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1. OPA KNOEST

(tekst & muziek: Elly Zuiderveld)

kijk wie komt daar aan

kijk wie komt daar aan

dat is opa Knoest

hij is vroeg opgestaan

doet z'n tuinbroek aan

en z'n groen geruite bloes

dat is opa Knoest

ik ben opa Knoest

samen met z'n vriendje

Snoesepoes

2. NAAR DE BOERDERIJ

(tekst & muziek: Lee Ann Vermeulen)

opa op de Solex

wat een gek geluid

achterop zit Snoesepoes

ze kijkt haar ogen uit

Ricky en Renske

rennen hem vooruit

het zonnetje schijnt vrolijk

ze gaan vandaag een dagje uit!

he, kijk naar het bord

daar staat Lutjebroek

als je heel goed oplet

zie je om de hoek

een prachtig boerderijtje

net een prentenboek

wij zijn uitgenodigd

voor een boerderijbezoek

Refrein:

naar de boerderij

naar de boerderij

we rennen en we rijden

en iedereen is blij

hoor de vogels fluiten

vrolijk en vrij

want wij gaan deze morgen

met z'n allen

naar de boerderij

kijk uit Snoesepoes

hou je heel goed vast

wat gaat die Opa snel

hij rijdt veel te enthousiast

Ricky en Renske

worden allebei verrast

want op de boerderij

zijn zij de eregast

Refrein:

naar de boerderij

naar de boerderij

we rennen en we rijden

en iedereen is blij

hoor de vogels fluiten

vrolijk en vrij

want wij gaan deze morgen

met z'n allen

naar de boerderij



3. POEP IS GEEN POEP

(tekst & muziek: Lee Ann Vermeulen)

he bah

wat heb je daar gedaan

jij bent met je schoenen

in de poep gaan staan

oei! dat stinkt

en het blijft zo lekker plakken

dat hebben al de koeien hier

vrolijk staan te ka...

Refrein:

poep is geen poep

geen derrie en geen drek

geen sch... en ook geen str...

en koeplak klinkt zo gek

hoe je het ook noemt

de boer, die weet het best

op de boerderij

is het allemaal mest

mest is voor de boer

als centjes op de bank

het is een lekker geurtje

en beslist geen stank

wij zijn het niet gewend

het lijkt wel zo 'n gedoe

maar van die mest groeit er gras

voor de boer z'n koe

Refrein:

poep is geen poep

geen derrie en geen drek

geen sch... en ook geen str...

en koeplak klinkt zo gek

hoe je het ook noemt

de boer, die weet het best

op de boerderij

is het allemaal mest

4. EEN VARKEN IS NIET VIES

(tekst & muziek: Lee Ann Vermeulen)

Refrein:

een varken

een varken

een varken is niet vies

ze is zoals ze hoort te zijn

van biggetje tot hangbuikzwijn

ieder varken, groot en klein

een varken is niet vies

van haar staartje dat zo enig krult

tot haar snuitje dat knort en smult

kijk en leer van zeug en beer

een varken is niet vies

Refrein: een varken...

een varken dat veel eet is goed

want vet zijn voor een varken moet

een dikke kop is juist tiptop

een varken is niet vies

Refrein: een varken...

van krabbetjes tot kotelet

slavink, speklap, worst met vet

van kop tot staart, ze is echt goud waard

een varken is niet vies



5. LAMMETJES EN GEITJES

(tekst & muziek: Lee Ann Vermeulen)

"Schaapje, schaapje, heb je witte wol?

Ja baas, ja baas, drie zakken vol.

Één voor de meester, één voor zijn vrouw.

Één voor het kindje, dat bibbert van de kou.

Schaapje, schaapje, heb je witte wol?

Ja baas, ja baas, drie zakken vol."

Refrein:

lammetjes en geitjes

beh, beh, beh

lammetjes en geitjes

meh, meh, meh

baby bolletjes

witte wolletjes

lammetjes en geitjes

beh, beh, beh

bokkies en sikkies

ooitjes en rammetjes

ze worden later groot

al die geitjes en lammetjes

Refrein:

lammetjes en geitjes

beh, beh, beh

lammetjes en geitjes

meh, meh, meh

baby bolletjes

witte wolletjes

lammetjes en geitjes

beh, beh, beh

lieve lammetjes

grappige geitjes

waar komen ze vandaan

vraag de bloemetjes en bijtjes

Refrein: lammetjes en geitjes...

6. EEN EZEL OF EEN PAARD

(tekst: Lee Ann Vermeulen muziek: 

Rob Vermeulen)

Refrein:

een ezel of een paard

ieder heeft zijn eigen aard

een ezel of een paard

iedere heeft zijn eigen aard

van kop tot staart

welke is meer waard

een ezel of een paard

een ezel is heel sterk

hij kan grote zakken sjouwen

veel meer dan je verwacht

daar kan de boer op bouwen

Refrein: een ezel of een paard...

een paard dat heel hard werkt

hij trekt een ploeg of wagen

de boer kan op hem rekenen

tot in zijn oude dagen

Refrein: een ezel of een paard...



7. KOEIEN DIE LOEIEN

(tekst & muziek: Lee Ann Vermeulen)

'Boe zegt de koe, boe boe boe'

Refrein:

koeien die loeien

hier in de wei

koeien die loeien

ze kijken naar mij

koeien die loeien

grazen en groeien

blijven mij boeien

maken mij blij

koeien die loeien

grazen en groeien

blijven me boeien

wat vind jij

Refrein:

koeien die loeien

hier in de wei

koeien die loeien

ze kijken naar mij

8. WELKOM BABY'TJES

(tekst & muziek: Lee Ann Vermeulen)

welkom baby'tjes

we hebben lang gewacht

twee kleine wondertjes

die God ons heeft gebracht

donzige koppies

zo lief en zo klein

Refrein:

welkom, welkom

welkom, welkom

welkom, welkom

wij zijn blij

dat jullie bij ons zijn

welkom baby'tjes

een wonder één voor één

twee mooie mensjes

perfect van top tot teen

jullie zijn net straaltjes

warme zonneschijn

Refrein:

welkom, welkom

welkom, welkom

welkom, welkom

wij zijn blij

dat jullie bij ons zijn

we zingen voor jullie

samen dit refrein:

Refrein: welkom, welkom...



9. OP DE BOERDERIJ (AL DIE DIEREN)

(tekst & muziek: Lee Ann Vermeulen)

op de boerderij

al die dieren

zo veel soorten

en manieren

zo verschillend

net zoals wij

luister naar de dieren

op de boerderij

luister naar de dieren

wat hoor jij?

op de boerderij

al die dieren

zo veel soorten

en manieren

elk een wonder

net zoals wij

luister naar de dieren

op de boerderij

luister naar de dieren

wat hoor jij?

op de boerderij

al die dieren

zo veel soorten

en manieren

bedacht door God

net zoals wij

luister naar de dieren

op de boerderij

luister naar de dieren

wat hoor jij?

10. BEDANKT OPA KNOEST

tekst & muziek: Elly Zuiderveld

lieve opa Knoest

de dag ging snel voorbij

we hebben heel wat meegemaakt

op de boerderij

lieve opa Knoest

bedankt, nu gaan we weer

maar we komen gauw terug

maar we komen gauw terug

maar we komen gauw terug

dan zien we nog veel meer

dan zien we nog veel meer

tot de volgende keer!
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ANDERE CD’S EN BOEKEN VAN OPA KNOEST
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OPA KNOEST VERTELT 

HET KERSTVERHAAL
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OPA KNOEST VERTELT 

HET PAASVERHAAL
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