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Teksten van liedjes 
en verhaaltjes
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deze website worden weergegeven is ByWin hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.
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Wakker worden
Tekst en muziek: Pien Schneider

Wakker worden lieve schat en doe je oogjes open
De zon brengt weer een nieuwe dag
De nacht is omgevlogen
Strek je vingers, en je handen, kam je haren, poets je tanden
Hup  eruit nou lieve schat, de dag is weer begonnen 

Snurkey, your bedtime buddy
Tekst en muziek: Pien Schneider

Ga je mee met mij naar buiten, ga je mee naar het bos?
Zullen we lekker gaan ravotten, gooien wij de remmen los?
Ben je moe, niet getreurd, kruip maar tegen Snurkey aan
Met een verhaaltje of een liedje - kan je lekker slapen gaan

Heb je verdriet of een geheim, mis je jouw mama of jouw zus
Vertel maar wat je wil aan Snurkey en geef hem een dikke kus
Wordt weer vrolijk van zijn koppie, kruip maar tegen Snurkey aan
Vraag een verhaaltje of een liedje - en jij kan lekker slapen gaan

Snurkey Snurkey liefste aap
Tekst en muziek: Pien Schneider

Snurkey Snurkey liefste aap,
Blijf je bij me als ik slaap?
Zorg jij dat papa’s stem hier klinkt,
Zing jij het lied dat mama zingt?

Snurkey allerliefste vriend jij bent zo lekker zacht
Snurkey Snurkey lieve aap, blijf bij me in de nacht.
Snurkey Snurkey knuffeldier
Jij maakt het zo gezellig hier
Door  jou ben ik echt nooit alleen
Wij slaan ons wel door alles heen

Snurkey allerliefste vriend jij bent zo lekker zacht
Snurkey Snurkey lieve aap, blijf bij me in de nacht.
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Snurkey mijn beste vriend
Tekst en muziek: Berry Wezenberg

Snurkey is mijn vriend
Snurkey is heel lief
Snurkey houdt van mij
En dat maakt me blij, blij, blij, blij

Snurkey, Snurkey, mijn beste vriend is Snurkey
Snurkey, Snurkey, mijn beste vriend ben jij

Snurkey is nooit bang
Zelfs niet voor een slang
Snurkey slaapt bij mij
En dat maakt me blij, blij, blij, blij

Snurkey, Snurkey, mijn beste vriend is Snurkey
Snurkey, Snurkey, mijn beste vriend ben jij 

Snurkey en ik
Tekst en muziek: Berry Wezenberg

Snurkey mijn vriend
Sla je pootjes om mij heen
Dan voel ik mij minder
Veel minder alleen

We houden samen
Vanavond de wacht
Snurkey en ik!
We slapen heel zacht

Snurkey mijn vriend
Sla je pootjes om mij heen
Dan voel ik mij minder
Veel minder alleen

We houden samen
Vanavond de wacht
Snurkey en ik!
We dromen vannacht
Over van alles misschien
We zullen wel zien
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Olifantje in het bos
Traditional

Olifantje in het bos, laat je mamma toch niet los!
Anders raak je de weg nog kwijt en dan krijg je later spijt. 
Olifantje in het bos, laat je mamma toch niet los!

Olifantje op de stoep, stap niet in de hondenpoep
Want dan krijg je vieze schoenen en dan moet je mama boenen
Olifantje op de stoep, stap niet in de hondenpoep

In de maneschijn
Traditional

In de maneschijn, in de maneschijn 
Klom ik op een trapje naar het raamkozijn
En je raadt het niet, en je raadt het niet
Zo doet een vogel, en zo doet een vis
Zo doet een duizendpoot, die schoenenpoetser is
En dat is één, en dat is twee 
En dat is dikke dikke dikke tante Kee
En dat is recht, en dat is krom
En zo draaien wij het wieltje nog eens om

Poesje Mauw
Traditional

Poesje mauw, kom eens gauw
ik heb lekkere melk voor jou
En voor mij, rijstebrij
O, wat heerlijk smullen wij
Hondje blaf, waf, waf, waf
blijf jij van mijn lekkers af
Deze koek is van mij
En voor jou is er ook wat bij
Kipje tok, tok, tok, tok
kom eens in mijn kippenhok
Leg voor mij, ’n lekker ei
O, wat heerlijk smullen wij!
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Als de lichtjes ’s avonds uitgaan
Tekst en muziek: Pien Schneider

Als de lichtjes ’s avonds uitgaan en je wordt wat moe
Je wilt nog niet gaan slapen maar je moet naar bedje toe
Wees dan blij want Snurkey is erbij
Samen dromen in de nacht
Slaap maar lekker door, want Snurkey houdt de wacht

Slaap kindje slaap
Traditional

Slaap kindje slaap
Daar buiten loopt een schaap
Een schaap met witte voetjes
Die drinkt zijn melk zo zoetjes
Slaap kindje slaap
Daar buiten loopt een schaap
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Ziek zijn
Tekst: Berry Wezenberg

tik tak tik tak tik tak
Ik voel me al de hele nacht niet lekker
Ik kijk maar naar de lichtjes van mijn wekker
Het komt vast van die vieze boerenkool
Snurkey ik heb buikpijn, ik wil morgen graag naar school

maar ik voel me al de hele nacht niet lekker
Ik gluur maar naar de lichtjes van mijn wekker
He Snurkey kruip eens dicht tegen mij aan!
dan voel ik me wat beter en dan kan ik slapen gaan

Ik voel me al de hele nacht niet lekker
Ik staar maar naar de lichtjes van mijn wekker
Maar Snurkey houdt me vast, dat vind ik fijn
Ik voel me al wat beter! Snurkey is mijn buikpijn-medicijn
tik tak tik tak tik …

Waterdroom
Tekst: Pien Schneider

Snurkey droomt van een groot schip en daarop is hij kapitein
Hij trotseert de hoogste golven, ’s avonds in de maneschijn
In zijn droom gaat Snurkey zwemmen, hij gaat duiken naar een schat
Maar plotseling wordt Snurkey wakker want zijn bedje is drijfnat!

Terwijl hij lekker lag te dromen moest hij eigenlijk een plas
En toen werd hij dus pas wakker van het kletsnatte matras

“Is niet erg”, denkt flinke Snurkey, “want ik schaam me er niet voor!”
“Het kan jou ook overkomen als jij droomt van water, hoor!”
Snurkey kruipt zijn schone bed in en droomt verder van zijn schat.
Hij wordt ’s ochtends vrolijk wakker want zijn bed werd niet meer nat
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Snurkey’s Ruimteschip
Tekst: Berry Wezenberg

Mijn bed dat is een luchtschip
En ik ben de luchtpiraat
‘s Nachts vlieg ik naar buiten
Door mijn raam dat openstaat

Dan drijf ik door de wolken
Yeah, dan voel ik mij zo vrij
De vogels roepen: Luchtpiraat!
Fijn weer hè! tegen mij

En zo vlieg ik over pleinen
Boven zeeën, langs het strand
En dan draai ik om de sterren
Weer terug naar Nederland

En ‘s ochtends staat er heel groot
Op de voorkant van de krant
Er is vannacht een heel bijzonder ruimteschip geland

Snurkey ziet de regenboog
Tekst: Pien Schneider

Op een dag in Jungleland zat Snurkey lekker te spelen aan de voet van zijn boom. Hij had een 
knikkerbaan gemaakt van bananenbladeren. Eén voor één gooide hij zijn bosbessen op de baan 
en met een noodgang kwamen ze naar beneden gerold. Onderaan de knikkerbaan vielen ze in de 
halve kokosnoot die Snurkey had neergezet. 

De knikkerpot raakte voller en voller en Snurkey had het prima naar zijn zin. Maar opeens voelde 
hij een druppel op zijn koppie vallen. En nog één,  en nòg één! “Hè?, wat is dat nou?”,  vroeg hij 
zich af. “Regen?!” “Maar de zon schijnt?, Hoe kan het dan regenen??  
 
Vliegensvlug klom Snurkey naar de top van de boom om te kijken wat er aan de hand was. Hij stak 
zijn koppie boven het bladerdek uit en wat hij zag benam hem de adem! Het was het allermooiste 
wat hij ooit gezien had! Aan de horizon zag hij een grote boog met de prachtigste keuren! Het leek 
wel een tunnel van licht want alles buiten de boog was het een beetje donker en grijs en alles bin-
nen de boog was helder en licht.

Snurkey zat als betoverd naar de kleuren te kijken en om hem heen staken steeds meer koppies 
boven het bladerdek uit. De andere dieren zagen het ook: het was de regenboog!! 

En toen hield het op met regenen. Heel langzaam vervaagde de regenboog totdat je hem helemaal 
niet meer zag. Snurkey vond het jammer dat de regenboog verdwenen was maar was verrukt dat 
hij hem eindelijk gezien had. Als je een regenboog ziet mag je namelijk een wens doen! 

En onderaan zijn boom, weer spelend met zijn knikkerbaan deed Snurkey een wens: Hij wenste dat 
hij heel snel weer een regenboog zou zien! 
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Snurkey’s Foto
Tekst: Berry Wezenberg

Sttt.....

De maan ligt snurkend in zijn bed
Hij heeft de wekker al gezet
Wij moeten ook gaan slapen 

Maar wij kijken naar de grote beer
Hoor, de donder gaat heel hard tekeer
Met regen, wind en storm
Ons uitzicht is enorm
En dan plotseling een hele grote flits
Met een hele harde knal
Grappig! zegt Snurkey
De hemel maakt een foto van het Heelal
Welterusten
Slaap lekker


