5. Barbarabeeld
Gene Eggen (1958)
Deze mevrouw, Barbara
is een beschermheilige.
• Weet je wat dat is?
Barbara beschermde de mensen die
hier vroeger onder de grond werkten.
• Weet je wie dat waren?
De mijnwerkers gingen met een
lifttoren de grond in.
• Kun je die toren ook
bij Barbara terug zien?
• Heeft ze nog iets vast?

Loop de Burgemeester Beckerstraat verder
af en sla recht af de Maastrichterlaan in.
Neem de eerste straat links, de Burgemeester
Dortantsstraat. Daarna gaat u rechts de Pater
Schaadstraat in, loop deze helemaal uit. Sla
rechtsaf de Salesianenstraat in en neem de
eerste straat links de Esdoornstraat. Bij de
kruising met de Olmenstraat vindt u het
mijnmonument Lauradorp.

6. Mijnmonument
Lauradorp
Marianne van der Bolt (2010)
Kijk naar het beeld,
bovenop staat een wiel.
• Weet je waar dat voor is?
Op de zuil staan allemaal kleine
tekeningen. Zoek er een uit die je
mooi vindt. (Probeer in een verhaal te vertellen wat hier
gebeurt.) Je ziet ook heel veel handen en namen op de zuil.
• Van welke mensen denk je dat de handen zijn?

8. Schip
Loop de Karel Doormanstraat in en
neem de vierde straat rechts, de Pastoor
Kaulhausenstraat. Op de t-splitsing gaat u
links de Groenstraat op. Op de kruising met
de Europaweg Zuid staat aan de rechterkant
het beeld de “Koetsche Grüskes”.

7. Koetsche Grüskes
Jacq Janssen (2007)
Kijk goed naar het beeld.
• Wat gebeurt er?
• Zijn de twee mevrouwen
mooi of lelijk?
Dit beeld is gemaakt
voor carnaval.
• Wat doen de mensen dan?
• Denk je dat deze
mevrouwen zich
hebben verkleed?
Zo ja als wat dan?

Rob Logister (2000)
• Wat stelt dit beeld voor?
Het gebouw erachter lijkt
een beetje op het beeld.
• Kun je zien welk deel van het
beeld lijkt op het gebouw?
Je mag op en in dit beeld
klimmen. Laat degene die bij
je is zitten en voer een klein
theaterstukje op.

9. Licht en Kleur
Ton Slits (2000)
Kijk eens door de
glazen kegels.
• Wat zie je?
• Wat denk je dat er
’s avonds gebeurt als
er licht achter de
kegels schijnt?
• In welke gebouwen
vind je nog meer mooi
gekleurd glas?

U bent nu weer terug bij de parkeerplaats.
Ga op het kruispunt links de Europaweg
Zuid op. Sla bij de tweede straat links de
Burgemeester Pelzerstraat in. Sla de eerste
straat recht de Rooseveltstraat in. Loop deze
straat helemaal af. U komt nu terug bij de
Pastoor Scheepersstraat. Hier bevinden zich
de laatste twee beelden.

We hopen dat u heeft genoten van de beeldenwandeling.

Duur: 1uur / Afstand: 5km

Kinderbeeldenwandeling
Ubach over Worms

2. Ringele Roza

Beeldenwandeling Ubach over Worms
Start en Eindpunt: Pastoor Scheepersstraat.
Hier kunt u de auto parkeren.
Duur: 50 minuten
Afstand: 4 km

Paul Driessen
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Dit is een familie tocht. De vragen in deze Kinderbeeldwandeling 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 informatie neem dan ook de reguliere beeldenwandeling mee.
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Loop vanuit de Pastoor Scheepersstraat tussen de flats door naar de Europaweg Zuid.
Voor de voetbalvelden vind u het eerste beeld.
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1.Tableau de la nature

Kijk goed naar het beeld.
• Wat gebeurt er?
• Is het een vrolijk
of verdrietig beeld?
• Waaraan zie je dat?
Hier wonen allemaal opa’s en
oma’s en komen heel vaak kinderen
op bezoek. De kunstenaar heeft
geprobeerd dat allemaal in het
beeld te laten zien.
• Kun jij de opa’s en oma’s vinden?
• En de kinderen?
• Wie zie je nog meer?
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Twan Lendfers (1993)
Kijk goed naar het beeld
(laat iemand je optillen)
• Wat zie je allemaal?
De kunstenaar noemt het beeld
“de tafel van de natuur”
• Vind je dat een goede titel?
• Als jij een tafel van de natuur
zou maken wat zou jij er dan
allemaal opleggen en waarom?

Loop langs de huizen over het voetpad
het Terwaerderveldje. Aangekomen bij de
Kloosterstraat slaat u rechtaf en meteen linksaf het Heereveldje in. Hier vindt u het beeld
Ringele Roza.
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Loop de straat af en ga bij
de Kloosterstraat naar rechts.
Op de Europaweg Zuid gaat u
naar rechts en u vervolgt de
weg tot aan de rotonde. Op
de rotonde gaat u links de
Grensstraat op. Na 30 meter
slaat u linksaf de Kerkberg
in. Aan uw linkerkant bij het
Theater Landgraaf vind u het
wand reliëf.

3. Wand reliëf
Maria Stams, Jo Meulenberg,
Marie-Louise van Zeijst (2001)
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Dit kunstwerk bestaat uit 5 verschillende delen.
• Kijk goed, wat herken je allemaal?
Hiernaast ligt een theater.
• Vind jij de beelden bij het theater passen?
• Waarom wel of waarom niet?

Als jij er nog een beeld
bij zou mogen maken,
• Wat zou jij dan maken?
• Past dat ook bij het theater?

Loop de Kerkberg verder af. Steek de straat
over de Schoolstraat in. Sla de eerste straat
rechts af de Korte Hovenstraat in. Aan het
einde van de straat op de parkeerplaats bij
de winkels vindt u de Leeuw.

4. Leeuw
Daan Wildschut (1965)
• Kun je zien welk dier dit is?
Dit dier heet de leeuw
van Nederland.
• Vind jij een leeuw bij
Nederland passen?
Heel veel landen hebben
een leeuw als symbool,
want leeuwen zijn sterk.
• Als jij een dier mocht kiezen
dat Nederland was, welk
dier zou jij dan kiezen?

Loop nu de Burgemeester Beckerstraat in.
Halverwege de straat vind u het Barbarabeeld
aan uw rechterkant.

