Op de boerderij
Met Flip de Beer

♪Hallo daar ben ik weer, ik ben Flip de Beer, bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer?♪
Hallo allemaal, vandaag ga ik met Jadit en Alena naar de boerderij en we mogen helpen. Zo. Waar
moet het?
Goed zo, dan kan dat kalfje weer lekker in het schone stro.
Oh ja, dat is het bedje voor dat kalfje. Zo. Dit is voor de schapen hè?
Hè, dat vinden ze heerlijk.
Ze krijgen lekkere brokjes. Hier. Kijk eens. Oh, rustig maar. Ga maar lekker smikkelen. Goed zo.
De lammetjes over de neus aaien zo. Zo.
Ja, stil maar. Ik ben het maar. Flip. Stil maar.
Het blijven toch beestjes, ja.
Lekker zacht. Ze staan nu nog in de stal, want het is een beetje koud buiten. Maar straks als het
lekker warm wordt, dan mogen ze naar de wei en dan kunnen ze daar gras eten. Nu krijgen ze droog
gras, dat is hooi. En dat vinden ze ook heel lekker. Zo, alsjeblieft. Lekker hè?
Kijk, deze kan je wel een aaitje geven. Kijk, deze kan je ook lekker op je hand laten sabbelen. Kijk
eens.
Het kietelt!
Het kietelt, en wat voel je nou? Oh, een tongetje?
Ja.
Ja, dan voel je zijn tongetje.
Een tongetje? Een hele grote tong heeft ie!

En hij heeft ook een hele natte neus, zie je dat? Hij heeft een hele natte neus. Wil jij het ook
proberen?
Oh ja, oh, och, jee, het kietelt! Hé joh! Hé joh, dat kietelt! Oh, ze hebben hier veel koeien zeg! Wow.
Die staan ook allemaal in de stal. Die mogen straks ook allemaal naar de wei als het lekker warm is.
Maar wij moeten goed helpen: schoonmaken en vegen. Hoi, hallo koetje!
Dat zijn koeien.
Ik ben niet bang hoor. Oeh, wat heb jij een grote tong!
Hij heeft een hele lange tong.
Echt heel lang ook. Hé, hé, ja, ho, hé, oh, nou, dat is mijn sjaal!
Allemaal kaasjes. Weten jullie waar de kaas van gemaakt wordt?
Ja.
Eh…
Van…?
Melk.
Van melk.
Van melk, ja.
Goed zo, ja, van de melk die de koeien geven en daar maken wij de kaas van.
Oh ja, natuurlijk.
Oh, daarom is ie zo wit.
Daarom is het zo wit, juist.
Die koeien geven melk en dan maken zij er kaas van. Wow!
Kijk, hier is de toonbank, de kaasjes liggen hier.
Dat is echt een klein winkeltje en ze hebben allemaal verschillende kazen zeg.
Even afwegen.

Die kunnen ze dan verkopen.
Zullen we eens een stukje op de weegschaal leggen?
Mmm, het ziet er lekker uit! En nu mogen we lekker spelen in de hooiberg! Boehoeh! Kom op
jongens. Ik ben verstopt! Jullie zien me niet meer!
Flip, ja, ja, ja!
Jeeee, daar ben ik! Leuk is het op de boerderij zeg!
Dag!
Dag, tot de volgende keer!
Tot de volgende keer!

