
 

Nederlands oefenen 13      
Fietsland   

  
 

We zijn vaak onderweg! We gaan boodschappen doen; we gaan naar school of werk, of 
naar de bibliotheek; we gaan op bezoek. We kunnen lopen of fietsen. Of Je gaat er heen 
met het openbaar vervoer. Soms moeten we op reis naar een andere stad of een ander 
land. Dan nemen we de trein of we gaan met een auto.  

Hoe ga jij ergens naar toe in je eigen stad? Stap je op de fiets? Neem je de bus? Of ga je 
liever lekker rustig lopen? 

 
Schrijf een paar woorden op over Fietsen. Heb je zelf een fiets? 

 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________   

 

 
 



Nederland is een fietsland, zeggen ze wel eens. Bijna iedereen die hier woont kan 
fietsen. Kinderen leren al jong hoe dat moet.  Nederland heeft ongeveer 17,3 miljoen 
inwoners. Samen hebben zij 22,8 miljoen fietsen! Dat betekent dus dat sommige mensen 
meer dan 1 fiets hebben.        

Er zijn veel soorten fietsen. En er zijn veel beroepen waarbij je een fiets kunt gebruiken.   

Weet je het goede woord bij elk plaatje? 

fietskoerier / postbode / politieagent / racefiets / bakfiets / kinderfiets 

Invuloefening
kies uit de volgende woorden 

regenen – half  – gezellig – liever – vanavond  – voorspeld – laat – auto – parkeren  
– ophalen – tot –weerbericht  

Ga je _____________ naar de computerles? 

Ja, zal ik je ______________? 

Dat is ____________. Kom je met de fiets of met de _______________ ? 

Ik kom __________ met de fiets. Ik weet niet of ik de auto daar kan ____________ . Of 

gaat het vanavond _______________?   

Ik hoorde het ______________ op de radio. Er is geen regen _______________ .  Hoe 

____________ kom je? 



Ik ben om  ______________   acht bij je.  
Dat is goed. ________ straks! 
 

 

 

Songtekst Kleine meid op je kinderfiets 
Marco Borsato:  https://www.youtube.com/watch?v=LLGVuO5e_Yc 
Hé kleine meid op je kinderfiets, 
De zon draait steeds met je mee 
Hé kleine meid op je kinderfiets, 
De zomer glijdt langs je heen 
Met je haar in de wind en de zon op je wangen, 
Rijd je me zomaar voorbij, fiets 
 
 
Hé kleine meid op je kinderfiets, 
Je lacht en je zwaait naar een zwaan 
En de vijver weerspiegelt je witte jurk, 
En het riet fluistert je naam 
En het zonlicht speelt in de draaiende wielen, 
Schitterend strooi je het licht, fiets 
 
Hé lieve meid op je kleine fiets, 
Als een witte stip in het groen 
Slingert je blinkende kinderfiets, 
Zich dwars door het zomerseizoen 
En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner, 
Plotseling ben je weer weg, fiets 
 
 
Openbaar vervoer 
 
 

 



 
 
 
In Nederland kan je op veel verschillende manieren  
reizen. De trein, de tram, de bus en de metro horen  
bij het openbaar vervoer (OV). Dat betekent dat iedereen  
er gebruik van mag maken. Voor het OV moet je wel  
betalen. Dat is het makkelijkst met een OV-chipkaart. 
 
 
 
Reis je wel eens met het OV? Met de trein, de tram, de bus of de metro? Waar ga je dan heen? 
Heb je een OV-chipkaart? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
een berichtje van de Nederlandse Spoorwegen (NS) 

 
 
woorden 
verantwoord  je hebt goed nagedacht over veiligheid 
verwelkomen  welkom heten 
verspreid  verspreiden: verdelen over de ruimte 
mondkapjes   

Verantwoord reizen 
1 juli 2020 – Beste reiziger, wat fijn je weer te zien! We mogen 
iedereen weer in de trein verwelkomen. Ook voor een dagje uit 
of vakantie! Je kan ook je fiets weer meenemen in de trein, en je 
mag reizen met een klein groepje. Wel vragen we om zoveel 
mogelijk verspreid over de dag te reizen, en anderen de ruimte 
te geven. We vragen ook om in de trein afstand van elkaar te 
bewaren. Mondkapjes blijven verplicht. 

 



 
Songtekst Hoeveel treinen 
De Dijk:  https://www.youtube.com/watch?v=Uv01eSjVc4E 
 
hoeveel treinen niet gekomen 
trein numero hoeveel is dit   numero = nummer 
hoeveel treinen om te komen 
in de trein waar ik nu in zit 
onderweg van gaan naar komen 
zoeken naar een horizon 
stalen ritme zoete dromen   stalen = van staal 
soms een stop een nieuw station 
 
hoeveel treinen hoeveel treinen 
hoeveel treinen nog te gaan 
hoeveel treinen hoeveel treinen 
wanneer kom ik ergens aan 
 
hoeveel mensen niet gesproken 
conducteur weet u wanneer 
en hij knipt gaatjes in je kaartje 
en hij schudt zijn pet van nee meneer 
denderend door het ongewisse  denderen = vooruit gaan met veel geluid 
vel te bang om stil te staan   ongewisse = de toekomst die onzeker is 
in de haast om niks te missen 
steeds weer verder hier vandaan 
 
hoeveel treinen hoeveel treinen 
hoeveel treinen nog te gaan 
hoeveel treinen hoeveel treinen 
wanneer kom ik ergens aan 
 
hoeveel treinen niet gekomen 
trein numero hoeveel is dit 
hoeveel treinen om te komen 
in de trein waar ik nu in zit 
wielen ben ik - ik ben wielen 
wielen malend om hun as 
railsen ben ik bielzen, kiezels  railsen = bedoeld wordt: rails 
ik zal blijven wat ik was   bielzen = houten dwarse balk onder de rails 
      kiezels = kleine ronde stenen 
hoeveel treinen hoeveel treinen 
hoeveel treinen nog te gaan 
hoeveel treinen hoeveel treinen 
wanneer kom ik eindelijk aan? 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uv01eSjVc4E
https://www.youtube.com/watch?v=Uv01eSjVc4E


 
 
 
    

 
Met de bus 
zitplaats – app – halte – chauffeur – instappen – scannen – 
 

        ______________________ 

   ________________________ 

  ______________________ 

   ______________________ 

   ______________________ 

 

  ______________________ 



 
 
 
 
Songtekst De bus naar huis 
Blof:  https://www.youtube.com/watch?v=vpQGNFlihN4 
 
De halte is te zien als ik ga staan 
Het is niet ver en het wordt tijd om weg te gaan 
Al weet je nooit of je de laatste nog wel haalt 
Ik heb het kaartje al betaald 
Ik neem de bus naar huis 
Het uitzicht is wel mooi vanaf de berg 
Het duurt altijd te kort, maar dat is niet zo erg 
Want als je boven bent dan moet je weer omlaag 
Het is goed zo voor vandaag 
Ik neem de bus naar huis 
En als ik kon dansen dan zou ik dansen wat ik kon 
En als ik kon zingen dan zou dit zijn wat ik zong voor jou 
Maar ik denk dat ik mijn mond nu hou 
Ik neem de bus naar huis 
De terugrit schudt me wakker na een uur 
Ik voel me goed bij de chauffeur achter het stuur 
Morgen kan ik weer niet wachten tot ik ga 
Maar nu geniet ik nog wat na 
In de bus naar huis 
Ik neem de bus naar huis 
 
Spel 
‘ik ga op reis en ik neem mee’ 
 
Thuis of onderweg, dit spel kan je overal doen. Je gaat om 
de beurt bedenken wat je mee kunt nemen op reis of op 
vakantie. Je kunt het met iemand anders doen, met een 
kleine groep, maar het kan ook alleen. 
 
De eerste persoon zegt “ik ga op reis en ik neem mee…” 
en zegt dan iets dat begint met de letter A, bijvoorbeeld 
“een auto”. De tweede persoon herhaalt dat en bedenkt 
iets met de letter B. Dus: “ik ga op reis en ik neem mee… een auto en een boek”. De 
volgende herhaalt het weer en bedenkt een derde woord met de letter C. Zo ga je het 
hele alfabet af. 
 
Je kunt het ook doen met een ander thema, bijvoorbeeld: “ik ga naar de supermarkt en ik 
koop”. Of je probeert juist zo veel mogelijk dingen op te noemen die met dezelfde letter 
beginnen. 
 
Je zult zien dat het na een tijdje erg lastig wordt om alle woorden te onthouden en in de 
goede volgorde te herhalen. Probeer het maar eens en kijk hoe ver je komt! 



 

Leuke boeken om te lezen 

 

              

reisverhalen …. 

                  

 

Heb je een bibliotheekpas? Dan kan je deze boeken lenen bij Het Taalhuis in de bibliotheek. 
Daar vind je boeken die speciaal geschreven zijn voor mensen die Nederlands leren. Heb je 
Nederlandse les? Dan mag je een jaar lang gratis lenen. Voor informatie: Taalhuis@bplusc.nl 

 
Dit was de laatste NL Oefenen van deze zomer!  
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