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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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Elk dier maakt z’n eigen geluid 
 
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. 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
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De eekhoorn 
 
Introloopje:  cdegacg ccccage ddddcde 
C                            G                  C                              G 
Roetsj Roetsj daar gaat ie weer. Roetsj roetsj op een tak op en neer 
C                         G                                C                       G 
Roetsj roetsj van beneden naar boven. Roetsj roetsj t is niet te geloven. 
Am                 Em     F                         G       
Met z’n lange staart racet ie met veel vaart 
Am                     Em       F                 G       
Hij pakt met z’n pootjes eikeltjes en nootjes 
Am              Em                 F                          G       
Wie kan dat zijn ‘t is geen vogel t is geen konijn. 
 
               C              F                          A    G 
Het is de eekhoorn hij kan heel goed klimmen 
     C              F                          A G 
De eekhoorn hij kan heel goed gymen 
     C              F                    A     G 
De eekhoorn kijk hem nou eens gaan   
     C                   F                             A    G 
De eekhoorn De boom lijkt wel een achtbaan 
*(of gitaarloopje (gab)cbagfffag steeds herhalen) 
 
loopje:  cdegacg ccccage ddddcde 
C                            G                  C                              G 
Roetsj Roetsj daar gaat ie weer. Roetsj roetsj op een tak op en neer 
C                         G                                C                       G 
Roetsj roetsj van beneden naar boven. Roetsj roetsj t is niet te geloven. 
Am                   Em  F                          G       
Met zijn spitse oren kan hij heel goed horen 
Am                Em                  F                     G       
Met z’n ogen zwart en rond kijkt hij in het rond 
Am     Em                      F                     G       
Wie is dat ‘t is het geen hond t is geen kat. 
               C              F                          A    G 
Het is de eekhoorn hij kan heel goed klimmen 
     C              F                          A G 
De eekhoorn hij kan heel goed gymen 
     C              F                    A     G 
De eekhoorn kijk hem nou eens gaan   
     C                   F                             A    G 
De eekhoorn De boom lijkt wel een achtbaan 
*(of gitaarloopje (gab)cbagfffag steeds herhalen) 
 
Iiieeeuw Ik wil knabbelen en babbelen 
     C              F                         A     G 
De eekhoorn ik kan heel hoog springen 
     C              F                         A  G 
De eekhoorn ik kan heel hoog zingen 



5 

 

     C              F                         A  G 
De eekhoorn ik kan heel hard rennen 
     C              F                        A  G 
De eekhoorn ik kan heel snel remmen Iiieeeh 
*(of gitaarloopje (gab)cbagfffag steeds herhalen) 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
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Alles groeit 
 
E/B/F#m/A/B/ 
C#m               F#      C#m                F#  
Na een lange winter met veel ijs en wind 
       C#m                        F#            A                        B 
Dan gaan we weer naar buiten en horen de vogels fluiten  
Fuutfuutfuutfuut, fuutfuutfuutfuut, 
E                            B                     F#m                    A      B 
Alles groeit, alles bloeit als het lente is, als het lente is 
E                            B                     F#m              A                  B               E 
Alles groeit, alles bloeit als het lente is, dan wordt de natuur weer fris. 
 
    C#m                F#          C#m                            F#  
Je ziet de krokusbolletjes, dieren komen uit hun holletjes 
     C#m              F#          A                       B  
De eitjes breken open, je ziet de eendjes lopen   
Kwek kwek kwek kwek kwek, kwek kwek kwek kwek kwek, 
E                            B                     F#m                    A      B 
Alles groeit, alles bloeit als het lente is, als het lente is 
E                            B                     F#m              A                  B               E 
Alles groeit, alles bloeit als het lente is, dan wordt de natuur weer fris. 
 
C#m                        F#         C#m                         F#  
Struiken gaan weer bloeien, blaadjes gaan weer groeien 
     C#m                   F#                 A                           B  
Ze worden groot en groen en de bijtjes zoeken een bloem 
Zoem zoem zoem zoem, zoem zoem zoem zoem, 
E                            B                     F#m                    A      B 
Alles groeit, alles bloeit als het lente is, als het lente is 
E                            B                     F#m              A                  B               E 
Alles groeit, alles bloeit als het lente is, dan wordt de natuur weer fris. 
 
P.S. Je kunt het nummer ook een toon lager zingen en spelen: 
E/B/F#m/A/B/  wordt dan: D/A/Em/G/A/ 
C#m   F#  wordt dan: Bm E  
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
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Op de boerderij  
 
E/E/E/E 
E                               A                         B                       E 
Op de boerderij daar woont een boer, Boer zijn is een hele toer 
E                                            A                             B               E 
’s ochtends vroeg op met de koeien op, want de koeien, die loeien  BOE 
E                                A    B                        E 
De boer die melkt de koe,hij weet hoe dat moet 
E                                     A                          
Hij trekt aan de uiers en melkt de koe,  
B                                                                   E 
Daarna gaat de melk via via via via naar de winkel toe 
A                     B           C#                                   B 
Op de boerderij, daar leggen alle kippen een ei 
A                                    B                        A                    B            E 
Daar lopen alle dieren in de wei en de koe die loeit BOE  BOE 
 
E                                  A                               B                                 E 
Op de tractor met een stuur in z’n hand, zo rijdt hij op de akker en ploegt het land 
E                                              A                                
De zaadjes, de bollen worden in de grond geplant,  
     B                                       E 
Totdat de groente groeit op t hele land 
E                                A                           B                                E 
Op de boerderij daar woont een boerin, zij is de baas van het hele gezin 
E                                         A                          B                    E 
Zij zorgt voor de dieren en geeft ze voer, Boerin zijn is een hele toer 
E                                              A 
Eerst de koeien BOE, Dan de paarden hhhhhiiiiiiiiiiiii 
            B                                                           E 
Dan de kippen  toktoktoktoktoktoktok, Dan de varkens gohgohgohgohgohgoh 
A                          B                     E 
Hé wie komt daar aan, dat is de haan  kukelekuuuuu 
A                     B           C#                                   B 
Op de boerderij, daar leggen alle kippen een ei 
A                                    B                        A                    B            E 
Daar lopen alle dieren in de wei en de koe die loeit BOE  BOE 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
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Het boerendoelied 
 
Introloopje (Op de e en de g snaar) bg#a#gaf#g#ee 
E/GA/E/GA/  
E                                                   G         A 
We werken werken werken op de boerderij 
E                                         G               A 
Pak je overall, je klompen, ga naar de wei. 
E                                                       G               A 
We melken melken melken melken melken de koe 
E                                         G               A 
Trek maar aan de uiers en doe wat ik doe 
        E                            A  
Doe boe boe boe op de boerderij 
D                                                      E  
Stamp maar met je klompen doe je handen in je zij 
E                                  A  
Draai draai draai draai in het rond 
D                               B                            - 
Spring in de lucht en wiebel met je kont 
 
E/GA/E/GA/  
E                                 G            A 
Met de vork vork vork gaan we hooien 
E                                       G               A 
We gaan alle hooi op een grote berg gooien. 
E                                           G         A 
We rijden rijden rijden rijden op het land 
      E                                           G         A 
We zitten op de tractor ga maar aan de kant 
        E                            A  
Doe boe boe boe op de boerderij 
D                                                      E  
Stamp maar met je klompen doe je handen in je zij 
E                                  A  
Draai draai draai draai in het rond 
D                               B                             - 
Spring in de lucht en wiebel met je kont 
 
E/GA/E/GA/  
E                                                   G              A 
We zaaien zaaien zaaien zaaien zaaien de zaadjes  
E                               G                     A 
Voor de groenten de planten en de blaadjes 
E                                               G                   A 
De bloemkolen, de wortels, de bietjes en de prei 
E                                          G         A 
Die gaan we oogsten op de boerderij. 
        E                            A  
Doe boe boe boe op de boerderij 



9 

 

D                                                      E  
Stamp maar met je klompen doe je handen in je zij 
E                                  A  
Draai draai draai draai in het rond 
D                               B                             - 
Spring in de lucht en wiebel met je kont 
        E                            A  
Doe boe boe boe op de boerderij 
D                                                      E  
Stamp maar met je klompen doe je handen in je zij 
E                                  A  
Draai draai draai draai in het rond 
D                               B                            - 
Spring in de lucht en wiebel met je kont 
 
Eindloopje (Op de e en de g snaar)  
bg# a#g af# g#ee g#e af# a#g bg# g# (2X) 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
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Egeltjes hebben stekeltjes 
 
Em/Em/Em/Em/ 
Em                             G                 D     Am  
Een kat die heeft een vacht die is heel zacht 
Em                          G       D         Am  
Die kun je lief gaan aaien aai aai aai 
Em                     G                    D                        Am  
Egeltjes hebben stekeltjes, die kun je niet gaan aaien 
Em                   G                        Am D    G 
Doe je dat dan toch dan doet ie prik prik prik  AUW 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
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Dolfijntje  
 
C/C/C/C/ 
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  
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
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Springen als een dolfijn – Dirk Scheele  
 
D/GA/D/GA/D/GA/Bm/Bm/ 
D                                                               G          A  
We gaan springen springen springen als een dolfijn 
D                                               G      A  
Springen springen springen ja dat is fijn 
D                                                  G            A  
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                                                               G          A  
We gaan springen springen springen als een dolfijn 
D                                               G      A  
Springen springen springen ja dat is fijn 
D                                                  G            A  
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/ 
E                                                               A          B  
We gaan springen springen springen als een dolfijn 
E                                               A       B  
Springen springen springen ja dat is fijn 
E                                                   A            B  
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# 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
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Knappe kunstjes in het circus 
 
Loopje dubbelsnarig Positie XII  b - a g b b g f  g - f d f  f d  c  
                                                    g - f d g g d c  d - c a c c a g 
D  
Wie komt er kicken met knappe kunstjes in het circus. 
Wie komt er kicken met knappe kunstjes in het circus. 
C                                   G                        D 
We gaan rollen, dollen, hollen, tollen en lollen  
 
A 
Ik sta op een been en ik ga ergens heen 
G                                                                                     A 
Ik ben een danser op het koord, heel erg knap en ongehoord. 
 
D  
Wie komt er kicken met knappe kunstjes in het circus. 
Wie komt er kicken met knappe kunstjes in het circus. 
C                                   G                        D 
We gaan rollen, dollen, hollen, tollen en lollen  
 
A 
Ik gooi de ballen in de lucht heel erg hoog en weer terug 
G                                       A 
Ik fiets op maar een wiel, erg snel en heel stabiel  
G                       A                  G                 A 
Daar komen de olifanten die lopen in het rond  
G                                            A 
Daar komen de paarden die draaien met hun kont  
D  
Wie komt er kicken met knappe kunstjes in het circus. 
Wie komt er kicken met knappe kunstjes in het circus. 
C                                   G                        D 
We gaan rollen, dollen, hollen, tollen en lollen  
D 
Dirk welk kunstje ken jij eigenlijk let maar eens op  
C/G/D-/-/C/G/DA/CG/BbF/D/D/D- 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Klieder kledder klodder  
 
Dm/Gm/Dm/Gm/ 
Dm                                                Gm 
Ik ga een mooie tekening maken met m’n potlood op ’t papier 
Dm                                                Gm 
Ik ga een mooie tekening maken en ik heb heel veel plezier 
F             C                    G           F                C                   G 
Wat voor kleur zal ik gebruiken, groen is de kleur van het gras 
F                 C                  G       F              C                    G 
Blauw is de kleur van de lucht, rood is de kleur van het dak van het huis 
 
Dm/Gm/Dm/Gm/ 
Dm                                                Gm 
Ik ga een mooie tekening maken met m’n potlood op ’t papier 
Dm                                                Gm 
Ik ga een mooie tekening maken en ik heb heel veel plezier 
F             C                    G           F                 C                  G 
Wat voor kleur zal ik gebruiken, oranje is de kleur van de zon 
F              C                   G                 F               C                   G 
Geel is de kleur van de bloemen en bruin is de kleur van de deur van het huis 
 
Dm/Gm/Dm/Gm/ 
Dm                                                Gm 
Ik ga een mooie tekening maken met m’n potlood op ’t papier 
Dm                                                Gm 
Ik ga een mooie tekening maken en ik heb heel veel plezier 
F             C                    G                 F                       C      G 
Wat voor kleur zal ik gebruiken, alle kleuren van de regenboog 
F                      C              G              F C   G 
Die staat in de lucht heel hoog, een regenboog 
 
Maar het allerallerleukste vind ik 
C                                                                                G                            C 
Klieder kledder klodder de verf lijkt wel modder, we kliederen op het papier 
C                                                                               G                          C 
Klieder kledder klodder de verf lijkt wel modder, we kliederen daar en hier 
Dm                            C                 Dm                        C  
We verven met onze vingers, we verven strepen en slingers  
Dm                       C                    F                                G 
Alles zit onder de verf, maar dat vind ik helemaal niet erg. 
 
4,3,2,1 
C                                                                               G                            C 
Klieder kledder klodder de verf lijkt wel modder, we kliederen op het papier 
C                                                                               G                           C 
Klieder kledder klodder de verf lijkt wel modder, we kliederen daar en hier 
Dm                            C                 Dm                        C 
We verven met onze vingers, we verven strepen en slingers  
Dm                       C                    F                                G 
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Alles zit onder de verf, maar dat vind ik helemaal niet erg. 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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De waterprinses 
 
Dm                       Gm                      C                                   Dm 
Ik ben een mooie waterprinses, prinses van de golven, prinses van de zee 
Dm                       Gm                      C                                 Dm 
Ik ben een mooie waterprinses, prinses van de vissen en zing je met me mee 
Dm      Gm        C               Dm Dm      Gm        C               Dm 
Lalalalalalalalalalalalalalalalala Lalalalalalalalalalalalalalalalala 
 
Dm             Gm        C                                                    Dm 
Zwanen en eendjes kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek 
Dm               Gm     C                                            Dm 
Dolfijnen en visjes, blub blub blub blub blub blub blub  
 
Dm                       Gm                      C                                   Dm 
Ik ben een mooie waterprinses, prinses van de golven, prinses van de zee 
Dm                       Gm                      C                                 Dm 
Ik ben een mooie waterprinses, prinses van de vissen en zing je met me mee 
Dm      Gm        C               Dm  Dm      Gm        C               Dm 
Lalalalalalalalalalalalalalalalala Lalalalalalalalalalalalalalalalala 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Van de bergen naar de zee 
 
DmAm/DmAm/DmAm/DmAm/  
mAm/ (herhalen) 
Het water stroomt van de bergen naar de zee 
Stap maar in de boot en vaar met me mee 
Stap maar in een roeiboot roeiboot 
Roei maar met de riemen in een roeiboot roeiboot 
F                                       G 
Haal ze heen en weer en doe dat nog een keer 
 
DmAm/ (herhalen) 
Stap maar in in een zeilboot  zeilboot 
Trek maar aan de zeilen in een zeilboot  zeilboot 
     F                                              G 
De wind die blaast ons voort van Zuid naar Noord 
 
DmAm/ (herhalen) 
Het water stroomt van de bergen naar de zee 
Stap maar in de boot en vaar met me mee 
Stap maar in in een vrachtboot  vrachtboot 
De motor duwt ons voort in een vrachtboot  vrachtboot 
      F                                        G 
We brengen grote staven van haven naar haven 
Stap maar in in een speedboot speedboot 
We racen over het water in een speedboot  speedboot 
F                                 G 
Ik kan goed sturen en over het water turen 
Bb                                                A  
Oh daar komt een waterval, het water valt daar in een dal 
       Ab                                               G                             C 
Het gaat steeds sneller stromen, we moeten zien weg te komen 
OMKEREN 
 
DmAm/ (herhalen) 
Het water stroomt van de bergen naar de zee 
Stap maar in de boot en vaar met me mee 
La lalalala het water klotst, La lalalala het water botst 
La lalalala La lalalala, La lalalala La lalalalala 
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Lekker weertje 
 
G/ 
G                      D         C                   G  
’t is zomer, ’t is zomer, lekker lekker weertje 
’t is zomer, ’t is zomer, lekker lekker weertje 
C                   D         C                     D  
Het zonnetje schijnt, wij gaan ijsjes eten 
C                   D                      Em           D 
Oh wat is het heet, dat wordt puffen en zweten 
 
G                      D         C                   G  
’t is zomer, ’t is zomer, lekker lekker weertje 
’t is zomer, ’t is zomer, lekker lekker weertje 
C                   D         C                       D  
Het zonnetje schijnt, wij gaan buiten spelen 
C                D                  Em                D 
Met al mijn vriendjes zal ik me niet vervelen 
 
G                      D         C                   G  
’t is zomer, ’t is zomer, lekker lekker weertje 
’t is zomer, ’t is zomer, lekker lekker weertje 
GD/CG/ 4X gitaarsolo 
G 
Pak je zwembroek of je badpak en je handdoek, want we gaan  
G                          D                    C        D 
Allemaal naar het zwembad toe oehoehoehoe  
allemaal naar het zwembad toe oehoehoehoe 
G                      D               C                             D 
Het water is zo lekker nat, spetter de spetterdespetterdespat 
Het water is zo lekker nat, spetter de spetterdespetterdespat 
G                          D                    C        D 
Allemaal naar het zwembad toe oehoehoehoe  
allemaal naar het zwembad toe oehoehoehoe 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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De bakker 
 
G                               Gf#           Em                                 D  
Wie staat er altijd als eerste op, Wie drukt er snel op de wekkerstopknop.  
G                              Gf#                    Em                                             D  
Wie is het eerste z’n bed uit voor het maken van een broodje en een rol beschuit.  
C        D      G  
Ja dat is de bakker  
G*  
Ik ben de bakker, ik ben altijd als eerste wakker 
Dan ga ik mijn spulletjes pakken en lekkere broodjes bakken 
 
G                  Gf#        Em                       D  
Een uurtje geleden is hij begonnen met kneden 
G                                                  Gf#                        Em                   D  
Hij kneedt het deeg gemaakt van gist en meel en er is nog heel erg veel.  
              C   D                                                 G  
Hij moet kkkkneden want hij is nog lang niet klaar 
G*  
Ik ben de bakker, ik ben altijd als eerste wakker 
Van mij krijg je op tijd een lekker vers ontbijt 
 
G                           Gf#           Em                      D  
De bakker is in z’n schik, het deeg gaat in een bakblik 
G                       Gf#    Em                   D  
En daarna in de oven, het is niet te geloven 
                C    D                               G  
Nog even bbbbakken en dan is het klaar 
G*  
Ik ben de bakker, ik ben altijd als eerste wakker 
Ik bak hele lekkere broodjes met rozijnen en met nootjes 
 
A* 
Broodjes, bolletjes, croissantjes, krentenbollen, 
maar het allerallerallerlekkerste vind ik 
G      Gf#              Em                        D  
Feesttaartjes met vruchten en chocolaatjes 
G                                            Gf#                     Em                  D 
Met snoep maak ik er een gezichtje op en het mondje is een veter van drop 
          C        D                                          G* 
En de ssssssslagroom is het haar op z’n kop 
 
G* kan gespeeld worden door het G akkoord maar kan ook vervangen worden door 
het volgende gitaarloopje op de E en de A snaar 
(egg#aa gg#acagg#a egg#aa gg#adc aga) 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Poppenkastpop 
 
Gitaarloopje ga#cdfgfdc 
Popopopopopopopopopopopopopopopopoppoppenkastpop  
Gm                                               F          Bb            Gm 
Poppenkastpop Poppenkastpop Doe je hand maar in z’n kop  
Gm                                                                                  F                    Bb      Gm 
Beweeg  ‘m  met je hand Beweeg  ‘m  met je hand  en  schuif het gordijntje aan de 
kant. 
Gm                                    Em 
Hou ‘m heel goed vast en speel  ermee in de poppenkast  
Bb                     C 
Praat ermee en schudt  ja of nee. 
Em    Am   C                    Gm 
Hallo hallo welkom bij de poppenkastshow 
Em    Am   C                    Gm 
Hallo hallo welkom bij de poppenkastshow 
ga#cdfgfdc 
Popopopopopopopopopopopopopopopopoppoppenkastpop  
 
Gm                                               F        Bb      Gm 
Dans als een poppenkastpop en zwaai met je handjes,  
Gm                                               F     Bb      Gm 
Dans als een poppenkastpop en lach met je tandjes 
Gm                                               Em 
Dans als een poppenkastpop en wiebel met je nek  
Bb                                                C 
Dans als een poppenkastpop en dans lekker gek  
Em    Am   C                    Gm 
Hallo hallo welkom bij de poppenkastshow 
Em    Am   C                    Gm 
Hallo hallo welkom bij de poppenkastshow 
ga#cdfgfdc 
Popopopopopopopopopopopopopopopopoppoppenkastpop  
 
Gm 
De Poppenkastpoppen die zijn niet meer te stoppen 
A 
Zij zijn aan het bewegen, je houdt ze niet meer tegen 
Bb                                               C        D 
Poppenkastpop Poppenkastpop ik zeg stop. 
dcag#fgfdc 
 
Em    Am   C                    Gm 
Hallo hallo welkom bij de poppenkastshow 
Em    Am   C                    Gm 
Hallo hallo welkom bij de poppenkastshow 
Em    Am   C                    Gm 
Hallo hallo welkom bij de poppenkastshow 
Em    Am   C                    Gm 
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Hallo hallo welkom bij de poppenkastshow 
ga#cdfgfdc  
Popopopopopopopopopopopopopopopopoppoppenkastpop  
Cd fga#c a#gf 
Popopopop opopopopopopopopopopopopoppoppenkastpop  
fga#c           gacd           gfdg 
Popopopop Popopopop poppenkastpop 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Het Sprookjesbos  
 
Cmaj/Fmaj7/Cmaj7/Fmaj7/ 
Cmaj7                                              Fmaj7  
In het sprookjesbos daar staat een huisje  
                      Cmaj7                                              Fmaj7  
Gemaakt van koekjes, snoep, drop en gekleurde muisjes 
          Gmaj7 
Als er iemand van het huisje gaat snoepen  

 Fmaj7 
Begint een heel oud vrouwtje te roepen, ze zegt  
Cmaj7                                   Fmaj7                       Gmaj7 
Knibbel knabbel knuisje wie knabbelt er aan mijn huisje 
       Am          F             Am                                  F     G      
In ’t sprookjesbos daar dansen alle elfjes op het mos en de grote  
                     Dm                                 F                                   G 
tovenaar die tovert een tovertaart en roert met z’n lepel in de ketel. 
 
Cmaj7                                                 Fmaj7  
In het sprookjesbos daar woont Roodkapje 
                 Cmaj7                                                           Fmaj7  
Ze ging bij oma op bezoek met een flesje wijn en een hele lekkere koek                    
      Gmaj7             Fmaj7 
De boze wolf had zich verkleed als oma, dat wist Roodkapje niet 
           Cmaj7                               Fmaj7  
Ze zei oma wat heb je een grote oren, dan kan ik je beter horen 
Cmaj7                                Fmaj7  
Oma wat heb je een grote ogen, dan kan ik je beter zien 
Cmaj7                                Fmaj7                      Gmaj7 
Oma wat heb je een grote mond, dan kan ik je beter opeten 
       Am          F             Am                                  F     G      
In ’t sprookjesbos daar dansen alle elfjes op het mos en de grote tovenaar  
      Dm                                F                                    G 
die tovert een tovertaart en roert met z’n lepel in de ketel. 
 
Cmaj7                                                      Fmaj7  
In het sprookjesbos daar woont Sneeuwwitje 
                  Cmaj7                                                           Fmaj7  
Ik nam een hap van de appel met m’n stralend witte gebitje 
Gmaj7                         Fmaj7 
Met m’n zwarte haren sliep ik vele jaren 
                  Cmaj7                                       Fmaj7  
Met m’n gezicht zo wit als sneeuw en m’n lippen zo rood als bloed 
Cmaj7                                     Fmaj7  
Vraag ik me af waar blijft m’n prins 
Cmaj7                                     Fmaj7    Gmaj7 
Vraag ik me af waar blijft m’n prins 
       Am          F             Am                                  F     G      
In ’t sprookjesbos daar dansen alle elfjes op het mos en de grote tovenaar  
      Dm                                F                                    G 
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die tovert een tovertaart en roert met z’n lepel in de ketel. 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Rijdend in een treintje      
 
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             AE          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 
Ik ben de conducteur en ik o-pen de deur 
Uitstappen en instappen, snel, snel, snel 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Op de Kinderboerderij    
 
      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 Gf#      A         G G/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        G/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       G/f#     A 
kwek kwek kwek kwek, kwek kwek kwek kwek  op de kinderboerderij 
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SNEEUW  
 
Gitaarhals: 2e positie 
Ebeb ebeb ebd#b ebd#b ebc#b ebc#b eac#a eac#a (herhalen) = E  B  C#m A 
 
E  B  C#m A 
Ik zit hier voor de ruiten en ik kijk naar buiten 
Allemaal witte vlokjes, wel duizend witte sneeuwklokjes 
Ja het is sneeeeeeeeeuw en alles krijgt een klein wit jasje aan 
Sneeeeeeeeeuw en die boom daar die lijkt wel een grote witte zwaan 
Sneeeeeeeeeuw kom op laten we naar buiten gaan 
Sneeeeeeeeeuw  oooooh 
D*                        C                    D*                        C 
De vlokjes vallen met z’n allen, de vlokjes vallen maar je hoort ze niet eens vallen 
D*                                             C                                                 D/B                       
De vlokjes vallen op je hoofd, maar ’t doet helemaal geen pijn en alles wordt  
                E 
helemaal wit 
 
E  B  C#m A 
En ik vang de vlokjes in m’n handen, waar ze zachtjes in landen 
Het worden er steeds meer en ik lijk wel op zo’n grote dikke witte ijsbeer 
Ja het is sneeeeeeeeeuw ik gooi een sneeuwbal naar jou, pats raak hahaha 
Sneeeeeeeeeuw pas maar op want dan gooi ik er ook één naar jou hoor 
Sneeeeeeeeeuw en als ik aan de tak trek dan valt alle sneeuw van de boom op je 
hoofd 
Sneeeeeeeeeuw brrrr koud  
Sneeeeeeeeeuw zeg zou de ijsbeer nog komen ? 
Sneeeeeeeeeuw nee joh gekkie die woont toch op de noordpool 
 
D* (open C akkoord in 2e positie)                          
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Meer informatie via www.dirkscheele.nl 
Veel  plezier met het zingen en spelen van de liedjes 
Groetjes Dirk Scheele 


