Antwoorden Heerlen; een (te) gekke stad!
Op de vragen waarin om je eigen mening wordt gevraagd, hebben wij uiteraard geen
antwoord, elk goed te beargumenteren antwoord kan hier juist zijn. Voor de overige vragen
volgt hier het juiste antwoord;

1) SCHUNCK, Glaspaleis

Bekijk het gebouw eens goed. Waar is het van gemaakt?
Het Glaspaleis is gemaakt van met name glas en beton.

Bekijk de lampionnen eens goed. Welke woorden zie je allemaal? Probeer er drie op te
schrijven.
Verschillende antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld: Cheap, te huur, souvenir, weg.
4) Saroleastraat

Kun je ontdekken wat er veranderd is? Schrijf drie dingen op.
Verschillende antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld: Vroeger waren er meer auto’s, vroeger
waren er meer bomen, vroeger was een duidelijke verdeling tussen stoep en straat.

Zijn er ook dingen hetzelfde gebleven? Schrijf dit op!
Verschillende antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld: de gebouwen, gevels en ramen zijn voor
een groot deel hetzelfde gebleven.

Zie je het hekje op het dak? Er zitten letters verstopt in het hek, kun je zien welke? Wat zou
dit betekenen?
De letters L en D. Deze letters staan voor het Limburgs Dagblad. In dit gebouw was namelijk
het eerste Limburgs Dagblad gevestigd.
6) Heerlen Heron (2016) - Vincent Lancée en Dave de Leeuw

Naast de vogel, zijn er verschillende dingen en voorwerpen te zien op de muurschildering, die
allemaal belangrijk voor Heerlen zijn (geweest). Kun jij er drie ontdekken?
Verschillende antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld: een Romeins zwaard, fiets, bowlingbal,
televisie, vliegtuig, gitaar en schroevendraaier.

Op de plek waar je nu staat, kun je het kunstwerk niet zo heel goed zien. Waar zou je het
kunstwerk het beste kunnen zien, denk je?
De mural is zo gemaakt dat je hem het beste kunt zien als je met de trein Heerlen
binnenkomt.
8) Nieuw CBS-gebouw

Kun je deze cijfers ‘vertalen’?
Welke cijfers zichtbaar zijn, is afhankelijk van hoe laat het is. Gebruik het hulpmiddel bij de
vraag om de goede antwoorden op te zoeken.
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10) Creed (2014) – Inti

Welke kleuren zie je allemaal?
Meerdere antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld: zwart, paars, geel, groen.

Wie staat er op het kunstwerk?
Het is een Maria-achtige figuur, maar elk goed te onderbouwen antwoord is juist.

Wat heeft hij/zij/het vast in de handen?
Een boek (of Bijbel/Koran) en een olijventak.

Hoe voelt hij/zij/het zich?
Elk goed te onderbouwen antwoord is juist.
12) Berden, Dautzenbergstraat

Je staat nu aan de achterkant van de Berden! Hoe zou de stad eruit zien vanaf het dak? Wat is
er allemaal anders?
Elk goed te onderbouwen antwoord is juist, bijvoorbeeld: alles is heel klein, je kunt ver de
stad in kijken door het uitzicht, je ziet welke gebouwen het hoogste zijn, je kunt zien waar de
meeste bomen staan.
13) Busch Modes, Dautzenbergstraat 46

Welke kleur zie je vooral bij dit gebouw?
Gele (bak)steenkleur en grijs.
14) Zegelboom (2010) – Hans Lemmen

Bekijk het kunstwerk goed. Hoe oud was deze boom toen hij omviel?
Als je de ringen telt, 13 jaar. Wanneer het binnenste rondje wordt meegeteld, dan 14.
15) Theater Heerlen, Burgemeester van Grunsvenplein 145

Noem drie dingen die anders zijn dan nu.
Meerdere antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld: er staan geen auto’s op het plein, er zijn geen
parkeervakken op het plein, het standbeeld staat nog niet op het plein.
16) Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9
Snackbar: waar
Massageruimte: waar
Vloerverwarming: waar
Zwembad: waar
50 jaar na Christus: waar
17) De mijnwerker (1976) – Frans Gast, Geleenstraat 27

Waarom neemt deze mijnwerker deze houding aan? Wat is hij aan het doen?
De mijnwerker beschermt zijn ogen tegen het daglicht. Hij komt waarschijnlijk net uit de
mijn.

Dit beeld is verbonden met het gebouw (het Stadhuis) dat erachter staat. Hoe zie je dit? Tip:
niet alleen de mijnwerker hoor bij het kunstwerk, maar ook de sokkel die eronder staat!
De sokkel is gemaakt van hetzelfde materiaal als het stadhuis. Ook is er gebruik gemaakt van
ongeveer dezelfde steengrootte.
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18) Untitled (2018) – Pichi & Avo Geleenstraat 9

Hoe kun je dit zien?
Bijvoorbeeld: het oude instrument, de persoon die is afgebeeld lijkt op een Romeins
standbeeld.
19) St. Pancratiuskerk + Schelmentoren

Lees en bekijk de tekening van Jan Rothuizen. De schelmentoren is ‘echt oud’. Kun je
ontdekken hoe oud de toren en de kerk zijn?
De Schelmentoren en de St. Pancratiuskerk komen waarschijnlijk uit de 12e eeuw. Het juiste
antwoord is daarom C: ongeveer 1000 jaar oud.
20) D'r Kuëb va Heële (1971) – Vera van Hasselt, Pancratiusplein

Bekijk het kunstwerk goed en beantwoord de vragen: Wat heeft hij aan? Wat is hij aan het
doen? Wat heeft hij bij zich?
Dit is een soldaat in het uniform van het leger van Napoleon. Hij heeft een geweer in zijn
handen. Hij is de hoofdpersonage uit Der Koehp va Hehle een dialectverhaal uit 1883.
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