
KULT-SPEURTOCHT VOOR KINDEREN 
 
-Ga naar www.cbkzeeland.nl 
-Klik op “KUNSTUITLEEN” 
-Klik op “DIGITALE CATALOGUS” 
-Klik op “Bekijk hier de digitale catalogus” (rechtsboven de afbeelding van het vogeltje) 
 
We gaan zoeken op: 
-Vestiging of 
-Kunstenaar of 
-Techniek of 
-Op trefwoord of 
-Formaat 
 
De opbouw van het laten zien van een kunstwerk op de site is altijd hetzelfde. Je ziet een afbeelding 
en daaronder zie je: Naam kunstenaar 
                                     Titel kunstwerk 
                                     Techniek/formaat 
                                     Prijs 
                                     Wel/niet beschikbaar + nummer kunstwerk 
                                     Filiaal 
                                     Bewaar 
 
Tip: Vergeet niet tussen de vragen door op “opnieuw zoeken” te klikken. Gebruik een potlood kan je 
tussen door lekker gummen! 
 
 
 
Zoek de twee ontbrekende woorden………………. (in totaal 11 letters) 
 
 

“Z” is voor_  _  _  _  _  _ , “F” is voor _  _  _  _  _ !!!!!!!! 
 
Veel succes. 
 
 
 

1. Marianne Aulman heeft een litho gemaakt. Een litho is een druktechniek waardoor je meer 
gelijke kunstwerken kan maken. Net zoiets als kopiëren. Wat is de titel van de litho waar wij 
er twee van hebben? 
De eerste letter van de titel staat op 1 

 
2. Nanda Smits heeft een kunstwerk gemaakt met een gemengde techniek. Gemengd betekent 

van alles door elkaar. Wat is de eerste letter van de titel?  
De eerste letter van de titel gaat naar 2 
 

3. Kijk bij techniek naar “textiel”. Dit zijn kunstwerken gemaakt van stof. Wat voor beest zie je 
op het werk van Marie-Louise Fijneman?  
De eerste letter van het beest gaat op 3 

 



4. Super A is een gekke naam voor een kunstenaar. Het is niet zijn echte naam. Hij heet eigenlijk 
Stefan Hij heeft een schilderij gemaakt van een vliegend beest. Wat is het?  
 De eerste letter van het beest staat op 4 

 
5. Wat is de eerste letter van de achternaam van de kunstenares die het kunstwerk “Doos met 

inhoud” heeft gemaakt?  
De eerste letter van de achternaam gaat naar 5.  
Heb je gezien wat er in de doos zit????? Krabben!!!! 
 

6. Als je op kunstenaarsnaam “Versteeg” zoek kom je een heleboel foto’s tegen van vogels die 
vastgehouden worden. Hoe heet het kunstwerk die op de eerste rij als laatste staat?  
De eerste letter van de titel staat op 6 
 

7. Als je bij trefwoord het woord “eendje” invult dan zie je een kunstwerk gemaakt door 
Bethany de Forest. Wat voor techniek heeft ze gebruikt?  
De eerste letter van de techniek gaat naar 1 van het tweede woord 
 

8. Giel Louws heeft een schilderij gemaakt van een bijzonder dier. Heb jij die ooit in het echt 
gezien?? Wat voor dier is het?  
De eerste letter van het dier staat op 2 van het tweede woord 
 

9. Tik bij trefwoord “meisje” in. In het midden van de rij zie je het “Ballonnenmeisje”. Wat is de 
eerste letter van de voornaam van de kunstenares?  
Deze letter staat op 3 van het tweede woord 
 

10. Als je op vestiging “Terneuzen” klik zie je als eerste een beeld van Jean Kamps. Wat zijn de 
vier personen aan het doen?  
De eerste letter van wat ze aan het doen zijn gaat naar 4 van het tweede woord  
 

11. Momenteel is gewoon buitenspelen met je vrienden best moeilijk. Tik het woord 
“buitenspelen” in bij trefwoord. Je krijgt nu een kunstwerk te zien die zo heet. Wie heeft het 
gemaakt? De eerste letter van de achternaam gaat naar plaats 5 van het tweede woord. 
 
 
 
Als het goed is heb je nu de oplossing van de speurtocht bestaande uit twee woorden. 
Misschien denk je……. wat betekent dit???? In mei bestaat de Kunstuitleen Terneuzen 25 
jaar!!!!  
 

 


