
 

 

 

De toren van Hoela 
Liedje uit HoelaHoep 

 
Een liedje uit HoelaHoep over wat je allemaal kan bouwen met blokken. 
 

Hé kom eens gauw... 

Kijk eens wat ik bouw... 

Van mijn mooie blokken... 

Ik heb er heel erg veel... 

En als ik met ze speel... 

met mijn mooie blokken... 

Dan maak ik een flatgebouw... 

en als ik blokken over hou... 

ook een grote tuin met bomen... 

En een straatje met een stoep... 

Een stoepje zonder poep... 

Waar geen auto’s en geen fietsen mogen komen... 

 

Hoep: 

Hé kom eens gauw... 

Kijk eens wat ik bouw... 

Van mijn mooie blokken... 

Ik heb er heel erg veel... 

En als ik met ze speel... 

met mijn mooie blokken... 

Dan maak twee kastelen... 

met torens om te spelen... 

En een speeltuin met een glijbaan... 

Met een klimrek en een wip... 

Een oranje schommelschip... 

En een zwembad waar je lekker in kunt staan... 

Kijk eens wat ik bouw... 
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