ik kan overal overheen kijkeen laten 
we nu mijn liedje nog maar een keer zingen 
 
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 (hihihihi) 
         Bm                        Em 
In de wind (woeh) in de wind (woeh) 
Em 
Kijk meneer de boom zwaait dag met z’n takken, zwaai maar terug  
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Dag meneer de boom.  Dag  
 
Tekst en muziek: Dirk Scheele 
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HET VOGELORKEST 
 
De vogeltjes slapen in een nest en als ze wakker worden, dan begint het 
vogelorkest 
 
Em       Bm           Em Em          Bm               
Em 
Vogeltje zing een mooi liedje voor mij, vogeltje zing een liedje en maak 
me blij 
G          D        Em       Em  Bm             Em 
Vogeltje wat kun jij mooi fluiten, vogeltje je kunt je snaveltje goed tuiten  
Em  Bm             Em Em  Bm             Em 
Fluitsolo 
G          D        Em       Em  Bm             Em 
Vogeltje wat kun jij mooi fluiten, vogeltje je kunt je snaveltje goed tuiten  
 
Em             Bm         Em 
Maar er is een vogel, die kan geen liedje fluiten  
En die vogel, die kan z’n snaveltje niet tuiten 
           Bm   Em 
Maar hij kan praten, Hij kan je zelfs napraten 
 
Em 
Het is de papegaai, de papapapapapegaai, het is de papegaai 
      D     A               Em 
Hij zegt  wat je zegt en dat doet ie echt 
Em 
Ik ben de  papegaai, de papapapapapegaai, ik ben de  papegaai 
          D      A          Em 
En Ik zeg  wat je zegt en dat doe ik echt 
Em 
Ik ben rood en groen en geel en  m’n snavel die is krom 
             D     A      Em 
maar ik ben helemaal niet dom 
Em 
Hij is de papegaai, ik ben de  papegaai 
De papapapapapegaai, de papapapapapegaai 
Hij is de papegaai,  ik ben de  papegaai 
      D                              A               Em 
Hij zegt  wat je zegt en dat doet hij echt 
D            A    Em 
Ik zeg  wat je zegt en dat doe ik echt 
 
Koppiekrauw, koppiekrauw 
De papegaai is gek,  Dirk is gek 
Nou Peter probeer jij het eens  
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Zou hij het ook bij mij doen ? Gekke papegaai  Gekke Peter hihihihihi 
 
Tekst en muziek: Dirk Scheele 
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IN HET LAND VAN DE BRUINE BEER 

 
G        C           D     G          G/F# 
In het land van de bruine beer, daar is het altijd heel mooi weer 
 Em                Am                  C                      D 
‘s ochtends wordt ie wakker en dan gaat ie naar de bakker 
        G             C             D                         G          G/F# 
Daar haalt hij lekkere broodjes, heel veel lekkere broodjes 
              Em                  Am             C                  D 
Hij heeft honger als een beer en z’n maagje doet zeer 
 
G                   C                     D                         
Goedemorgen jongens en meisjes, ik ben de bruine beer  
G    G/F#      Em                           Am         C 
               D           
En ik heb honger, honger als een beer hahahaha, dus ik ga broodjes 
smeren, want die  
          G 
heb ik net bij de bakker gehaald 
        C                     D            G       
G/F# 
Maar jullie denken natuurlijk dat beren geen broodjes kunnen smeren 
hahahaha, nou  
       Em                 Am                   C         
D 
dat kunnen ze wel hoor. Jullie kennen mijn liedje toch, nou  zing maar 
met me mee  
G 
Oooooh, oooooh    
C                                     G 
Ik zag twee beren broodjes smeren, oh dat was een wonder 
F        C                     G                  C 
‘t was een wonder boven wonder dat die beren smeren konden 
C  F              C             G         C 
Hi hi hi ha ha ha ‘k stond erbij en ik keek ernaar 
C 
En weet je wat ik op die broodjes smeer. Nee geen kaas, jam of 
hagelslag 
Ik doe er honing op van de bijtjes 
F                                    C         G         C 
Zoem zoem zoem zoem, zoem zoem zoem zoem, zoem zoem zoem 
zoem, zoem zoem  
        C    F             
zoem zoem, zoem zoem  zoem, zoem zoem zoem  
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C               G C                   D   
Zeg kennen jullie mijn broertje ook, nee ? Nou ik ben de bruine beer en 
hij is de witte  
 
beer 
 
         G                          C               D                G        G/F# 
In het land van de witte beer, daar is het altijd heel koud weer 
    Em                          Am             C                            D 
Er ligt veel sneeuw en ijs, daarom noemen ze hem de ijsbeer 
G                  C              D                  G        G/F# 
IJsbeer ga je schaatsen, ijsbeer ga je sleetje rijden  
Em               Am                              C                                D 
IJsbeer ga je sneeuwballen gooien, ijsbeer heb je het niet koud   
 
          G             C      D 
Nee  ik heb het niet koud. Ik heb het warm, dat komt door die dikke witte 
jas , oh wat  
G      G/F#  Em   Am       C 
heb ik het warm zeg. En nu ga ik een ijsje eten, want ik ben de ijsbeer en 
ijsberen  
  D 
houden van ijs toch ? 
 
G                  C               D                  G        G/F# 
IJsbeer ga je schaatsen, ijsbeer ga je sleetje rijden  
Em               Am                              C                                 D 
IJsbeer ga je sneeuwballen gooien, ijsbeer heb je het niet koud   
(nee dat zei ik toch) 
G                  C               D                  G        G/F# 
IJsbeer ga je schaatsen, IJsbeer ga je sleetje rijden  
Em               Am                              C                                 D 
IJsbeer ga je sneeuwballen gooien, IJsbeer heb je het niet koud  
G 
Nee ik heb het niet koud, ik heb het warm. Ik denk dat ik nog een ijsje ga 
eten, want het is hier één grote ijskast vol met ijs. Lekker hmmm 
 
Tekst en muziek: Dirk Scheele  
Ik zag twee beren broodjes smeren: traditional, bewerking: Dirk Scheele  
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MENEER DE WIND 
 
G  - C/G   
Hé Meneer de wind wordt wakker. Hij gaat weer blazen, blaas maar met 
hem mee heel zachtjes 
 
G      D              G 
De wind die waait door de bomen, hij blaast, hij zucht 
G        D              G 
De wind die waait door de blaadjes, hij blaast, hij zucht 
 
D            G       D                             G 
Hij waait en hij blaast en ik ben verbaasd, want alles vliegt door de lucht 
D           G    D   G 
Hij waait en hij blaast en ik ben verbaasd, als meneer de wind weer 
zucht 
 
G - C/G  
Het gaat harder waaien, blaas maar mee 
 
G                                                             D              G 
De wind die waait door de bloemen, hij blaast, hij zucht 
G              D              G      
De wind die waait door je haren, hij blaast, hij zucht 
 
D           G       D                             G 
Hij waait en hij blaast en ik ben verbaasd, want alles vliegt door de lucht 
D           G    D                                G 
Hij waait en hij blaast en ik ben verbaasd, als meneer de wind weer 
zucht 
 
G -C/G  
Nu gaat het heel hard waaien, blaas maar mee, het gaat stormen, hou je 
vast 
 
G                                                    D                            G 
De wind gaat weer slapen, er gaat niets meer heen en weer 
G                                               D           G                           
De wind die doet wat ie wil en nu is het stil 
 
Tekst en muziek: Dirk Scheele 
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PANDABEER 
 
Em 
Het is geen bruine beer. 't is geen ijsbeer, 't is een pandabeer 
 
Bm 
Pandabeer is zwart, pandabeer is wit 
Als ie niet loopt of zit dan klimt hij in de pandaboom 
 
Bm 
Grote dikke pandabeer doen je pootjes weer zo'n zeer 
Em    Bm 
Grote dikke pandabeer van het klimmen op en neer 
F#m       Em       Bm 
In de grote pandaboom, ‘t is je eigen huis, je home, je eigen pandahuisje 
 
Bm 
Maar 't is niet te geloven, wat hij doet daarboven 
         Em     Bm 
Daar eet hij alle blaadjes op en knabbelt op de takjes 
 
Bm 
Grote dikke pandabeer doen je pootjes weer zo'n zeer 
Em    Bm 
Grote dikke pandabeer van het klimmen op en neer 
F#m       Em       Bm 
In de grote pandaboom, ‘t is je eigen huis, je home, je eigen pandahuisje 
 
Tekst en muziek: Dirk Scheele 
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TAM TAM TROMMELTJE 
 
      G              D 
Ik heb een trommeltje, een heel leuk trommeltje 
           G    D 
En dat trommeltje, ja dat doet tam tam  
 
Hé die Dirk ik wil ook meedoen, want ik heb ook een trommeltje 
                    G              D 
Wij hebben  trommeltjes, twee leuke trommeltjes 
           G      D 
En die trommeltjes, ja die doen tam tam  
 
Peter ik heb ook nog een broodtrommeltje. Ja Dirk kijk hier een 
koektrommeltje 
        G            D 
Wij hebben trommeltjes, veel leuke trommeltjes 
           G               D 
En die trommeltjes, ja die doen tik tik  
 
Hé Peter waar kun je nog meer op trommelen ? 
 
G           D                Am        D                 Em        A 
He kijk daar es een  trommeldaris, hij heeft een trommel op z’n rug 
     C                             G 
En daarop trommel ik heel erg vlug 
 
En  op welk dier kun je nog meer op trommelen ? 
 
G  D     Am                    D      Em                   A 
Weet ik veel, misschien op een kameel, hij heeft twee trommels op z’n 
rug 
     C                             G 
En daarop trommel ik heel erg vlug  
 
        G            D 
Wij hebben trommeltjes, veel leuke trommeltjes 
           G               D       D    G 
En die trommeltjes, ja die doen tam tam, tam tam  
 
Tekst en muziek: Dirk Scheele 
 

 
 
 
 



14 

 

OLIFANTEN 

 
E    C#m 
Olifanten lopen door het bos, olifanten stampen erop los 
F#m      A                  B 
Ze stampen hier, ze stampen daar, ze stampen allemaal met elkaar 
E 
Stampen maar……Stampen maar…… 
 
E            C#m 
Olifanten trompetten door het bos, olifanten trompetten erop los 
F#m               A         B 
Ze trompetten hier, ze trompetten daar, Ze trompetten allemaal met 
elkaar 
E 
Trompetten maar.….trompetten maar..… 
 
E                                                   G#m 
Maar 's ochtends vroeg als  pappa en mamma olifant nog liggen te 
slapen dan zijn de  
       C#m 
baby en kinderolifantjes natuurlijk allang wakker, dan gaan ze heel 
zachtjes lopen   
 A                              B      E 
Want ze willen pappa en mamma olifant nog niet wakker 
maken………ssssst 
 
E       C#m 
Olifantjes sluipen door het bos, olifantjes sluipen erop los 
F#m             A   B 
Ze sluipen hier, ze sluipen daar, ze sluipen allemaal met elkaar 
E 
Sluipen maar…..ssssst 
 
En nu worden pappa en mamma olifant wakker en gaan ze met z'n allen  
 
E    C#m 
Olifanten lopen door het bos, Olifanten stampen erop los 
F#m      A        B 
Ze stampen hier, ze stampen daar, Ze stampen allemaal met elkaar 
 
E    
Stampen maar…. Stampen maar…..Stampen maar……..met elkaar 
 
Tekst en muziek: Dirk Scheele 
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HET STRAND 
 
Hé de zee en het strand, Dirk Wat een boel zand, Het lijkt wel een grote 
zandbak 
 
AmG/FE/ (herhalen) 
ZAND, ZAND, ZAND, HET STRAND ZIT VOL MET ZAND 
ZAND ZAND ZAND, OVERAL IS ZAND 
 
Am   C        G          D  
Zand  tussen je tenen, zand op je benen, zand in je haren, zand in je 
mond (bllh) 
 
AmG/FE/ (herhalen) 
ZAND, ZAND, ZAND, HET STRAND ZIT VOL MET ZAND 
ZAND ZAND ZAND, OVERAL IS ZAND 
 
Am         C             G                    D 
Met onze schepjes, gaan we kuilen graven, met onze emmertjes, doen 
wij er water in 
 
AmG/FE/ (herhalen) 
ZAND, ZAND, ZAND, HET STRAND ZIT VOL MET ZAND 
ZAND ZAND ZAND, OVERAL IS ZAND 
 
Am         C  
Wij gaan pootje baden en worden lekker nat  
G                                                     
Met onze zwemband om gaan we in een heel groot bad.… de zee 
 
AmG/FE/ (herhalen) 
ZAND, ZAND, ZAND, HET STRAND ZIT VOL MET ZAND 
ZAND ZAND ZAND, OVERAL IS ZAND 
 
Hé Peter Ik ga  zandtaartjes  bakken hoor, wat zeg je nou, dat kun je 
helemaal niet 
Jawel hoor en en ik ga ze ook nog opeten, nee doe dat nou niet Dirk, 
jawel 
Nee, 1.2.hap, blllh wat vies, geef mij maar een echt taartje, dat is veel 
lekkerder 
Ja maar dan wel met met slagroom. 
 
Tekst en muziek: Dirk Scheele 
 
DE VISSENSONATE 
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In de zee zwemmen allemaal vissen hè, grote en kleine ja 
Ken jij nog een leuk liedje over een vis  
Ik ken er wel een paar, maar dit is echt de leukste 
 
D       A                              D 
Ik zwem ik zwem ik zwem en ik zwem en ik zwem nu als een vis  
       A    D 
Wij zwemmen als een vis.  blub blub blub  (couplet herhalen)  
 
                D           A 
Ik ben de haai, nee ik maak geen lawaai 
         Em    A          D                G 
Want onder water is het stil, daar hoor je geen TV en geen gegil 
     D           A 
Ik ben de haai, nee ik maak geen lawaai 
   Em      A           D                        G 
Je hoort alleen het bubbelen van de visjes  blub blub blub 
                D 
Ik ben de haai en zeg nu bye bye 
 
D       A                              D 
Ik zwem ik zwem ik zwem en ik zwem en ik zwem nu als een vis  
       A    D 
Wij zwemmen als een vis,  blub blub blub  (couplet herhalen) 
 
D               A 
Wij zijn de twinkelvisjes, wij zijn een schooltje vissen 
      D           A 
We krijgen van de meester zwemles, die willen we niet missen  
      G            D     
We zwemmen altijd met elkaar we twinkelen hier, we twinkelen daar. 
      G       A                          
We zijn de kleinste van de zee, zwem maar met ons mee  (couplet 
herhalen) 
 
D       A                              D 
Ik zwem ik zwem ik zwem en ik zwem en ik zwem nu als een vis  
A    D 
Wij zwemmen als een vis.  blub blub blub  (couplet herhalen) 
 
Tekst en muziek: Dirk Scheele 
 
 
 
IN EEN BOOTJE. 
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G     D 
La la la la la la, la la la la la la  
La la la la la la, la la la la la la  
 
G                D 
We varen in het water, in een bootje, in een bootje 
       G         D 
We roeien met de spanen, in een bootje in een bootje 
      C         D 
De golven in het water, die gaan heen en weer en heen en weer 
      C        D 
En daarom gaat het bootje steeds maar op en neer en op en neer 
 
G                D 
We varen in het water, in een bootje, in een bootje 
       G         D 
We roeien met de spanen, in een bootje, in een bootje 
      C         D 
De golven in het water, die gaan heen en weer en heen en weer 
      C        D 
En daarom gaat het bootje steeds maar op en neer en op en neer 
 
G     D 
La la la la la la, la la la la la la  
La la la la la la, la la la la la la  (roeien maar)  
La la la la la la, la la la la la la  (dat kan sneller) 
La la la la la la, la la la la la la  (kijk allemaal vissen) 
 
Tekst en muziek: Dirk Scheele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUCHTBALLON 
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D    A            D 
Luchtballon, ik wou dat ik zo hoog als jij vliegen kon  
D       A                       D 
Luchtballon, dan wilde ik vliegen naar de zon 
         A                    D               A                   D 
Want ik wil vliiiiieeeegen in de lucht, vliiiiieeeegen in vogelvlucht 
 
D    A            D 
Luchtballon, ik wou dat ik nu met jou vliegen kon 
D      A                            D 
Luchtballon, dan gingen wij vliegen in het rond 
         A                    D                A                    D 
Want ik wil vliiiiieeeegen in de lucht,  vliiiiieeeegen in vogelvlucht 
 
Em             F#m         G        A    Em      F#m           G         A 
Hoog in de lucht daar wil ik wezen, ik wil de wolken een duwtje geven 
Em             F#m         G        A Bm 
Hoog in de lucht daar wil ik zweven, zweeeeven 
 
D    A            D 
Luchtballon, ik wou dat ik zo hoog als jij vliegen kon 
D       A                        D 
Luchtballon, dan wilde ik vliegen naar de zon 
         A                   D                 A                       D 
Want ik wil vliiiiieeeegen in de lucht, vliiiiieeeegen in vogelvlucht 
A          D 
iiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiieeeeee 
iiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiieeeeee 
iiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiieeeeee 
iiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiieeeeee          
 
Dm   Am          Dm 
Luchtballon, ik wou dat ik zo hoog als jij vliegen kon 
Dm          Am                                Dm 
Luchtballon, hmmmm  mmm  mmm mmmm  
 
Tekst en muziek: Dirk Scheele 
 
 
 
 
 
 
 
DE KIKKERTJES  
 
     D       A 
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De kikkertjes, de kikkertjes zijn aardig om te zien 
     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       A 
In ‘t hoge gras al bij de grond, daar springen zij in ‘t rond 
         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 
 
D             A 
Twee oogjes, Twee oogjes,  twee oortjes hebben zij 
        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 
 
B   E           B 
De kikkertjes, de kikkertjes ze gaan er weer vandoor 
                E 
De kikkertjes de kikkertjes en zingen dan in koor 
E             B 
Koewak kwak kwak, Koewak kwak kwak, Koewak kwak kwak kwak kwak 
             E 
Koewak kwak kwak, Koewak kwak kwak, Koewak kwak kwak kwak kwak 
E             B 
Koewak kwak kwak, Koewak kwak kwak, Koewak kwak kwak kwak kwak 
             E 
Koewak kwak kwak, Koewak kwak kwak, Koewak kwak kwak kwak kwak  
Kwek kwak 
 
Traditional, bewerking: Dirk Scheele 
 
 
DE  FRUITSHAKE 
 
Hé Peter ik heb hier een appel, Ja dat zie ik, maar ik heb een 
sinaasappel 
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Die kunnen we op gaan eten, dat zou ik niet doen je moet er mee 
schudden en dansen 
Jaaaa 
 
      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 
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           A              B            E 
Schudden, schudden, schudden, schudden, schudden met je fruit en leef 
je uit 
 
En nu ga ik de appel opeten 
 
Tekst en muziek: Dirk Scheele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE APENBAND 
 
C 
Heb je al gehoord van de …. 
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C  F             C 
A. A. A . Apenband, de apenband 
     G        F   C   G 
Ze zingen apenliedjes en spelen en eten apennootjes 
C        F    C        G        F 
Ze hebben een grote bas en een drumstel, een gitaar, een piano en een  
           C G 
mondharmonica 
 
C 
Babshoebadoebahbadabbahbouw Babshoebadoebahbadabbahbouw 
F          C 
Babshoebadoebahbadabbahbouw Oran Oetang 
G            F   C     G 
Babshoebadoebahbadabbahbouw, Gorilla 
 
C  F             C 
A. A. A . Apenband, de apenband 
     G        F   C   G 
Ze zingen apenliedjes en spelen en eten apennootjes 
 
C 
Babshoebadoebahbadabbahbouw Babshoebadoebahbadabbahbouw 
F          C 
Babshoebadoebahbadabbahbouw Oran Oetang 
G            F   C     G 
Babshoebadoebahbadabbahbouw, Gorilla 
 
C  F             C 
A. A. A . Apenband, de apenband 
     G        F   C   G 
Ze zingen apenliedjes en spelen en eten apennootjes. 
 
          G       F              C 
En de kinderen dansen mee als een chimpansee  
En de kinderen dansen mee als een chimpansee  
En de kinderen dansen mee als een chimpansee  
 
Tekst en muziek: Dirk Scheele 
 
 
 
 
HET GROTE  DIERENKOOR 
 
G              C             G                     
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We gaan er weer vandoor, maar we zingen nog een liedje met het grote 
dierenkoor  
       C 
Het grote dierenkoor 
G              C             G                     
We gaan er weer vandoor, maar we zingen nog een liedje met het grote 
dierenkoor 
       C 
Het grote dierenkoor 
 
      D                                        C 
En alle dieren zingen met ons mee. We zingen met jullie mee 
D          C 
En er is geen dier dat zegt nee. We zeggen geen nee 
 
G           C                                    G 
In het grote dierenbos daar lopen alle dieren lekker los  
            C 
Rennen en springen, zwemmen en zingen 
       G        C                              G 
Het is er altijd feest we zijn ben blij dat we er zijn geweest 
                  C 
Feest, feest, feest hoera 
       D              C 
Tot ziens dag olifant 
Tot ziens dag tijger 
Tot ziens dag bruine beer (dag jongens en meisjes, dag Dirk en Peter) 
Tot ziens dag papegaai (dag  jongens en meisjes, dag gekke Dirk en 
Peter)  
 
G              C             G                     
We gaan er weer vandoor, maar we zingen nog een liedje met het grote 
dierenkoor  
       C 
Het grote dierenkoor 
G              C             G                     
We gaan er weer vandoor, maar we zingen nog een liedje met het grote 
dierenkoor 
       C 
Het grote dierenkoor 
 
G        C    G        C   G        C   G        C 
Lalalalala, lalalalala, lalalalala, lalalalala  
 
Nou we gaan er weer vandoor hoor, tot ziens, doei  
 
Tekst en muziek: Dirk Scheele 
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