
Speurtocht op het Deventer Vogeleiland  

Hier links kan je de speurtocht beginnen. Daar is een stenen trap omhoog.  

Er zijn vogelmuntjes die je de weg wijzen.  
Ze zijn rechts van het pad te vinden. 

Hieronder zie je wat de vogelmuntjes betekenen 
Hier zie je juf Agnes met een botaniseertrom-
mel. Die is erg handig bij je speurtocht! 

Je kan de trommel bij het VVV in Deventer kopen 
voor € 2,95. Het is een bouwpakket. Je zet eerst 
thuis of op school de trommel in elkaar. 

Er zitten 5 mini kunstwerkjes en een folder met 
extra informatie over de kunstenaars bij. 

Met je eigen trommel kan je mooie veertjes en 
herfstblaadjes die op de grond liggen verzame-
len. Precies zoals de mensen dat vroeger deden.



           Speurtocht op het Deventer Vogeleiland:  
           Jullie gaan kennis maken met 5 kunstenaars

1. Jeroen Diepenmaat 
Als je zijn naam (op een heel klein bordje) leest, ga je heel goed luisteren naar de geluiden om je heen. 
Schrijf al die geluiden op. Wie hoort het meeste?

2. Susanne Sørensen
Zij heeft allemaal wezens gemaakt van afvalmateriaal. Zo laat ze zien dat je veel kunt doen met 
dingen die je weggooit. Zoek de 7 wezens hoog in de bomen. En probeer te zien van welke materialen 
ze zijn gemaakt. De materialen zijn bijna altijd onverwoestbaar. Schrijf ze op.

3. Tamara Stoffers 
Op de kooi staat in Russische letters, in het Russisch “Kunst is van het volk”.  Elke zondag om 12.00 
uur komt zij bij de pauwenkooi en leest ze gedichten voor in de Russische taal. Je vindt hieronder een 
Russisch alfabet. Probeer uit te zoeken wat dit Russische woord betekent:  РОБОТ

4. Jojanneke Dekens: 
Zij heeft bij het ronde grasveldje foto’s opgehangen. Op de eerste foto zie je een vogel die is doodge-
reden. Daarnaast hangt een foto van die dode-eend-foto, daarnaast weer een foto van de foto van de 
dode-eend-foto en zo verder.  Je ziet dat er van het dier steeds minder overblijft, totdat er niets meer 
is dan een herinnering. Zo gaat dat ook in je leven. Eerst is er iets en daarna moet je van mensen of 
dieren afscheid nemen. Ook dan blijft er alleen een herinnering over. Schrijf hier op waar jij nog een 
herinnering aan hebt.

5. Stefan Venbroek 
Hij heeft in een kooi een doos gezet met daarin een film die over vogels gaat. Kijk goed, je ziet hier 
vogels voorbijkomen met veel fantasie. Kijk goed naar de mooie kleuren en onthoud die. Er zijn vogels 
bij die het goed vinden dat ze in een kooi (gevangen) zitten en vogels die per se vrij willen zijn. Die 
vogels proberen dan een uitweg te zoeken. Wat betekent vrijheid voor jou? Bespreek met elkaar of 
vrijheid voor iedereen hetzelfde is. 
Als je op school bent ga je een mooie tekening maken over een prachtige gekleurde vogel die vrij is.  
Je kan ook tekenen/schilderen en de onderdelen knippen & plakken, zoals Stefan Venbroek heeft gedaan.

Extra opdracht.
•	 Tel	de	vogelhuisjes	langs	het	pad.
•	 Kijk	in	de	kooien	of	je	bekende	vogels	ziet,	misschien	kun	je	ze	ook	opzoeken	op	internet. 

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ
a  b  v  g  d  e  ë  ž  z  i  j  k  l  m  n  o  p  r  s  t  u  f  h  c  č  š  ŝ


