
Natuurspeeltuin Megen

De verhalen van Muis



de route



Met Muis mee op zoek

Door het vertellen van verhalen kun je mensen meenemen in je 
verbeelding, of mensen wat leren.

Dit is het verhaal van Muis.
Muis gaat op avontuur in Megen 
en komt ondertussen heel veel tegen.
Muis maakt nieuwe vrienden, en leert heel veel bij.
Muis gaat spelen in de natuurspeeltuin Megen, net als jij.

In dit boekje zijn de verhalen van muis te lezen.
De nieuwe vriendjes die muis maakt, zijn ook tijdens de kinder-
route te vinden.Op het invulvel kun je de vriendjes verzamelen.
Het startpunt van de kinderroute is in natuurspeeltuin Megen.

Bij de verhalen kun je ook opdrachten maken. 
Een mooie aanleiding om eens te praten over

#eenzaamheid #vriendschap #aannames
Lever het invulvel met de opdrachten in bij: 
natuurkampeerterrein De Maasakker (Rulstraat 3) 
of bij de TIM (Broeder Everardusplein 1 (Acropolis)) 

De verhalen van Muis
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De verhalen van Muis



Kleine muis loopt door het gras dat kriebelt aan zijn voetjes. 
Met kleine stapjes, door de speeltuin. 
Langs de Toren, over het gras. Op de bewegingsroute naar het kasteel.
Met grote ogen zoekt hij de omgeving af.

Niemand te zien, denkt hij (muisje is verdrietig)
‘Alleen is ook maar alleen. Niemand om mee te praten, of mee te lachen.’
Even gaat hij zitten op de grond.
Het gras is nog nat, van een eerdere regenbui.
‘en nu OOK nog natte billen.’ 
Zachtjes tikt de regen op zijn neus. 
‘Als ik hier blijf zitten, word ik ook maar nat, 
dus ik ga maar op pad!
‘Ga je mee?’

Bij het verlaten van de natuurspeeltuin links dijk op, 
daar start de route.

Muis alleen in de speeltuin



Wie?

Wat kriebelt er aan muis zijn voetjes?
Muis heeft natte billen, hoe kwam dat?
Muis is een beetje verdrietig, hoe komt dat?

Jij?

Ben jij wel eens verdrietig, of verdrietig geweest? Hoe kwam dat?
Voel jij je wel eens alleen?

Samen:

Muis is wat alleen en verdrietig, en besluit daarom op pad te gaan.
Wat doe jij als je verdrietig bent? 

Muis gaat op pad op zoek naar avontuur om zich minder verdrietig 
en minder alleen te voelen.
Wat kun je nog meer doen om je minder verdrietig of minder alleen te voelen?

Opdracht:

Maak een rijtje met twee kolommen. In het eerste rijtje zet je de gevoelens neer 
waardoor je je eenzaam kunt voelen. 
in rij twee bedenk je wat een oplossing volgens jullie zou kunnen zijn om je minder 
eenzaam te voelen. Let op, er bestaat niet 1 juiste oplossing. Omdat iedereen an-
ders is, is de oplossing ook voor iedereen anders.

Gevoel Oplossing



‘Ik ben niet graag in mijn eentje.
Dan voel ik mij vaak alleen. 
Samen is zoveel leuker, dat voel ik ook meteen.

Lachen met blije bever, of samen knorren van het lachen met varken.’

‘Hé, wat zeg je nu‘ kwaakt iemand vanuit de uiterwaarden. 
Tussen het hoge gras kun je nog net een snavel zien.  
‘Ik ben altijd in mijn ‘eentje’ en heb het prima naar mijn zin als eendje.
Ik geniet van de rust en de natuur. Soms mis ik alleen een beetje avontuur.’

‘Je mag wel meelopen op mijn pad, dan lopen we samen’, zegt Muis. 
‘Ontdekken we wat hier allemaal te beleven is, en wie we gaan ontmoeten.’

‘Wat een goed idee, dan ga ik graag mee. 
Maar ik blijf eendje, ook al zijn we met zijn twee.’

‘Dat is goed zegt Muis’ en zet trots Eend als vriend op zijn tekening.

Eendje in zijn eentje



Wie?

Wat doet muis graag met blije bever en varken?
Waar zit Eend op het moment dat Muis hem tegenkomt?
Waar kan Eend van genieten?

Jij?

Waar kan jij van genieten? Als jij afspreekt met kinderen uit de klas, of met iemand 
anders gaat spelen, willen jullie dan altijd hetzelfde spelen?
Zijn er dingen die jij leuk vindt om te doen maar je vriendjes niet?
Hoe zorgen jullie dat je dan toch allebei een leuke dag hebt? (Hoe houden jullie 
rekening met elkaar?)

Samen:

Eendje voelt zich dus niet alleen, ook al is hij alleen. 
Als je alleen bent hoef je je dus niet alleen of eenzaam te voelen. 
Dit kan voor iedereen anders zijn. Iedereen is verschillend. 
Eend kan genieten van de rust en de natuur. 
Niet iedereen vind hetzelfde leuk om te doen, ook dit is verschillend. 
De wereld zou wel saaier worden als we ons allemaal hetzelfde zouden voelen, en 
allemaal hetzelfde leuk zouden vinden.
Nu kunnen we dingen van elkaar leren. 
Soms lijken dingen niet leuk, maar als je ze dan doet blijkt het veel leuker te zijn 
dan gedacht!

Opdracht:

Maak allemaal een lijstje van 5 dingen die je het allerleukste vindt om te doen.
Zijn alle lijstjes hetzelfde? Hoe komt dit denken jullie?

1 2 3 4 5



Eend en Muis lopen fl ink door, totdat iets of iemand ze met grote passen voorbij 
raast. >>>>>> Zoefffff

‘Wat was dat ?’, vraagt Eend geschrokken.  
‘Volgens mij een hond’, zegt Muis. ‘Die heeft zich vast losgetrokken.’
Samen kijken ze in de richting van de hond.

Iets verderop blijft de grote haarbal staan. 
‘Jeetje, die is grOOt’ zegt Muis.
‘Ik weet niet of ik daar wel langs durf te gaan.’

Gelukkig komt daar het baasje aan. 
‘Hij doet niks hoor’ vertelt ze vrolijk. ‘Ik liet de lijn per ongeluk los. 
Hij wil altijd zijn energie kwijt, maar uitlaten kost zoveel tijd.
Dus loop ik vaak een rondje over de dijk en door de stad. 
Maar toch zou hij graag wat meer rennen.
Dus mochten jullie nog iemand kennen’ 
Ze knipoogt en loopt door over de dijk, 
‘Jeetje’, zegt Muis. ‘Eigenlijk is hij dus best aardig, 
ook al zag hij er wat groot en eng uit.‘
‘Ja’, zegt Eend, ‘blijkbaar wil hij gewoon meer uit.’

Kwispelend staat hond te kijken naar de twee.

Eigenlijk wandelen wij ook nog wel een stuk, zullen wij hem uitlaten? zegt Eend.
‘Goed idee’, zegt Muis, nemen we wel meteen een poepzakje mee!’
Ze spreken met het baasje af waar ze moeten zijn als ze klaar met wandelen zijn 
en nemen de hondenlijn.

Vanaf nu niet meer met z’n twee
Hond krijgt een plaatsje op het blad
Muis, Eend, en Hond maakt drie
en lopen samen door op het pad.

De grote harige hond



Wie?

Wie raast er voorbij Muis en Eend?
Hoe kwam het dat de hond losliep?
Was de hond groot of klein?
Wat doet de hond heel graag? 

Jij?

Vind jij iets of iemand eng of spannend? 
(Komt het omdat je er verhalen over gehoord hebt, 
of vond je iets meteen al spannend?)
Hoe komt dat, denk je?

Samen:

Muis dacht dat de hond niet aardig was, omdat hij zo groot en eng leek. Maar 
uiteindelijk was deze hond heel aardig, hij zag er alleen wat eng en anders uit. 

Dus Muis wist niet zeker of deze hond niet aardig was, maar had het in zijn hoofd 
bedacht (misschien wel door verhalen over andere honden) zonder dat hij deze 
hond een kans had gegeven. Dit noemen we een aanname. 

Nu Muis en Eend de hond leren kennen, blijkt deze heel aardig en hebben ze in-
eens een leuke grote harige vriend erbij. 
Heb jij wel eens iets gedacht, waar je later anders over dacht? Hoe kwam dit?



‘Boe, Boe...’ huilt de koe.
Muis, Eend en Hond lopen naar hem toe.
grote tranen lopen over zijn kop.
‘Wat sta je hier te huilen aan de maaskant?
Is er iets aan de hand?‘
Koe kijkt de drie vrienden met grote ogen aan,
‘Ik vind het niet leuk dat ik moet verhuizen, ik heb hier al zo lang gestaan’
Maar het water van de Maas gaat steeds meer omhoog
en ik hou graag mijn voeten droog.’

Muis aait Koe over zijn kop, 
‘Dat lijkt mij inderdaad niet zo fi jn, 
weet je al wat je nieuwe plek gaat zijn?’
‘Nee’, zegt Koe snikkend vast een weiland binnen de dijken
die kant op in Megen’

‘Maar ik ben nog nooit die kant op gegaan,
en ik durf niet alleen te gaan.’

‘Dan loop je met ons mee’, blaft Hond. 
‘Ik loop hier regelmatig rond.’
Dus zo gingen ze op pad.

Muis, Eend, Hond en Koe 
allemaal naar Megen toe

Droge poten



Wie?

Waar staat de koe op het moment dat ze hem tegenkomen?
Hoe komt het dat de koe moet gaan?
Wie aait de koe over zijn kop?

Jij?

De koe moet verhuizen, anders krijgt deze natte poten. 
Wat kun je doen om natte poten te voorkomen? 

Samen:

Megen ligt langs de Rivier de Maas. 
Prachtig om langs te wandelen, en van te genieten. 
Maar als het water stijgt, kan het wel wat spannend worden.
Niemand wil natuurlijk natte voeten of een rivier in huis. 

Daardoor is er besloten dat ze opnieuw gaan kijken of het wel veilig is. 
Is de dijk hoog genoeg om het water tegen te houden in de toekomst, want het wa-
ter komt steeds hoger te staan. 
Het waterschap (mensen met heel veel verstand van water en waterversterkende 
maatregelen) kijkt samen met de mensen die hier wonen hoe het beter kan. Zodat 
de mensen uit Megen, ook in de toekomst droge voeten en huizen kunnen houden 
hier in Megen.

Opdracht:
Als je strakt weer ik de natuurspeeltuin bent vind je een waterpomp die uiteindeli-
jk uitkomt op een houten plaat. Op de houten plaat bouw je een dorpje, en die ga 
je proberen te beschermen tegen het water. Gebruik alles wat je tegenkomt, zand, 
stenen, hout. Wat werkt het beste? 



‘Dag paard, ik ben er vandoor,
geef jij het aan mijn vrienden door?’,
roept Koe bij zijn vertrek.
‘Dat is gek’, denkt Paard
‘Koe is gek op de scheepsvaart. 
Lekker boten kijken, of kijken naar de pont.
of fi jn kijken wie er lang komt wandelen met de hond.’
‘Waar ga je dan naartoe?‘ hinnikt Paard.
‘En hoe heb je zo snel nieuwe vrienden gemaakt?’

‘Ik heb verteld dat ik het zo erg vind om te verhuizen  en om hier weg te gaan.
Nu mag ik met ze mee, om samen op pad te gaan.
Wij gaan kijken binnen de dijken, waar ik straks moet gaan wonen.’ 

‘O’, zegt het paard, wat ben je dan een bofkoe.
Daar wil ik eigenlijk ook wel mee naartoe.’

‘Dan loop je toch gezellig met ons mee,’ 
ook Muis, Eend en Hond knikten instemmend met Koe mee. 
Natuurlijk is er ruimte voor een vriend erbij
‘Leuk’, zegt Koe, ‘loop jij maar naast mij.’
Samen lopen ze in een rij, 
Paard en Koe lachen blij.
Nu zijn ze al met 5.

Samen sterk



Wie?

Hoe komt het dat Paard het gek vind dat Koe vertrekt?
Hoe komt het dat Koe mee mag op avontuur?
Met hoeveel zijn ze nu samen?

Jij?

Geef jij ook altijd aan als je iets (graag ) wilt, of juist niet als je iets spannend vindt? 

Samen:

Doordat Koe in tranen had verteld dat hij iets spannend vond, mocht hij mee op 
avontuur.Paard gaf aan dat hij graag mee zou willen en mocht toen ook mee op 
pad. Als je je gevoelens/gedachten uit. of uitspreekt, dan weten andere mensen hoe 
je je voelt of wat er door je heen gaat.

Opdracht:

Als je iets voelt, of denkt, is het vaak goed om het te uiten.
Je kunt immers niet in elkaars hoofd/ hart kijken. 
Hieronder staan wat voorbeelden van emoties met een reden. Je kiest er een emo-
tie uit (of verzint er zelf een) en je mag niet zeggen hoe je je voelt en waarom.  je 
beeldt het uit.
De ander moet raden hoe je je voelt en waarom. Wat maakt het moeilijk?
Doe het nu nog eens, en dan mag je wel zeggen hoe je je voelt en waarom. 

Wat valt je op?

gevoel    reden

boos     omdat iemand iets heeft afgepakt

blij     opa en oma zijn op bezoek

verdrietig   je bent gevallen 



‘Miauw Miauw, wat zijn jullie een vreemd stel.’
Oeps een kat, Muis verstopt zich snel.

Kat kijkt het groepje dieren aan.

Paard staat voor Muis, 
en ze kijken naar het huis

‘Wat een grote kat, 
die daar in de tuin zat.’

‘Wees maar niet bang ik eet je niet op, 
dan krijg ik van mijn baasjes op mijn kop.’
‘Ik eet alleen maar voer en brokken 
en dat lieg ik niet want ik mag niet jokken.’
‘Dus vertel, waar zijn jullie naar toe aan het sjokken?’

‘Wij gaan op avontuur in Megen, 
en kwamen elkaar onderweg tegen.’
zeggen ze in koor.

‘Dan sluit ik graag aan, 
als ik mee op pad mag gaan.’

‘Dat mag’ zegt de Muis wat bang,
‘als je belooft mij niet op te eten.’

‘Oké’, zegt Kat. ‘ik beloof het en zal het niet vergeten!’

Kat



Wie?

Waar zat Kat toen de dieren hem tegenkwamen?
Wat belooft Kat aan Muis?
Wat eet Kat?

Jij?

Wat is het laatste wat jij aan iemand hebt beloofd?
Ben jij wel eens iets vergeten?

Samen:

Deze kat zat in de tuin in het verhaaltje. 
Katten zijn vaak huisdieren, maar lopen ook vaak los.
Heb jij zelf huisdieren?

Opdracht:

Er zijn heel veel soorten huisdieren. Hoeveel kunnen jullie er samen bedenken ?
Muis is wat bang voor Kat, omdat katten weleens muizen kunnen eten. 
Kun jij nog meer dieren bedenken die weleens door huidieren op kunnen worden 
gegeten?
Eet jij zelf wel eens dieren? Hoe noemen ze iemand die geen vlees eet? Sommige 
mensen eten zelfs niets van dieren, weet jij hier het woord voor?



‘Ppfffff’, zucht Haas, ‘ik kan niet meer,
Wedstrijdje een andere keer?’
‘Ahh’, zei de Vos, ‘ik was net zo snel,
ik had je bijna bij je vel.’

‘Zag je die scherpe bocht
en hoe snel ik je geur zocht.
Ik had je zo gevonden,
ik had echt wel gewonnen.’

‘Nou dan heb jij één punt
en heb je vandaag gewonnen.
Ik heb geen zin meer om te rennen, 
ik wil lekker even zonnen.’

Wat een groep op de dijk, 
allemaal dieren in een rij.
‘Hallo, wie zijn jullie?’ roept Haas.
‘Wat doen jullie hier allemaal langs de Maas.’

‘Wij zijn samen aan de wandel’
kwaakt Eend terug.
‘Maar jullie eten elkaar bijna op, 
dus wij gaan vlug.’

‘Nee joh’, zegt Vos. 
‘Wij spelen met elkaar een spel
en vangen elkaar soms wel,
maar laten elkaar weer los.’

‘Maar wij sluiten graag aan, 
zo’n avontuur willen wij niet overslaan!’

Dus van zes naar acht, 
dat zijn snel heel wat vriendjes meer dan verwacht.

Opjagen



Wie?

Wat waren Vos en Haas samen aan het doen?
Wie heeft er geen zin meer om te rennen?
Waardoor wil Eend snel doorlopen?

Jij?

Doe jij ook weleens een wedstrijdje? 
Wanneer heb jij voor het laatst gewonnen?

Samen:

In het verhaal doen Haas en Vos een wedstrijd. In het echt kan de Vos ook wel op 
hazen/ konijnen jagen. 
Maar soms wordt er ook soms door mensen op de konijnen, hazen en vossen ge-
jaagd. 
Waarom is dejacht nodig, denk je?

Opdracht:

Elkaar opjagen. Tijd voor tikkertje. 
Degene die moet gaan tikken is de vos, de ander de haas. Tikken maar!



‘Wat een mooie bloemen
en hoor die insecten eens zoemen.’

Muis snuffelt aan de prachtige boemen langs de dijk.

‘Bijen en vlinders moeten ook eten,
die moeten we niet vergeten.
Anders hebben we geen honing
en het is slecht voor bloemen en fruit.

‘Hé wat hoor ik nu voor een geluid?’

Uil kijkt vanuit de boom naar Muis.
‘Hey die hoort hier niet thuis.
Ik ken al mijn buren,
die wonen in de velden of schuren.
Wie ben jij’, roept de uil,
en wat doe jij bij de bloemen,
en de beestjes die zo zoemen?’

‘Ik ben gewoon aan het kijken hoor’, zegt Muis.
‘Ik ben hier inderdaad niet thuis,
wij zijn samen onderweg
en het is dat ik even wat over de bloemen en de beestjes uitleg.’

‘Dan ga maar snel door, 
die beestjes zijn van mij hoor.
dat is mijn eten en daar moeten mijn kinderen van smullen
die beestjes moeten hun buikjes vullen.’

‘Geen probleem, wij gaan meteen.’
Muis, Eend, Hond, Koe, Kat, Haas en Vos lopen aan.

meteen vliegt Uil er achteraan
‘Ik vind het wel leuk om mee te gaan.’
Uitnodigen doet Uil dus zelf, hij is niet zo verlegen.

Dat maakt Negen

Bloemen



Wie?

Wie snuffelt er aan de bloemen op de dijk?
Waarom moeten wij de vlinders en de bijen niet vergeten?
Wie eet de beestjes die zo zoemen?

Jij?

Heb jij wel eens een uil in het echt gezien? 

Samen:

In Megen zijn meerdere uiltjes geboren afgelopen jaar. 
Naast de steenuil en de ransuil is er ook een kerkuil. Dus de kans bestaat dat je 
echt een uil tegenkomt. Wist je dat uilen als ze geboren zijn, in dezelfde omgeving 
blijven wonen. Dat zou betekenen dat er hier binnenkort nog meer uilen zullen 
wonen. Dat zou leuk zijn!

In het verhaal gaat het ook over vlinders en bijen. Insecten zijn hard nodig, Niet 
alleen voor de honing maar ook voor bestuiving van ons fruit en als voedsel voor de 
vogels en andere dieren. Zorg jij voor genoeg bloemen en planten in je tuin, zodat 
deze insecten kunnen overleven. 
Want al zijn ze klein, het is belangrijk dat ze er zijn!

Opdracht:

Insecten hebben bloemen en planten nodig om te overleven. Op welke manier kun 
jij hiervoor zorgen? Wat kun je denk je nog meer doen om de insecten of vogels 
een handje te helpen?

Insecten zijn ook dol op verstopplekjes en insectenhuisjes. Holle stokjes samen in 
een bloempot vormen een leuk insectenhotel. 



Nu lopen ze met Negen
door het mooie Megen
met een kapel
en langs een klooster

Langs de varkens en de koeien
de velden met bloemen die prachtig bloeien

Koe en Paard zijn aan het stralen
Als ze hier komen wonen
hoeven ze niet te balen

‘Wat een gras en wat een mooie plek,
Hierheen verhuizen voor droge voeten 
is helemaal nog niet zo gek.’

Muis kijkt achterom
en denkt terug hoe dit allemaal begon

Hij liep naar de natuurspeeltuin alleen
en wachtte of zijn vrienden kwamen 
Nu zijn ze allemaal in de speeltuin,
allemaal samen.
Nu is Muis niet meer verdrietig of alleen

Nu gaan ze van de glijbaan
met iedereen.

Megen



Wie?

Met hoeveel vrienden liepen ze nu door Megen?
Waar liepen ze uiteindelijk naar toe?

Jij?

Heb je de natuurspeeltuin al goed verkend? 
Ben je al van de glijbaan geweest?

Samen:

Muis maakte er veel nieuwe vrienden bij,
maar er is eigenlijk een vakje te weinig voor de nieuwste vriend,
want dat ben jij!
Leuk dat je meegelopen bent met Muis, 
en voor straks een goede reis naar huis.

Opdracht:

Is het je gelukt om alle vriendjes te verzamelen?
Als je  het invulvel vol hebt met alle dieren, kun je dit inleveren 
bij camping de Maasakker, of bij het toeristisch informatiecentrum in Megen. 

Je krijgt dan een leuk aandenken...



Wat leuk dat je de muizenroute gaat lopen,
op zoek naar de vriendjes van Muis

Pak je ook een handschoen en zak
Kan het zwerfafval daarna meteen in de bak

Je snapt het al
Weg met dat zwerfafval

Slecht voor mens natuur en dier
En het hoort ook zeker niet hier

Nu zijn er in Oss de Mikmakkers
Dat zijn een soort jonge afvalpakkers

Het kost niks om lid te zijn
En het is leuk voor groot en klein

Dus help je mee net als ik?

Groetjes Egeltje Prik

Egeltje prik



Deze route is met liefde voor Megen en de natuur 
samengesteld.
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