
5. Bevrijdingsmonument 

Renaldus Rats (1950 / 1970 / 2015)

Bovenop het beeld staan twee 

meisjes die iets vasthouden. 

• Denk je dat het iets lichts 

  is of iets zwaars? 

• Waarom denk je dat? 

Wat de meisjes vast hebben 

hoort bij Nederland. Een meisje 

houdt een wapenschild vast. 

Er staat een dier op. 

• Weet jij welk dier dat is? 

Het andere meisje houdt 

een bos oranjetakken vast. 

• Waarom horen die bij Nederland denk je?

6. Stenen Maagd
Wim van Hoorn (1962)

Deze mevrouw 

is een heilige

• Weet jij wat 

  een heilige is? 

Bij elke heilige hoort een 

verhaal. Barbara zo heet 

deze heilige geloofde in 

God. 

Verlaat het Plein via de Zuid-Oost straat en 

loop weer met de klok mee over de Ceintuurstraat. 

Sla de Pluymmakersstraat in, na de kruising wordt 

deze straat de Muhlenbergstraat. Op de t-splitsing 

gaat u links de Brandhofstraat in. Bij de rotonde 

vindt u het volgende beeld. 

4. Bokkenrijder 
Paul Driessen (1989)

Kijk eens goed naar het beeld. 

• Op wat voor een dier zit 

  deze meneer?

Er zijn verhalen dat de “bokken-

rijders”, zo heet dit beeld, op 

bokken door de lucht vlogen. 

• Hoe heeft de kunstenaar 

  geprobeerd om het te 

  laten lijken dat de bok 

  door de lucht vliegt? 

In de sokkel van het beeld 

zie je nog een afbeelding.

• Weet jij van wat voor een materiaal dit is gemaakt?

• Waar vind je nog van dit soort gekleurd glas?

In dit raam zie je het wapen van Schaesberg. Dit raam zat 

vroeger in het oude gemeentehuis van Schaesberg.

Loop verder over de Hoofdstraat.  

Aan de andere kant van de spoorbrug vindt 

u het laatste beeld.

Loop de Hoofdstraat verder af. De parkeer-

plaats bevindt zich aan uw rechterkant. 

Duur: 50min / Afstand: 4km 

KinderBeeldenwandeling
Schaesberg

Loop de Hoofdstraat af. Op het plein bij de 

kerk staat het volgende beeld. 

Haar vader vond dat maar niks en sloot haar op in een 

toren. Toen ze bleef geloven in God en niet naar haar 

vader wilde luisteren heeft hij haar hoofd eraf gehakt. 

• Zie jij een toren bij het beeld?

• Ze heeft nog iets in haar handen, kun je zien wat dit is?

In 2017 was deze Barbara even haar hoofd kwijt. Iemand 

had haar hoofd van het beeld gehakt en verstopt. Gelukkig 

werd haar hoofd snel weer gevonden en terug geplaatst

• Kun jij nog zien waar ze het eraf hebben gehaald?

   Als jij een standbeeld zou mogen bedenken hoe zou 

   dat eruit zien? Teken het hieronder.

We hopen dat u heeft genoten van de beeldenwandeling
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1. Zuilen Cortenstaal
Hub Bruls. (1992)

Kijk goed naar de zuilen.

• Zijn ze allebei hetzelfde?

• Welke verschillen zie je?

Volgens de kunstenaar zouden dit 

een man en een vrouw kunnen zijn. 

• Wie denk je dat de man is en 

  wie de vrouw?

• Waarom denk je dat?

Bovenin leunen de zuilen naar elkaar toe, net of de ene zuil 

de andere iets toe wil fluisteren. 

• Waar denk je dat ze over zouden praten?

2. Leenderkapel
(17e eeuw)

• Weet jij wat een kapel is?

 Een ruimte om te bidden.

• Kijk eens naar binnen, 

  wat kun je allemaal zien?

Deze kapel is al bijna 400 

jaar oud. 

• Waaraan kun je zien dat 

  hij al zo oud is? 

Bij deze kapel kwamen lang 

geleden de bokkenrijders bij 

elkaar. Volgens de verhalen waren de bokkenrijders dieven 

die van de duivel speciale krachten hadden gekregen.

• Waarom denk je dat ze hier bij elkaar zouden komen?

Start en Eindpunt: Emile Erensplein. 

Hier kunt u de auto parkeren.

Duur: 50min / Afstand: 4km

Loop vanuit het Emile Erensplein de Frans 

Erenslaan in. Vervolg de weg tot deze bij de 

Heerlenseweg uitkomt. 

Hier vindt u het eerste beeld.  

Steek de straat over en loop over het Palen-

bergerkerkpad omhoog. Bovenaan ziet u aan 

uw linkerkant de geasfalteerde Leenderkapel-

weg, vervolg deze naar de Leenderkapel.

3. Beschermd stadsgezicht Leenhof III & IV
Gebouwd 1913-1918

Kijk eens goed naar de huizen op het plein. 

• Wat valt je op aan de huizen?

• Zie je huizen met deze kleuren en dit soort 

  versieringen veel in Nederland? 

• Ben je wel eens ergens op vakantie geweest 

  waar veel van dit soort huizen stonden? 

• Weet je nog waar dat was?

Deze huizen zijn gebouwd voor de mensen die onder 

de grond werkten. 

• Weet jij hoe deze mensen heetten? 

Met uw gezicht naar de kapel gaat u aan 

uw rechterkant de trappen naar beneden en 

vervolgt het Leenderkerkvoetpad terug naar 

de Heerlenseweg. Sla hier links af naar de 

rotonde. Sla rechts af op de rotonde en loop 

onder de spoorbrug door. Ga direct links de 

Leenstraat in. Loop langs het spoor tot u bij 

de Ceintuurstraat komt. Volg deze straat tot 

u de Noordstraat tegenkom. Loop via deze 

straat het Plein op.

Dit is een familietocht. De vragen in deze Kinderbeelden-

wandeling zijn een leidraad om met kinderen het gesprek 

aan te gaan. Er is geen goed of fout antwoord want iedereen 

ziet de wereld op zijn eigen manier. Wilt u toch extra infor-

matie neem dan ook de reguliere beeldenwandeling mee. 


