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WIN MET JE KLAS  

EEN SIGNEERSESSIE VAN  

PAUL VAN LOON 

 

Laat je fantasie de vrije loop en maak met je klas een kunstwerk, een gedicht, 

een foto, een kledingstuk etc. rondom één van de zeven deugden (geïnspireerd 

op Jheronimus Bosch). De stukken worden tentoongesteld in Heusden en 

maken op deze manier onderdeel uit van de expositie Heusden 1516. 

 

Spelregels 

 

Deelnemen  

Aan deze wedstrijd kunnen alle groepen 5 tot en met 8 van het basisonderwijs uit de 

gemeente Heusden deelnemen.  

 

De opdracht 

De zeven deugden zijn de tegenhangers van het schilderij ‘de zeven zonden’ van 

Jheronimus Bosch. Een deugd is een goede eigenschap van de mens. Maak per klas één 

object geïnspireerd op één van de zeven deugden: nederigheid, gulheid, naastenliefde, 

zachtmoedigheid, kuisheid, matigheid en ijver. In de bijlage vind je een aantal 

inspiratiebeelden per deugd. Laat vervolgens je fantasie de vrije loop. Je mag een 

kunstwerk maken, een gedicht, een foto, een kledingstuk etc. De vorm is vrij.  

 

Let op! De stukken worden zoveel mogelijk buiten tentoongesteld. Houdt daarom 

rekening met de materiaalkeuze of zorg dat je een laagje vernis aanbrengt, het  

plastificeert etc.  
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Aanmelden 

Meld je aan voor 25 maart 2016. Ook als je ons al hebt laten weten dat je mee doet. Je 

meld je klas aan door het aanmeldformulier in te vullen en te mailen naar info@salha.nl. 

Binnen een week ontvang je een bevestigingsmail. Dan is je aanmelding definitief en 

maak je kans op een signeersessie met Paul van Loon. Iedere school kan gratis 

deelnemen aan de wedstrijd. De materiaalkosten zijn voor eigen rekening.  

 

Inspiratie  

Iedere deelnemende klas ontvangt na het invullen van het aanmeldformulier ter 

inspiratie het boek ‘Op zoek naar Jeroen’ van Paul van Loon. In de bijlage vind je een 

inspiratievel voor de zeven deugden.  

 

Inleveren  

Voor 13 mei 2016 dien je je stuk in te leveren bij Streekarchief Langstraat Heusden 

Altena in het Bezoekerscentrum in Heusden (Pelsestraat 17, Heusden).   

Beoordeling   

Een vakkundige jury zal de stukken beoordelen op vijf criteria: creativiteit, originaliteit, 

herkenbaarheid van de deugd en de sfeer van Jheronimus Bosch.  

 

Bekendmaking 

De top 5 wordt uiterlijk 27 mei 2016 per mail bekendgemaakt en uitgenodigd om op 

donderdag 9 juni om 14.00 uur naar de Tuin der Lusten (Het Gouverneurshuis, 

Putterstraat 14, Heusden) te komen. Hier wordt de winnaar bekendgemaakt door Paul 

van Loon! 
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Prijs 

Alle leerlingen uit de winnende klas ontvangen het boek ‘Op zoek naar Jeroen’ van Paul 

van Loon en kunnen hun boek direct laten signeren door deze fantasierijke schrijver.  

Ook voor de andere vier klassen wordt dit een memorabel moment waar Paul van Loon 

een stukje zal voorlezen uit één van zijn boeken en iedereen elkaars kunstwerken kan 

bewonderen. Tevens is er de gelegenheid om Paul van Loon vragen te stellen. 

Tentoonstellen van de stukken  

Alle ingezonden stukken worden in de ‘Tuin der Lusten’ vanaf 9 juni tentoongesteld en 

maken op deze manier onderdeel uit van de expositie Heusden 1516. We streven er naar 

dat de stukken tot en met 11 september 2016 in de tuin te bewonderen zijn, zodat de 

kinderen met hun ouders op een later moment (nog) een keer kunnen komen kijken.  

 

Expositie Heusden 1516 (optioneel) 

De expositie ‘Heusden 1516’ gaat over Heusden in de tijd van Jheronimus Bosch. De 

expositie is tot en met 11 september 2016 gratis te bezoeken. Spelenderwijs worden 

kinderen van 8 t/m 12 jaar betrokken bij de expositie. Kijk voor de openingstijden op 

www.heusden1516.nl.  

In ‘Het atelier van Bosch’ kunnen kinderen zich verkleden in Middeleeuwse kleding om 

zich te verplaatsen in de tijd van Jheronimus Bosch. Ze maken kennis met beroepen, 

ambachten en producten uit de zestiende eeuw bij de marktkraam. Door puzzels op te 

lossen ontdekken kinderen meer over de roerige tijd, het alledaagse leven en wat de 

strategische ligging voor de stad Heusden ten tijde van Bosch betekende.  

 

De opdrachten zijn verdeeld over de twee locaties: Het Bezoekerscentrum en het 

Gouverneurshuis. Onderweg wacht nog een aantal verrassende opdrachten voor de echte 

speurders! Op beide locaties kan een stempelkaart opgehaald worden en gestart worden 

met de activiteiten. Bij een volledig ingevulde stempelkaart ontvangen de kinderen een 

leuk presentje. 

Belevingsroute (optioneel) 

Een belevingsroute verbindt de twee tentoonstellingslocaties. De route loopt via de 

smalle steegjes en historische panden in Heusden. Onderweg kom je markante plekken 

tegen die aansluiten op het verhaal van de expositie. Daarnaast is de route aangekleed 

door ondernemers en ontdek je kunstwerkjes van de kinderen uit de onderbouw. Beleef 

de sfeer in de tijd van Bosch en laat je inspireren!  

Contact  

Voor vragen kan contact opgenomen worden met Linda de Rooij of Mariska Heijmans van 

Streekarchief Langstraat Heusden Altena: info@salha.nl of 0416 – 661901.  

 

Kijk voor meer informatie op www.heusden1516.nl  
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Aanmeldformulier  

 

School 

Naam  

Adres  

Plaats  

Telefoon  

 

Klas 

Groep  

Aantal leerlingen  

Docent  

E-mail  

Telefoon  

 

Klas 

Groep  

Aantal leerlingen  

Docent  

E-mail  

Telefoon  

 

Klas 

Groep  

Aantal leerlingen  

Docent  

E-mail  

Telefoon  

 

Klas 

Groep  

Aantal leerlingen  

Docent  

E-mail  

Telefoon  

 

Klas 

Groep  

Aantal leerlingen  

Docent  

E-mail  

Telefoon  
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Klas 

Groep  

Aantal leerlingen  

Docent  

E-mail  

Telefoon  

 

 

Klas 

Groep  

Aantal leerlingen  

Docent  

E-mail  

Telefoon  

 

 

0 Ja, ik heb de wedstrijdregels gelezen en kan op donderdag 9 juni in Heusden aanwezig 

zijn. 

 

 

Stuur je aanmeldformulier uiterlijk 25 maart 2016 naar info@salha.nl t.a.v. 

Linda de Rooij. Binnen een week ontvang je een bevestigingsmail. Dan is je 

aanmelding definitief en maak je kans op een signeersessie met Paul van Loon. 

 

De wedstrijd is een initiatief van Streekarchief Langstraat Heusden Altena en Het 

Gouverneurshuis in samenwerking met gemeente Heusden en Trefpunt Heusden.  


