
4. Bevrijdingsmonument
Jean Weerts (1954)

Kijk goed naar de kleren van 

de meneer in het beeld. 

• Wie denk je dat hij is?

Hij kijkt omhoog, naar de hemel. 

• Wanneer gaat iemand naar 

  de hemel?

Er zit ook een mevrouw naast hem. 

• Hoe voelt de mevrouw zich?

• Waarom denk je dat ze zich zo voelt?

6. D’r Mathies
Lou Thissen (2016)

Deze meneer heet Mathies. 

Kijk eens goed naar zijn gezicht. 

• Is het een jonge of een 

  oude meneer? 

• Waarom denk je dat?

Kijk eens goed naar zijn kleren.

• Heb jij wel eens iemand met 

  zo’n kostuum en pet gezien?

• Wat deed die dan?

7. Muur en Prieel Frans Erens
Les Deux Garçons (2001)

Kijk door de spijlen van het 

huisje naar binnen. 

• Wat zie je binnen allemaal?

Deze spulletjes zijn van een 

meneer die hier woonde. 

• Wat voor een verhaal kun jij 

  verzinnen over deze meneer? 

De volgende vragen kun je bespreken met oudere kinderen.

Aan het huisje zit ook een muur vast. Aan de kant van de 

straat staat daar iets op geschreven. Het is een stukje van 

een gedicht. Sommige woorden betekenen iets anders dan 

je in het begin denkt. 

• Over welk moment van de dag denk je dat het gaat?

• Welke kleur hebben kraaien?

• Welke dieren kwaken? 

• Kun je als het bijna nacht is nog veel kleuren zien?

• Waarom denk je er in het gedicht staat dat de 

  kraaien kwaken?  

 

Met een schaar kun je knippen, maar scharen 

betekent ook met een groep bij elkaar zijn. 

• Waarom denk je dat het zwarte scharen zijn? 

• Denk je dat in het gedicht met scharen een groep 

  wordt bedoeld of een schaar om mee te knippen? 

• Waarom denk je dat?

Deze regel komt uit een veel langer gedicht; 

“Zondagavondstemming”. 

Vond je het leuk om deze regel te onderzoeken dan kun 

je de rest van het gedicht ook nog proberen te lezen. 
Zoek het maar eens op!

We hopen dat u heeft genoten van de beeldenwandeling.

 

Sla links de Wilhelminastraat in. Loop deze 

uit tot aan de t-splitsing hier vindt u het 

volgende beeld.

5. Sjweëgelsöpper
Pierre Lumey (1998)

Een Sjweëgel is een lucifer. Kijk goed naar het beeld. 

• Kun jij een lucifer ontdekken?

Sla linksaf de Hoogstraat op. Bij de rotonde voor 

het winkelcentrum vindt u het volgende beeld.  

Duur: 30min / Afstand: 2.5km

KinderBeeldenwandeling
Nieuwenhagen

Loop verder over de Hereweg. Sla links af 

de Gatestraat in. Loop deze door en neem 

de derde straat rechts, dit is de Beuteweg.  

Loop door tot het park aan de rechterkant, 

hier is staat volgende beeld. 

Vervolg de Hoogstraat. Aan uw linkerkant 

vindt u het laatste beeld. 

Een Sjweëgelsöpper is iemand 

die lucifers maakt. 

• Kun jij in het beeld ook een

  mens zien? 

Er is ook een carnavalsvereniging 

met de naam Sjweëgelsöpper. 

Carnaval is altijd een gezellig feest. 

• Vind jij dit beeld er 

  feestelijk uitzien? 

• Waarom wel of waarom niet?
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1. Stier op Driepoot
Wim Steins (1992)

Voor dit beeld moet je heel ver 

omhoog kijken. 

• Waarom denk je dat het beeld 

  zo hoog staat?  

Dit kunstwerk is gemaakt toen 3 

gemeente (Nieuwenhagen, Ubach over Worms en 

Schaesberg) samen de gemeente Landgraaf werden. 

De kunstenaar heeft deze drie gemeente ook willen laten zien. 

• Waar zie je er drie van? 

• Kun jij zien wat voor een dier bovenop zit?

• Vind jij dit dier bij Landgraaf passen? 

• Waarom wel/ waarom niet?

• Welk dier zou jij (nog meer) bij Landgraaf 

  vinden passen en waarom? 

Start en Eindpunt: Sweelinckplein. 

Hier kunt u de auto parkeren 

(deels met parkeerschijf)

Duur: 30min / Afstand: 2.5km

 Als u met uw gezicht naar het Burgerhoes 

staat bevindt het eerste beeld zich aan de 

rechterkant van het plein. 

2. Stolpersteine
Gunter Demnig (2017)

Dit beeld is maar heel klein 

en ligt verstopt onder jullie 

voeten. Deze stenen heten 

struikelstenen. 

• Waarom zouden ze zo 

  heten denk je?

Loop verder de Hereweg af. Ter hoogte van 

huisnummer 74 staat het derde beeld. 

Loop over de parkeerplaats voor de flats naar 

de Bachlaan. Vervolg deze weg die overgaat in 

de Mozartstraat. Het laatste stukje is een 

doodlopende weg met een voetpad naar de 

Hereweg. Sla op de Hereweg links af. Tegen-

over huisnummer 102 vindt u het tweede beeld. 

Dit is een familietocht voor jonge kinderen. De vragen in 

deze Kinderbeeldenwandeling zijn een leidraad om met kin-

deren het gesprek aan te gaan. Loopt u deze wandeling met 

oudere kinderen bespreek dan ook de vragen voor oudere 

kinderen. 

3. Dis Manibus 
Jos Laven (2010)

Heel erg lang geleden, bijna 

2000 jaar geleden, is er op 

deze plek iemand begraven. 

Niemand wist dat hier 

iemand begraven lag. 

Toen ze de weg hier maakte 

vonden ze het graf weer. 

Kijk goed naar het beeld 

• Wie denk je dat er hier begraven lag?

Kijk goed naar de rest van het beeld. 

• Hoe denk je dat het graf eruit zag? 

• Was het een grafsteen of een huisje?

  

 

Lees de bovenste regel op de stenen. 

• Waarom liggen deze stenen hier?

Kijk goed om je heen naar de andere huizen. 

• Hoe kun je bij de andere huizen zien wie er wonen?

(De volgende vragen kun je bespreken met oudere kinderen)

Lees de namen die op de stenen staan.

• Wat voor een mensen denk je dat dit waren?

Lees de rest van de informatie op de stenen 

• Wat is er met de mensen gebeurd?


