Bijlage bij activiteit EXP – 3

Verhaal

Fleur Kleur loopt te sjouwen met alle meubels. De grote kast blijft gewoon staan, die is niet te
verplaatsen. Maar de luie stoel moet wel aan de kant. Naast de luie stoel staat een klein tafeltje.
Dat gaat mee naar buiten. Fleur Kleur kan dat kleine tafeltje zelf met gemak tillen. Ook zet ze de
eetkamerstoelen buiten. Daarvoor moet ze vaak heen en weer lopen. Maar tot slot staan alle
eetkamerstoelen op het grasveld. Dan moet Fleur Kleur wel even uitrusten. Waar zou ze dat doen,
binnen op de luie stoel of buiten op één van de eetkamerstoelen?
Dan moet ze weer verder. Kijken of ze voor de zwaardere en grotere meubels wat hulp kan krijgen.
Misschien is Bas Bos wel thuis. Ze stuurt mij naar het huis van Bas Bos met de vraag of hij kan komen
helpen.
Fleur kijkt haar kamer nog eens rond. De poef kan aan de kant en ook de zitzak moet verplaatst
worden. Fleur neemt de poef mee naar buiten en zet die bovenop het kleine tafeltje. De zitzak
schuift ze tegen de kast. Er zijn nog genoeg kleine dingen die Fleur Kleur zelf kan verplaatsen. De
schemerlamp gaat naar buiten, de plantenbak, de prullenbak, alles gaat naar buiten. Het
salontafeltje is zwaarder dan ze denkt. Dat moet dus maar even blijven staan tot er hulp is. De
tweezitsbank en de relaxstoel moeten in het huis blijven staan. Maar die moeten ook verplaatst
worden. De relaxstoel moet tegen de muur naast de kast, de tweezitsbank moet een beetje
gedraaid worden.
Gelukkig komt Bas Bos helpen. De eettafel gaat naar buiten en ook de salontafeltje wordt samen
buiten gezet.
“Wat doen we met de tv?”, vraagt Bas Bos. “Moet die ook naar buiten?” Fleur Kleur vindt dat niet zo’n
goed idee, de tv moet maar gewoon blijven staan, anders kan ze geen tv meer kijken en er is straks
een programma op tv dat ze wil zien.
In de kamer is nu genoeg ruimte om een heleboel mensen naar een toneelvoorstelling te laten kijken.
Buiten op het gras is het een grote rommel. Alles is maar gewoon ergens neer gezet. Daar moet wel
wat aan verschoven worden, want het afdekzeil dat er overheen moet is niet zo groot, dus met elkaar
wordt alles weer verplaatst, de eettafel, het kleine tafeltje, de poef, de schemerlamp, de
plantenbak, de prullenbak, de luie stoel, de eetkamerstoelen. Bas Bos wilde net lekker uitrusten
op de tweezitsbank .Maar ja hij moet dan maar weer van de tweezitsbank opstaan om de zware
meubels te tillen. Na afloop van de toneelvoorstelling wordt alles weer naar binnen verplaatst, zodat
de eettafel en de eetkamerstoelen weer bij elkaar zijn en de kleinere meubels en spulletjes zoals de
schemerlamp en de prullenbak weer op de juiste plek staan. Sommige meubels, de tweezitsbank
en de zitzak, krijgen een nieuwe plek. De plantenbak blijft buiten, daar staat de plantenbak veel
leuker.
Doodmoe van het sjouwen gaat Fleur Kleur zitten in haar relaxstoel en zet de tv aan. Bas Bos gaat
terug naar zijn eigen huis en vertelt aan Rebbel wat er allemaal verplaatst moest worden , de tv, de
eetkamerstoelen, de plantenbak, de tweezitsbank, de luie stoel, de schemerlamp, de eettafel, de
poef, de prullenbak, de zitzak , de kast, het kleine tafeltje, de relaxstoel en het salontafeltje.
Tips:
Bij het laatste deel is het de bedoeling dat iedereen nog een keer een rondje loopt en het een lekkere
chaos wordt. Bevers vinden dat prachtig. Je kunt het verhaal natuurlijk op heel veel manieren zelf naar
eigen idee aanpassen.
Meubelstukken die gebruikt zijn:
 Kast
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Eetkamerstoelen
Luie stoel
Poef
Zitzak
Klein tafeltje
Schermerlamp
Salontafeltje
Relaxstoel
Tweezitsbank
Tv
Plantenbak
Prullenbak
Eettafel

Mochten er meer bevers in een groep zitten, voeg dan meer meubelstukken toe en zoek de plaatjes
erbij. Ook het verhaal moet dan aangepast worden. Zolang je de meubelstukken maar verplaatst en
eventueel twee of zelf drie keer achter elkaar gebruikt, is het verhaal in orde.
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