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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: De snelste route. 
A. Vandaag legen de vuilnismannen de groene  

containers. Ze legen de containers in hun vuilnis- 
wagen. Daarna brengen ze het Groente-, Fruit-  
en Tuinafval naar Twence. Daar wordt het GFT-afval  
verwerkt tot compost. Dat kan je in de tuin strooien. 
Het is heel goed voor de planten. Teken de snelste 
route in de plattegrond. 

Ga naar www.twentezonderafval.nl en  
bekijk het filmpje Dag van de vuilnisman.  
Maak daarna de opdrachten. 
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B. In de grijze container hoort restafval. Kijk goed naar dit woord. Schrijf in je eigen woorden op wat het volgens  
jou betekent. 

C. Er zijn niet alleen containers voor restafval. Er zijn bijvoorbeeld ook speciale containers voor papier en textiel.  
Noem nog twee voorbeelden van containers. 

D. Hoeveel containers kom jij tegen als je van school naar huis gaat?           Tip: Ook onder de grond zitten containers.  
 

Opdracht 2. Pimp de vuilniswagen.
A. Versier de vuilniswagen. Zet ook tekst op de vuilniswagen. 

Wist je dat? een lege vuilniswagen ongeveer 15.500 kg weegt? 

Een volle vuilniswagen weegt ongeveer 26.500 kg. 
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Opdracht 3. Beroep: vuilnisman. 
A. Wat lijkt je leuk aan het beroep van een vuilnisman? 

Wat lijkt je minder leuk? 
 
 
 
 
 
 
 

B. Welke eigenschappen heeft een vuilnisman nodig?  
 
 
 
 
 
 
 

C. En jij? Zou jij een vuilnisman willen zijn?  
Waarom wel/niet? 

Opdracht 4. Ode aan de vuilnisman. 
A. Schrijf een ode aan de vuilnisman. Een ode is  

een dichtvorm. In een ode schrijf je allemaal  
positieve dingen over iemand.  
Je kunt beginnen met “De vuilnisman is altijd… “.  
Of met “Ik vind vuilnismannen…, omdat… “.

Wist je dat? een vuilnisman voor de veiligheid  

altijd beschermende kleding draagt?  

Je weet nooit wat je onderweg tegenkomt.


