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Op stap 
 
DG/CG/DG/CG/ 
D   G      C                   G 
Op stap, ga je met me mee 
D   G                       C                     G 
Op stap want het is leuker met z’n twee 
D                         G              C              G 
Pak je jas, pak je tas trek je schoenen aan 
              A              
Want er komen heel veel leuke dingen aan 
D   G      C             G      D   G      A                D 
Op stap, stap voor stap, op stap, wij gaan op stap 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
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In de Jungle 
 
E 
In de Jungle daar woont een aap 
In de Jungle zijn naam is Jaap 
In de Jungle hij zwaait aan een liaan 
In de Jungle en hij eet hij een banaan  
En de aap zingt   
EA/C#mB/EC#m/F#mB/E  
Doeliedbappendoe  Doeliedbappendoe Doeliedbappendoelibappendoedoe  
 
E 
In de Jungle daar woont een slang 
In de Jungle hij is niet kort maar lang 
In de Jungle hij sluipt in het rond 
In de Jungle kijk maar goed naar de grond  
En de aap en de slang zingen 
EA/C#mB/EC#m/F#mB/E  
Doeliedbappendoe  Doeliedbappendoe Doeliedbappendoelibappendoedoe  
 
E 
In de Jungle daar woont een papegaai 
In de Jungle het is geen mamagaai 
In de Jungle hij zegt wat je zegt 
In de Jungle en dat doet ie echt  
En de aap en de papegaai  zingen  
EA/C#mB/EC#m/F#mB/E  
Doeliedbappendoe  Doeliedbappendoe Doeliedbappendoelibappendoedoe  
 
E 
In de Jungle daar woont een tijger  
In de Jungle het is een echte krijger  
In de Jungle hij woont in het bos 
In de Jungle en daar loopt hij los  
En de aap en de tijger zingen  
EA/C#mB/EC#m/F#mB/E  
Doeliedbappendoe  Doeliedbappendoe Doeliedbappendoelibappendoedoe  
 
A 
In de Jungle daar woont een toekan 
Hij heeft bonte kleuren zijn snavel is heel erg lang  
B 
Er woont ook een gorilla en een orang oetang 
 
In de Jungle Hoohoohoohoo, In de Jungle Sss In de Jungle In de Jungle,  
In de Jungle Wrrraah, In de Jungle huhuhuhuhuhu I 
In de Jungle 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
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De Apenband 
 
                                         A 
Heb je al gehoord van onze 
A                    D             A 
A. A. A . Apenband, de apenband 
      E             D   A     
We 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 
 
A 
Babshoebadoebahbadabbahbouw Babshoebadoebahbadabbahbouw 
D                 A 
Babshoebadoebahbadabbahbouw Oran Oetang 
E                               A         
Babshoebadoebahbadabbahbouw, Gorilla 
 
A                          D             A 
De A. A. A . Apenband, de apenband 
      E             D   A     
We zingen apenliedjes en spelen en eten apennootjes 
 
© Tekst en muziek: Dirk Scheele 
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Broccoli Rock  
 
D/D/D/-/(abde) 
D               G                                A 
Do re mi ik zing door een stronk Broccoli 
D        G                       A              A 
123 ik zing een mooie melodie 
D                G           A                     D                     G          A 
Rock Rock Broccoli Rock. Met een wortel als een trommelstok 
D           G            A              Bm                  Cmaj7 D 
Roll Roll Broccoli Roll of we stampen in de boerenkool 
 
D/D/D/-/(abde) 
D               G                           A 
Do re mi ik schud een zak spinazie 
D        G                          A           A 
123 ik schud een zak andijvie 
D                G           A                     D                     G          A 
Rock Rock Broccoli Rock. Met een wortel als een trommelstok 
D           G            A              Bm                  Cmaj7 D        E 
Roll Roll Broccoli Roll of we stampen in de boerenkool 
 
C#m/C#m/G#m/G#m/F#m/F#m/B/B/ (gitaarsolo)  
 
C#m                        G#m 
Zing nu de broccoli blues 
                   F#m                               B 
Je kunt het eten met aardappels en appelmoes 
C#m                              G#m 
Met een stukje vlees of vis 
     F#m                                B                Cmaj7 D  
En zing door je broccoli als Beyoncé of Elvis 
Well it’s one for the money, Two for the show, Three to get ready, Now go cat go  
D                G           A                     D                     G          A 
Rock Rock Broccoli Rock. Met een wortel als een trommelstok 
D           G            A              Bm                  Cmaj7 D       E 
Roll Roll Broccoli Roll of we stampen in de boerenkool 
E                A           B                      E                      A          B 
Rock Rock Broccoli Rock. Met een wortel als een trommelstok 
E            A            B             C#m                 Dmaj7 E 
Roll Roll Broccoli Roll of we stampen in de boerenkool  
Broccoli Rock  
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
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De Groentekaravaan   
 
Am 
Waar ga je heen zegt de peen  
      G                          D 
We willen naar buiten zeggen de spruiten 
Am 
Dat wil ik ook zegt de knoflook 
    G                                 D 
Ja trippel trappel zegt de aardappel en ze gaan 
Am           Dm                      Em                                  Am 
Stap stap trippeltrippeltrap. Maak ruim baan voor de groentekaravaan 
Am           Dm                          Em                                      Am 
Stap stap trippeltrippeltrap Ze komen naar je toe want ze zijn nog lang niet moe, zijn 
nog lang niet moe 
 
Am/Dm/Em/Am/Am/Dm/Em/Am/Am/ 
Am 
Op zoek naar de zon zegt de champignon 
   G                                    D 
Ik denk dat de tomaat niet meegaat 
Am 
Want die heeft verdriet zegt de rode biet 
        G                                                      D 
Dan mag ie mee op de brommer zegt de komkommer 
Am           Dm                      Em                                  Am 
Stap stap trippeltrippeltrap. Maak ruim baan voor de groentekaravaan 
Am           Dm                          Em                                      Am 
Stap stap trippeltrippeltrap Ze komen naar je toe want ze zijn nog lang niet moe, zijn 
nog lang niet moe 
 
Am/Dm/Em/Am/Am/Dm/Em/Am/Am/ 
 
Am 
Dan maken we pret zegt de courgette 
      G                          D 
Dat wil ik ook zegt de prei blij  
Am 
We maken een sla zegt de Okra 
G                                             D 
Of een pan met snert zegt de erwt 
Am 
Of een grote stamppot zegt de Sjalot 
G                              D 
Ja ja ja ja ja zegt de paprika 
Am 
En als ik jullie dan weer roep   
       G                                                 D  - 
Dan springen we met zijn allen in de groentesoep 
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Am           Dm                      Em                                  Am 
Stap stap trippeltrippeltrap. Maak ruim baan voor de groentekaravaan 
Am           Dm                          Em                                      Am 
Stap stap trippeltrippeltrap Ze komen naar je toe want ze zijn nog lang niet moe, zijn 
nog lang niet moe 
 
Grrrrrrr Grrrrr O nee ik hoor gesnurk zegt de augurk 
O de koolrapen liggen nog te slapen Wakker worden 
Am           Dm                      Em                                  Am 
Stap stap trippeltrippeltrap. Maak ruim baan voor de groentekaravaan 
Am           Dm                          Em                                      Am 
Stap stap trippeltrippeltrap Ze komen naar je toe want ze zijn nog lang niet moe, zijn 
nog lang niet moe 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Voetje/Schillepaard 
 
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  
 

 
D 
En een schillepaard en een schillepaard en een schillepaard gaat zo 
E 
En een damespaard en een een damespaard en een damespaard gaat zo 
G                                                                                                          - 
En een herenpaard en een herenpaard en een herenpaard gaat zo 
Oh Oh gat in de weg 
A 
En een circuspaard en een circuspaard en een circuspaard gaat zo 
C 
En een wedstrijdpaard en een wedstrijdpaard en een wedstrijdpaard gaat zo 
 
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 
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Paardje 
 
Dm 
Een paard rent door de prairie,Is ‘t een hengst of een merrie 
C                              Am                           Dm 
Kattekattekattekatte Kattekattekattekatteklop 
Dm 
Een paard die heeft geen voeten. Wel benen en vier hoeven 
C                              Am                           Dm 
Kattekattekattekatte Kattekattekattekatteklop 
C                              G 
Paardje ik spring er bovenop 
        Dm                                   F                         G 
Dan gaan we samen in gallop hop hop hop hop hop 
C                              G 
Paardje ik spring er bovenop 
        Dm                                   F                         G 
Dan gaan we samen in gallop hop hop hop hop hop hop hop 
 
 
Dm 
Een paard is wit, bont, bruin of zwart.Soms gaat hij langzaam soms heel hard 
C                              Am                           Dm 
Kattekattekattekatte Kattekattekattekatteklop 
Een paard rent met veel vaart en wappert met z’n staart 
C                              Am                           Dm 
Kattekattekattekatte Kattekattekattekatteklop 
C                              G 
Paardje ik spring er bovenop 
        Dm                                   F                         G 
Dan gaan we samen in gallop hop hop hop hop hop 
C                              G 
Paardje ik spring er bovenop 
        Dm                                   F                         G 
Dan gaan we samen in gallop hop hop hop hop hop hop hop 
 
Dm                                                                         C                 Dm 
Ik moet niet vergeten m’n paardje moet veel eten gras stro of hooi  
Dm                                                         C                     Dm 
Haver of een wortel, mais of een appel of een lekkere knabbel 
G                            Dm              G                                 Dm 
Paardje wat ben je mooi Met je manen als een mooie tooi 
G                                      Dm                      G                   Dm 
Soms moet ik een beetje grinniken Als m’n paardje gaat hinniken 
Huuuuuuh 
 
C                              G 
Paardje ik spring er bovenop 
        Dm                                   F                         G 
Dan gaan we samen in gallop hop hop hop hop hop 
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C                              G 
Paardje ik spring er bovenop 
        Dm                                   F                         G 
Dan gaan we samen in gallop hop hop hop hop hop hop hop 
 
Dm 
KOM OP KOM OP KOM OP Paardje in galop 
 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Kleuren 
 
Em 
Em/A/ herhalen 
Blauw is de kleur van de lucht en van de zee 
Rood is de kleur van je mond, zing maar met me mee 
         C                       D                   G                              C 
Want als het zonnetje schijnt en de regen houdt het niet droog 
C                       D                     G               C 
Dan stralen alle kleuren in een grote regenboog 
 
Em/A/ herhalen 
Groen is de kleur van het gras en van een sprinkhaan 
Geel is de kleur van de zon en van de maan  
         C                       D                   G                              C 
Want als het zonnetje schijnt en de regen houdt het niet droog 
C                       D                     G               C 
Dan stralen alle kleuren in een grote regenboog 
 
Em 
Em/A/ herhalen 
Zwart is de kleur als het ’s nachts donker is 
Wit is de kleur van de sneeuw en van de mist 
         C                       D                   G                              C 
Want als het zonnetje schijnt en de regen houdt het niet droog 
C                       D                  G                       C 
Dan stralen alle kleuren voor jou in een regenboog 
Em 
Kleuren Geel, groen en blauw, rood en roze 
Kleuren Oranje, paars en bruin, wit, grijs en zwart 
Em 
Kleuren           Kleuren 
Em                              Bm            Cmaj7  
Kleuren hebben geen geuren, je kunt ze niet ruiken, Je  
                                    D               
kunt ze niet voelen, je kunt ze niet proeven 
Em                                                               - 
12345678910 je kunt ze alleen maar zien 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Metal Battle 
 

Riff eeedegbdbag 
 
E                                                                      D 
Vandaag ben ik metal ‘t is tijd voor een battle wraaaah wraaaaah  
E                                                                                              D 
De kleur die ik draag is zwart. De muziek is heel erg hard en wraaaah wraaah 
E        D          A               B 
Zwart hard metaal en brutaal (2X) 
E 
En wraaah 
   
E                                                                                           D 
De zanger loeit als een koe en heeft een hele grote tattoo BOE BOE 
E                                                                                               
Ik lach niet, maar kijk een beetje boos. Nee, pluk voor mij maar geen roos 
D 
wraaaah wraaah 
 
E        D          A               B 
Zwart hard metaal en brutaal (4X) 
E 
En wraaah 
 
E/E/D/D/C/D/ 
E 
Riff 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Lieve lieveheersbeestje  
 
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  
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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De koning en de koningin  
 
G 
GD/CD/ herhalen 
De koning en de koningin, die hebben vandaag geen zin 
Ze hebben geen zin om te regeren en te praten met mevrouwen en meneren.  
 
Em                                     G             Am              C                  D 
Ze hebben geen zin om te zwaaien, zwaai zwaai zwaai zwaai zwaai 
Em                      G                Am   C     D 
Ze willen de hele dag hun pyjama aan 
GD/CD/ herhalen 
Slaap koning slaap, slaap koningin slaap 
 
GD/CD/ herhalen 
De koning en de koningin, die hebben vandaag geen zin 
Ze hebben geen zin om te regeren en te praten met mevrouwen en meneren 
     Em                              G                        Am                             C               D 
Ze willen helemaal geen staatsbanket. Ze willen veel liever een lekkere kroket. 
Em                       G                   Am                C   D  G 
En friet met mayonaise en dan dansen ze de polonaise 
 
GD/CD/ herhalen 
De koning en de koningin, die hebben vandaag geen zin 
Ze hebben geen zin om te regeren en te praten met mevrouwen en meneren 
     Em                   G                    Am                C           D 
Ze willen elke dag jarig zijn, het hele jaar door Koningsdag. 
      Em                  G                                  Am  C   D    
Het hele jaar door een groot feest en een dag dat alles mag. 
G                                                                                                           D 
Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de Gloria,  
         G  C G C      G  D G 
in de Gloria, in de Gloria,  hieperdepiep hoera hieperdepiep hoera.  
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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FEEST!!! 
 
E7+9 
E7#9 
Ja het is Feest Feest Feest  
     G                  A            E7#9 
En jullie zijn er allemaal bijgeweest 
               E7#9 
Ja het is Feest Feest Feest  
       G                    A                    E7#9 
We springen in de lucht en gaan tekeer als een beest 
G                                  A  
Waar is het feest tttttttt Hier is het feest  tttttt 
     B 
En jullie zijn er allemaal bijgeweest ? ttttttttttt  
E7+9                                         G                A E7+9 
Ja het is Feest Feest Feest en jullie zijn er allemaal bijgeweest  (2X) 
 
E7+9 
Em 
Feestje met vriendjes en vriendinnetjes 
G 
Feestje met een heleboel cadeautjes 
A                                              C                              D 
Feestje met een lekkere taart, blaas hem maar uit 
 
E7#9 
Ja het is Feest Feest Feest  
     G                  A            E7#9 
En jullie zijn er allemaal bijgeweest 
               E7#9 
Ja het is Feest Feest Feest  
       G                    A                    E7#9 
We springen in de lucht en gaan tekeer als een beest 
G                                  A  
Waar is het feest tttttttt Hier is het feest  tttttt 
     B 
En jullie zijn er allemaal bijgeweest ? ttttttttttt  
E7+9                                         G                A E7+9 
Ja het is Feest Feest Feest en jullie zijn er allemaal bijgeweest   
  
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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De hoola hoola hoep 
 
E7+9 
Doe de hoola hoola hoola hoola hoola hoep 
Doe de hoolahoola hoola hoola hoola hoep 
G                      A 
Hoep je hoola, hoola je hoep  
       G                              A                  E 
We maken een clip voor You Tube 
E7+9 
Doe de hoola hoola hoola hoola hoola hoep 
Doe de hoolahoola hoola hoola hoola hoep 
A 
Doe de box, Rock the rocks  
A                        B                 D  
Stayin’ Alive en doe de high five 
 
E7+9 
Doe de hoola hoola hoola hoola hoola hoep 
Doe de hoolahoola hoola hoola hoola hoep 
G                      A 
Hoep je hoola, hoola je hoep  
       G                              A                  E 
We maken een clip voor You Tube 
 
E7+9 
Doe de hoola hoola hoola hoola hoola hoep 
Doe de hoolahoola hoola hoola hoola hoep 
A 
Kijk naar m’n look, ik ben live op Facebook 
A                        B                 D  
Pap en mam, ik maak een filmpje voor instagram 
 
E7+9 
Doe de hoola hoola hoola hoola hoola hoep 
Doe de hoolahoola hoola hoola hoola hoep 
G                      A 
Hoep je hoola, hoola je hoep  
       G                              A                  E 
We maken een clip voor You Tube 
E7+9 
Doe de hoola hoola hoola hoola hoola hoep 
Doe de hoolahoola hoola hoola hoola hoep 
A 
Kijk eens wat vet, ik ben nu op snapchat 
A                                  B            D  
En na een coole Rap, doe ik de dap  
 
G                Bm             D 
hoola hoep hoola hoep hoola hoep  
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A 
hoola hoola hoola hoola hoepla (2X) 
E7+9 
Doe de hoola hoola hoola hoola hoola hoep 
Doe de hoolahoola hoola hoola hoola hoep 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Grapjesdag 
 
gabCD/G-/ 
G                                                 C 
Vandaag is het grapjesdag. Een dag dat grapjes maken mag 
D                                   C                  G 
Trek je lolbroek aan, je grapjas of je grapjurk 
Em                       A                   Em                              A                  Em                  
Ik hou je voor de gek, ik hou je nog een keer voor de gek ik hou je nog een keer voor  
      A 
de gek 
                            D         G 
Dat wordt lachen gieren brullen hahahaha 
 

© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Mooie kleren  
 
F#7 (add4) 
Mooie kleren, leuke kleren, rare kleren, hippe kleren, we gaan ze uitproberen 
Kom erbij op de grote verkleedpartij 
 
G              A7       G                                A7 
Hé een politiepet, die vind ik je van het (tadietadie) 
G                        A7         G                            A7 
Of een oude indianentooi, vind ik best wel mooi (woehwoehwoeh) 
G                           A7         G                                A7 
Een pet van een piraat, een ridderhelm en een zwaard  
G                                         A7                     G               A7 
Ik ben een prinses met een glinsterende jurk en een kroontje  
G                              A7                  G                                    A7 
Zeg niet dat ik 't verzin, misschien word ik wel ooit koningin 
 
F#7 (add4) 
Mooie kleren, leuke kleren, rare kleren, hippe kleren, we gaan ze uitproberen 
Kom erbij op de grote verkleedpartij 
 
G                    A7             G                             A7             G                A7                                       
Met een vette pruik màn, ben ik een coole rastaman met dreadlocks, dreadlocks 
G                          A7                        G                A7   G                A7 
Ik ben de grote tovenaar, ik maak geluiden o zo raar hahoehahoehahahe 
G                    A7              G                              A7 
Met een oude bezemsteel, lijk ik wel een oude heks 
G       A7                        G                        A7          G                     A7 
Ik verander jou met m'n toverstaf in iets geks hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi 
 
Bm             Em            D                       A  Bm                      Em 
In een astronautenpak ga ik naar de maan 't is nu tijd om te gaan daaaag 
D                   A                Bm         Em          D               A 
Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één, nul 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Bouwen 
 
E 
Beton en staal baksteen en metaal 
EC/GD/ herhalen 
We gaan aan de haal met dit bouwmateriaal 
Ja we gaan bouwen, ja we gaan bouwen 
 
E 
Niets is ons te dol, we bouwen alles vol  
EC/GD/ herhalen 
en staan we op de stijger dan hebben we veel lol 
Wantwe gaan bouwen, ja we gaan bouwen. 
 
B 
We werken lekker buiten, waar de vogels fluiten 
      A                                                                     B           - 
De radio staat aan we zingen lekker mee en we fluiten. 
 
E 
Met een goed stuk hout gaat het niet meer fout 
EC/GD/ herhalen 
Met spijkers, schroeven een moer een een bout 
Ja we gaan bouwen, ja we gaan bouwen 
E 
Eén voor één steen voor steen 
EC/GD/ herhalen 
Met een spatel en cement bouw ik  een muur om ons heen 
we gaan bouwen, ja we gaan bouwen 
B 
We werken lekker buiten, waar de vogels fluiten 
      A                                                                     B           - 
De radio staat aan, we zingen lekker mee en we fluiten. 
 
C#m/C#m 
C#m                                      A 
Tik tik tik Zo doet de hamer, GGG Zo doet de zaag 
E                                            B 
Brrrrr Zo doet de boor En zo gaan we met z’n allen nog een uurtje door. 
 
We werken lekker buiten, waar de vogels fluiten 
De radio staat aan, we zingen lekker mee en we fluiten. 
B 
We werken lekker buiten, waar de vogels fluiten 
      A                                                                     B           - 
De radio staat aan, we zingen lekker mee en we fluiten. 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Het lied van de week  
 
      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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Ik loop als een beer 
 
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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De specht 
 
Loopje (gacdegac) 
D/D/D/D/ 
D 
Tik tik rikketiktik  
Wat hoor ik daar denkt Dikkie Dik 
Tik tik rikketiktok  
slaat er iemand op een kippenhok 
F                         G                    A 
Ik hoor er een, ik hoor er twee, Doet het hele bos nou mee. 
D        C              G           A 
Tik tik rikketiktik, pok pok tok tok tok 
Tik tik rikketiktik, pok pok tok tok tok 
G                                A 
Ja ja ze zijn het echt, Het is de familie specht 
Loopje 
D 
Tik tik rikketiktik  
Hij is de drummer van het bos 
Tik tik rikketiktok  
Als hij roffelt gaat hij los 
F                                             G                                        A 
Hij is op zoek naar mieren en ander lekker eten want hij heeft nog niet ontbeten. 
D        C              G           A 
Tik tik rikketiktik, pok pok tok tok tok 
Tik tik rikketiktik, pok pok tok tok tok 
G                                A 
Ja ja ze zijn het echt, Het is de familie specht 
Loopje 
D 
De specht heeft een vader en een moeder  
De specht heeft een broertje en een zusje  
De specht heeft een opa en een oma  
D  
Miauw O Dikkie Dik wil je ook meetrommelen en miauwen. Miauw Doe maar mee. 
 
D/D/D/D/D/D/D/D/E/F/G/  
D        C              G           A 
Tik tik rikketiktik, pok pok tok tok tok 
Tik tik rikketiktik, pok pok tok tok tok 
G                                A 
Ja ja ze zijn het echt, Het is de familie specht 
Loopje 
D        C              G           A 
Tik tik rikketiktik, pok pok tok tok tok 
Tik tik rikketiktik, pok pok tok tok tok 
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Het allerlaatste liedje     
               G                                                   D  
Dit is het allerallerallerallerallerallerlaatste liedje 
      C                          D 
We gaan weer weg is dat even pech 
               G                                                   D  
Dit is het allerallerallerallerallerallerlaatste liedje 
         C                                                 D 
Maar raak niet van je stuk, misschien heb je wel geluk  
     C                                      D            G 
En zien we je vast weer een volgende keer 
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Meer informatie via www.dirkscheele.nl 
Veel  plezier met het zingen en spelen van de liedjes 
Groetjes Dirk Scheele 

 


