
Ben je 6 jaar of ouder? Kom dan tussen 15 en 30 oktober speuren bij 
Kunstsmullen in Heeze bij Kapellerput! Maak kruisjes in de hokjes bij 
alle kunstwerken op dit blad.  Doe, beantwoord, bedenk en vraag iemand 
tussendoor of je minimaal 1 foto mag maken. In het boekje van Kunstsmullen 
vind je de plattegrond met de nummers van alle werken.  

1.- 2.  en 3.  Deze kunstwerken zijn 
van Marco Goldenbeld. Heb je 
ze alle drie gezien? Zet maar 
drie kruisjes in de 
blokjes.   

Opdracht: - een van zijn 
werken heeft de titel 
‘Dans’  

kijk eens naar onderstaand plaatje. 
Herken jij de balletvoeten ook in zijn 

beeld van staal? 

* JA/NEE  

* (teken maar 
een cirkel 
rondom JA of 
NEE of jij dit 
ook ziet of 

vindt.) 

4.  ‘ Imperfecte nestvormen’ - 
Flos Pol houdt van zeewieren, 

takjes en nog veel meer  uit de 
natuur. Zie jij dit ook in haar werk? 

 * JA/NEE 

Nrs. 5. - 28. - 29.  

Bart Ensing noemt 
zijn werk bij nr. 5 .’Transparant’ - Kun 
jij er nog doorheen kijken? * JA/NEE 

 

6. BS School De Parel, 
Heeze GI-GA-GROEN 

7. 8.  13. 14. 15. van 
Roland de jong Orlando: 
Kun jij een werk vinden 
dat op een hartje lijkt? 
Maak samen met het beeld 
een foto waarop je met je handen 
een hartje maakt. Stuur de foto op 
naar Riannes e-mail, met je naam 
en leeftijd. We gaan 3 FOTO’S kiezen 
en laten je weten welke op nummer 
1.2.3. zijn komen te staan. 

  r.schaaf@live.nl 

9. Natascha 
Waeyen Titel 
werk 
‘Luchtbedden’ 

10. ‘Ik 
ben’ 11. 
‘Help' 12. 
‘Beest’ van 
Robert 
Pennekamp 

Kijk naar deze 
foto met een 
gekleurd beeld 

van Robert 
Pennekamp. In Kunstsmullen staan er 
3 van hem in het wit. Herken je ze? Zet 
maar kruisjes in de 3 hokjes. 

 

mailto:r.schaaf@live.nl


16. BS School Dirk Hezius, Heeze GI-
GA-GROEN 

 

17. en 18. van  Yvonne Halfens  

Kijk eens hoe haar beelden heten. 
Schrijf ze er hier maar bij: 

17.-18 …………………………………………… 

Wat zou jij aan Yvonne nog willen 
vragen nu je het beeld en de namen 
weet? stuur je vragen maar naar: 
r.schaaf@live.nl - Rianne gaat het 

antwoord voor je opzoeken/en 
navragen. 

19. Stichting Huisven ‘Totempalen’  

20. + 23. Anita kremers- 24. Anita 
Kremers en Flos Pol 

21. + 22. Anneke Bakker 
maakt veel werk uit textiel 
(stof). Zie je dit ook in haar 
werk hier bij Kunstsmullen? 

* JA/NEE                                 

24. Anita Kremers/Flos Pol 
’Het Web’  

25. - 26. Nico de Wit                            

 

FORMULIEREN KUNNEN OP JE SCHOOL OF 
BINNEN KAPELLERPUT INGELEVERD 
WORDEN. VERGEET NIET JE NAAM EN 
SCHOOL HIER OP TE SCHRIJVEN: 

………………………………………………………… 

In Heeze staat een beeld van Nico? Het 
staat op de hoek van Kapelstraat / 
Burgemeester Coxstraat. Waar zullen de 
drie golven naartoe schommelen als ze 
niet vast zaten? Weet jij wat balans en 
of evenwicht betekent? Als je het weet, 
lukt het je hier op te schrijven? 

…………………………………………………………… 

Kijk maar eens naar de beelden met 
de nrs. 25 en 26 van Nico. Als alles niet 
was vastgezet, zou het beeld dan nog 
blijven staan? 

27. Natascha Waeyen:  Gesoldeerde 
ruimtelijke tekeningen 

28. + 29. Bart Ensing Titels 
Ontstijgen en Slingerapen 

30 + 31 + 32 zijn allemaal gemaakt 
door Natascha Waeyen met de titels: 

30. nutteloos bouwwerk cirkel  

31 nutteloos bouwwerk 
driehoek en  

32. nutteloos bouwwerk 
vierkant   

33. PP van Wianda Keizer 

34. AC van Wianda Keizer 

35. BS School Merlebos Heeze, Gi-Ga-
Groen

36. Pim Palsgraaf - Mycelium 
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