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INTRO
DUCTIE

Iedereen kent het wel: “Hmm wat kunnen we nu eens gaan doen, weer een film 

kijken? Of  een rondje wandelen? Ik weet het niet zo goed,we hebben ook niet 

super veel tijd.” Het (inspiratie)loze moment voor de begeleiding, waar nét dat 

kleine beetje inspiratie mist om een grote glimlach te creëren bij de bewoner. 

Zelf heb ik meerdere jaren op woongroepen en dagbestedingen gewerkt. En 

overal had ik ooit wel eens dat het moment; wat nu!? Je staat met je handen in 

het haar. Je cliënt wil vooruit maar moet wachten tot hij of zij wordt opgehaald 

door de ouders. De spanning stijgt bij je cliënt, hoe tackel ik dit? 

Hoe fijn is het, als je op dat moment doormiddel van een spelvorm SAMEN met 

je cliënt de tijd kan overbruggen. Door simpelweg je cliënt zelf de keuze te la-

ten maken uit deze 16 spellen. Ze duren niet lang (of wel, zo lang als jij wilt), ze 

zijn makkelijk te begrijpen is, en ze zijn snel opgezet en nog sneller opgeruimd. 

Weinig stress en veel plezier. Dit zijn -vind ik persoonlijk- vaak de mooiste mo-

menten samen. Je vergeet de tijd en leeft echt in het moment.

Ik heb zelfs momenten gehad dat de cliënt zei: “Even wachten mam, ben nog 

niet klaar! Ik ben aan het winnen.” Het geluk van jouw cliënt straalt daarna door 

naar de ouders, weg spanning en hello happy moment Cliënt blij, ouders blij, 

begeleiding blij. Wat wil je nog meer?

Laat de spellen als inspiratie dienen en pas ze volledig aan, doe wat jij denkt 

wat het beste is voor je cliënt en tackel de (inspiratie)loze momenten! 

Groetjes, 

Boswachter Lars
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Sokbal #1

Hoe werkt het:
Elke speler heeft 5- 10 paar opgerolde sokken. De 
emmer staat of hangt (als mogelijk) op een plek waarbij 
je niet iets omstoot, mocht je missen. Gooi vanuit 
de afgesproken plek zoveel mogelijk sokken in de  
emmer. Gooi om de beurt. Degene met de meeste 

sokken in de emmer wint!

Variatie:
Gooi vanaf meerdere plekken om het moeilijker te 

maken.

s p e l # 1      

SOKBAL #1

Doel: Sok in de emmer gooien
Ontwikkelingsgebied: Oog-handcoördinatie,
inschattingsvermogen, regels en afspraken naleven
Plaats: Binnen en/of buiten
Soort: Staand-/zitspel
Aantal spelers: 1 – 10 spelers
Voorbereidingstijd: 5 minuten
Duur van het spel: 5 – 60 minuten
Nodig: Opgerolde sokken en een emmer



bezemgolf #2
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Doel: De bal met de minste slagen in het doel te krijgen

Ontwikkelingsgebied: Inzicht, oog handcoördinatie

Plaats: Binnen en buiten

Soort: Balspel

Aantal spelers: 2 – 6 spelers

Voorbereidingstijd: 5 minuten

Duur van het spel: 10 minuten

Nodig: per speler een bezem, (het liefst ieder zijn eigen) 

tennisbal, gebruik voorwerpen om op de plek van de bal 

neer te leggen waar de bal eindigt na iedere slag, “doel” 

(dit kan een emmer zijn, twee stokken in de grond waar de 

bal doorheen moet), pen en papier.

Hoe werkt het:
Verzamel net zoveel bezems als spelers 
en start vanaf het afgesproken punt. 
Zorg dat je in zo min mogelijke slagen je 
bal door of in het doel hebt. Degene met 
de minste slagen wint.  Turf je slagen op 
een blaadje en schrijf de scores op om de 
stand bij te houden.

Variatie:
Maak er een competitie van. Speel op 
verschillende plekken en verschillende 
rondes. Zo kan je een heel weekend 
plezier hebben!2 .  b e z e m -

g o l f  # 2

BEZEMGOLF #2
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Hindernis-
baan #3
Doel: Als snelste over de hindernisbaan

Ontwikkelingsgebied:Lichaamsbeweging, 

inschattingsvermogen, regels en afspraken 

naleven

Plaats: (Bij voorkeur) buiten, binnen kan ook 

mits de ruimte het toelaat

Soort: Renspel

Aantal spelers: 2 – 10 spelers

Voorbereidingstijd: 10 - 15 minuten

Duur van het spel: 10 – 60 minuten

Nodig: (Bij voorkeur) bosgebied (grote tuin 

is ook goed), hindernissen (stoelen, bomen, 

voorwerpen om over heen te springen etc.), 

stopwatch

Hoe werkt het spel:
Met alle gevonden spullen zet je eerst een parcours uit wat 
past bij de spelers. Dit kan ook voor rolstoelgebruikers; 
dan maak je bredere paden en gebruik je geen voor werpen 
waar je overheen moet springen maar rijden. Eenmaal 
een passende hindernisbaan uitgezet start de éérste. De 
scheidsrechter telt af, 3..2..1.. Go! En start de stopwatch om 
de tijd bij te houden. Degene die het snelst is, wint de race. 

Variatie:
Je kan dit als afvalrace doen mits je genoeg spelers hebt. 
Of je maakt iedere ronde moeilijker door er nieuwe 
hindernissen aan toe te voegen. Wat ook nog kan, is 
straftijd toevoegen: stoot je iets om, 2 seconden erbij.
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PICASSO VAN DE PANNEKOEKEN #4

Doel: Je eigen (lekkere) pannenkoeken maken

Ontwikkelingsgebied: Fijne motoriek, creativiteit

Plaats: Binnen

Soort: Zit/bakspel

Aantal spelers: 2- 10 spelers

Voorbereidingstijd: 20 minuten

Duur van het spel: 10 – 30 minuten

Nodig: Alles om pannenkoeken te maken, messen, 

borden, eetbare versiersels (hagelslag, fruit etc.)

Hoe Werkt Het:
Je zorgt eerSt dat er genoeg 
pannenkoeken zIJn om te gebruIken. 
Iedereen een pannenkoek voor zIJn 
neuS? begIn maar met Het uItSnIJden 
van een vorm. denk bIJvoorbeeld aan 
Soort dIer of voorWerp. Je kan Het zo 
gek nIet bedenken. Wat Je Weg SnIJdt 
natuurlIJk Wel op eten Want dat IS 
ook Heel lekker! eenmaal Je vorm 
klaar, verSIer Je pannekoek en laat 
deze Het aan elkaar zIen. SmakelIJk 
SpeelplezIer!

varIatIe:
Speel Het Spel raad Wat Ik maak. raad 
elkaarS creatIe.  zo bIeden zeer leuke 
InteractIe mogelIJkHeden zIcH aan.



Doel: Zoeken naar de verstopper

Ontwikkelingsgebied: Moedigt aan om te gaan 

onderzoeken en zijn/haar verbeelding te  

gebruiken

Plaats: Buiten en binnen

Soort: Zoek/renspel

Aantal spelers: 3-8 spelers

Voorbereidingstijd: 0

Duur van het spel: 10-15 minuten

Nodig: Terrein met voldoende verstopplaatsen

8
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B E L G I S C H 
V E R S T O P -
P E R TJ E  # 5

Hoe werkt het:
De regels zijn heel simpel: één 
iemand verstopt zich, en alle 
anderen moeten hem/haar gaan 
zoeken. Wanneer degene die 
verstopt zit, door iemand wordt 
gevonden, moet die persoon er 
óók bij gaan zitten. Het spel is 
afgelopen als iedereen bij de 
verstopper zit. Degene die de 
verstopte persoon als eerste 
vindt, mag de verstopper zijn in 
de volgende ronde.

Variatie:
Je kan ook gewoon verstoppertje 
doen als het te moeilijk is voor 
de desbetreffende spelers.



Doel: Raad wat er weg is

Ontwikkelingsgebied: Geheugentraining

Plaats: Buiten en binnen

Soort: Zitspel

Aantal spelers: 2-5 spelers

Voorbereidingstijd: 2 minuten

Duur van het spel: 10 minuten

Nodig: 5 – 10 verschillende voorwerpen, 

stopwatch

6.  Wat mIS Ik?
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Hoe werkt het:
Je pakt 5 tot 10 verschillende voor werpen en 
zet ze op een rij, dit doet degene die ook de tijd 
bijhoudt. Degene die meespelen gaan op een rij 
zitten en krijgen 20 seconden om alle voor werpen 
te onthouden. 20 seconden voorbij, dan houden 
alle spelers de handen voor de ogen en haalt 
degene die de tijd bijhoudt 1 voor werp weg. Na 
5 seconden mogen de spelers de handen voor 
de ogen weghalen. Wie het als eerste raad krijgt 
een punt. Houd de punten bij en na 5 rondes wint 

degene met de meeste punten.  

Variatie:
Je kan ook de volgorde aanpassen zodat die ook 
goed geraden moet worden. Stelt de deelnemers 

nog meer op de proef.

Wat mis ik? #6
6. WAT MIS IK?
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Hoe Werkt Het:

Je verzamelt alle Spullen op ÉÉn plek en 

Iedereen kIeSt een plek Waar HIJ/zIJ  zIJn 

Hut gaat bouWen. er zIJn natuurlIJk Wel 

eISen. de Hut Heeft ÉÉn doorgang, een dak 

en mInStenS 2 muren dIcHt. alleS duIdelIJk? 

Iemand zet een Wekker aan en telt af van 

3. .2. .1. .go! degene dIe Het SnelSt zIJn Hut af 

Heeft WInt. 

varIatIe:

nIet alleS Hoeft natuurlIJk een WedStrIJd 

te zIJn,  Je kan ook Samen een Huttendorp 

maken, Super leuk om dan vanuIt daar 

te eten, fIlm te kIJken noem Het maar op. 

creËert SamenWerkIng en verbIntenIS met 

elkaar. pracHtIg om te zIen.

Doel: Als eerste een hut klaar hebben

Ontwikkelingsgebied:Inzicht,constructief 

denken (in ideeën en oplossingen denken)

Plaats: Binnen en buiten

Soort: Constructief spel

Aantal spelers: 2 – 4 spelers

Voorbereidingstijd: 20 minuten

Duur van het spel: 10 - 99 minuten

Nodig: Dekens, matras, kussens, stoelen, 

bank, touw, wasknijpers; alles waarmee je 

denkt te kunnen bouwen.

7. SNELSTE HUTTENBOUWER



11
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8. Laserpsel #8Hoe werkt het:
Zorg voor voldoende 
ruimte en een plek waar 
je het draad aan vast kan 
maken. Bijvoorbeeld 
om een boom/paal/hek 
heen. Daar tegenover 
span je ongeveer 
hetzelfde. Zodat je een 
laserstralenparcours

8. LASERSPEL

kan maken in de uin. Als 
je de laserstraal (touw) 
raakt ben je af en moet 
je langs de kant wachten. 

Variatie:
Wil je het moeilijker 
maken? Blinddoek je 
oog of beide ogen.

Doel: Raak geen draad aan en kom aan de 

overkant

Ontwikkelingsgebied: Behendigheid

Plaats: Buiten

Soort: Behendigheidsspel

Aantal spelers: 2 – 10 spelers

Voorbereidingstijd: 5 minuten

Duur van het spel: 20 – 30 minuten

Nodig: Lang stuk draad/touw, bomen of 

andere voorwerpen om het touw aan vast te 

maken.



9.  WIe ben Ik? & 10.  fleSSenboWlIng
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FLESSENBOWLING
#10

WIE BEN IK #9

9. WIE BEN IK? & 10. FLESSENBOWLING

HOE WERKT HET:
Iedereen mag 5 of meer namen opScHrIJven van een dIer,  bekend perSoon of 
voorWerp. Spreek dIt op voorHand af,  anderS Wordt Het een Heel lang Spel. 
vouW Het papIertJe met de naam erop en doe dIt In de kom. Iedereen klaar? dan 
ScHud Je de kom flInk door en kIeS Je ÉÉn papIertJe.  zet Het papIertJe zo neer op 
JE VOORHOOFD DAT DIE BLIJFT ZITTEN (BIJV.  IN DE VOUW VAN EEN MUTS,  ONDER DE RAND 
VAN EEN PET) MET DE GESCHREVEN KANT ZICHTBAAR VOOR DE REST.  HELP ELKAAR ALS HET 
nodIg IS.  de JongSte mag begInnen met vragen Stellen. de vragen mogen alleen 
beantWoord Worden met Ja of nee.  degene dIe alS eerSte raadt WIe of Wat HIJ IS, 
WInt!

VARIATIE:
tWee verScHIllende manIeren om te Spelen: 
1:  de JongSte Start en Stelt ÉÉn vraag en dan IS de volgende en zo ga Je door tot 
Iemand Het raadt. 
2:  de JongSte Start en mag zoveel vragen Stellen alS dIe WIl tot Het geraden IS. 
tel Wel de aantal vragen om Score bIJ te kunnen Houden.

Doel: Raad welk kaartje je hebt
Ontwikkelingsgebied: Gericht 
vragenstellen, denken 
(cognitief)
Plaats: Binnen en buiten
Soort: Zitspel
Aantal spelers: 2  - 10 spelers
Voorbereidingstijd: 10 minuten
Duur van het spel: 5 – 30 
minuten
Nodig: pen, papier, bak/kom, 
elastiek/muts/pet

HOE WERKT HET SPEL:
zorg eerSt voor een plek WaarbIJ Je genoeg ruImte Hebt om een bal te rollen. 
bIJvoorbeeld een lange gang of een grote open ruImte. elke Speler Heeft 5 kanSen 
OM ALLE 10 DE FLESSEN OM TE GOOIEN (DIT MOGEN ER OOK MINDER ZIJN).  SPREEK AF VANAF 
Waar Je gooIt en maak met de tape een lIJn Waar Je nIet overHeen mag Stappen. 
IS  WEL ZO EERLIJK.  ZET DE FLESSEN IN EEN V-OPSTELLING NEER. NU GAAT HET ECHTE WERK 
begInnen! gooI de ballen ÉÉn voor ÉÉn en tel na de laatSte bal Hoeveel fleSSen er 
omlIggen. ScHrIJf de Score op en dan kunnen de fleSSen Weer recHt gezet Worden 
voor de volgende Speler.

VARIATIE:
doe Water In de fleSSen om Het moeIlIJker te maken en/of grotere afStand. Je kan 
ook een kleInere bal gebruIken zoalS een tennISbal In plaatS van een voetbal.

Doel: Flessen omgooien met 
een bal
Ontwikkelingsgebied: 
Oog-hand-coördinatie, 
inschattingsvermogen, regels 
en afspraken naleven
Plaats: Binnen en buiten
Soort: Staand
Aantal spelers: 1-10 spelers
Voorbereidingstijd: 10 minuten
Duur van het spel: 5- 60 
minuten
Nodig: 10 lege flessen, 2 ballen, 
(eventueel tape), pen en papier
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trefbal #11
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Trefbal #11
Hoe werkt het:

Je maakt twee eerlijke teams, splitst het veld in 

tweeën en gooi elkaar maar af. Het team dat als laatste 

overblijft wint. Vangt een teamgenoot een bal, dan 

mag één teamgenoot terug het veld in 

Variatie:

Je kan ook met z’n alle tegen elkaar doen (free for 

all). Dan maak je het speelveld in meerdere gelijken 

vakken zodat iedereen zijn eigen plek heeft en gooien 

maar. Je kan er ook voor kiezen om iedereen door 

elkaar te laten rennen. Totale chaos! 

s p e l # 1 1      

TREFBAL #11

Doel: Mensen afgooien met een bal
Ontwikkelingsgebied: Oog hand coördinatie, 
behendigheid
Plaats: Buiten
Soort: Balspel, renspel
Aantal spelers: Even aantallen van minimaal 
4 per team (alternatief, ieder voor zichzelf dan 
minimaal 3)
Voorbereidingstijd: 5 minuten
Duur van het spel: 5 – 10 minuten



MAAK JE EIGEN 
PUZZEL #12

MAAK JE EIGEN 
PUZZEL #12

12.  maak Je eIgen puzzel
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12. MAAK JE EIGEN PUZZEL

Doel: Je eigen persoonlijke puzzel maken

Ontwikkelingsgebied: Creativiteit, fijne motoriek

Plaats: Binnen en buiten

Soort: Knutselspel

Aantal spelers: 1-10 spelers

Voorbereidingstijd: 10 minuten

Duur van het spel: 10 – 20 minuten

Nodig: Karton, lijm, plaatje/foto, schaar/stanleymes HOE WERKT HET:

puzzel maken: de afbeeldIng dIe Je uItgeprInt Hebt plak Je op Het Stuk karton. doe 

Het netJeS,  anderS gaat Het ten koSte van de kWalIteIt van Je puzzel!  en WeeS nIet 

te zuInIg met de lIJm, de afbeeldIng moet ecHt overal plakken. Heb Je dIt nIet,  dan 

krIJg Je moeIlIJkHeden bIJ Het knIppen van de StukJeS en dat WIllen We ten alle 

tIJden voorkomen. zorg ook dat er geen lucHtbellen onder zItten. alS Je HIer klaar 

mee bent, laat Het dan een tIJdJe drogen.

puzzel knIppen: alS alleS opgedroogd IS en Je bent tevreden, begInt Het feeSt! Want 

nu ga Je Je puzzel vorm geven.  gebruIk bIJvoorbeeld een ScHaar voor Het maken 

van de puzzelStukken, maar alleen alS Je goed knIpbaar karton Hebt. gebruIk Je een 

ScHaar bIJ te dIk karton dan krIJg Je lelIJke randJeS.  een StanlYmeS SnIJdt overal 

moeItelooS doorHeen.Het nadeel HIerbIJ IS Wel dat Je alleen recHte lIJnen SnIJdt.  Je 

moet zelf even goed nadenken over Welke SnIJmetHode Het beSte Werkt.

tIp 1:  Heb Je karton dat Je kan knIppen, maak dan met potlood een ScHetS op Je 

puzzel van Hoe de puzzelStukJeS eruIt komen te zIen. Je Hebt tenSlotte maar ÉÉn 

keer de mogelIJkHeId om Je puzzel te knIppen. 

tIp 2:  gebruIk Je een StanlYmeS, leg dan een lInIaal langS Je meSJe.  zo maak Je de 

perfecte recHte lIJnen. omdat Je met een StanleYmeS moeIlIJk vorm kan geven aan Je 

puzzelStokJeS,  laat Je Je eIgen fantaSIe de vrIJe loop om leuke vormpJeS te creËren. 

vIerkant, drIeHoek, recHtHoek, maak Het zo gek mogelIJk.



Doel: Als laatste overblijven met een waterballon 

onder je shirt

Ontwikkelingsgebied: Behendigheid

Plaats: Buiten

Soort: Waterspel, renspel

Aantal spelers: 2- 10 spelers

Voorbereidingstijd: 5 minuten

Duur van het spel: 10 – 15 minuten

Nodig: Waterballonnen, zwemkleding

15

Waterballon tIkkertJe #13LEUK & SIMPEL SPEL BOEK

W A T E R -
B A L L O N 
T I K K E R TJ E 
# 1 3

Hoe werkt het:
Zorg voor grote, volle 
waterballonnen. Geef iedere speler 
een ballon. Deze moeten ze onder 
hun T-shirt bewaren. Spelers 
moeten nu elkaars waterballon 
proberen te laten knappen. Maar pas 
op, als je enorm in de aanval gaat, 
vergeet je misschien wel je eigen 
ballon en valt deze. Of laat iemand 
die knappen. Als de ballon van een 
speler geknapt is, moet de speler aan 
de zijkant gaan staan. Degene die als 
laatste  overblijft met een hele ballon 
is de winnaar.

Variatie:
Er zijn zoveel alternatieven voor 
waterballon spelletjes. Waterballon 
darts, waterballon jojo, waterballon 
stoelendans en zo kan ik nog wel even 
doorgaan. Veel waterplezier!



14.  Wat eet Ik?
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Doel: Raden wat je proeft

Ontwikkelingsgebied: Zintuigelijk

Plaats: Buiten en binnen

Soort: Raadspel

Aantal spelers: 2 – 10 spelers

Voorbereidingstijd: 5 minuten

Duur van het spel: 5 – 10 minuten

Nodig: Blinddoeken, zelfde aantal theelepels als spelers 

maal het aantal hapjes, kleine hapjes eten

Hoe werkt het:

Je maakt voordat de spelers zitten al de hapjes klaar. 

Bijvoorbeeld bakje hagelslag, paté, smeerkaas noem 

het maar op. Wat je standaard in huis hebt kan al voor 

de leukste en hilarische antwoorden zorgen. Doe er een 

doek overheen zodat je zeker weet dat ze het niet zien. 

Maar let op voor allergieën en eventueel diëten. Zou 

zonde zijn als je door een spel het erna moeilijker maakt 

voor de speler. Laat alle spelers de blinddoeken omdoen, 

help waar nodig. Één voor één proeven ze de lepel die je 

ze geeft en laat je ze een antwoord fluisteren in je oor. 

Degene die het goed heeft krijgt een punt.

Variatie:

Hoe je het spel ook kan doen is bij speler 1 hapje 2 

neerzetten, speler 2 hapje 3, speler 3 hapje 4 etc. Zo 

creëer je ver warring als ze het antwoord willen roepen 

omdat ze dan verschillende dingen horen, nu moeten 

ze echt gaan vertrouwen op hun eigen zintuigelijke 

aspecten.

 

Of maak er een competitie van. Speel op verschillende 

plekken en verschillende rondes. 

1 4 .  w a t 
e e t  i k ? 
# 1 4

14. WAT EET IK?
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15.  fleSSenvoetbalLEUK & SIMPEL SPEL BOEK

15. Flessenvoet-
bal #15

Hoe werkt het:
Iedere speler heeft een fles gevuld 
met water en verspreidt zich over 
het speelveld. Iedereen op zijn 
plek? Bescherm je fles maar trap 
met de bal andermans flessen 
om. Ligt je fles om, zet hem dan zo 
snel mogelijk recht. Zorg dat het 
water op is van je tegenstander 
voordat jouw fles leeg is. Maar het 
allerbelangrijkste is, veel plezier!

15. FLESSENVOETBAL

Variatie:
Maak teams, speel samen en zorg dat 
de tegenstander geen water meer 
in zijn fles heeft. Samenwerking is 
cruciaal!

Doel: Met de bal elkaars flessen met water om-

trappen

Ontwikkelingsgebied: Lichaamsbeweging

Plaats: Buiten

Soort: Renspel

Aantal spelers: 2 – 10 spelers

Voorbereidingstijd: 5 minuten

Duur van het spel: 30 minuten

Nodig: Net zoveel lege flessen als aantal spelers, 

voetbal
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HOE WERKT HET:
voorbereIdIng: ten eerSte Start Je met een 
ScHatkaart te maken van de locatIe Waar Je 
naar toe WIl.  zorg voor een gedetaIlleerde 
kaart zodat er ook geen mISverStanden kunnen 
ontStaan. Je kan kIezen om de SpelerS een 
route te laten volgen of zelfS opdracHten te 
laten doen voor eXtra HIntS,  zodat ze Sneller 
BIJ DE SCHAT KUNNEN ZIJN.  (DAT VERGT MEER 
VOORBEREIDING MAAR MAAKT HET WEL EXTRA LEUK).

Spel:  geef een Wekker mee met de SpelerS dIe 
SAMEN OP PAD GAAN OP ZOEK NAAR DE SCHAT. (JE KAN 
van een afStand meelopen zodat Je zeker Weet 
DAT ALLES GOED GAAT).  LAAT ZE ZELF UITZOEKEN HOE 
de kaart Werkt en op avontuur gaan. dIt creËert 
een pracHtIge SamenWerkIng tuSSen Het team en 
Hoe ze Samen dIt avontuur gaan Halen. 

VARIATIE:
dIt Spel kan Je op verScHIllende nIveauS maken. 
lIgt volledIg aan de SpelerS.

Doel: Vind de schatkist

Ontwikkelingsgebied: Moedigt aan om te gaan on-

derzoeken en zijn/haar verbeelding te gebruiken

Plaats: Buiten

Soort: Avontuurspel

Aantal spelers: 2 – 10 spelers

Voorbereidingstijd: 20 minuten (mits je bekend bent 

met de locatie)

Duur van het spel: 20 – 40 minuten

Nodig: Schat, papier, grote locatie, eventuele werk-

tuigen (schop etc) stopwatch/wekker

16. ZOEK DE SCHATKIST



Krijg je nu ook z’n zin om aan de slag te gaan? 
Het belangrijkste is, dat je de spellen maakt 
zoals jij ze wilt. Niks is zo belangrijk om altijd 
jezelf te blijven, zeker in dit werkveld. het kan ook 
zijn dat je niks aan de spellen hebt of Misschien 
verandert dit je hele werkstijl en ga je hier dingen 
mee bereiken die je eerst niet wist te bereiken. 

Allebei top! 

Doe ermee wat je wilt, mij heeft het laten zien 
hoe mooi mijn beroep is. 

Tot buiten!

Groetjes,

Boswachter Lars
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