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Inleiding
‘Bas Gans steekt zijn lange witte nek door een gat in de struiken. 
“Wel alle ganzenkeutels nog an toe”, mompelt Bas zachtjes. Hij kan zijn 
ogen niet geloven! Er is een hele grote groep ganzen in de wei geland…’
Dit is een fragment uit het verhaal ‘Bas Gans kan niet slapen’.
Bas Gans van de boerderij raakt bevriend met Mira, een wilde gans uit 
verre landen. 
Die nacht maakt Bas een duizelingwekkend avontuur mee…!

Het verhaal vormt de introductie tot het project. 
‘Bas Gans kan niet slapen’ wordt op school voorgelezen. 
Daarna bezoeken de kleuters de Speelboerderij Elsenhove. 
Ingedeeld in groepjes, met voor ieder groepje een begeleider, volgen 
de kinderen een opdrachtenpad. 
Dit pad voert de kinderen onder andere langs de dieren die ze al uit 
het verhaal kennen.

Voor groep 1 is het bezoek een vrije verkenning. De kleuters kunnen 
daarbij de dieren uit het verhaal van Bas Gans tegenkomen. De nadruk 
ligt op het aanraken en knuffelen van de dieren.

Voor groep 2 werd het dierenpad met opdrachten ontwikkeld, gebaseerd 
op het verhaal van ‘Bas Gans kan niet slapen’.

DOE-HET-ZELF LES
‘Bas Gans’ is een doe-het-zelf les op de Speelboerderij Elsenhove. 
De school zorgt zelf voor voldoende - vooraf geïnstrueerde - begeleiders.
Bij aankomst op de boerderij wordt u ontvangen door een educatief 
medewerker van Elsenhove.
Na een korte inleiding krijgt ieder groepje een opdrachtenboek met 
bijbehorend materiaal.
Daarna gaan de kleuters in groepjes met hun begeleider op pad. 
De route wordt aangegeven met genummerde, houten ganzen. 

De leerkracht houdt het overzicht en is beschikbaar als aanspreekpunt voor 
begeleiders en kleuters. Het is daarom verstandig om als leerkracht niet zelf 
een groepje te begeleiden.

Veel plezier gewenst!
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Leerdoelen en lesinhoud

Algemeen doel

Het project brengt de kleuters in contact met de dieren.
De kleuters ervaren hoe dieren leven en ontdekken de verschillen tussen 
de soorten. Voor kinderen in de kleuterleeftijd is ‘beleven’ leren. 
Beleving staat dan ook centraal in dit programma, zodat de emotionele 
band met dieren wordt versterkt.

SPECIFIEKE DOELEN
• Kinderen komen in lichamelijk contact met de dieren en leren hoe 
 je op een juiste manier met dieren om moet gaan. 
• Kinderen ervaren met al hun zintuigen hoe het is om op een 
 oerderij te zijn. 
 Ze ervaren de geuren, horen geluiden, voelen de dieren (aaien).
• Kinderen overwinnen hun eventuele angst voor dieren.

 

Doelgroep:
 

Voor kleuters van groep 1 en 2

Samenvatting van de les:
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Naar keuze
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Leerkrachten/
begeleiders

Leerkracht



Organisatie van het dierenproject

Voorbereiding op school

VERHAAL VOORLEZEN
Om in de sfeer te komen leest u vóór het bezoek aan de boerderij het 
verhaal ‘Bas Gans kan niet slapen’ voor (zie Bijlage: A Het verhaal ‘Bas 
Gans kan niet slapen’). 

Het verhaal speelt een centrale rol tijdens de opdrachten op de 
boerderij. Voor het welslagen van het project is het daarom beslist 
noodzakelijk dat u vóór het bezoek aan de boerderij het verhaal op 
school voorleest.  

Ter voorbereiding op het bezoek aan de boerderij kunt u, na het voorlezen 
van het verhaal bijvoorbeeld de volgende vragen stellen: 
- Wie van jullie is er weleens op Speelboerderij Elsenhove geweest?
- Welke dieren wonen op een boerderij?
- Wat zouden jullie er van vinden om een keertje naar de boerderij te gaan?
- We zien daar veel dieren uit het verhaal:
de konijnen in de grappige huisjes, Kakelien en Bruunhilde in het 
kippenhok, de geiten, de ezel, de eenden. En o ja, vergeet niet af en toe 
naar naar de lucht te kijken. 
Wie weet komen er ganzen over en zitten Bas en Mira er bij!
- We lopen daar ook een pad met zeven opdrachten over de dieren. 
Bij iedere opdracht gaan we iets doen. Sommige dieren mag je ook aaien.  
- Wat zouden dieren prettiger vinden: als je schreeuwt en achter de dieren 
aanrent, of als je rustig en lief tegen ze praat en ze niet laat schrikken?
- Vertel de kleuters dat ze kleren en schoenen of laarzen aantrekken, die 
vies mogen worden. En denk als het nodig is aan regenkleding! 

GROEPJES INDELEN
- Vorm van tevoren groepjes van maximaal 5 kinderen.
-  Zorg ervoor dat er niet meer dan 7 groepjes worden gevormd 
 (7 opdrachten).
- Ieder groepje wordt begeleid door een ouder.
- Regel ook het vervoer van de groepjes naar Speelboerderij 
 Elsenhove.
-          De leerkracht neemt zelf geen groepje, maar houdt het overzicht 
 en helpt waar nodig.

HERKENNINGSSPELDJE MAKEN
Voor de begeleiders is het makkelijk als zij de kinderen van hun groepje 
goed kunnen herkennen. Maak voor ieder kind een herkenningsspeldje met 
behulp van het kopieerblad: Herkenningsspeldje Bas Gans 
(zie Bijlage: D Kopieerbladen).
 

3. 
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OPDRACHTEN BEKIJKEN
Op de boerderij krijgt ieder groepje een opdrachtenboek uitgereikt. 
(U hoeft dus van tevoren geen kopie te maken van de opdrachten!) 
Een voorbeeld van deze opdrachten ziet u in de Bijlage zie: B De opdrachten 
op de boerderij. Er zijn zeven opdrachten. Iedere opdracht heeft een 
verschillend gekleurd nummer. Het pad wordt aangegeven met zeven 
houten, genummerde, ganzen. 
Bovenaan de bladzijde van iedere opdracht staat het nummer en ook de 
plaats waar de opdracht gedaan wordt. De kinderen zoeken de gans met 
het overeenkomstig gekleurde nummer van de opdracht. Elk groepje start
bij een andere opdracht. Begint een groepje 
bijvoorbeeld bij 3, dan gaat het verder met 4, 5, 6, 7, 1 en 2. Zo zijn alle 
groepjes mooi verspreid bezig.
 
Lees de opdrachten alvast - samen met de begeleiders - van te voren even 
door. Of geef een kopie aan de begeleiders.

 Voorbereiding van de begeleiders

HET VERHAAL
Wanneer u het verhaal  enkele dagen voor het bezoek aan de boerderij in 
de klas voorleest, komen de kleuters al in de sfeer (zie Bijlage: A 
Het verhaal). 
Kleuters zijn dol op herhaling. Lees het verhaal daarom, liefst vlak voor 
het vertrek naar de boerderij, nog een tweede keer voor. Nodig ook de 
begeleiders uit om hierbij aanwezig te zijn. 
Zo kunnen de begeleiders zich inleven in het verhaal en pakken ze de 
juiste sfeer op. 
En... het is een leuke gezamenlijke start van het bezoek!

DE WERKWIJZE EN DE OPDRACHTEN
Vóór het bezoek licht u de begeleiders in over de werkwijze van het bezoek 
aan de boerderij. 
Deze werkwijze staat beschreven in: ‘Brief aan de begeleiders’ 
(zie Bijlage: D Kopieerbladen). 
Neem deze ‘Brief aan de begeleiders’, samen met de opdrachten, mondeling 
door (zie Bijlage: B De opdrachten op de boerderij).

Lukt het niet de begeleiders van tevoren bij elkaar te krijgen?
Maak dan een kopie van de ‘Brief aan de begeleiders’ (zie Bijlage: 
D Kopieerbladen),
het verhaal (zie Bijlage: A Het verhaal), en óók van de opdrachten 
(zie Bijlage: B De opdrachten op de boerderij).
Geef de kopieën een paar dagen vóór het bezoek aan de begeleiders.

BELANGRIJK
Een goede voorbereiding van het project is heel belangrijk voor het 
welslagen. Zorg ervoor dat de begeleiders in ieder geval het verhaal én 
de opdrachten kennen. Breng ze ook goed op de hoogte van de werkwijze.

 
FOTOTOESTEL MEENEMEN
Vergeet het fototoestel niet! Misschien is er een handige begeleider die de 
foto’s na afl oop op een site kan zetten.
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Algemene informatie over                           
Speelboerderij Elsenhove
ADRES
Natuur- en Milieueducatie Amstelveen
Locatie Speelboerderij Elsenhove
Bankrasweg 1
1183 TP Amstelveen

PARKEREN
Er is een parkeerplaats op loopafstand van de boerderij.

OMGAAN MET DE DIEREN
De dieren krijgen op de kinderboerderij van de beheerders geschikt voer. 
Daarom een dringend verzoek: neem zelf geen eten mee! 
Zo blijven de dieren gezond en worden ze niet lastig en opdringerig naar 
de kinderen. Toch vinden kinderen het leuk om dieren te voeren. Daarom 
krijgt ieder groepje op de boerderij een doosje voer mee. Ze mogen dit 
voer zelf tijdens een van de opdrachten aan de cavia’s geven. 
Voorkom dat de kinderen achter de dieren aanrennen, of schreeuwen.

DE SPEELTUIN
Op de boerderij is een speeltuin voor kinderen tot 10 jaar.
Om ongelukken te voorkomen vragen we u op het volgende te letten:
De begeleider blijft toezicht houden op de kleuters.
Knoop veters of loshangende koordjes vast.
Lopen op de glijbaan is vragen om moeilijkheden! Zittend glijden is het 
beste. 
Doe blikjes, glaswerk, plastic, sigarettenpeuken (giftig voor de loslopende 
dieren!) of ander afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
Ziet u iets dat niet in orde is aan de speeltoestellen? Geef het door aan één 
van de beheerders van Elsenhove.
 
DRINKEN EN ETEN
U kunt iets te eten en te drinken kopen in het gebouw de Pappot bij de 
speeltuin. De Pappot is in principe open vanaf 11.00 uur.
Er zijn picknicktafels waar u samen met de kinderen voor of na het bezoek 
aan kunt eten. Laat i.v.m. de hygiëne de kinderen voor het eten en drinken 
de handen wassen. Hiervoor is buiten een extra wasbak beschikbaar.

VOOR MEER INFORMATIE
Natuur- en Milieueducatie Amstelveen
Telefoon 020 5404554 (Raadhuis)
Telefoon locatie Elsenhove 4965741 
E-mail  nme@amstelveen.nl         
Website  www.natuurmilieuweb.nl 
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Tips vooraf: 
Lees, als u de kans heeft, het verhaal van tevoren een keer door i.v.m. 
de ‘Zweedse’ uitspraak van Mira. Laat de kinderen vooraf kort de tekening 
zien van Bas en Mira bij de struiken. Zo krijgen ze een beeld van de hoofd-
figuren. Pas na afloop van het verhaal laat u de tekening zien, waarop Bas 
en Mira langs de maan vliegen.

Bas Gans kan niet slapen
Het is midden in de nacht, en toch is het helemaal niet donker. Een ronde, 
volle maan schijnt op de boerderij. Alle dieren zijn in diepe slaap. Behalve één… 
en dat is Bas. Bas Gans kán maar niet slapen. “Het is ook zo lícht”, zucht Bas. 
Hij kan alles zien alsof het dag is: de hokken, de dommelende ezel en de 
geitjes in de wei. 
Bas steekt zijn kop nog eens diep in de veren en knijpt zijn ogen stijf dicht. 
“Kom op, Bas”, zegt hij tegen zichzelf, “ga slááápen!” Even dommelt Bas weg… 
Maar dan schrikt hij wakker… Bas hoort wat! Wat hoort hij daar? Bas houdt zijn 
kop scheef en luistert nog een keer. Ja… daar is het geluid weer! Het lijkt wel 
gemompel! Bas spitst zijn oren. Ja, hij hoort het goed. Het gemompel klinkt 
vanachter een paar struiken. Nieuwsgierig steekt Bas zijn lange witte nek door 
een gat in de struiken. 
“Wel alle ganzenkeutels nog an toe!” mompelt Bas zachtjes. Hij kan zijn ogen 
niet geloven! Er is een héle grote groep ganzen in de wei geland. Het zijn er 
wel honderd of misschien nog wel meer! Bas wringt zijn dikke buik verder door 
het gat om de vreemde ganzen beter te zien.   

(hard uitspreken) “Hai !!! Wie ben jai !!!?” Met een ruk draait Bas zich om en 
kijkt recht in de glimmende oogjes van één van de ganzen. “Wie ben jai???” 
gakt de vreemde gans nog een keer. “Uh… uh…” stamelt Bas, “Ik ben Bas Gans 
van de boerderij.” “Hai Bas! iek ben Mira van fèrre landen”, zegt de vreemde 
gans. Bas bekijkt Mira van top tot platvoetteen. Ze is wat kleiner en ze heeft 
een prachtige zwarte hals. Ook haar poten zijn heel mooi donker. 
“Woon jai ier?” gakt Mira nieuwsgierig. “Ja”, zegt Bas, “Ik woon op de boerderij, 
samen met heel veel andere dieren.” “Welke dieren zain dat dan?” wil Mira 
weten. “O, de ezel”, vertelt Bas, “de kippen, de konijnen uh, uh… varkens, 
eenden, geitjes…” “Sófeel?” roept Mira uit. “Mag iek jauw dieren sien?” vraagt 
ze aan Bas. Bas kijkt haar aan. “Wel ja”, zegt Bas opgewekt, “Kom maar mee 
hoor!” Samen stappen ze in het maanlicht langs de hokken van de konijnen. 

“Ieááá… ieááá”, klinkt het vanuit een stal. Ze hebben Gijs de ezel wakker 
gemaakt. “Ga maar weer lekker slapen Gijs!” roept Bas naar de ezel. Maar 
Gijs wil helemaal niet slapen. Hij komt nieuwsgierig kijken. “Dit is mijn vrien-
dinnetje Mira”, zegt Bas. “Ze komt uit een ver land.” 
“Ja”, knikt Mira, “met braide rivieren en ele krote meren…” “Zo, zo”, zegt Gijs 
“dat klinkt mooi… Brede rivieren en grote meren… Warempel, ik wou dat ik kon 
vliegen!” balkt Gijs, “dan kon ik dat ook allemaal eens zien! Brede rivieren en 
grote meren…”, mompelt Gijs en sjokt weer weg naar de stal.

“Je moet de kippen ook nog zien”, zegt Bas. In het kippenhok zit Kakelien 
gezellig samen met Bruunhilde op stok. Ze zijn in diepe slaap. Mira tuurt naar 
binnen. “Iek ben blai dat iek een gans ben!” zegt Mira, “dan hoef iek niet in een 
hok, maar kan iek fliegen, waar iek wiel.”  

BIJLAGE A 

Het verhaal
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eenden, geitjes…” “Sófeel?” roept Mira uit. “Mag iek jauw dieren sien?” vraagt 
ze aan Bas. Bas kijkt haar aan. “Wel ja”, zegt Bas opgewekt, “Kom maar mee 
hoor!” Samen stappen ze in het maanlicht langs de hokken van de konijnen. 

“Ieááá… ieááá”, klinkt het vanuit een stal. Ze hebben Gijs de ezel wakker 
gemaakt. “Ga maar weer lekker slapen Gijs!” roept Bas naar de ezel. Maar 
Gijs wil helemaal niet slapen. Hij komt nieuwsgierig kijken. “Dit is mijn vrien-
dinnetje Mira”, zegt Bas. “Ze komt uit een ver land.” 
“Ja”, knikt Mira, “met braide rivieren en ele krote meren…” “Zo, zo”, zegt Gijs 
“dat klinkt mooi… Brede rivieren en grote meren… Warempel, ik wou dat ik kon 
vliegen!” balkt Gijs, “dan kon ik dat ook allemaal eens zien! Brede rivieren en 
grote meren…”, mompelt Gijs en sjokt weer weg naar de stal.

“Je moet de kippen ook nog zien”, zegt Bas. In het kippenhok zit Kakelien 
gezellig samen met Bruunhilde op stok. Ze zijn in diepe slaap. Mira tuurt naar 
binnen. “Iek ben blai dat iek een gans ben!” zegt Mira, “dan hoef iek niet in een 
hok, maar kan iek fliegen, waar iek wiel.”  



“Maar ze hebben het lekker warm hoor”, zegt Bas, “en hun voerbakje is iedere 
dag próppie vol!” “Iedere dag?” vraagt Mira. “iek moet sélf mijn eten soeken en 
als iek niks vind, heb iek honger. Maar iek ben frei en flieg waar iek wiel.” 

Bas droomt weg en denkt aan de brede rivieren en grote meren van Mira. O, 
Wat moet dat mooi zijn om daar overheen te vliegen… Bas zucht ervan. Het 
lijkt of Mira kan zien waar Bas aan denkt. Ineens zegt ze: “Wiel jai met mij mee?” 
“Oh”, denkt Bas, “Wat zou dat mooi zijn.” Maar hij denkt aan zijn dikke buik van 
al die heerlijke volle voerbakjes… Zachtjes zegt Bas: “Uùhh… ik kan niet zo 
goed vliegen…” “Maar dat kun jai toch leren!”, gakt Mira opgewekt, “Kom mee, 
dan gaan we gelaik oefenen in de wei van de gaitjes…” 

Ze duwt het hek open en Bas ziet de grote wei voor zich liggen. “Jai moet nou 
héél hard gaan lopen”, gakt Mira, “dan kun jai aan het eind omhoog!” Mira heeft 
zo hard gegakt, dat alle geitjes wakker zijn geworden en ook de eenden komen 
al aangewaggeld. Het lijkt wel of ze voelen dat er iets héél spannends gaat 
gebeuren…

(hard roepen) “Maak - de - startbaan - vrai!!” roept Mira. De geiten en eenden 
gaan aan de kant staan, in twee rijen. Bas staat er tussenin. Hij zet zijn platpo-
ten stevig naast elkaar, haalt diep adem en begint te rennen. Tappe… tappe… 
tappe.. tap.. tap!!!, doen zijn platpoten en tappe.. (sneller) tap.. tap.. tap.. tap!!! 
gaat hij nog harder. “Los!!!!” gilt Mira. Bas slaat zijn vleugels uit, maar zijn 
dikke buik begint te wiebelen. En nééé… daar buitelt Bas over de kop!!!! 
Bonkerde-bonkerde-bonk! “Ooooohhh!!!” roepen alle geitjes tegelijk. 
“Ik zie sterretjes!” kreunt Bas terwijl hij ondersteboven op de grond ligt.

“Kom op, Bas! Nog ain keer!” roept Mira. Strompelend waggelt Bas terug naar 
het begin van de startbaan. “Mijn buik is te dik!” klaagt Bas. “Als jai kan fliegen, 
gaat die fanself weg.” gakt Mira. “Kom Bas, nog ain keer!” Bas schudt zijn veren, 
gaat recht staan en doet zijn vleugels opzij. De geitjes houden hun adem in. 
En daar gaat Bas weer… Tappe…. tappe… tapppe.. tap.. tap.. tap.. tap.. “Los!!!!” 
gilt Mira en ja! Bas komt echt los van de grond. Maar oooooh… ezel Gijs is weer 
wakker geworden van al dat gegil van Mira. Nieuwsgierig komt hij uit de stal 
vandaan en staat midden op de startbaan. “Nééé…” roepen alle geitjes nog. 
Maar het is al te laat. Bas vliegt tegen de de harige buik van Gijs. Dóéiink! 
Weer ligt Bas ondersteboven op de grond en op zijn kop zit een dikke bult.
 
Mira rent naar Bas. “Gefailiciteerd!” roept ze. “Hoezo gefeliciteerd?”, vraagt Bas 
verbaasd. “Jai kúnt het! Jai was écht efen los. Ik wéét dat jai het kunt!” Bas 
twijfelt, maar dan ziet hij alle geitjes staan. “Hup Bas!” roepen ze in koor! Bas 
slikt zijn tranen weg en waggelt terug naar het begin van de startbaan. Bas doet 
zijn poten stevig tegen elkaar, haalt diep adem en denkt alleen maar aan brede 
rivieren en grote meren. Díé wil hij gaan zien!!! 
Hij schudt zijn vleugels nog eens los en begint te rennen zo hard hij maar kan.
Tappe… tappe… tappe.. tap.. tap.. tap.. tap!!! en “Losss!!!” gilt Mira. En ja! daar 
gaat Bas de lucht in. “Hoeraaaáá!!!!” joelen de geitjes en Gijs mompelt: “Warem-
pel, hij kán het!”  

Bas slaat zijn vleugels wijd uit en klemt zijn platpoten stevig tegen zijn dikke 
buik. Het is gelukt! Van blijdschap vliegt Bas nog een rondje boven de boerderij. 
De geitjes juichen! Mira kijkt stralend naar Bas boven haar hoofd. “Wacht jai 
efen?” roept ze naar Bas. Ze strekt haar donkere hals, doet maar een paar 
stappen en hóp daar vliegt ze al… De geitjes kijken vol bewondering toe. Wat 
kan Mira mooi vliegen... Kijk, daar vliegt ze, naast Bas. “Dáág!!!” roepen de 
geitjes. “Dáág!” roepen Bas en Mira samen terug. “Tot volgend jaar! We komen 
terug!!!!” De ezel, de eenden en de geitjes turen naar de hemel. Daar gaan ze. 
“Dáág!!!” roepen ze nog een keer, maar dat horen Bas en Mira niet meer. Ze 
zijn al te ver. Samen vliegen ze langs de volle maan. Een donker stipje en een 
wit stipje… 
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“Maar ze hebben het lekker warm hoor”, zegt Bas, “en hun voerbakje is iedere 
dag próppie vol!” “Iedere dag?” vraagt Mira. “iek moet sélf mijn eten soeken en 
als iek niks vind, heb iek honger. Maar iek ben frei en fl ieg waar iek wiel.” 

Bas droomt weg en denkt aan de brede rivieren en grote meren van Mira. O, 
Wat moet dat mooi zijn om daar overheen te vliegen… Bas zucht ervan. Het 
lijkt of Mira kan zien waar Bas aan denkt. Ineens zegt ze: “Wiel jai met mij mee?” 
“Oh”, denkt Bas, “Wat zou dat mooi zijn.” Maar hij denkt aan zijn dikke buik van 
al die heerlijke volle voerbakjes… Zachtjes zegt Bas: “Uùhh… ik kan niet zo 
goed vliegen…” “Maar dat kun jai toch leren!”, gakt Mira opgewekt, “Kom mee, 
dan gaan we gelaik oefenen in de wei van de gaitjes…” 

Ze duwt het hek open en Bas ziet de grote wei voor zich liggen. “Jai moet nou 
héél hard gaan lopen”, gakt Mira, “dan kun jai aan het eind omhoog!” Mira heeft 
zo hard gegakt, dat alle geitjes wakker zijn geworden en ook de eenden komen 
al aangewaggeld. Het lijkt wel of ze voelen dat er iets héél spannends gaat 
gebeuren…

(hard roepen) “Maak - de - startbaan - vrai!!” roept Mira. De geiten en eenden 
gaan aan de kant staan, in twee rijen. Bas staat er tussenin. Hij zet zijn platpo-
ten stevig naast elkaar, haalt diep adem en begint te rennen. Tappe… tappe… 
tappe.. tap.. tap!!!, doen zijn platpoten en tappe.. (sneller) tap.. tap.. tap.. tap!!! 
gaat hij nog harder. “Los!!!!” gilt Mira. Bas slaat zijn vleugels uit, maar zijn 
dikke buik begint te wiebelen. En nééé… daar buitelt Bas over de kop!!!! 
Bonkerde-bonkerde-bonk! “Ooooohhh!!!” roepen alle geitjes tegelijk. 
“Ik zie sterretjes!” kreunt Bas terwijl hij ondersteboven op de grond ligt.

“Kom op, Bas! Nog ain keer!” roept Mira. Strompelend waggelt Bas terug naar 
het begin van de startbaan. “Mijn buik is te dik!” klaagt Bas. “Als jai kan fl iegen, 
gaat die fanself weg.” gakt Mira. “Kom Bas, nog ain keer!” Bas schudt zijn veren, 
gaat recht staan en doet zijn vleugels opzij. De geitjes houden hun adem in. 
En daar gaat Bas weer… Tappe…. tappe… tapppe.. tap.. tap.. tap.. tap.. “Los!!!!” 
gilt Mira en ja! Bas komt echt los van de grond. Maar oooooh… ezel Gijs is weer 
wakker geworden van al dat gegil van Mira. Nieuwsgierig komt hij uit de stal 
vandaan en staat midden op de startbaan. “Nééé…” roepen alle geitjes nog. 
Maar het is al te laat. Bas vliegt tegen de de harige buik van Gijs. Dóéiink! 
Weer ligt Bas ondersteboven op de grond en op zijn kop zit een dikke bult.
 
Mira rent naar Bas. “Gefailiciteerd!” roept ze. “Hoezo gefeliciteerd?”, vraagt Bas 
verbaasd. “Jai kúnt het! Jai was écht efen los. Ik wéét dat jai het kunt!” Bas 
twijfelt, maar dan ziet hij alle geitjes staan. “Hup Bas!” roepen ze in koor! Bas 
slikt zijn tranen weg en waggelt terug naar het begin van de startbaan. Bas doet 
zijn poten stevig tegen elkaar, haalt diep adem en denkt alleen maar aan brede 
rivieren en grote meren. Díé wil hij gaan zien!!! 
Hij schudt zijn vleugels nog eens los en begint te rennen zo hard hij maar kan.
Tappe… tappe… tappe.. tap.. tap.. tap.. tap!!! en “Losss!!!” gilt Mira. En ja! daar 
gaat Bas de lucht in. “Hoeraaaáá!!!!” joelen de geitjes en Gijs mompelt: “Warem-
pel, hij kán het!”  

Bas slaat zijn vleugels wijd uit en klemt zijn platpoten stevig tegen zijn dikke 
buik. Het is gelukt! Van blijdschap vliegt Bas nog een rondje boven de boerderij. 
De geitjes juichen! Mira kijkt stralend naar Bas boven haar hoofd. “Wacht jai 
efen?” roept ze naar Bas. Ze strekt haar donkere hals, doet maar een paar 
stappen en hóp daar vliegt ze al… De geitjes kijken vol bewondering toe. Wat 
kan Mira mooi vliegen... Kijk, daar vliegt ze, naast Bas. “Dáág!!!” roepen de 
geitjes. “Dáág!” roepen Bas en Mira samen terug. “Tot volgend jaar! We komen 
terug!!!!” De ezel, de eenden en de geitjes turen naar de hemel. Daar gaan ze. 
“Dáág!!!” roepen ze nog een keer, maar dat horen Bas en Mira niet meer. Ze 
zijn al te ver. Samen vliegen ze langs de volle maan. Een donker stipje en een 
wit stipje… 



Na afloop van het verhaal

Het verhaal biedt veel aanknopingspunten voor een kringgesprek. 
Daarin zou u het samen kunnen hebben over de verschillen tussen Bas en 
Mira. Bijvoorbeeld:   

- mak of wild 
Veel dieren op de boerderij wonen achter gaas of in hokken. 
Ze blijven op één plaats. 
Ze zijn mak en meestal niet bang voor mensen. 
Ze worden gevoerd door mensen. 
Mira is vrij en vliegt over de wijde wereld. 
Ze leeft in het wild en moet zelf haar eten zoeken.

- Wie zouden de kinderen willen zijn: Bas of Mira. En waarom?
- Welke dieren zijn nog meer mak? (zoals poes, hond, cavia, koe of konijn)
- Welke dieren leven in de vrije natuur? (zoals zwaluw, roodborstje, vlieg, 
mier of eekhoorn)

- dik of dun
Bas krijgt elke dag een volle voerbak.
Mira moet zelf haar eten zoeken. 
Bas heeft een dikke buik en kan niet zo goed vliegen. 
Mira is slank en kan heel goed vliegen.

- Wat kun je niet meer zo goed als je zélf een te dikke buik krijgt?
- Wat kun je doen om lenig en slank te blijven?  
 
- vreemd is anders
Voor Bas is Mira een vreemde gans. 
Ze ziet er heel anders uit met haar zwarte hals en donkere poten. 
Bas en Mira worden vriend en vriendinnetje.
 
- Wie zijn er in de klas licht en wie donker?
- Wie heeft een vriendje of vriendinnetje met een lichte of donkere kleur?  
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DE PUZZEL BIJ DE OPDRACHTEN
Tijdens de inleiding door de educatief medewerker op de boerderij krijgt 
ieder groepje een opdrachtenboek met bijbehorend materiaal uitgereikt, 
waaronder deze puzzel. (U hoeft dus van deze puzzel geen kopie te 
maken!)
Tijdens het lopen van het dierenpad leggen de kinderen na afloop van 
iedere opdracht om de beurt een stukje van de puzzel. Na zeven opdrachten 
is de puzzel klaar. De leerkracht neemt de gemaakte puzzels mee naar 
school. 

Iedere kleuter krijgt bij het naar huis gaan een ansichtkaart mee. Op deze 
kaart staat dezelfde afbeelding als die van de puzzel. Deze kaart is voor de 
kleuters een leuke herinnering en stimuleert om thuis over het bezoek aan 
de boerderij te vertellen. Daarna kunnen ze de kaart versturen naar oma 
en opa of wie ze nog meer aardig vinden…

BIJLAGE B 

Opdrachten op de boerderij
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Na afloop van het verhaal

Het verhaal biedt veel aanknopingspunten voor een kringgesprek. 
Daarin zou u het samen kunnen hebben over de verschillen tussen Bas en 
Mira. Bijvoorbeeld:   

- mak of wild 
Veel dieren op de boerderij wonen achter gaas of in hokken. 
Ze blijven op één plaats. 
Ze zijn mak en meestal niet bang voor mensen. 
Ze worden gevoerd door mensen. 
Mira is vrij en vliegt over de wijde wereld. 
Ze leeft in het wild en moet zelf haar eten zoeken.

- Wie zouden de kinderen willen zijn: Bas of Mira. En waarom?
- Welke dieren zijn nog meer mak? (zoals poes, hond, cavia, koe of konijn)
- Welke dieren leven in de vrije natuur? (zoals zwaluw, roodborstje, vlieg, 
mier of eekhoorn)

- dik of dun
Bas krijgt elke dag een volle voerbak.
Mira moet zelf haar eten zoeken. 
Bas heeft een dikke buik en kan niet zo goed vliegen. 
Mira is slank en kan heel goed vliegen.

- Wat kun je niet meer zo goed als je zélf een te dikke buik krijgt?
- Wat kun je doen om lenig en slank te blijven?  
 
- vreemd is anders
Voor Bas is Mira een vreemde gans. 
Ze ziet er heel anders uit met haar zwarte hals en donkere poten. 
Bas en Mira worden vriend en vriendinnetje.
 
- Wie zijn er in de klas licht en wie donker?
- Wie heeft een vriendje of vriendinnetje met een lichte of donkere kleur?  



Varkens             
Waar:
We lopen eerst samen naar de grote stal vlakbij de ingang.
Daar lees ik de opdracht voor.

Opmerking voor de begeleiders:
Let op dat de kinderen hun vingers niet door of over de omheining steken!

Bas en Mira liepen die nacht ook nog langs de varkens. Ze lagen lekker te 
slapen. Bas en Mira luisterden naar hun tevreden slaapknorretjes. Grrrr…, 
knurrrr…, grrr…, knurrr… grrr…, knurrrrr… 

• Knorren de varkens nu ook? Doe hun knorretjes eens na.
• Welk varken knort het meeste?
• Vertel eens wat de varkens nu doen.

Een varken eet van alles: schillen van aardappelen, oud brood, peren, 
appels, wortels, stronken van andijvie en bloemkool of voerkorrels.
Alles vinden ze lekker! Sloeber, sloeber, smak, smak… 

• Waar is de voerbak?
• Welk eten zit er in of hebben ze het al opgesloeberd?

Een varken heeft een echte snuffelsnuit. Snuffel, snuffel, snuffel… doet een 
varken steeds met zijn neus. Nieuwsgierig ruikt hij overal aan of er 
misschien lekkere hapjes zijn…

• Snuffelt het varken nu ook en waaraan? 
• Kun jij je neus net zo bewegen als een varken?

Soms spelen de varkens met een rode bal. Met hun snuffelsnuit rollen ze 
die bal over de grond. Af en toe rolt er een lekker voerkorreltje uit! Mmm… 
dat is een verrassing! 

• Zie jij de rode bal hier ergens liggen?
• Speelt er nu een varken mee en zie je er een korreltje uitrollen?

De varkens zijn overdag vaak buiten. Slapen doen ze binnen in de stal. 
Daar is hun nachthok. Dat is dus de varkens-slaapkamer!

• We gaan eens kijken hoe dat er binnen uitziet. 
• Slaapt een varken onder een dekbed net als jij? Wat heeft een 
 varken dan wel?
• Zijn hier nu binnen ook nog andere dieren?
• Ga ze maar even gedag zeggen.

Binnen is het droog en warm. Buiten zien de varkens de lucht en staan ze 
soms in de kou en de wind. Dat vinden ze ook lekker hoor! 

• Loop maar naar buiten en kijk naar de lucht. Wat voor weer is het? 
• Heeft een varken een dikke jas? Hoe blijft een varken dan warm? 

(door zijn stevige haren en dikke speklaag!)
• Hoe houden wij ons warm?
• Voel eens, heb jij ook spek en waar zit het meeste?

We maken een stukje van de puzzel en lopen daarna naar de volgende gans. 

1
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Konijnen

Waar:
We lopen eerst samen naar de 
drie grote konijnenhuizen. 
Ze zijn rood, groen en blauw.
Daar lees ik de opdracht voor.

Die nacht liepen Bas en Mira samen naar de konijnen. In het maanlicht 
zagen ze de konijnen rondhippen achter het hek. Mira vond de konijnen 
zo lief!

• Zien jullie hier nu ook konijnen achter het hek?
• Wat doen ze?
• We kiezen samen één konijn uit en dat doen we samen na! 
 Welk konijn kiezen we uit?  

De konijnen wonen in prachtige huizen. In ieder huis woont een konijnen-
gezin. Ieder huis heeft ook een nummer. 

• Zoek huis nummer 5 maar eens op.
• Maak de deur rustig en zachtjes open. Waarom zo?
• Is er een konijn thuis? Dan mag je het voorzichtig om de beurt 
 aaien. (Het konijn in het hok laten!)
• Is er geen konijn thuis? Dan kloppen we zachtjes aan bij nummer 
 7 of 9.

Een konijn ziet er heel anders uit dan wij. Het is veel kleiner en hipt op 
vier poten. Maar er is nog meer anders aan een konijn.

• Heb jij net zulke snorharen? 
• Waarom heeft een konijn eigenlijk snorharen? 

(voelt hij mee bijboorbeeld in smalle donkere gangen onder de
grond) 

• Welke kleur ogen heeft het konijn en welke kleur ogen heb jij? 
 En het kind dat naast jou staat?
• Wat is het verschil tussen jouw neus en het neusje van een konijn?

Tot slot spelen we nog een konijnen-spelletje. Dat gaat zo:
• Sla je armen over elkaar. Steek van de hand die bovenop je arm 
 ligt, je wijsvinger en middenvinger als 2 konijnenoren omhoog.  
 De rest van je vingers doe je met de toppen tegen elkaar aan en 
 laat je als een konijnensnuitje op je arm rusten. Kijk nu ligt er een 
 konijntje in je armen!

Ik vertel een klein verhaaltje. Maar let goed op! Als jouw konijn van een 
geluid schrikt, doe je de oren van jouw konijn recht overeind! 
Luister maar goed…

“Alle konijntjes liggen lekker te slapen. 
De oren liggen plat omlaag. 
O, o, wat zijn die konijnen in diepe slaap… (stilte) 
Ze dromen van groene sappige paardebloemen (stilte) 
En van de zon op hun warme buik… (stilte) 
Mmmmm…  Wat een heerlijke warme zon… (stilte)
(Begeleider klapt in de handen) 
Ohh!!! Wat hóór ik daar!!!!!! (Alle konijnenoren schieten omhoog 
en luisteren!)
O gelukkig, er is niets aan de hand, kom we gaan weer slapen 
Doe de oren maar weer omlaag. Welterusten konijntjes, slaap lekker!”

We maken een stukje van de puzzel en lopen daarna naar de volgende gans. 

2
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Varkens             
Waar:
We lopen eerst samen naar de grote stal vlakbij de ingang.
Daar lees ik de opdracht voor.

Opmerking voor de begeleiders:
Let op dat de kinderen hun vingers niet door of over de omheining steken!

Bas en Mira liepen die nacht ook nog langs de varkens. Ze lagen lekker te 
slapen. Bas en Mira luisterden naar hun tevreden slaapknorretjes. Grrrr…, 
knurrrr…, grrr…, knurrr… grrr…, knurrrrr… 

• Knorren de varkens nu ook? Doe hun knorretjes eens na.
• Welk varken knort het meeste?
• Vertel eens wat de varkens nu doen.

Een varken eet van alles: schillen van aardappelen, oud brood, peren, 
appels, wortels, stronken van andijvie en bloemkool of voerkorrels.
Alles vinden ze lekker! Sloeber, sloeber, smak, smak… 

• Waar is de voerbak?
• Welk eten zit er in of hebben ze het al opgesloeberd?

Een varken heeft een echte snuffelsnuit. Snuffel, snuffel, snuffel… doet een 
varken steeds met zijn neus. Nieuwsgierig ruikt hij overal aan of er 
misschien lekkere hapjes zijn…

• Snuffelt het varken nu ook en waaraan? 
• Kun jij je neus net zo bewegen als een varken?

Soms spelen de varkens met een rode bal. Met hun snuffelsnuit rollen ze 
die bal over de grond. Af en toe rolt er een lekker voerkorreltje uit! Mmm… 
dat is een verrassing! 

• Zie jij de rode bal hier ergens liggen?
• Speelt er nu een varken mee en zie je er een korreltje uitrollen?

De varkens zijn overdag vaak buiten. Slapen doen ze binnen in de stal. 
Daar is hun nachthok. Dat is dus de varkens-slaapkamer!

• We gaan eens kijken hoe dat er binnen uitziet. 
• Slaapt een varken onder een dekbed net als jij? Wat heeft een 
 varken dan wel?
• Zijn hier nu binnen ook nog andere dieren?
• Ga ze maar even gedag zeggen.

Binnen is het droog en warm. Buiten zien de varkens de lucht en staan ze 
soms in de kou en de wind. Dat vinden ze ook lekker hoor! 

• Loop maar naar buiten en kijk naar de lucht. Wat voor weer is het? 
• Heeft een varken een dikke jas? Hoe blijft een varken dan warm? 

(door zijn stevige haren en dikke speklaag!)
• Hoe houden wij ons warm?
• Voel eens, heb jij ook spek en waar zit het meeste?

We maken een stukje van de puzzel en lopen daarna naar de volgende gans. 



Cavia’s 
Waar:
We lopen eerst samen naar de houten schuur met de naam 
‘Villa Kakelbont’.
Binnen lees ik de opdracht voor.

Er wonen heel veel dieren in deze schuur. Ze hebben elkaar veel te vertellen. 
Soms is het best een lawaai, al die gesprekken door elkaar. Begrijp je nu 
waarom deze schuur Villa Kakelbont heet!

• We lopen eerst een rondje door de schuur om te zien welke dieren 
 hier wonen in ‘Villa Kakelbont’.

In de hoek woont familie cavia. Zal ik je een geheimpje verklappen? Weet 
je dat cavia’s eigenlijk héél verlegen zijn! Echt hoor, ze rennen gelijk weg 
als ze je zien. Zo verlegen zijn ze. Maar… als je héél rustig blijft, als je je 
niet beweegt en héééél stil blijft zitten, dan komen ze misschien vanzelf 
weer stapje voor stapje dichterbij…

• Probeer maar eens heel stil te zitten en kijk of de cavia’s dichterbij 
 komen en aan je wennen!

Dit is wel een hele grote familie cavia! De cavia’s die je hier ziet, zijn alle-
maal vrouwtjes: moeders, zusjes, tantes en oma’s. De mannetjes wonen 
ergens anders.

• Tel eens hoeveel cavia’s er zijn.
• Welke kleuren hebben ze?

Sommige cavia’s hebben lang haar en het krult een beetje. Andere hebben 
juist kort haar.

• Welke cavia’s hebben lang haar en welke kort haar?
• Wie van ons heeft kort haar en wie lang haar?
• Wie van ons heeft krullen?
• Op welke cavia lijk jij het meeste met je haar?

Cavia’s zijn meestal stil. Maar weet je wel dat die beestjes heel hard kun-
nen fl uiten! Vooral als ze honger hebben en lekkere hapjes krijgen! 

• (pak het doosje met voer) We zullen ze wat lekkers geven! Leg het 
 maar in hun voerbak. Misschien gaan ze fl uiten van plezier!
• Wat hebben cavia’s nog meer nodig? (drinken)

We maken een stukje van de puzzel en lopen daarna naar de volgende gans.

3
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Parelhoenders 
Waar:
We zoeken hier een rustig plekje.
Daar lees ik de opdracht voor. 
(Ook als er geen parelhoenders in de buurt zijn!)

Parelhoeders lopen hier ergens los. Ze zitten niet in een hok. We komen ze 
straks vast nog wel tegen. Parelhoenders zien er heel grappig uit. Het lijkt 
wel of ze zichzelf met een grote verfdoos hebben opgeverfd! 

• Kijk maar eens goed naar deze tekening:
welke kleuren zie je op hun kop?

• En welke kleur heeft hun lijf? 

De veren van een parelhoender zien er heel mooi gestippeld uit. Die stipjes 
lijken net op  witte regendruppels of glimmende parels… Misschien worden 
ze daarom parelhoenders genoemd!

• (pak het doosje met veertjes) We gaan samen een veertje bekijken: 
probeer de stipjes eens te tellen.

• Voel eens met het topje van je vinger: waar is de veer hard en 
 waar zacht?
• Hou de veer tegen het licht: kun je er doorheen kijken?
• Zijn alle veertjes hetzelfde? Wat is anders? 
 (stop de veertjes nu weer terug in het doosje)

Nu weten we al best veel over de kleuren en de veren van de parelhoenders.
Denk je dat je ze kunt herkennen als we ze staks in het echt tegenkomen? 
Let maar goed op of je ze ergens ziet lopen! 

En o ja, er is nog iets grappigs met de parelhoenders, waaraan je ze kunt 
herkennen. Parelhoenders lopen graag in een groepje, héééél dicht bij elkaar. 
Waar de één gaat, gaat de ander ook! 

We maken een stukje van de puzzel en lopen daarna naar de volgende gans.

4
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Cavia’s 
Waar:
We lopen eerst samen naar de houten schuur met de naam 
‘Villa Kakelbont’.
Binnen lees ik de opdracht voor.

Er wonen heel veel dieren in deze schuur. Ze hebben elkaar veel te vertellen. 
Soms is het best een lawaai, al die gesprekken door elkaar. Begrijp je nu 
waarom deze schuur Villa Kakelbont heet!

• We lopen eerst een rondje door de schuur om te zien welke dieren 
 hier wonen in ‘Villa Kakelbont’.

In de hoek woont familie cavia. Zal ik je een geheimpje verklappen? Weet 
je dat cavia’s eigenlijk héél verlegen zijn! Echt hoor, ze rennen gelijk weg 
als ze je zien. Zo verlegen zijn ze. Maar… als je héél rustig blijft, als je je 
niet beweegt en héééél stil blijft zitten, dan komen ze misschien vanzelf 
weer stapje voor stapje dichterbij…

• Probeer maar eens heel stil te zitten en kijk of de cavia’s dichterbij 
 komen en aan je wennen!

Dit is wel een hele grote familie cavia! De cavia’s die je hier ziet, zijn alle-
maal vrouwtjes: moeders, zusjes, tantes en oma’s. De mannetjes wonen 
ergens anders.

• Tel eens hoeveel cavia’s er zijn.
• Welke kleuren hebben ze?

Sommige cavia’s hebben lang haar en het krult een beetje. Andere hebben 
juist kort haar.

• Welke cavia’s hebben lang haar en welke kort haar?
• Wie van ons heeft kort haar en wie lang haar?
• Wie van ons heeft krullen?
• Op welke cavia lijk jij het meeste met je haar?

Cavia’s zijn meestal stil. Maar weet je wel dat die beestjes heel hard kun-
nen fl uiten! Vooral als ze honger hebben en lekkere hapjes krijgen! 

• (pak het doosje met voer) We zullen ze wat lekkers geven! Leg het 
 maar in hun voerbak. Misschien gaan ze fl uiten van plezier!
• Wat hebben cavia’s nog meer nodig? (drinken)

We maken een stukje van de puzzel en lopen daarna naar de volgende gans.



Kippen                                                                              
         
Waar:
Bij de twee losse kippenhokken naast de geitenwei. 
We gaan samen bij één kippenhok staan.
Ik lees daar de opdracht voor.

Bas liet Mira ook de kippen zien. Mira keek in het kippenhok en zag Kakelien 
en Bruunhilde. 

• Wie zouden hier Kakelien en Bruunhilde zijn?
• Vertel eens wat de kippen nu doen? Doe maar na.

Bruunhilde en Kakelien slapen ’s nachts knus tegen elkaar aan. Ze zitten of 
staan soms ook een poosje op één poot te slapen!

• Kun jij een slapende kip op één poot nadoen? Ga maar op één kip-
 penpoot staan. Laat nu je armen hangen net als vleugels en probeer 
 je kop in je veren te steken!

Mira is blij dat ze een vrije gans is en geen kip. Ze hoeft niet in een hok. 
Ze is vrij en ze kan vliegen waar ze naar toe wil. Naar brede rivieren en 
grote meren… 

• Kijk eens rond en vertel welke dieren hier op de boerderij - net als 
 de kippen - ook in hokken wonen.
• Welke dieren zie je hier vrij in de bomen zitten of rond vliegen?
• Welk dier zou jij willen zijn? Waarom?

Er staat hier naast nog een tweede kippenhok. Daar woont een andere kip-
penfamilie.

• We lopen als Bas en Mira in ganzenpas naar het andere kippenhok. 
 Dat gaat zo:

Buig je voorover en hou je benen recht. Buig je hoofd naar voren 
en leg je armen naar achteren langs je lijf. Je armen zijn nu ganzen-
vleugels. Leg je handen tegen elkaar. Dat is je ganzenstaartje. 
Ik ga voorop. Daar gaan we, waggel maar mee: 
Waggel, waggel, daar gaat Bas
Waggel, waggel, in de pas…

Wat hebben de kippen in dit kippenhok elkaar veel te vertellen. Tok, tok, tok…
• Luister en wijs aan welke hen tokt.
• Zie je ook een haan en waaraan zie je dat? 
• Wat roept een haan? (kuukele-kúúú)

Stel je voor dat de meisjes hennen zijn en de jongens hanen.
• Wat roepen de hennen?
• En wat roepen de hanen?
• Let op en luister goed! Als ik zeg:
Alle…… hènnen roepen… “tok, tok” tokken alleen de meisjes.
En als ik zeg: Alle….. hánen roepen… “kuukele - kuu!” roepen alleen de jongens!
Daar gaan we!
Alle… 

We maken een stukje van de puzzel en lopen daarna naar de volgende gans.

5
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Geiten   

Waar:
We lopen naar het weiland van de geiten.
Daar lees ik de opdracht voor.

In dit weiland van de geiten kreeg Bas vliegles van Mira. Oo, wat moest 
die Bas hard rennen met die dikke schuddebuik van hem! Maar na drie 
keer oefenen kon Bas toch echt vliegen…
Alle geitjes keken naar Bas.

• Wijs eens aan waar je hier geiten ziet lopen? 
• Welke vind je de allerliefste?

Mira vond de kleuren van de geiten zo mooi. Ze gakte tegen Bas dat de 
geiten kleurenlapjes aan hebben!

• Kijk goed rond en vertel welke kleuren de geiten hebben.

Geiten hebben een harige vacht.
• Aai er maar eentje, maar til ze niet op, want daar houden geiten 
 niet van!
• Voelt heen-aaien net zoals terug-aaien? Wat is anders?

Geiten zijn zo klein dat ze makkelijk onder de boomstam door kunnen lopen.
• Maak je zo klein als een geitje en kruip onder de boomstam door.

Vooral jonge geitjes vinden het leuk om grappige sprongetjes te maken. 
Dan zijn ze blij!

• Maken jullie eens net zulke sprongetjes als blije geitjes!

Gijs de ezel kwam net tevoorschijn, toen Bas juist heel hard aan het rennen 
was. Bas vloog tegen de harige buik van Gijs.

• Kijk eens rond, wie van de ezels zou Gijs zijn?
• Zullen we Gijs een kushandje geven? Druk een kusje in je hand en 
 blaas het naar Gijs toe!
• De andere ezels willen vast ook een kushandje van jou!

Doe maar! Dáág ezels!

We maken een stukje van de puzzel en lopen daarna naar de volgende gans.

6
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Kippen                                                                              
         
Waar:
Bij de twee losse kippenhokken naast de geitenwei. 
We gaan samen bij één kippenhok staan.
Ik lees daar de opdracht voor.

Bas liet Mira ook de kippen zien. Mira keek in het kippenhok en zag Kakelien 
en Bruunhilde. 

• Wie zouden hier Kakelien en Bruunhilde zijn?
• Vertel eens wat de kippen nu doen? Doe maar na.

Bruunhilde en Kakelien slapen ’s nachts knus tegen elkaar aan. Ze zitten of 
staan soms ook een poosje op één poot te slapen!

• Kun jij een slapende kip op één poot nadoen? Ga maar op één kip-
 penpoot staan. Laat nu je armen hangen net als vleugels en probeer 
 je kop in je veren te steken!

Mira is blij dat ze een vrije gans is en geen kip. Ze hoeft niet in een hok. 
Ze is vrij en ze kan vliegen waar ze naar toe wil. Naar brede rivieren en 
grote meren… 

• Kijk eens rond en vertel welke dieren hier op de boerderij - net als 
 de kippen - ook in hokken wonen.
• Welke dieren zie je hier vrij in de bomen zitten of rond vliegen?
• Welk dier zou jij willen zijn? Waarom?

Er staat hier naast nog een tweede kippenhok. Daar woont een andere kip-
penfamilie.

• We lopen als Bas en Mira in ganzenpas naar het andere kippenhok. 
 Dat gaat zo:

Buig je voorover en hou je benen recht. Buig je hoofd naar voren 
en leg je armen naar achteren langs je lijf. Je armen zijn nu ganzen-
vleugels. Leg je handen tegen elkaar. Dat is je ganzenstaartje. 
Ik ga voorop. Daar gaan we, waggel maar mee: 
Waggel, waggel, daar gaat Bas
Waggel, waggel, in de pas…

Wat hebben de kippen in dit kippenhok elkaar veel te vertellen. Tok, tok, tok…
• Luister en wijs aan welke hen tokt.
• Zie je ook een haan en waaraan zie je dat? 
• Wat roept een haan? (kuukele-kúúú)

Stel je voor dat de meisjes hennen zijn en de jongens hanen.
• Wat roepen de hennen?
• En wat roepen de hanen?
• Let op en luister goed! Als ik zeg:
Alle…… hènnen roepen… “tok, tok” tokken alleen de meisjes.
En als ik zeg: Alle….. hánen roepen… “kuukele - kuu!” roepen alleen de jongens!
Daar gaan we!
Alle… 

We maken een stukje van de puzzel en lopen daarna naar de volgende gans.



Schapen                                                                           
             
Waar:   
We gaan naar het weiland tussen de snelweg en het weiland 
van de geiten.
Daar lees ik de opdracht voor.

Bas en Mira vliegen wel eens een rondje over de boerderij. Dan zien ze ook 
de schapen! “Dááág”, roepen ze vanuit de lucht naar de schapen.
“Mèèèhhh”, roepen de schapen terug…

• Roepen jullie ook eens “Dááag!” naar de schapen en luister of 
 ze “Mèèèhhh!” terugroepen.
• Doen ze dat niet? Roep dan zelf maar “Mèèèhhh!” Misschien 
 snappen ze dat beter! 

Schapen hebben een vacht van wol. Dat is hun jas. In de winter zit die 
lekker warm. Maar in de zomer is zo’n dikke, wollen jas veel te heet. Daar-
om gaan schapen, zodra het buiten warm wordt, naar de schapenkapper. 
Dan worden ze geschoren en lopen ze er een tijdje kaal bij. Maar net zoals 
bij jouw eigen haar, groeit de vacht van een schaap vanzelf weer aan. In 
de winter is die weer lekker dik en warm.

• Is de vacht nu lang of kort?
• Hebben ze een zomerjas of winterjas aan?
• Welke kleur heeft die wollen vacht?
• Heeft een schaap ook plekjes zonder wol?

Truien, sjaals, wanten en mutsen zijn soms van schapenwol gemaakt. 
• Draag je zelf iets van wol?

Van wol kun je draden maken. Dat noemen ze spinnen. Spinnen kan met 
een spinnenwiel of met een machine. Maar weet je dat je ook met je vin-
gers een draad kunt spinnen?
Dat gaat zo:

• (pak het doosje met wol) Ik neem een klein plukje wol. Eén kind 
 gaat tegenover mij staan en houdt het plukje wol aan de rand vast 
 tussen duim en wijsvinger. Je hoeft het alleen maar vast te houden! 
 Ik trek dan heel voorzichtig aan de wol, net zo lang totdat de wol 
 dun genoeg is om te kunnen draaien. En terwijl ik draai en trek 
 wordt de draad steeds langer! 
• Als de draad lang genoeg is, knoop ik hem als een ringetje om je 
 vinger of als een armbandje om je pols!  

We maken een stukje van de puzzel en lopen daarna naar de volgende gans.
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 EEN BOERDERIJ IN DE KLAS
Door samen met de kinderen een boerderij na te bouwen wordt de sfeer 
van een boerderij in de klas gehaald. De kinderen beleven en verwerken 
daarmee het bezoek aan de kinderboerderij.

Richt een aparte hoek in. 
Gebruik als ondergrond uitgerolde afvalzakken en leg er vervolgens 
bijvoorbeeld zand uit de zandbak en pollen gras van buiten op. Dat is 
alvast een mooie ondergrond om er een boerderij op te gaan bouwen. 
De kinderen beschilderen dozen als stallen en hokken. Deuren en ramen 
worden er uitgeknipt. Fijn gaas laat zich makkelijk buigen en is daarom 
goed te gebruiken voor het maken van hekken. Gebruik een draadtang om 
het gaas te knippen en om er scherpe uitsteeksels mee weg te buigen. 

Een eendenvijver kan gemaakt worden met behulp van doorzichtig folie of 
gekreukeld aluminiumfolie. Leg wat stenen (bijvoorbeeld in de vorm van 
een cirkel) en leg het folie er overheen. De rand kan afgewerkt worden met 
wat polletjes gras. Hou het gras in de klas goed vochtig met een plantenspuit. 
Na afl oop kunnen de pollen weer op dezelfde plaats worden teruggelegd. 
Het gras groeit dan vanzelf weer aan. 
De kinderen tekenen en knippen ganzen en eenden van papier. Knip onder-
aan een extra vouwrandje, zodat deze dieren op de folie vastgezet kunnen 
worden met wat plakband.   

Grote takken lenen zich goed om er van alles in op te hangen. Zet de tak-
ken in een emmer en vul deze met keien of zand. De takken geven direct 
sfeer aan de gebouwde boerderij. 
De kinderen maken of tekenen vogels van papier en hangen deze aan draad-
jes in de takken.
En natuurlijk hangt er een volle maan… 

Span (liefst zo hoog mogelijk) stevig draad door de klas.
De kinderen tekenen en knippen ganzen. Hang de ganzen op verschillende 
hoogten met touw aan het draad op. Voor het maken van de ganzen kunt 
u ook het kopieerblad gebruiken:

Zie Bijlage D: Kopieerbladen Vliegende Bas Gans.

BIJLAGE C 

Verwerking in de klas
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Schapen                                                                           
             
Waar:   
We gaan naar het weiland tussen de snelweg en het weiland 
van de geiten.
Daar lees ik de opdracht voor.

Bas en Mira vliegen wel eens een rondje over de boerderij. Dan zien ze ook 
de schapen! “Dááág”, roepen ze vanuit de lucht naar de schapen.
“Mèèèhhh”, roepen de schapen terug…

• Roepen jullie ook eens “Dááag!” naar de schapen en luister of 
 ze “Mèèèhhh!” terugroepen.
• Doen ze dat niet? Roep dan zelf maar “Mèèèhhh!” Misschien 
 snappen ze dat beter! 

Schapen hebben een vacht van wol. Dat is hun jas. In de winter zit die 
lekker warm. Maar in de zomer is zo’n dikke, wollen jas veel te heet. Daar-
om gaan schapen, zodra het buiten warm wordt, naar de schapenkapper. 
Dan worden ze geschoren en lopen ze er een tijdje kaal bij. Maar net zoals 
bij jouw eigen haar, groeit de vacht van een schaap vanzelf weer aan. In 
de winter is die weer lekker dik en warm.

• Is de vacht nu lang of kort?
• Hebben ze een zomerjas of winterjas aan?
• Welke kleur heeft die wollen vacht?
• Heeft een schaap ook plekjes zonder wol?

Truien, sjaals, wanten en mutsen zijn soms van schapenwol gemaakt. 
• Draag je zelf iets van wol?

Van wol kun je draden maken. Dat noemen ze spinnen. Spinnen kan met 
een spinnenwiel of met een machine. Maar weet je dat je ook met je vin-
gers een draad kunt spinnen?
Dat gaat zo:

• (pak het doosje met wol) Ik neem een klein plukje wol. Eén kind 
 gaat tegenover mij staan en houdt het plukje wol aan de rand vast 
 tussen duim en wijsvinger. Je hoeft het alleen maar vast te houden! 
 Ik trek dan heel voorzichtig aan de wol, net zo lang totdat de wol 
 dun genoeg is om te kunnen draaien. En terwijl ik draai en trek 
 wordt de draad steeds langer! 
• Als de draad lang genoeg is, knoop ik hem als een ringetje om je 
 vinger of als een armbandje om je pols!  

We maken een stukje van de puzzel en lopen daarna naar de volgende gans.



 DRAMATISEREN VAN HET VERHAAL
Plaats: in het speellokaal
Nodig: krijtje

Stel je voor… we zijn op de boerderij. De maan schijnt. 
Alle dieren liggen lekker te slapen. Behalve één… 
Dat is Bas Gans. Probeer eens net als Bas Gans op één 
poot te staan. En nu je kop diep in je veren….
Kun je ook zo staan met je ogen dicht?

Dan hoort Bas een geluid. Sta stil en luister eens heel goed wat je nu hoort..
Bas hoort gemompel… (gak, gak, gak, gak….). Een grote groep ganzen is 
geland. 

Wij zijn ganzen en houden van waggelen. 
Dat gaat zo: 
Zet je platpoten uit elkaar en houd je benen recht. Buig je hoofd als een 
gans naar voren en leg je armen naar achteren langs je lijf. Je armen zijn 
nu ganzenvleugels. Leg je handen tegen elkaar. Dat is je ganzenstaart. 
Waggel nu allemaal door elkaar zonder elkaar aan te raken. 
Wat een grote groep ganzen wiegel - waggelt daar!

Nu gaan alle ganzen achter elkaar in een rij… Bas gaat voorop!

Bas laat Mira de boerderij zien. Er liggen varkens lekker te slapen. Ze ma-
ken slaapknorretjes. Ga als een varken in het stro liggen slapen. Kun jij ook 
slaapknorretjes maken?

Mira ziet konijnen. Ze vindt ze zo zacht en ze maken zulke leuke huppel-
sprongetjes. Ga maar als een konijn op je hurken zitten. Steun op je voor-
poten en hip met je achterpoten tegelijk naar voren naar je voorpoten. Zet 
dan weer allebei je voorpoten tegelijk naar voren en spring weer met alle-
bei je achterpoten naar je voorpoten. Nu hip je als een echt konijn!

En dan zijn er nog de kippen Kakelien en Bruunhilde. Die zaten samen te 
slapen op hun stok. 
Kijk, ik teken hier met krijt op de grond hun stok. 
Nu gaan jullie allemaal gezellig als kippen samen op stok! Welterusten 
tok, tok!      

Maak maar een kring en ga op je knieën zitten, met je handen voor je plat 
op de grond. O, wat vonden de geitjes, de ezel en de eenden het spannend 
toen Bas vliegles kreeg van Mira. Wat kon die Bas rennen! Luister goed! Je 
handen zijn nu de platvoeten van Bas. 
Bas begint eerst langzaam te rennen,  zachtjes en langzaam tap-pe…tap-pe…
tap-pe…tap! Maar dan gaat Bas sneller en harder tappe…tappe…tappe…. en 
nu héél hard gaat Bas! Tappetapptappetappe….. O kijk uit… Boeink de ezel!!!

Maar Bas heeft toch het vliegen geleerd! Zullen we tot slot samen - net als 
Bas en Mira - nog een heel mooi rondje vliegen? Beweeg je vleugels maar 
omhoog en omlaag. Wat kun je mooi vliegen met die grote ganzenvleugels! 
Kom op, dan gaan we naar verre landen… 
Daaag!!!! 
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 MEER OVER GANZEN
Iedere herfst komen de ganzen in grote groepen naar Nederland. 
Ze vluchten voor de bittere kou in het hoge Noorden en komen hier over-
winteren. In het voorjaar vliegen ze massaal weer terug. Dan breekt ook 
in het hoge noorden de lente aan en krijgen ze daar hun jongen. Er zijn 
ook ganzen die het hele jaar in Nederland blijven, zoals nogal wat grauwe 
ganzen.
 
Brandganzen: 
(Branta leucopsis)
Mira is een brandgans.  
Ze heeft een kleine snavel, witte wangen en een zwarte hals. Haar poten 
zijn donker gekleurd. Ze is een kleine gans. In de lucht zijn brandganzen 
goed te herkennen aan hun opvallende witte en zwarte kleuren.
Ganzen als Mira vliegen in de herfst in grote groepen vanuit Noord Rusland 
(Nova Zembla), over Zweden naar Nederland. Er zijn ook brandganzen, die 
nog verder zuidwaarts trekken (doortrekkers). Brandganzen vinden hun 
voedsel vooral in de buurt van de kust en de grote rivieren. Bij volle maan 
eten ze de hele nacht door.
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 DRAMATISEREN VAN HET VERHAAL
Plaats: in het speellokaal
Nodig: krijtje

Stel je voor… we zijn op de boerderij. De maan schijnt. 
Alle dieren liggen lekker te slapen. Behalve één… 
Dat is Bas Gans. Probeer eens net als Bas Gans op één 
poot te staan. En nu je kop diep in je veren….
Kun je ook zo staan met je ogen dicht?

Dan hoort Bas een geluid. Sta stil en luister eens heel goed wat je nu hoort..
Bas hoort gemompel… (gak, gak, gak, gak….). Een grote groep ganzen is 
geland. 

Wij zijn ganzen en houden van waggelen. 
Dat gaat zo: 
Zet je platpoten uit elkaar en houd je benen recht. Buig je hoofd als een 
gans naar voren en leg je armen naar achteren langs je lijf. Je armen zijn 
nu ganzenvleugels. Leg je handen tegen elkaar. Dat is je ganzenstaart. 
Waggel nu allemaal door elkaar zonder elkaar aan te raken. 
Wat een grote groep ganzen wiegel - waggelt daar!

Nu gaan alle ganzen achter elkaar in een rij… Bas gaat voorop!

Bas laat Mira de boerderij zien. Er liggen varkens lekker te slapen. Ze ma-
ken slaapknorretjes. Ga als een varken in het stro liggen slapen. Kun jij ook 
slaapknorretjes maken?

Mira ziet konijnen. Ze vindt ze zo zacht en ze maken zulke leuke huppel-
sprongetjes. Ga maar als een konijn op je hurken zitten. Steun op je voor-
poten en hip met je achterpoten tegelijk naar voren naar je voorpoten. Zet 
dan weer allebei je voorpoten tegelijk naar voren en spring weer met alle-
bei je achterpoten naar je voorpoten. Nu hip je als een echt konijn!

En dan zijn er nog de kippen Kakelien en Bruunhilde. Die zaten samen te 
slapen op hun stok. 
Kijk, ik teken hier met krijt op de grond hun stok. 
Nu gaan jullie allemaal gezellig als kippen samen op stok! Welterusten 
tok, tok!      

Maak maar een kring en ga op je knieën zitten, met je handen voor je plat 
op de grond. O, wat vonden de geitjes, de ezel en de eenden het spannend 
toen Bas vliegles kreeg van Mira. Wat kon die Bas rennen! Luister goed! Je 
handen zijn nu de platvoeten van Bas. 
Bas begint eerst langzaam te rennen,  zachtjes en langzaam tap-pe…tap-pe…
tap-pe…tap! Maar dan gaat Bas sneller en harder tappe…tappe…tappe…. en 
nu héél hard gaat Bas! Tappetapptappetappe….. O kijk uit… Boeink de ezel!!!

Maar Bas heeft toch het vliegen geleerd! Zullen we tot slot samen - net als 
Bas en Mira - nog een heel mooi rondje vliegen? Beweeg je vleugels maar 
omhoog en omlaag. Wat kun je mooi vliegen met die grote ganzenvleugels! 
Kom op, dan gaan we naar verre landen… 
Daaag!!!! 



Grauwe Ganzen: 
(Anser anser)
Bas is een grauwe gans.
Hij heeft een enorme snavel met de kleur van een oranje winterwortel. Hij 
staat laag op de poten en ziet er wat plomper uit dan de ranke brandgans 
Mira. Grauwe ganzen zijn de grootste ganzen van Nederland. De grauwe 
gans is de voorvader van alle tamme ganzen. Bas is een tamme gans, een 
boerengans. 
Wilde grauwe ganzen zijn grijsbruin van kleur. Bij de tamme ganzen kan de 
kleur variëren van helemaal wit (zoals Bas) tot slordig wit-grijs gevlekt. 
Tamme ganzen worden ook wel als waakganzen bij boerderijen gehouden. 
Ze eten planten zoals grassen en grote zaden zoals erwten. Grauwe ganzen 
broeden ook in Nederland. 
Soms sluiten tamme ganzen zich bij hun wilde soortgenoten aan.

Foto’s en geluiden
Op de site van Vogelbescherming Nederland kunt u foto’s en geluiden 
opzoeken van brandganzen en grauwe ganzen.

 www.vogelbescherming.nl
Kies vervolgens:
Vogels & gebieden
Vogelgids
Alle vogels
Kijk dan bij grauwe gans (Bas) en bij brandgans (Mira).
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HERKENNINGSSPELDJE BAS GANS 
Maak voor ieder groepje op verschillend gekleurd papier een kopie van het 
kopieerblad Herkenningsspeldje. Schrijf in duidelijke letters de naam van 
het kind erbij. Het is handig om ook het nummer van de opdracht, waar-
mee het groepje begint, erbij te zetten. 
(Er zijn zeven opdrachten en ieder groepje start bij een ander nummer.) 
Hang het kaartje aan een touwtje om de hals van het kind of speld het vast 
op trui of jas. 

VLIEGENDE BAS GANS
Gebruik voor het kopiëren stevig papier.
De kinderen knippen Bas Gans uit.
Knoop aan beide uiteinden van een satéstokje een touwtje van ongeveer 
20 cm. Plak het stokje met plakband vast op de achterkant van de tekening.
Span (liefst zo hoog mogelijk) stevig draad door de klas.
Hang de ganzen op verschillende hoogten met touw aan het draad.

 
 
BRIEF AAN DE BEGELEIDERS 
Begeleiders die mee gaan helpen met het dierenpad op de boerderij krijgen 
van tevoren informatie, zodat ze op de hoogte zijn van de werkwijze en or-
ganisatie. Maak voor iedere begeleider een kopie of neem deze informatie 
mondeling door.
Zie kopieerblad: ‘Brief aan de begeleiders’.

Let op:
Lukt het niet de begeleiders van tevoren bij elkaar te krijgen?
Maak dan niet alleen een kopie van de ‘Brief aan de begeleiders’, 
maar ook van het verhaal (zie Bijlage: A Het verhaal)
en van de opdrachten (zie Bijlage: B De opdrachten op de boerderij).

Geef de kopieën een paar dagen vóór het bezoek aan de begeleiders.

BIJLAGE D 

Kopieerbladen
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Grauwe Ganzen: 
(Anser anser)
Bas is een grauwe gans.
Hij heeft een enorme snavel met de kleur van een oranje winterwortel. Hij 
staat laag op de poten en ziet er wat plomper uit dan de ranke brandgans 
Mira. Grauwe ganzen zijn de grootste ganzen van Nederland. De grauwe 
gans is de voorvader van alle tamme ganzen. Bas is een tamme gans, een 
boerengans. 
Wilde grauwe ganzen zijn grijsbruin van kleur. Bij de tamme ganzen kan de 
kleur variëren van helemaal wit (zoals Bas) tot slordig wit-grijs gevlekt. 
Tamme ganzen worden ook wel als waakganzen bij boerderijen gehouden. 
Ze eten planten zoals grassen en grote zaden zoals erwten. Grauwe ganzen 
broeden ook in Nederland. 
Soms sluiten tamme ganzen zich bij hun wilde soortgenoten aan.

Foto’s en geluiden
Op de site van Vogelbescherming Nederland kunt u foto’s en geluiden 
opzoeken van brandganzen en grauwe ganzen.

 www.vogelbescherming.nl
Kies vervolgens:
Vogels & gebieden
Vogelgids
Alle vogels
Kijk dan bij grauwe gans (Bas) en bij brandgans (Mira).



Kopieerblad
HERKENNINGSSPELDJE BAS GANS



Kopieerblad
VLIEGENDE BAS GANS
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Kopieerblad
BRIEF AAN DE BEGELEIDERS
 
 
 Fijn dat u mee gaat helpen!

 Lees s.v.p. deze informatie van tevoren even goed door, zodat u op de hoogte bent van wat er 
gaat gebeuren tijdens het bezoek aan Speelboerderij Elsenhove.

De kinderen hebben op school al het verhaal ‘Bas Gans kan niet slapen’ gehoord. 
In het opdrachtenpad over de kinderboerderij speelt het verhaal een belangrijke rol. 
Daarom is het belangrijk dat u het verhaal van tevoren kent! 

 De kinderen zijn op school in groepjes van zo mogelijk maximaal 5 kinderen verdeeld. 
Het is de bedoeling dat u een groepje begeleidt bij het uitvoeren van de opdrachten 
over de boerderij. 

Na een korte inleiding van de educatief medewerker van Elsenhove krijgt ieder groepje een 
opdrachtenboek met bijbehorende materialen. 
Het opdrachtenboek en de materialen houdt de begeleider zelf bij zich. 
Zo houden de kinderen hun handen vrij.

Er zijn zeven opdrachten. Iedere opdracht heeft een verschillend gekleurd nummer. 
Het pad wordt aangegeven met zeven houten, genummerde, ganzen. 
Bovenaan de bladzijde van iedere opdracht staat het nummer en ook de plaats waar de op-
dracht gedaan wordt. De kinderen zoeken de gans met het overeenkomstig gekleurde nummer 
van de opdracht.

Van de leerkracht hoort u met welk nummer van de opdracht uw groepje begint. 
Krijgt u bijvoorbeeld nummer 3, dan begint het groepje met opdracht 3 en gaat daarna verder 
met opdracht 4, 5, 6, 7, 1 en 2. 

 Tips:
• Lees de opdrachten rustig en vriendelijk voor. Het gaat om een prettige sfeer. 

• Neem voor elke opdracht de tijd. Er is géén haast. Het is echt niet erg als door 
 tijdgebrek niet alle opdrachten uitgevoerd kunnen worden. Beter één opdracht goed uitvoeren 

dan alles afraffelen! De opdrachten zijn niet aan tijd gebonden. 
 

• Geef de kinderen de gelegenheid de opdrachten zoveel mogelijk zelf uit te voeren.

• Ga gerust in op spontane ontdekkingen van de kinderen. Er is alle tijd!

• Lees niet alles in één keer achter elkaar voor, maar behandel vraag na vraag.

• Vóór elke vraag of uit te voeren opdracht staat een stip in de kantlijn.

• Zorg ervoor dat het hele groepje bij elkaar blijft en voer de opdracht als groepje uit.
 Wees vooral in het begin heel consequent in het bij elkaar houden van het groepje. 

Herinner de kinderen aan die afspraak. 
Blijf ook na afl oop van het dierenpad als groepje bij elkaar. 

• Leg het opdrachtenboek en de materialen na afl oop op de afgesproken plaats terug.
Het allerbelangrijkste is de sfeer. Daar kunt u aan meehelpen. In een prettige sfeer wordt het 
bezoek aan de kinderboerderij voor de kleuters een fantastische ervaring. Juist in een goede 
sfeer kunnen ze een intensieve band met de dieren opbouwen.

 Alvast hartelijk bedankt voor uw inzet!
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 Ganzen 
Grazers op trek langs de vorstgrens
van Bart Ebbinge
Uitgeverij Schuyt & Co

 Kijk op vogels
van N. de Haan
Uitgeverij Westland NV

 Het vogelboek
van Ph. Burton en P.Hayman
Uitgeverij Zomer & Keuning

 Vogels van Europa
van Lars Jonsson
Uitgeverij Thieme

 Capitool veldgidsen
Vogels
van J. Elphick

 Het Vier-Seizoenenboek
Natuurbeleving voor de kleuters
van M. Roozen
Jacob Dijkstra

BIJLAGE E 

Bronvermelding
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AANTEKENINGEN 





Bas Gans
COLOFON

Uitgave: NME Amstelveen
Postbus 4, 1180 BA Amstelveen
Telefoon (020) 540 45 54
Telefoon locatie Elsenhove (020) 545 71 64 

nme@amstelveen.nl
www.amstelveen.nl
www.natuurmilieuweb.nl
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