
Liedjes bij de voorstelling, je kunt ze beluisteren op de website. 
Het is altijd leuk als de kinderen de liedjes al kennen. 

 

 
INTRO 
 
Dm                          C 
Kom maar binnen, bij de poppenkast 
Dm                           A 
Kom maar binnen, het gaat zo beginnen, 
Dm                           C 
Kom maar binnen bij de poppenkast 
Dm                         A 
Kom maar binnen en nu opgepast 
 
A (ref) 
Je moet niet bang zijn, 
Je moet geen schrik hebben 
Je moet niet bibberen 
Het gaat leuk zijn 
 
Ga maar lekker zitten bij de poppenkast 
Maak het je gemakkelijk, het gaat zo beginnen, 
Kijk maar lekker naar de poppenkast 
Kijk goed en luister en houd je maar goed vast 
 
Ref 
 

 
BEN EEN BEETJE BANG  
 
(zelfde melodiepatroon als intro) 
 
Ben een beetje bang van spinnen in de gang 
Ben soms bang diep vanbinnen 
Ben een beetje bang van spinnen in de gang 
Ben soms bang diep vanbinnen 
 
Als ik moet beginnen /- Met de poppenkast 
Als er maar niks foutgaat / 
Als er maar niks stukgaat / 
 
Ben een beetje bang van spinnen in de gang 
Ben soms bang diep vanbinnen 
Ben een beetje bang van spinnen in de gang 
Ben soms bang diep vanbinnen 
 
Als ik aan het fietsen ben  
Als er veel auto’s zijn  
Als ik aan het fietsen ben  
Als er veel auto’s zijn  
 
 

COUWTCHOEK   
A                                                                     E 
Tis lekker kou, vuil en grauw hier in Couw-tchoek-tchoek-tchoek  
 E                                                                       A 
Tis lekker kou, vuil en grauw hier in Couw-tchoek-tchoek-tchoek  
 A                                                                       D 
Tis lekker kou, vuil en grauw hier in Couw-tchoek-tchoek-tchoek  
 D                                                   E                  A 
Tis lekker kou, vuil en grauw hier in Couw-tchoek-tchoek-tchoek  
 
 
En daar een spin, dat is niet min, hier in Couw-tchoek-tchoek-tchoek  4x 
 
 
THUIS DAAR IS HET FIJN    Zelfde melodie als Couwtsjoek 
 
Glibber en z’n mama die zijn weer thuis, thuis in… Kouw-tchoek-tchoek-tchoek 4x 
 
Het is nu gedaan, we gaan nu weer naar huis, want daar is het fijn, fijn, fijn 2x 
Daar zijn we graag, daar horen we thuis,In ons eigen huis, huis, huis 2x  
 


