
Speurtocht 

Zet de letters in de juiste 

volgorde. 

 

A Oorlogsmonument 
Dit monument is bedoeld om de tweede wereldoorlog te herdenken. Op het beeld 

staat een in elkaar zakkende man in pak en de tekst: “ik word alleen in waarheid vrij 

door de vrijheid van anderen” ofwel je bent alleen maar echt vrij als je ook anderen 

hun vrijheid laat. Verder zijn er schalen voor planten en een vlaggenmast.  

In 1997 is een tekstbord toegevoegd ter nagedachtenis aan 4 inwoners van Pijnacker 

die gestorven zijn tussen 1945-1950 in het voormalig Nederlands-Indië, nu Indonesië.      
Vraag:  

 In welke maand herdenken we de tweede wereldoorlog, neem van dat woord de 

tweede letter, en zet die letter op nr. 10 

 

B De Neushoorn 
Dit prachtige beeld van een neushoorn heeft de kunstenaar twee keer gemaakt, een 

keer  

in beton en een keer van heel hard steen (basaltlava). Het betonnen beeld heeft heel 

lang bij het neushoornverblijf in Blijdorp gestaan. 

Vraag:  

Wat is de derde letter van de naam van het dier.  Zet die letter op nr. 8 

 

C De Rups  
Veel kunstwerken zijn ook bedoeld om te spelen. Zo ook deze rups; gemaakt van 

beton en geschilderd in veel vrolijke kleuren staat hij op de speelweide. Hij is 

gemaakt  van heel sterk materiaal en ziet er toch speels uit. Hij bestaat uit 6 delen en 

omdat er overal gaten en openingen in zitten kun je er heel goed in en opklimmen.  

Vraag:  

Wat is de tweede letter van de naam van het hier afgebeelde dier. Zet die letter op 

nr. 2 

D ’t Kwetternest 

Deze kunstenaar maakte veel kunstwerken op muren van gebouwen. Dit 

wandkunstwerk gemaakt van geglazuurd keramiek stelt 10 vogels voor in een 

cirkelvormige vijver. Vroeger zat er een kleuterschool die ‘het Kwetternest’  heette 

in het gebouw, dus daar kon iedereen zich wel iets bij voorstellen.  

Nu is het een peuterspeelzaal en dus het klopt nog steeds! 

Vraag:  

Wat is de vierde letter van de naam van de kleuterschool die in het gebouw zat 

Zet die letter op nr. 9 

 

E Play-Grow 
Dit hekwerk is heel speciaal gemaakt, op de staanders van het hek zijn telkens kleine 

aluminium beeldjes geplaatst. Deze beeldjes verbeelden spelen en groeien. De 

stapelblokjes ‘spelen’ en de boompjes ‘groeien’. Samen vertellen ze het verhaal van 

de school waar je ook speelt en opgroeit. 

Vraag: 

Wat is de eerste letter van de kleur van het hekwerk. 

Zet die letter op nr. 6 

  

F De Wandsculptuur  
Vroeger werden aan de gevel openbare gebouwen vaak mooie kunstwerken en 

sculpturen gehangen om het gebouw op te fleuren. Vaak laten deze kunstwerken 

zien wat er in het gebouw gebeurt, zo ook bij deze gymzaal, kijk maar ringen, ballen 

en kegels… 

Vraag: 

Wat is de eerste letter het sportartikel dat ze ook op de bowlingbaan gebruiken en 

waarvan er 3 (1 liggend en 2 staand) zijn afgebeeld. 

Dat is de allereerste letter  

 

G De Drie Honden  
De drie honden zijn oorspronkelijk bedacht als lama’s, maar omdat deze niet zo veel 

voorkomen in Pijnacker noemde iedereen het beeld de drie honden. De 3 honden zijn 

heel populair bij de kinderen van de school, dus toen ze versleten waren zijn er weer 

nieuwe beelden gemaakt! 

Vraag:  

Wat is de tweede letter van de naam van deze dieren (zoals de bewoners ze 

herkenden). Zet die letter op nr. 7 

 

H  Nymphea Hempenius  
Dit kunstwerk was een cadeau van de gemeente bij het van het openingsfeest van 

de seniorenwoningen. Het bestaat uit een bronzen beeld van een oude man op een 

stoel met een hond op schoot. Op het beeld staat geschreven: ‘ouder worden is fijn 

rondom de dubbele jasmijn’  Ook zijn er afbeeldingen van mensen aan tafel bij 

gemaakt (misschien wel bewoners?) . Bij het beeld is dus door de bewoners een 

nieuwe Jasmijn geplant, waardoor het nog steeds een beetje een feestelijk beeld is. 

Vraag:  

Wat is de tweede letter van het object waarop de oude man zit.  

Zet die letter op nr. 5 

 

I Moeder met kinderen  
Dit wandkunstwerk heet ‘moeder met kinderen’ en verbeeld twee vrouwen met kind 

en daarnaast nog 7 kinderen die hand in hand lopen. Het is gemaakt van koper waarin 

stukken glas zijn verwerkt. De letters P en G schijnen in het beeld verwerkt, maar dat 

zou ook best een boom kunnen zijn, toch?  

Vraag:  

Wat is de vierde letter van het materiaal dat, in stukken, naast koper gebruikt is. 

Zet die letter op nr. 4 

 

 

J Zonnebeeld  
Deze kunstenaar probeert in zijn werk met het daglicht te spelen. Doordat 

de zon draait en het daglicht verandert, verandert ook het beeld van dit 

kunstwerk. Iedere dag is het kunstwerk dus weer anders, en ook ‘s nachts  

is het verlicht waardoor het ook dan goed zichtbaar is. 

Vraag:  

Wat is de derde letter van de naam de ster die ons daglicht verzorgt.  

Zet die letter op nr. 3 

 

 

 

 

Vul hier de letters in 

 

.       .        .       .        .        .        .       .         .        . 
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