
Jippie Jippie Jee - Dirk Scheele 
 
En als de winter voorbij is, dan gaat de zon weer schijnen 
En komen de dieren uit hun holletjes, want het is lente 
 
G                              Dm                   F             G  
Ik wil zo graag naar buiten waar de vogeltjes fluiten 
G                         Dm           F                          G  
Lammetjes in de wei en de bloemetjes kijken blij 
G              Dm         F                G  
Bijtjes die zoemen, koetjes die loeien 
C        G                          Dm                   F           G 
Het is lente, lente ‘k heb zin om te gaan rennen, 
C       G       F        G        C 
Lente lente Jippie Jippie Jee 
 
G                      Dm         F                              G  
Eitjes die gaan open, de kuikentjes die gaan lopen 
G                     Dm               F                G  
Eendjes in het water in een hele lange rij,  
G                           Dm  F                          G  
De winterslaap voorbij, dieren wordt eens wakker  
 
                   C        G                 Dm                   F          G 
Want Het is lente, lente ‘k heb zin om te gaan rennen, 
C       G       F        G        C 
Lente lente Jippie Jippie Jee (REFREIN HERHALEN)  
Jippie Jippie Jee  
Jippie Jippie Jee  
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Bloemenliedje - Dirk Scheele 
 
Met Capo: 
Intro en tussenstukje: Am/Am/ (capo 7e FRET) 
Couplet: AmEm/GD/ herhalen (capo 7e FRET) 
 
Of zonder Capo: 
Intro en tussenstukje: Em/Em/ (zonder capo) 
Couplet: EmBm/DA/ (zonder capo) 
 
Een bijtje dat doet zoem zoem zoem 
En is op zoek naar een mooie bloem. 
En naar lekkere honing voor de bijenkoning-in 
 
Wil je dansen als een bloem 
Dan weet ik wat jij moet doen 
Maak van je hand een bloemen knop  
En doe m dan weer open plop en nu de andere hand plop 
 



Em               D                        Am                D 
Dans met je hand nu als een bloem bloem bloem 
     Em           D         `     Am               D       Am 
de bijtjes die zingen van zoem zoem zoem, zoem  
 
Welke bloem is je favoriet 
Als je al die bloemen ziet 
Roze wit oranje en geel  
Het zijn er heel erg veel (bloem bloem bloem bloem) 
 
Een narcis of een krokus een tulp of een hyacint 
Een roos of een boterbloem maar weet je welke ik het leukste vind Nou zo 
Dat is een Zonnebloem 
 
Em               D                        Am                D 
Dans met je hand nu als een bloem bloem bloem 
     Em           D         `     Am               D       Am 
de bijtjes die zingen van zoem zoem zoem, zoem (2X)  
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Op de Kinderboerderij - Dirk Scheele 
 
      A                D 
De maan die gaat weer onder, de zon komt op 
A                                                         D 
't eerste dier wordt wakker, steekt z'n kop op. 
       A                                    D                              G 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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