
streets of
Kessel-lo

Beste Mozaïek-gezin

We wensen je veel plezier in de
straten van Kessel-Lo met deze

Street Art zoektocht.
Benieuwd naar jullie ervaringen! 

Corona-veilige groetjes,
de ouderraad





LOCOMOTIEVENPAD

Welk dier zie je tussen alle benen? 

Weet je welke soort vissen hier zijn afgebeeld? 

Van welk land is dit de nationale vis? 
a Japan
b Thailand
c Taiwan

Teken nu of later thuis bovenlichamen die passen
bij deze benen.

STARTPLAATS: HAL 5



Bisser heeft een massa tekeningen gemaakt in Leuven
(elektriceitscabine aan Opek, Mussenstraat, binnenkoer
Optimist, etc.). 
Je herkent ze onmiddellijk door zijn typische mannetjes(of een
enkel vrouwtje) in sobere kleuren.  Maar ondertussen is Bisser
(die zijn eerste jaar hogeschool moest overdoen, vandaar de
naam) uitgegroeid tot een internationaal erkend kunstenaar.
Zelfs in New York en Brazilië is er ondertussen werk van hem
te vinden. Hij begon eigenlijk als graffiti-artiest, studeerde
animatie, en schakelde uiteindelijk over naar het ambachtelijke
en zorgvuldige werk van de grote muurschilderingen.
https://www.facebook.com/Bisser.artt

Welk huisnummer heeft het huis? 

RONDESTRAAT

Wat is het beroep van de bewoner van het huis
met dit kunstwerk? 

Wat is de prijs van de honing?



Maak hier nu of thuis zelf een schets van bloemen in
een vaas. 

Hoeveel bloemen tel je in de vazen? 

SOLVAYSTRAAT (1)



Hoeveel zwarte vlinders en hoeveel gekleurde
vlinders tel je? 

SOLVAYSTRAAT (3)

Waar denk je dat ze heenvliegen? 

Wat is het ras van deze honden? 

Hoe heet een rups/vlinder in een cocon? 

SOLVAYSTRAAT (2)



Schets de bloemen waarop ze vliegen.

Schets een van de vlinders.



Weet jij wat lieveheersbeestjes graag eten? 

Hoeveel stippen hebben de lieveheersbeestjes?

In welke windrichting kijkt de vrouw? 

SOLVAYSTRAAT (4)

SOLVAYSTRAAT (5))

Hoe voelt ze zich volgens jou? 



Wie is verliefd?

Welke sporten worden afgebeeld? 

SOLVAYSTRAAT (6)

SPORTY

Doe het mannetje zo goed mogelijk na, neem een
foto en stuur deze naar de ouderraad: 0485415447 
(voor een collage op de site en op facebook)

Teken de verliefden hier na.



Wie was Pieter Nollekens? 

Hoe oud is het meisje, denk je? 

Hoeveel volt zit er achter het deurtje? 

PIETER NOLLEKENS

Waar gaat ze volgens jou naartoe?

De Mechelse straatkunstenaar Smates (Bart Smeets)
zorgde in elk geval voor een boeiende blikvanger in
Kessel-Lo. Smeets startte net als Bisser als graffiti-

artiest, studeerde grafisch ontwerp en nam
schilderlessen, maar leeft zich nu al een 7-tal jaar full

time uit als
straatkunstenaar.http://www.smates.be/go/



Probeer hier een schets te maken van het vooraanzicht
van het meisje. 



Welke soort bloem heeft het jongetje vast? 

Hoe oud is het jongetje volgens jou?

PIETER NOLLEKENS (2)

Hoe groot is de muurschildering, schat je? 

Treepack is gespecialiseerd in muurschilderingen en
street art-projecten. Met een uitgebreid netwerk van

professionele artiesten werken ze concepten op maat
uit, blazen we nieuw leven in gebouwen en ruimtes,

en zorgen ze voor een aangename sfeer in onze
omgeving.

https://www.treepack.net/



Teken hier met krijt op de grond iets waarop jij
soms wacht (trein, ouders, Sint, regen, vaccin,...).

JAN VRANCKXPAD

Schrijf jullie naam/namen in verschillende lettertypes
of tekens.

Je mag hiervan een foto nemen met of zonder jou
en naar ons doorsturen op 0485415447

Stap nu naar de Lindensestraat (zie plan)



Waaraan ruiken de vossen? 

Waar vind je de handtekening van de kunstenaar? 

LINDENSESTRAAT

Denk je dat het een koppeltje is? 

Welke kleur hebben de pauwenogen van de vlinder? 

Kan je enkele beroemde vossen opnoemen? 

Hoe heet het huis van een vos?  



De werken van Dzia zijn vaak
imposant qua afmetingen en
grafisch super-interessant. 

De Antwerpse kunstenaar (een
master in de schone kunsten)
is ondertussen internationaal
gekend. Je vindt werk van hem

op verschillende plekken in
Londen, Duitsland, Italië,China,

Noorwegen, Spanje, de VS,…
Hij tekent vaak wilde dieren,

vooral vogels, wolven en
vossen. 

Verrassend en prettig om die
op de verlaten plekken,

gebouwen of bruggen te
ontdekken!

En ervan te genieten.Er zijn
verschillende geweldige

werken van Dzia in Leuven. Ga
zeker eens op zoek. Bv. zijn

‘Dove’ aan het  Atheneum De
Ring is ook indrukwekkend.



Welke dieren zie jij hier in deze tekening? 

PATROONSCHAPSTRAAT

Neem hier een selfie van jullie gezin voor de muur en
stuur deze door naar ons (0485415447)

Als je iets zou mogen aanpassen aan deze
muurschildering, wat zou je dan veranderen?

Maak zelf een tekening van wat jij hier op een
schoolmuur zou plaatsen



PATERNOSTERSTRAAT

Beeld deze muurschildering uit met je gezin en stuur
ons een foto ervan (0485415447)

Welk van deze vogels is de slimste volgens jou?

Is een pinguïn een vogel? 

Waarom eten ijsberen geen pinguïns? 

Wie zorgt er voor het ei bij de pinguïns?

Hoeveel ramen met tekeningen tel je hier in de straat? 



EINDE

Wat vond je het mooiste kunstwerk?

Neem een foto van je favoriete tekeningen en stuur ze
naar ons door (0485415447) Wij zijn alvast heel
benieuwd!

Wie wil mag de kleurprent op de volgende
pagina in kleuren.

Geef aan als je liever hebt dat de foto's niet op de site
en/of op facebook komen.





Ontworpen door werkgroep oudercafé: 
Joris, Jorge, Steven, Kristien, Annelies, 

Eddie, Tin & Sofie


