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Inleiding 

Vind jij het ook jammer dat je het kampvuur dit jaar moet missen? Gelukkig kun je met de 

opdracht ‘Kampvuur’ je eigen kampvuur avond houden. Zo groot of klein je dat zelf wilt. Met 

een kaarsje, een vuurkorf of de openhaard. Doe je dit wel even veilig met papa of mama 

samen?  

Tijdens de jeugdweek zingen we veel liedjes en ook tijdens het kampvuur mag muziek niet 

ontbreken. We zingen samen en doen allerlei leuke dansjes. In dit liedjesboek staan een 

aantal liedjes die je samen bij je eigen kampvuur kan zingen. Op de website of facebook vind 

je ook een paar filmpjes, waar we de liedjes met allerlei vrijwilligers samen zingen en de 

dansjes voor doen. Zo zijn we er toch een beetje bij!  

Pak je zakje chips, wat lekkers te drinken en maak er een gezellig kampvuur van samen! 
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Het hondje van de bakker 
 

Het hondje van de bakker 

Die had vies gedaan 

Die was gaan zwemmen 

Zonder zwembroekje aan. 

En van je hela hela holala. Hey! 

Hela hela hela holala Hey! 

Hela hela hela holala. Hey! 

Hela Hela hela ho! 

Toen kwam er een agentje 

Die zei vieze hond 

Ben jij gaan zwemmen 

In je blote kont 

En van je hela hela holala. Hey! 

Hela hela hela holala Hey! 

Hela hela hela holala. Hey! 

Hela Hela hela ho 

Toen moest hij de rechter 

en kreeg hij zware straf 

hij moest naar China 

en zijn staartje moest er af 

En van je hela hela holala. Hey! 

Hela hela hela holala Hey! 

Hela hela hela holala. Hey! 

Hela Hela hela ho 
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Hoofd, schouders, knie en teen 
 

(normaal tempo) 

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 

Oren, ogen, puntje van je neus 

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 

 

(langzaam tempo) 

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 

Oren, ogen, puntje van je neus 

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 

 

(snel tempo) 

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 

Oren, ogen, puntje van je neus 

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 
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Ik heb een tante in Marokko 

Ik heb een tante in Marokko en die komt, hiep, hoi (2x) 

Ik heb een tante in Marokko, 

Een tante in Marokko (2x) 

En die komt, hiep, hoi. 

Zing ik a-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 

Zing ik a-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 

Zing ik a-ja, jippie, a-ja jippie, 

A-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 

En ze komt op twee kamelen, als ze komt, hobbel de bobbel (2x) 

En ze komt op twee kamelen, 

Ze komt op twee kamelen, 

Ze komt op twee kamelen, 

Als ze komt, hobbel de bobbel. 

Zing ik a-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 

Zing ik a-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 

Zing ik a-ja, jippie, a-ja jippie, 

A-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 

 

Zing ik a-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 

Zing ik a-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 

Zing ik a-ja, jippie, a-ja jippie, 

A-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 

En we braden dan een varken aan het spit, knor, knor (2x) 

En we braden dan een varken, 

We braden dan een varken, (2x) 

Aan het spit, knor, knor 

Zing ik a-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 

Zing ik a-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 

Zing ik a-ja, jippie, a-ja jippie, 

A-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 

En dan drinken we coca cola als ze komt, slurp, slurp. (2x) 

En dan drinken we cola cola 

Dan drinken we coca cola (2x) 

als ze komt, slurp, slurp 

  



Jeugdweek thuispakket  Kampvuur 

 

6 

 

 

 

Zing ik a-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 

Zing ik a-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 

Zing ik a-ja, jippie, a-ja jippie, 

A-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 

En dan gaat ze met het treintje weer naar huis, tuut, tuut (2x) 

En dan gaat ze met het treintje 

Dan gaat ze met de treintje (2x) 

Weer naar huis, tuut, tuut 

Zing ik a-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 

Zing ik a-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 

Zing ik a-ja, jippie, a-ja jippie, 

A-ja, jippie, jippie, jee. Hiep, hoi 
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Een Nederlandse Amerikaan (van voor naar achter van links naar 

rechts) 
 

Een Nederlandse Amerikaan 

Die zie je al van verre staan 

Een Nederlandse Amerikaan 

Die zie je al van verre staan 

  

Van voor naar achter, van links naar rechts 

Van boven naar onder, van links naar rechts 

Van voor naar achter, van links naar rechts 

Van boven naar onder, van links naar rechts 

 

Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop, 

er staan maar amper drie haartjes op 

Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop, 

er staan maar amper drie haartjes op 

 

Van voor naar achter, van links naar rechts 

Van boven naar onder, van links naar rechts 

Van voor naar achter, van links naar rechts 

Van boven naar onder, van links naar rechts 

 

Zijn hemd lijkt wel een prentenboek, 

het hangt een meter uit zijn broek 

Zijn hemd lijkt wel een prentenboek, 

het hangt een meter uit zijn broek 

 

Zijn buik lijkt wel een luchtballon, 

ik wou dat ik er in prikken kon 

Zijn buik lijkt wel een luchtballon, 

ik wou dat ik er in prikken kon 

  

Van voor naar achter, van links naar rechts 

Van boven naar onder, van links naar rechts 

Van voor naar achter, van links naar rechts 

Van boven naar onder, van links naar rechts 
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Hokey Pokey 
 

Je doet je linker arm erin 

Je linker arm eruit 

In, uit, in, uit, 

Gooi het er maar uit 

We doen de hokey pokey 

En we gaan maar door 

En zingen daarbij in koor 

  

Oh hokey hokey pokey 

Oh hokey hokey pokey 

Oh hokey hokey pokey 

Knie, buik, arm, hoofd, rol rol rol 

  

Je doet je rechter arm erin 

Je rechter arm eruit 

In, uit, in, uit, 

Gooi het er maar uit 

We doen de hokey pokey 

En we gaan maar door 

En zingen daarbij in koor 

  

Oh hokey hokey pokey 

Oh hokey hokey pokey 

Oh hokey hokey pokey 

Knie, buik, arm, hoofd, rol rol rol 

Je doet je linker been erin 

Je linker been eruit 

In, uit, in, uit, 

Gooi het er maar uit 

We doen de hokey pokey 

En we gaan maar door 

En zingen daarbij in koor 
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Oh hokey hokey pokey 

Oh hokey hokey pokey 

Oh hokey hokey pokey 

Knie, buik, arm, hoofd, rol rol rol 

Je doet je rechter been erin 

Je rechter been eruit 

In, uit, in, uit, 

Gooi het er maar uit 

We doen de hokey pokey 

En we gaan maar door 

En zingen daarbij in koor 

  

Oh hokey hokey pokey 

Oh hokey hokey pokey 

Oh hokey hokey pokey 

Knie, buik, arm, hoofd, rol rol rol 

  

Je doet je hele lijf erin 

Je hele lijf eruit 

In, uit, in, uit, 

Gooi het er maar uit 

We doen de hokey pokey 

En we gaan maar door 

En zingen daarbij in koor 

  

Oh hokey hokey pokey 

Oh hokey hokey pokey 

Oh hokey hokey pokey 

Knie, buik, arm, hoofd, rol rol rol 

Oh hokey hokey pokey 

Oh hokey hokey pokey 

Oh hokey hokey pokey 

Knie, buik, arm, hoofd, rol rol rol 

 


