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Ik hoorde iemand zeggen: 
Wat is het hier toch schoon
Wat is het hier toch netjes.
In het straatje waar ik woon. 
Hoe komt dat dan, hoe komt dat dan? 
Ja, dat komt door de vuilnisman.... 
En de vuilnisman ben ik 
Prak - prik, De vuilnisman ben ik. 

Als ik niet meer zou werken 
Dan werd het hier een troep 
Van oud papier en blikjes 
Van plastic en van poep. 
Dus ik werk zo hard als ik maar kan. 
Ja, drie hoera’s voor de vuilnisman... 
En de vuilnisman ben ik.
Prak - prik, De vuilnisman ben ik.

Vrij naar: Willem Wilmink 

Opdracht 1: Een leven zonder vuilnismannen. 
A. Vul de woordspin verder in. 

B. Hoe ziet jouw straat er uit als er geen vuilnismannen 
zouden zijn? Teken het maar.

Ga naar www.twentezonderafval.nl en bekijk het filmpje Dag van de vuilnisman. Maak daarna de opdrachten. 

Werkblad: Dag van de vuilnisman

vuilnisman

vuilniswagen

schoon
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Wist je dat?  er 650 containers in  

een vuilniswagen gaan? Dan is hij vol.

Wist je dat? de meeste gezinnen in Twente aparte containers  

hebben voor papier, verpakkingen, GFT en restafval? Ander afval  

kan je naar een milieuplein in de buurt brengen. 

Opdracht 2. De snelste route. 
A. Vandaag legen de vuilnismannen de groene containers. Ze legen de containers in hun vuilniswagen.  

Daarna brengen ze het afval naar Twence. Dat is het afvalverwerkingsbedrijf. Hier maken ze compost van het GFT.  
Compost kan je in de tuin strooien. Het is heel goed voor de planten. Teken de snelste route in de plattegrond.  

B. In de groene container hoort GFT. Kijk goed naar de afkorting GFT.  
Wat betekent het? Kies het goede antwoord. 
 
GFT is  

 Goed Fijngesneden Troep  

 Glazen Flessen Ton 

 Groente-, Fruit- en Tuinafval   

C. Er zijn niet alleen containers voor GFT. Er zijn bijvoorbeeld ook speciale containers 
voor papier. Geef nog twee voorbeelden van aparte containers. 

Tip: Check op www.twentezonderafval.nl.



GROEP 4/5/6 | WERKBLAD: DAG VAN DE VUILNISMAN | 3

Opdracht 3. Ontwerp vuilniswagen. 
A. Wat een saaie vuilniswagen! Ga aan de slag met je kleurpotloden of stiften.  

Bedenk eerst wat je wil tekenen. Komen er ook letters op jouw vuilniswagen? 

Opdracht 4. Beroep: Vuilnisman.
A. Wat lijkt je leuk aan het beroep van een vuilnisman? Wat lijkt je minder leuk? 

 
 
 

B. Zou jij zelf een vuilnisman willen zijn? Waarom wel of niet?

Wist je dat? een vuilnisman tijdens zijn werk  
gemiddeld 10 kilometer loopt op één dag? 


