
 
Gi-Ga-Groen 
 
E                                                B         A         E 
We gaan naar buiten toe, want alles is GI-GA-GROEN 
E                                                         B  A    E 
Wat zullen we gaan doen tussen het GI GA GROEN 
A                                             C#m 
Wij zijn goed op stoom en we klimmen in een boom  
A                                       F#m                             B 
We springen in het water, spetter spetter spetter spater  
 
REFREIN 
 
A                                              C#m 
We rennen met een bal en die geven we een knal  
A                                        
En nu spelen we tikkertje 
F#m                                  B 
jij bent m haha en nu ben jij m O nu ben ik m 
 
REFREIN 
A                                              C#m 
Is het gras goen? JAA  Zijn de blaadjes groen? JAA 
            A                                        F#m             B 
Zijn de struiken groen? JAA Is de lucht groen? NEE 
 
REFREIN 
 
Gigagigagigagroen enz 
 
REFREIN 
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Zomer op het grote strand 
 
GC/DC/ herhalen 
T is hier lekker warm, ‘k heb zweet onder m’n arm  
t is te warm om te rennen, maar niet om te zwemmen plons 
Met m’n voeten in het water wordt t snel een uurtje later 
Schelpen zoeken in het zand. Het lijkt wel een heel groot zandland 
D                                  C               D                                          C  
t is zomer op het grote strand. De zee komt steeds naar deze kant 
     D               C     
En alles alles alles zit onder het zand 
 
GC/DC/ herhalen 
O nee wat is er aan de hand. M’n boterham valt in het zand 
Ik probeer hem te eten met m’n handen. Knisper knesper knasper tussen m’n tanden 
Van zand is er heel erg veel. Dus bouw ik m’n eigen zandkasteel  
Met m’n schepje, emmertje, harkje en vormpjes maak ik vissen en zandwormpjes 
D                                  C               D                                          C  



t is zomer op het grote strand. De zee komt steeds naar deze kant 
     D               C     
En alles alles alles zit onder het zand 
 
GC/DC/ herhalen 
Onder het zand onder het zand onder het zand , zand zand zand zand zand zand  
D                                  C               D                                          C  
t is zomer op het grote strand. De zee komt steeds naar deze kant 
     D               C     
En alles alles alles zit onder het zand 
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Zo gaat de molen 
 
D                                 A              D 
Zo gaat de molen, de molen, de molen 
D                                 A        D 
Zo gaat de molen, de mo-ho-len 
D                                   A               D 
Zo gaan de wieken, de wieken, de wieken 
D                                   A           D 
Zo gaan de wieken, de wie-hie-ken  (2X) 
 
 
Veel plezier met het meezingen. 
Willen jullie nog meer liedjes zingen van mij? Op mijn website www.dirkscheele.nl kun 
je de teksten en akkoorden vinden van al mijn liedjes. Je kunt ze beluisteren op o.a. 
Spotify. En bij veel van mijn liedjes heb ik ook een leuk filmpje staan op mijn YouTube 
Kanaal. Daarnaast heb ik natuurlijk nog meer filmpjes gemaakt met Meester Sander. 
En ik vind het natuurlijk altijd leuk als je me een berichtje stuurt of deelt over je 
ervaringen met mijn liedjes in je klas via mijn Instagram of Facebook. 
 
Groetjes Dirk 
 


