
 

  
   

Wie ben ik? 

Ik ben een Viking met een bijl en een zwaard.  

Ik zit in een boot en niet op een paard. 

Ik ben een Viking met een bijl en een zwaard. 

Ik zit in een boot en niet op een paard. 

Geen paard… een boot! 

 

Refrein 

Wie ben ik, wie ben ik? 

Draag ik een cape of een hoed, 

een masker of een lasso, 

of schmink op mijn snoet? 

Kijk maar eens goed! 

 

Ik ben verpleegster helemaal in het wit. 

Ik geef je een spuitje en dan ben je weer fit. 

Ik ben verpleegster helemaal in het wit. 

Dag mevrouw, ik heb hier zo’n pijn. 

Ik geef je een spuitje en dan ben je weer fit. 

Auw, niet echt prikken hé! Alsof! 

 

Refrein (2X) 
  



 

  
   

Niemand die het hoort 

Tralalalala tralalalala  

Tralalalala tralalalala  

Tralalalala tralalalala  

Tralalalala lala 

 

Ik ben echt heel erg proper, netjes en beleefd. 

Ik zeg ‘goeiedag’ als u mij een hand geeft. 

Maar op het kleinste kamertje met de deur toe, 

gaat het er toch anders, anders aan toe. 

 

Refrein 

Windjes laten klinken, niemand die het hoort. 

Worstjes draaien, niemand die het stoort. 

Plons, niemand die het hoort. 

Dampen, stinken, niemand die het stoort. 

 

Tralalalala tralalalala  

Tralalalala tralalalala  

Tralalalala tralalalala  

Tralalalala lala 

 

Ik ben echt heel erg proper, netjes en beleefd. 

Ik zeg ‘goeiedag’ als u mij een hand geeft. 

Maar op het kleinste kamertje met de deur toe, 

gaat het er toch anders, anders aan toe. 

 

Refrein 
  



 

  
   

Papa beltoon 
 

Refrein 

Papa papa beltoon 

Tididoedidom  

Jij woont in mijn telefoon. 

Tididoedidom  

Ik pak je op en ik bel. 

Tididoedidom  

Ik zie je niet maar hoor je wel.   

Tididoedidom  

 

Hallo! Ben jij daar? Kom je snel? 

Ik mis je geur, ik mis je vel.  

Ik mis jou. 

 

Refrein 

 

Ding dong. Ben jij daar?  

Kom maar snel! 

Ik ruik je geur, ik voel je vel.  

Je knuffelvel. 

 

Je knuffelvel. 

Je knuffelvel.  

Je knuffelvel. 

Je knuffelvel. 

  



 

  
   

Tik tok 
 

Tik tok tik tok 

Kom je nog? 

Tik tok tik tok 

Zal ik op je wachten? 

Tik tok tik tok 

Ben je mij vergeten? 

Tik tok tik tok 

Ik wacht op jou. 

 

Tik tok tik tok 

Kom je nog? 

Tik tok tik tok 

Zal ik op je wachten? 

Tik tok tik tok 

Ben je mij vergeten? 

Tik tok tik tok 

Ik wacht op jou. 

 

Tik tok tik tok 

Ik zie een stipje. 

Tik tok tik tok 

Het stipje wordt groter. 

Tik tok tik tok 

Ik ken die glimlach. 

Tik tok tik tok 

Jij lacht naar mij. 

 

Dat is lang geleden! 

Oh, ik heb jou zo gemist! 

Alles goed met jou? 

Wat gaan we doen? 

Kom! Kom mee! 


