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Kiekeboe 
 
D                                Em         A     D 
Hé hallo ik ben er zo, maar nu even niet 
D                                 Em    A         D 
Ik heb me verstopt zodat je mij niet ziet 
Em                              A           D        A                            D 
 Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven Ik  wacht nog heel even 
         A                   D          A                        D 
Dan kom ik naar je toe en roep ik heel hard          kiekeboe 
 
Ik ga me nog een keer verstoppen 
D                                Em         A     D 
Hé hallo ik ben er zo, maar nu even niet 
D                                 Em    A         D 
Ik heb me verstopt zodat je mij niet ziet 
Em                              A           D        A                            D 
 Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven Ik  wacht nog heel even 
        A                    D          A                        D 
Dan kom ik naar je toe en roep ik heel hard          kiekeboe 
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De pantoffelpolonaise  
 
G/F/G/F-/G/F/G/F/G/F/G/F/  
G                                       F      Bb                   C 
’s ochtends kom ik uit m’n bed, dan begint de pret 
       G                               F                    Bb                              C 
dan trek ik eerst mijn pantoffels aan en zet ik een swingend cdtje aan 
      G                                    F                G                F 
We dansen de pantoffelpolonaise yeah yeah yeah yeah 
      G                             F              G        F 
We dansen de pantoffelpolka Hoera hoera 
        G              F          G             F 
Yeeejejeje Hoera Yeeejejeje Hoera 
 
G                                   F                       Bb                      C 
‘S avonds trek ik m’n pyama aan, maar voor het slapen gaan 
        G                                   F                        Bb                         C  - 
Dan dansen we op onze pantoffels met onze handen geven we roffels 
      G                                    F                G                F 
We dansen de pantoffelpolonaise yeah yeah yeah yeah 
      G                             F              G        F 
We dansen de pantoffelpolka Hoera hoera 
        G              F          G             F 
Yeeejejeje Hoera Yeeejejeje Hoera 
 
       G                                  F                        Bb                              C 
Een stapje naar voren een stapje opzij, een stapje naar achter en nog eentje opzij 
Een stapje naar voren een stapje opzij, een stapje naar achter en nog eentje opzij 
      Bb                                              C  
We springen als een kikker en een kangoeroe  
      Dm                                   F                                 - 
we rennen in het rond en we worden nog niet moe, worden nog niet moe 
      G                                    F                G                F 
We dansen de pantoffelpolonaise yeah yeah yeah yeah 
      G                             F              G        F 
We dansen de pantoffelpolka Hoera hoera 
        G              F          G             F 
Yeeejejeje Hoera Yeeejejeje Hoera 
 
© 2011 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
Het insmeerlied  
 
Dm/Am/G/G/Dm/Am/G/G/ 
Dm                                            Am 
De wolken zijn verdwenen, de zon brandt op m´n benen 
      G                                   A 
De zon is heel erg heet en overal voel ik zweet  
Dm                                      Am 
Papa pakt de zonnebrand, mama zegt kijk uit dat je niet verbrand 
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        G                                            A 
Van ’s ochtends 9 tot ’s avonds 6, draaien ze de dop van de fles 
Dm                                        G                             C                     Dm 
Ik smeer en ik smeer en ik smeer en ik smeer en dat doe ik nog een keer 
Dm                                        G                                          C     A - 
Ik smeer en ik smeer en ik smeer en ik smeer tot ik eruitzie …… als een witte  
Dm/Am/G/G/Dm/Am/G/G/ 
ijsbeer 
 
   Dm                                             Am 
Ik doe het spul in m’n handen, zodat ik niet zal verbranden 
   G                                          A 
Ik kan alleen niet bij m’n rug. Papa doe jij het, maar wel een beetje vlug 
      Dm                                   Am 
De fles die is al bijna leeg, ik wou dat ik er wat uitkreeg 
G                                                                          A                  Bbdim 
Ik knijp ik knijp hé daar is nog een beetje en de fles laat dan ………….een heel klein  
Dm            * ddccaagg     
scheetje 
 
Dm                                        G                             C                     Dm 
Ik smeer en ik smeer en ik smeer en ik smeer en dat doe ik nog een keer 
Dm                                        G                                          C     A - 
Ik smeer en ik smeer en ik smeer en ik smeer tot ik eruitzie …… als een witte  
Dm/Am/G/G/Dm/Am/G/G/ 
ijsbeer 
 
Dm                                                       Am  
Als we naar het strand toe gaan, dan trek ik snel een shirtje aan  
    G                                               A 
Ik zet een petje op m’n bol en ga schuilen onder een parasol 
         Dm                               Am 
In de schaduw maar weet je wat ik dan nog wil  
          Dm                       Am 
In de schaduw een ijsje en een zonnebril  
               Dm  -    G                          Dm      * ddccaagg     
En even later…….een plons in het water  
 
Dm                                        G                             C                     Dm 
Ik smeer en ik smeer en ik smeer en ik smeer en dat doe ik nog een keer 
Dm                                        G                                          C     A - 
Ik smeer en ik smeer en ik smeer en ik smeer tot ik eruitzie …… als een witte  
Dm 
ijsbeer 
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De pannenkoekenparty  
 
     A                                           D 
Je pakt een beetje meel, niet te weinig en niet te veel 
A                                D 
Dan pak je een ei en gooit de melk erbij  
F#m                                 Bm 
Nog een beetje zout dan gaat het niet meer fout 
     F#m                                  D                                                  E 
Je doet het in een kom en je roert en klutst en mixt het om en om om en om 
 
Want we gaan 
A                                    G                                             Em                  D 
Pannenkoeken bakken, pannenbakken koeken op de pannenkoekenparty 
Pannenkoeken bakken, pannenbakken koeken op de pannenkoekenparty 
A                            D 
Met een grote lach gooi ik het beslag 
A                           D 
Midden in de pan, kijk ’s hoe goed ik dat kan 
    F#m                   Bm                     F#m                 D                 E             
Ik hou de pan een beetje schuin en bak de pannenkoek lekker bruin lekker bruin 
 
Want we gaan 
A                                    G                                             Em                  D 
Pannenkoeken bakken, pannenbakken koeken op de pannenkoekenparty 
Pannenkoeken bakken, pannenbakken koeken op de pannenkoekenparty 
A/G/D/A/A/G/D/A/ 
Hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe 
A                                           G 
Is de laatste bijna klaar Dan doe ik een beetje raar 
   D                                       A 
Ik gooi hem omhoog in een hele grote boog 
        A                                        G 
Dan vang ik hem weer op maar oo wat een strop 
               D                        F       F -             E          
Want de pannenkoek die valt ……..op m’n kop 
 
Nu gaan we 
A                                G                                      Em                  D 
Pannenkoeken eten, pannehete koeken op de pannenkoekenparty met stroop 
Pannenkoeken eten, pannehete koeken op de pannenkoekenparty met appel  
Pannenkoeken eten, pannehete koeken op de pannenkoekenparty of met kaas 
Pannenkoeken eten, pannehete koeken op de pannenkoekenparty  
D 
Ja met suiker of met ui of champignons, gehakt, paprika, tomaat, vis hoho 
Smikkelsmikkelsmikkelsmikkelsmikkelsmikkelsmikkelsmikkel op………en dan wil ik 
er nog één  
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Ik ben een trappenloper  
 
E                                                     F#m B         E 
Ik ben nu boven, Jij bent beneden en ik zie jou daar (stem Dirk) 
E                                                        F#m       B         E 
Ik ben beneden en jij bent boven we zwaaien naar elkaar (stem Joes) 
         F#m            C#m                   F#m                    B             E                      
Naar boven ga ik met de trap, die loop ik stap voor stap voor stap 
B                    C#m      B                       E       E//////////////////E (*chromatisch omhoog) 
ik ga  naar benee, dat doe ik tree voor tree 
                  B                                      E           B                        E 
Ik ben een trappetrappetrappetrappeloper, Ik loop hem op en af 
                  B                                      E         F#m           B       E 
Ik ben een trappetrappetrappetrappeloper,  Straks ben ik bekaf poeh 
 
E                                                     F#m B         E 
Ik ben beneden, Jij bent nu boven en ik zie jou daar  
E                                                          F#m       B         E 
Ik ben nu boven, jij bent beneden, we zwaaien naar elkaar  
         F#m            C#m                  F#m    B             E                      
Naar boven ga ik met de trap, die loop ik stap voor stap  
B                   C#m      B                       E       E//////////////////E (*chromatisch omhoog) 
Ik ga naar benee, dat doe ik tree voor tree 
                  B                                      E           B                        E 
Ik ben een trappetrappetrappetrappeloper, Ik loop hem op en af 
                  B                                      E         F#m           B       E 
Ik ben een trappetrappetrappetrappeloper,  Straks ben ik bekaf poeh 
 
E/E/F#mB/E/ 2X instrumentaal 
 
E                                                     F#m   B         E 
Ik ben nu hier en jij bent daar Nee ik ben hier en jij bent daar 
E                                            F#m                  B        E 
Is dat waar ja dat is waar dat vind ik wel een beetje raar 
                  B                                      E            B                       E 
Ik ben een trappetrappetrappetrappeloper, Ik loop hem op en af 
                  B                                      E         F#m           B       E 
Ik ben een trappetrappetrappetrappeloper,  Straks ben ik bekaf  
                  B                                      E            B                       E 
Ik ben een trappetrappetrappetrappeloper, Ik loop hem op en af 
                  B                                      E         F#m           B       E 
Ik ben een trappetrappetrappetrappeloper,  Straks ben ik bekaf poeh 
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Ja nee 
 
D 
Ik zeg ja ik zeg nee, Ja nee ja nee 
         G                       F       G        D 
En ik wil wat ik wil en dat is wat ik wil 
D 
Ik zeg welles, ik zeg nietes, welles nietes welles  nietes 
         G                       F       G        D 
En ik wil wat ik wil en dat is wat ik wil 
D 
Ik doe het zelf ik doe het zelf ik doe het zelf ik doe het zelf 
         G                       F       G        D 
En ik wil wat ik wil en dat is wat ik wil 
D 
Ik ben ervoor ik ben ertegen voor tegen voor tegen 
         G                       F       G        D 
En ik wil wat ik wil en dat is wat ik wil 
G                                        A                  
Okay jij je zin nee jij je zin Nee wat jij wil nee wat jij wil 
          C                     D 
Ik zeg ja ik zeg nee, Ja nee ja nee  
Ja nee ja nee welles nietes 
           G                                   F       G         D 
En we willen wat we willen en dat is wat we willen. 
En we willen wat we willen en dat is wat we willen. 
En we willen wat we willen en dat is wat we willen. 
Ja nee ja nee…..ja 
 
© 2011 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
Een groene plant 
 
Dm/Am/Dm/Am/ 
      Dm                           C             Dm                           C 
We hebben een groene plant, die staat in een pot met zand 
Dm                              C       Dm                 C 
Maar er is iets aan de hand met die mooie plant. 
    Dm     Am  Dm        Am 
Lalala lala      lalala lala 
Dm                             C        Dm                          C 
Laatst gaf ik hem wat water maar ik heb alles gemorst  
Dm                   C             Dm           C 
en nu heeft die plant een vreselijke dorst 
    Dm     Am  Dm        Am 
Lalala lala      lalala lala 
        Dm                     C    Dm                C 
Dus doe ik een halve liter in m’n kleine gieter  
     Dm                         C         Dm                         C 
en giet ik hem vol met water, giet ik hem vol met water  
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    Dm    Am  Dm       Am   Dm        Am  Dm       Am          Dm 
Lalala lala     lalala lala      Lalala lala     lalala lala    lalalalalala 
 
© 2011 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
Douchen 
 
               C             Em         G            C 
Wij gaan douchen douchen douchen douchen 
 
C                                           G 
Wij gaan lekker douchen en worden lekker nat 
Am                                           G 
Laat het water sproeien In het hele grote bad 
 
               C             Em         G            C 
Wij gaan douchen douchen douchen douchen 
 
C                                        G 
Natte voeten, natte benen en een natte buik 
Am                                  G 
Natte armen, natte neus en een natte pruik 
F                     G 
Ik ben nat van top tot teen 
       F                                                        G 
Dus geef me snel een handdoek anders kan ik nergens heen 
                      C             Em         G             C 
Wij gaan ons afdrogen afdrogen afdrogen afdrogen 
 
© 2011 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
Waterballet 
 
D                                 G                   A5                 G 
We hebben een grote tuinslang en die is rond en lang 
    D                    G                   Em                D 
Ik heb het water aangezet en dan begint de waterplonspret  
het waterballet waterplonspret waterballet 
                   D                       C                  D                        C 
Wij hebben Waterplonspret  Waterballet  Waterplonspret  Waterballet 
 
D                         G                   A5              G 
We dansen in de sproeier, het is een waterknoeier 
    D                                      G                     Em             D 
Ik dans als een geest uit de fles of als een echte balletdanseres 
danseres danseres 
                   D                       C                  D                        C 
Wij hebben Waterplonspret  Waterballet  Waterplonspret  Waterballet 
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D                               G                   A5                   G 
We spetteren in ons zwembad en  worden lekker nat 
      D                     G          Em                  D 
We plonsen in het bad en vallen op onze gat PLONS 
D                       C                  D                        C 
Waterplonspret  Waterballet  Waterplonspret  Waterballet 
 
G/D/G/D/ 
G                            D                 G                      D 
Het bad zit vol met eendjes, we spelen met z’n tweetjes 
G                         D                           G                          D             G 
Het leukste is de plantenspuit, daar komt een straaltje water uit oehoe 
                   D                       C                  D                        C 
Wij hebben Waterplonspret  Waterballet  Waterplonspret  Waterballet 
D 
Waterplonspret  Pas op voor de opblaaskrokodil  
C 
Waterballet  straks bijt hij in je bil 
D 
Waterplonspret  ik heb een waterpistool 
C 
Waterballet raak goal 
CDCDC/D - / 4X 
PLONS PLONS PLONS PLONS  
 
© 2011 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
Spelletjes spelen  
 
G 
       Am                       Em         
We hebben een grote spelletjesmand  
      Dm                                         G 
we pakken hem op en  schuiven alles aan de kant 
Am     Em               Dm                    G  
3X3 is negen welk spelletje kom jij tegen 
CAm/FG/CAm/FG/  
Spelletjes spelen spelletjes doen Wat gaan we spelen wat gaan we doen 
      F       G           CAm/FG/CAm/FG/  
En ik verzin dit begin yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah oehoe 
 
C                                              Am    
Ik vind een grote dobbelsteen die pak ik op en gooi ik ergens heen 
F                                   G 
Ik pak een grote puzzle oo wat een gepuzzle  
CAm/FG/CAm/FG/  
Spelletjes spelen spelletjes doen. Wat gaan we spelen wat gaan we doen 
F       G             CAm/FG/CAm/FG/  
ik verzin dit begin yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah oehoe 
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C                                                        Am    
We gaan een tentje maken van een deken en een laken 
F                                                            G 
Kom we gaan naar binnen dan kan het spelen beginnen 
CAm/FG/CAm/FG/  
 
Spelletjes spelen spelletjes doen Wat gaan we spelen wat gaan we doen 
F       G             CAm/FG/CAm/FG/  
ik verzin dit begin yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah oehoe 
  
      Am                             Em              Dm                         G  
We pakken een doos met kaartjes en zoeken 2 dezelfde bij elkaar 
      Am                        Em                      Dm            G                                      A 
En hebben we ze allemaal dan zijn we klaar.klaar klaar en nog een keer en nog een 
keer 
DBm/GA/DBm/GA/ 
Spelletjes spelen spelletjes doen Wat gaan we spelen wat gaan we doen 
G       A           DBm/GA/DBm/GA/ 
ik verzin dit begin yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah oehoe 
DBm/GA/ DBm/GA/  
 
DD G                    A      DDD  G                     A   DDDDG                       A 
12 doe je met me mee, 123 ik zie wat jij niet ziet 1234 Kom eens even hier 
       G                                 A        G               A 
Dan heb ik een heel mooi hoedje voor op je toetje en dan zingen we  
D                               A                D                  D                              A                   D 
Eén, twee, drie, vier hoedje van, hoedje van, één, twee, drie, vier hoedje van papier  
D                               A                D                  D                              A                   D 
Eén, twee, drie, vier hoedje van, hoedje van, één, twee, drie, vier hoedje van papier  
 
© 2011 tekst en muziek Dirk Scheele 
  
Vuilniswagen 
 
(*gitaarloopje) eggaccedcdedcaggg  eggaccedcdedaggg 
 
G                                    F                            G 
Auto’s maak ruim baan, want daar komt de vuilniswagen aan 
G                                                   F                       G 
Het vuilnis staat er al dagen, dus willen we je wat vragen 
 
C                                                       Bb         Dm   G 
Vuilniswagen mag ik je wat vragen, Neem je onze vuilnis mee 
C                                                       Bb        Dm      G 
Vuilniswagen mag ik je wat vragen, Daarna zijn we heel tevree 
F                          G                 C 
Vuilnisman, denk jij dat je dat kan 
 
(*gitaarloopje) eggaccedcdedcaggg  eggaccedcdedaggg 
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G                                      F                             G 
‘t ruikt al een beetje vies, heel veel luiers met poep en pies 
G                                                    F                            G 
De groene bak zit vol schillen, die bak is niet meer te tillen 
 
C                                                       Bb         Dm   G 
Vuilniswagen mag ik je wat vragen, Neem je onze vuilnis mee 
C                                                       Bb        Dm      G 
Vuilniswagen mag ik je wat vragen, Daarna zijn we heel tevree 
F                          G                 C 
Vuilnisman, denk jij dat je dat kan 
C 
Ja hoor  dat kan ik wel, bedankt vuilnisman, graag gedaan en tot de volgende keer 
Dag vuilnisman 
 
(*gitaarloopje) eggaccedcdedaggg gabc 
 
© 2011 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
Handen wassen  
 
 * gitaarloopje eedccdedc ggfeefgfe 
C                                                         G 
We zijn in de tuin aan het spelen, we zijn ons niet aan het vervelen 
      Am                                    F                     G      
We graven een grote kuil, oh oh nu zijn m’n handen vuil 
    C                                     G 
Ik heb nog niet gegeten en op de wc gezeten 
Am                                                    F                              G 
Ik wil snel aan tafel gaan, maar m'n pa zegt STOP eerst naar de kraan en hij zegt 
C                                                                G 
Voor het eten en na het plassen gaan we handen wassen, handen wassen 
F                       G                          F                                  G                 C 
Wrijf je handen tegen elkaar, nog even wat zeep en dan ben je klaar handen wassen, 
handen wassen 
 
(* gitaarloopje eedccdedc ggfeefgfe) 
C                                      G 
Ik ben heel verkouden, ik ben niet meer de oude 
     Am                                                F                     G      
Er komt een grote nies (hatsjoe), oh oh nu zijn m'n handen vies 
C                                          G 
Thuis heb ik een hondje, hij rent heel graag een rondje  
      Am                                            F                                     G 
En na het hondje aaien begint m'n moeder aan de kraan te draaien En ze zegt 
C                                                                G 
Voor het eten en na het plassen gaan we handen wassen, handen wassen 
F                       G                          F                                  G                 C 
Wrijf je handen tegen elkaar, nog even wat zeep en dan ben je klaar handen wassen, 
handen wassen 
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C 
Wassen wassen wassen wassen wassen (herhalen als achtergrondkoor) 
Zet de kraan maar aan. Heb je wat zeep op je handen gedaan ? 
Wrijf je palmen, je vingers en je duimen en ertussenin en dit is nog maar het begin 
C 
van voor naar achter, van achter naar voor,  
met je nagels in je palmen ga nog even door 
F                                              G  F                                            G 
Spooooooooel je handen dan af, droooooooog je handen dan af 
                    A 
Dan zijn we klaar klaar klaar 
D                                                                A 
Voor het eten en na het plassen gaan we handen wassen, handen wassen 
G                       A                          G                                  A                 D 
Wrijf je handen tegen elkaar, nog even wat zeep en dan ben je klaar handen wassen, 
handen wassen 
 
© 2011 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
Nieuwe schoenen  
 
(*gitaarloopje abded def#eba bbbaaggf#f#ef#eba) D/D/A/A/GBm/A/A/  
D                                         G           Em            A                 D           G A 
Ik heb nieuwe schoenen gekregen, voor in de zon en in de regen 
D                                 G         Em          A            D        G A 
Ik loop, ik stamp en ik spring, terwijl ik dit liedje zing 
D             G    Em    A         D   G A  
Lalalalalalala Lalalalalalalalala 
Bm                              Em       G         A                 D 
Zij zijn voor buiten en binnen, ze zijn nieuw en ze glimmen 
Bm                      Em       G          A                   D/D/A/A/GBm/A/A/  
Ik loop heel veel meters op m’n schoenen met veters 
 
D                                         G           Em            A                 D           G A 
Ik heb nieuwe schoenen gekregen, voor in de zon en in de regen 
D                                 G         Em         A            D        G A 
Ik loop, ik stamp en ik spring, terwijl ik dit liedje zing 
D             G    Em    A         D   G A  
Lalalalalalala Lalalalalalalalala 
Bm                                   Em        G                             A                     D 
Ik moet er nog even aan wennen, maar ik kan er wel heel hard mee rennen 
Bm                            Em G            A                  D 
En nu allemaal opgelet,  ik ren zo hard als een raket 4321 
D             G    Em    A         D   G A  
Lalalalalalala Lalalalalalalalala 
D             G    Em    A         D   G A G A G A D 
Lalalalalalala Lalalalalalalalala 
 
© 2011 tekst en muziek Dirk Scheele 
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De deurkruk  
 
D/DF/ (herhalen) 
Wie is het populairste van het land, wie krijgt het allervaakst een hand 
Wie krijgt een hand als je naar binnen gaat,  
Wie krijgt een hand als je naar buiten gaat 
D             F     D                     F     D 
Het is de deurkruk  het is de deurkruk  
D             F     D            G         F         D      
Het is de deurkruk wat heeft ie een geluk 
 
(* het nummer  is gespeeld in een D stemming. In een gewone stemming kun je 
respectievelijk de D, de F en het G akkoord vervangen door de E, de G en het A 
akkoord.)  
 
© 2011 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
Een rolletje plakband 
 
Em 
Em                         A               Em 
Het is rond en het rolt over de grond, wat zou dat zijn? 
Em                                           A                              Em 
‘t is glad aan de ene kant, het plakt aan de andere kant, wat zou dat zijn? 
C                                             D                     C                         D 
Ben je een cadeautje aan het inpakken, dan kom ik je helpen plakken met m’n  
                           A 
rolletje ………….plakband plakband 
 
A 
Is er weer iets stuk, dan heb je veel geluk 
A                                         C                   D                       A           
Is er iets aan de hand, dan kom ik langs met m’n rolletje plakband 
D                             A 
Hé hallo, ik ben de plakbandman 
              D                      E                        F     G        A 
Met m’n ppppppppppppplakband plak ik alles wat ik kan 
 
A 
Is je tekening gescheurd wees dan niet betreurd 
A                                                     C                    D                          A           
Als er iets gevallen of gebroken is, kom maar op want ik plak nooit mis 
D                             A 
Hé hallo, ik ben de plakbandman 
              D                      E                        F     G        A 
Met m’n ppppppppppppplakband plak ik alles wat ik kan 
 
A 
Em                       A         Em                       A 
Maar val je op de grond, heb je een kleine wond 
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Em                   A                            Em                          A 
Doet het au en heb je verdriet dan helpt m’n plakband niet 
                C                               D                 A 
Maar dan heb ik voor jou,  een hele mooie pleister op je been 
A 
pppleister op je grote teen, pppleister doet het nog zeer  
ppppleister want ik heb er nog meer, pppleister wat zeg je nou 
                          C                           A 
pppleister o het doet het niet meer au  
 
© 2011 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
Alles maakt geluid  
 
A                F#m A               F#m 
Sjjj doet de zee, ffff doet de wind 
C#m         Bm                C#m   Bm             E 
De regen klettert en het water spettert 
A                                 F#m  A                                                                        F#m 
Vroem vroem doet de auto, tsjoeke tsjoeke tsjoeke tsjoeke tsjoeke doet de trein  
C#m                     Bm    C#m    Bm             E 
Toet toet doet de toeter van de scooter 
E                                                              D                           A 
Alles maakt geluid probeer het maar uit, maak je eigen muziekje  
E                                                                            D           A                   E 
Alles maakt geluid probeer het maar uit, met een fietsbel ….of een elastiekje oh yeah 
 
A                                  F#m   A                                                F#m 
Gggg ggg ggg doet de zaag, tikketikketikketikketikke doet de hamer 
C#m                 Bm         C#m                  Bm             E 
Drrrdrr doet de boor, we gaan nog even door 
A                                                                          F#m                                                    
Knisper knisper knisper knisper knisper doet de krant  
A                                                   F#m 
Tingelingelingelingelinge doet de sleutelbos 
C#m                   Bm                    C#m             Bm             E 
Stamp nu op de grond, maak geluiden met je mond 
E                                                              D                           A 
Alles maakt geluid probeer het maar uit, maak je eigen muziekje  
E                                                                            D           A                   E 
Alles maakt geluid probeer het maar uit, met een fietsbel ….of een elastiekje oh yeah 
 
* Geluidensolo met Zaag/hamer/boor/krant/sleutelbos en ballongeluiden 
 
E                                                              D                           A 
Alles maakt geluid probeer het maar uit, maak je eigen muziekje  
E                                                                            D         A                   E 
Alles maakt geluid probeer het maar uit, met een ballon ….of een elastiekje  
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Roeren  
 
Gmaj7/Gmaj7Cmaj7/Cmaj7/Gmaj7/Gmaj7Cmaj7/Cmaj7/ 
Dmaj7C#m7/Cmaj7Bm7/Bbmaj7Am7/Am7-/ 
 
Gmaj7                         Cmaj7 
Prik prik doet de vork, snij snij doet ’t mes 
     Dmaj7                                    Cmaj7                                    Gmaj7   Dmaj7 
En roeren roeren roeren roeren roeren roeren roeren doet de lepel 
 
Gmaj7                                            Cmaj7 
Laatst kreeg ik een kop met soep, maar er zat een vork in 
Gmaj7                                      Cmaj7 
Toen zat ik aardig in de troep, maar daar had ik geen zin in 
 
         Dmaj7 Cmaj7 –                  Gmaj7 Dmaj7 
Toen zei ik ……………ik wil een lepel 
 
Gmaj7                         Cmaj7 
Prik prik doet de vork, snij snij doet ’t mes 
     Dmaj7                                    Cmaj7                                    Gmaj7   Dmaj7 
En roeren roeren roeren roeren roeren roeren roeren doet de lepel 
 
Gmaj7                                     Cmaj7 
Laatst kreeg ik een bakje vla, maar er zat een mes in. 
Gmaj7                                                 Cmaj7 
Toen werd het één grote kliederboel, maar daar had ik geen zin in 
         Dmaj7 Cmaj7 –                  Gmaj7 Dmaj7 
Toen zei ik ……………ik wil een lepel 
 
Gmaj7                         Cmaj7 
Prik prik doet de vork, snij snij doet ’t mes 
     Dmaj7                                    Cmaj7                                    Gmaj7   Dmaj7 
En roeren roeren roeren roeren roeren roeren roeren doet de lepel 
 
Gmaj7/Gmaj7Cmaj7/Cmaj7/Gmaj7/Gmaj7Cmaj7/Cmaj7/ 
Dmaj7C#m7/Cmaj7Bm7/Bbmaj7Am7/Am7-/ 
                Gmaj7 
Ik wil een lepel 
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Ik heb een coole rits  
 
E7+9  
Ik heb een coole rits, dat vind ik heel erg blits  
                            A                                    E7+9  
Ik heb een coole rits, dat vind ik  heel erg blits 
    B7                     A                        B7                               A                   - 
Ik doe ‘m open, ik doe ‘m dicht. Hij gaat niet zwaar, maar heel erg licht 
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                            E7+9  
Ik heb een coole rits, dat vind ik heel erg blits  
A                                          E 
In m’n rugzak en in m’n jas, in m’n etui en in m’n tas 
      A                                                  B                              D  B      A        G A 
Hij gaat omhoog, hij gaat omlaag, Ik doe ’t steeds en ontzettend graag 
 
                           E7+9  
Ik heb een coole rits, dat vind ik heel erg blits  
                            A                                    E7+9  
Ik heb een coole rits, dat vind ik  heel erg blits 
    B7                     A                       B7                               A                   - 
Ik doe ‘m open, ik doe ‘m dicht. Hij gaat niet zwaar, maar heel erg licht 
                            E7+9  
Ik heb een coole rits, dat vind ik heel erg blits  
 
A                                                      E 
In m’n schoen zit geen veter of rits, maar iets anders heel erg blits 
         A                                                  B                              D  B      A        G A 
Daar zit een strip van rand tot rand en dat heet kkkkklitteband 
 
                           E7+9  
Ik heb een coole rits, dat vind ik heel erg blits  
                            A                                    E7+9  
Ik heb een coole rits, dat vind ik  heel erg blits 
    B7                     A                       B7                               A                   - 
Ik doe ‘m open, ik doe ‘m dicht. Hij gaat niet zwaar, maar heel erg licht 
                            E7+9  
Ik heb een coole rits, dat vind ik heel erg blits  
 
E7+9  (ritssolo) ………………………………………..Ik heb een coole rits 
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Hou je mond gezond  
 
AG/FE/AG/FE/ 
    F#m                 A                             Bm                       E 
Ik heb een coole tandenborstel, hij is rood en groen en geel 
    F#m                  A                     Bm                     E 
Ik doe de tandpasta erop, niet te weinig en niet teveel. 
              D                    C#m       D                                  E 
Met een borstel in m’n handen, poets ik m.n kiezen en tanden   
En m’n moeder zegt altijd 
             A                                                           E                                         A 
Hou je mond gezond, hou je mond gezond en poets met je tandenborstel in het rond 
                       A                                                E                         AG/FE/AG/FE/ 
Beweeg hem heen en weer en op en neer en doe dat nog een keer  
poedibedibabedieboeboeboeboeboe 
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F#m                     A                                Bm                   E 
Zachtjes poets ik heen en weer en dat doe ik nog een keer 
F#m                   A                 Bm                      E 
Eerst de binnenkant dan de buitenkant en de bovenkant  
        D                        C#m    D                   E 
Elke ochtend en elke avond hou ik zo m’n mond gezond 
En m’n vader die roept altijd 
             A                                                           E                                         A 
Hou je mond gezond, hou je mond gezond en poets met je tandenborstel in het rond 
                       A                                                E                         AG/FE/AG/FE/ 
Beweeg hem heen en weer en op en neer en doe dat nog een keer  
poedibedibabedieboeboeboeboeboe 
 
F#m            D               A                      E    F#mD/AE/ 
Hoor je dat swingende tandenpoetsgeluid tsjtssjj tsjtssjj tsjtssjj 
Hoor je dat swingende tandenpoetsgeluid tsjtssjj tsjtssjj tsjtssjj 
          D                                             E 
en na 2 minuten………. spuug je de tandpasta weer uit 
En de tandarts die zegt altijd 
            A                                                            E                                         A 
Hou je mond gezond, hou je mond gezond en poets met je tandenborstel in het rond 
                       A                                                E                         F# 
Beweeg hem heen en weer en op en neer en doe dat nog een keer  
            B                                                            F#                                       B 
Hou je mond gezond, hou je mond gezond en poets met je tandenborstel in het rond 
                      B                                                 F#                       BA/GF#/BA/GF#/   
Beweeg hem heen en weer en op en neer en doe dat nog een keer  
 
BA/GF#/B  
En nog een keer en nog een keer poedibedibabedieboeboeboeboeboe 
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Voor het slapen gaan  
 
EmF#m/GA/EmF#m/GA/  (* hoogste 4 snaren met een open b en g snaar) 
Em                                                  Bm 
Voor het slapen gaan  hoehoehoe doen we een lampje aan hoehoeoe 
A                                                  G                           A             Bm 
Nog een verhaaltje lezen en een liedje zingen over hele lieve dingen hoehoeoe 
Em                                                                      Bm 
Nog een verhaaltje te gaan hoehoehoe en een liedje over de maan hoehoehoe 
A                                                G                            A                 Bm 
Na een lieve knuffel wordt door papa of mama het lampje uitgedaan. hoehoehoe 
 
Em                                                Bm 
Dan dooft het licht hoehoehoe Ik doe m’n ogen dicht hoehoehoe 
A                                            G                             A                       Bm 
Als ik ze weer open doe dan zie ik niets en wil ik naar m’n mama toehoehoe  
mama papa   
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Em                                                        Bm 
Mamma heeft een idee hoehoehoe ze brengt een heel klein lampje mee hoehoehoe 
A                                             G            A         Bm 
Dat zetten we aan dan kan ik eindelijk slapen gaan hoehoehoe  
Em/Em/Bm/Bm/A/GA/Em 
hoehoehoe hoehoehoe  
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