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Hey nieuwsgierige wandelaar! 

Lekker aan het speuren door de 

Jordaan? Top, hopelijk zijn jullie

de eerste kunstwerken al 

tegengekomen! 

 

Hier vind je meer informatie over 

de kunstwerken op de route 

(over niet alle street arts is 

informatie beschikbaar, daarbij 

vind je 'artist unknown'). 
 

Ook leuk: je vindt hier spelletjes 

om tijdens het wandelen te 

spelen, tips voor leuke hotspots 

voor onderweg én vragen om 

aan elkaar te stellen. Zo leer je 

de buurt én elkaar beter kennen!

 

Op de laatste pagina vind je de 

map waarop de 

corresponderende nummers staan 

ingevuld. Bekijk deze dus pas 

als je klaar bent, om te checken 

of jullie alles goed hebben 

ingevuld!
 

Leuke foto of nog een bijzonder 

kunstwerk gespot? Deel 'm met 

ons via @steetartspeurtocht op 

Instagram!

 

 

Inhoud tasje

 

De inhoud van het tasje zorgt voor 

een gezellige én smakelijke  middag. 

Daarvoor hebben we gekozen voor 

een drankje en snack die iets gemeen 

hebben met elkaar: beiden bedrijven 

zijn milieubewust, maken gezonde 

producten en hebben een vrouwelijke 

founder, zijn we trots op!

 

- Soof Drinks

Zij maken siropen en frisdranken van 

100% natuurlijk fruit, groenten & 

kruiden. Niets anders, dus geen zooi. 

Hun belangrijkste missie is  een 

transparante en toekomstbestendige 

voedselindustrie, dus weg met

onnodige ingrediënten en kleine 

lettertjes. Ook een appetite for 

change? Volg ze op @soofdrinks 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/streetartspeurtocht/
https://www.instagram.com/soofdrinks/
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1. Vanessa Jane Phaff

We zijn nog op zoek naar iemand die 

ons meer over deze mooie 

muurschildering kan vertellen.. We 

hebben alleen de naam van de artiest 

gevonden: Vanessa!

 

2. Sten and Oli (@stenandoli)

 

Je staat nu bij een stukje muur met 

allerlei kleine kunstwerkjes erop, en zie 

je dat rare mannetje onderaan? Die 

komt uit de hand van Sten and Oli, 

een artiest die wereldwijd 'characters' 

in het straatbeeld maakt. Veel van 

deze karakters hebben iets gemeen: 

ze hebben een bijzonder kapsel 

dragen een kroontje (een symbool dat 

veel wordt gebruikt in straatkunst). De 

artiest heeft een rijke fantasie en 

gelooft dat niemand te oud is voor

sprookjes.

 

3. Street Art Frankey (1/3)

 

Street Art van Frank de Ruwe mag niet

ontbreken tijdens deze speurtocht! Je 

kunt zijn straatkunst herkennen aan de 

humoristische en subtiele street art 

door de hele stad. Met kleine 

veranderingen maakt hij de 

Amsterdamse straten een stuk 

vrolijker.

- BitesWeLove

 

Trek gekregen tijdens het wandelen? 

Daar zijn we op voorbereidt! 

In je tasje vindt je twee zakjes van 

BitesWeLove. 

Hun doel is om jou te helpen om 

gezonder te snacken met lekkere bites 

waar je je goed bij voelt.

We hebben we lekkerste smaken voor 

jullie uitgekozen met een perfecte 

crunch en ook BitesWeLove gebruikt 

alleen de beste plantaardige 

ingrediënten, zoals noten, erwten en 

bonen. Vetten, suiker en zout houden 

ze altijd in de smiezen. Kortom: een 

perfecte combi om nóg eens 10.000 

stappen mee te zetten.

 

En nu genoeg gelult, tijd voor het 

speuren van de Street Art in de 

Jordaan. Heb je het 

corresponderende nummertje 

gevonden? Hier lees je er (in de 

meeste gevallen) meer over!

 

 

Inhoudsopgave

Pagina 2 - 5: informatie over de 

kunstwerken

Pagina 6 & 7: spelletjes voor tijdens de 

Street Art Speurtocht

Pagina 8: Leuke hotspots onderweg

Pagina 9: Antwoorden op de quiz

Pagina 10: Hier kun je jouw Street Art 

Speurtocht controleren op de juiste 

cijfertjes

Veel plezier!

https://www.instagram.com/vanessajanephaff/
https://www.instagram.com/streetartfrankey/
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8. Theo Thijssen

 

Spelletje: degene met de meeste 

broers of zullen leest voor! 

We staan nu voor het standbeeld van 

de schrijver Theo Thijssen, gemaakt 

door Hans Bayens. Ooit was Theo 

schoenmaker in de Jordaan, voordat 

zijn veelbelovende carrière begon. 

Thijssen was een befaamd 

Amsterdams onderwijzer en 

onderwijsvernieuwer, vakbondsman en 

sociaal-democratisch politicus. Hij is 

vooral bekend geworden met de 

roman Kees de Jongen (1923), over 

een elfjarige scholier die de  

werkelijkheid probeert te ontvluchten 

in romantische fantasieën. Deze 

jongen die je tevens terug in het 

standbeeld, naast Theo. 

 

Vraag: wie zou volgens jullie een 

eigen standbeeld moeten krijgen 

en waarom?

 

 

 

4. Kunstzinnige ooievaar

 

Helaas: artist unknown. Vermoedelijk 

is deze ooievaar een verwijzing naar 

jeneverstokerij De Ooievaar, in de 

Driehoekstraat iets verderop. In deze 

stokerij gebeurt alles op 

ambachtelijke wijze en het is zeker 

leuk om hier even langs te lopen!

 

5. Fabrice Hünd

 

In deze wandschildering staat de 

Indiase halfgod met olifantshoofd, 

Ganesha centraal. Ganesha staat 

vaak op splitsingen van wegen in 

India, zodat hij de reizigers kan helpen 

als ze een keuze moeten maken en 

een nieuwe weg inslaan. Het 

kunstwerk is gemaakt door Fabrice 

Hünd, die vooral bekend staat om zijn 

kunstwerken van mozaïek. In 2012 was 

hij te zien in het televisieprogramma 

Sterren op het doek waarvoor hij een 

portret schilderde van de actrice Anne 

Wil Blankers. Op 31-12-2021 is Fabrice 

overleden. 

6. Beelden op balkom

 

Helaas: artist unknown. Je ziet hier 

drie witte beelden met goudkleurige 

elementen, gemodelleerd naar de 

beelden die op draaiorgels 

voorkomen. Op deze plaats stond 

vroeger een opslagplaats voor 

draaiorgels. De drie beelden in de 

gevel zijn vermoedelijk een verwijzing 

naar deze vroegere functie.

 

7. Drukke deur

 

Helaas: artist unknown. Maar wij 

vinden deze deur een feest om naar 

te kijken. Spelletje: degene die als 

laatst de alien spot trakteert op een 

koffie (of biertje!)

 

 

 

http://www.theothijssenmuseum.nl/
http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/202/bayens.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterren_op_het_Doek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anne_Wil_Blankers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anne_Wil_Blankers
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9. Street Art Frankey (2/3)

 

Wedstrijdje duimpje worstelen! De 

verliezer leest voor:

Nog zo'n creatief kunstwerkje van 

Frankey: een uit de muur ontsnapte 

baksteen in de Hazenstraat. 

'FREEDOM', heet deze baksteen. 

Weetje: Frankey maakte ook een

beeld van André Hazes in LEGO, die 

op de Dam zat met een biertje. Het 

beeld werd binnen een week vernield 

maar er werd al snel een nieuwe 

versie geplaatst. De nieuwe Hazes 

werd niet veel later ontvoerd door een 

Friese oudejaarsvereniging. Gelukkig 

ging het om een ludieke actie en is 

Hazes teruggebracht naar de Dam.  

 

10. Man met elektrische gitaar

 

Helaas: artist unknown. Hopelijk heb je 

'm gevonden, de man is namelijk goed 

verstopt! Hier kunnen we ons alleen 

maar afvragen wie op zijn knieën 

heeft gezeten om deze 

muurschildering te maken..

11. Paradepaardje

 

Degene die het meest op zijn of 

haar telefoon zit leest voor!

Helaas: artist unknown. Wel kunnen we 

je iets vertellen over de gevel met de 

vis erop, die je linksboven het 

zeepaardje ziet. Tijden deze route 

kom je meerdere gevels tegen. 

Vroeger hadden de huizen in de 

Jordaan geen huisnummer, maar 

omschreef je hoe de gevelsteen van 

jouw huis eruit zag als je bezoek 

kreeg. Pieter Hansz, de eigenaar van 

Palmdwarsstraat 22 in 1666 omschreef 

zijn huis met deze vis. Het huis kocht 

'ie trouwens voor *tromgeroffel* 900 

guldens. Vroeger was alles....

Zeggen jullie het maar! 

 

 

 

12. Piet Parra

 

Aan dit kunstwerk hangt een kleine 

opdracht: wie leest het snelst wat er 

op deze muur geschreven staat?

 

Check?! Top. Het gedicht op deze 

gevel is door Lisa van zeven jaar 

geschreven. ‘Ik speel in de stad met 

jou, ik speel in de stad met de kou, ik 

speel in de stad met alles wat 

bestaat’.

 

Dit gedicht is ontstaan voor een 

project ‘spelen in de stad’, door een 

samenwerking tussen Ymere en de 

Theo Thijssenschool ontstaan. De 

naam van Lisa staat niet op het 

kunstwerk, maar de naam van de 

kunstenaar wel: dat is de bekende 

Piet Parra, Nederlands grafisch 

ontwerper en illustrator

 

Opdracht: draag jouw wandeldate 

een kort gedicht op. 

Geïmproviseerd!
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13. Space Invador  

 

Dingen die je alleen ziet als je écht 

goed kijkt. Daar valt dit kunstwerkje 

zeker onder! Wie vaker met focus 

door de stad loopt heeft is ze 

waarschijnlijk eerder tegen gekomen: 

deze buitenaardse kunstwezens die 

geplaatst zijn door een anonieme 

kunstenaar (die zichzelf invador 

noemt). Van New York tot Bangkok en 

van Ljubljana tot Amsterdam: je vindt 

ze overal. 

 

De kunstenaar zelf noemt zijn werken 

‘A gift to the city’. Ze eisen niet de 

ruimte of aandacht op zoals met vaak 

vindt dat Graffiti dat doet, maar 

lokken op een subtiele manier 

nieuwsgierigheid en 

ontdekkingsdrang uit. Grappig, 

nietwaar?!

 

 

 

 

 

14. Street Art Frankey (3/3)

 

Nóg een kunstwerkje en daarom nóg 

een mooi verhaal over het werk van 

de artiest. 

New York Pizza had ooit een 

campagne rond het thema ‘hete 

dozen’. Ze vroegen of Street Art 

Frankey ook zoiets kon bedenken voor 

hun pizza met bloemkoolbodem. Met 

dank aan André van Duin werden het 

affiches waarop een blote dame 

bloemkolen voor haar borsten hield: 

‘Zo lekker kan bloemkool zijn.’

De campagne deed heel veel stof 

opwaaien en werd zelfs bij Jinek aan 

tafel besproken. 

 

Opdracht: speel kop of munt en de 

verliezer trakteert met dat muntje op 

een snack van de FEBO. Geen muntje 

bij je? Steen, papier, schaar is ook 

goed!

15. Particuliere kunst

 

Wat valt er precies onder street art? 

Daar is veel ruimte voor interpretatie. 

Wij zouden zeggen dat het gaat om  

legaal of niet-legaal aangebrachte 

kunst worden op de openbare weg. 

Maar wat is kunst? Precies ;-)

Deze Jordanees besloot zelf de 

bloemetjes, uhh schilderijen, buiten te 

hangen. Waarom ook niet?  

 

Opdracht: omschrijf jouw perfecte 

24-uurs dag met een plat- 

Amsterdams accent!

 

16. Elvis Presley?

 

Helaas: artist unknown. Wat we wél 

weten is dat je bij Toki, waar je nu 

naast staat, super lekkere koffie kan 

halen. 

 

Opdracht: noem drie liedjes van Elvis 

Presley (ja, wij vinden dat de blauwe 

man op deze muurschildering iets van 

'm wegheeft ;-))

https://www.google.com/search?bih=645&biw=1309&rlz=1C5CHFA_enNL889NL889&hl=nl&q=interpretatie&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiC6OmSq8j2AhXK66QKHT8uBZYQkeECKAB6BAgCEDc
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Opdracht: maak de songtekst af

 

Bij ons in de Jordaan

Zing je van ....

Bij ons in de Jordaan

Zie je de jongens en de meiden 

.... gaan

(Hatsjee)

Bij ons in de Jordaan

Waar de ..... voor de ramen staan

En de Amsterdamse .... nooit verloren 

gaat

Zolang de .....

in de brijpot staat

 

 

 

 

Zorg voor nog meer 
interactie tijdens jouw 

wandeldate met deze 
spelletjes voor 

onderweg!
Quiztime! Degene die de minste 

antwoorden goed zingt een 

liedje!

 

1. Hoeveel fietsen staan er in 

Amsterdam?

A) 790.000 B) 1.000.800 C) 881.000 

D) 423.600

 

2. Wat is een Amsterdammertje?

A) Een paaltje met drie kruisjes

B) een koekje met amandelspijs

C) Een merk ossenworst of

D) Alle antwoorden zijn correct

 

3. In Amsterdam zijn veel 

bijzondere dieren te vinden. 

Welk dier zwom in het voorjaar 

van 2013 enkele dagen rond in de

Amstel?

A) Afrikaanse Meerval B) Zeehond 

C) Otter D) Bever

4. Eén van de beroemdste bruggen 

is de Magere Brug. Waaraan dankt 

de brug zijn naam?

A) De bouwer heette Adriaan Mager

B) De doorgang was zo smal dat 

menige schipper zijn boot er met 

moeite doorheen kon varen

C) De brug was oorspronkelijk zo smal 

dat veel karren er niet overheen 

konden

 

5. Welke stelling is waar?

A) Amsterdam heeft 189 coffeeshops

B) De Wallen heeft geen inwoners

C) Rembrandt van Rijn trouwde in het 

Rijksmuseum

D) Amsterdam’s oudste gracht ligt in 

de in Red Light District

 

*De antwoorden vind je op de

laatste pagina

1.1.

2.2.
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Begin een woordenslang tijdens het 

wandelen. Wij hebben de categorie 

altijd voor je gekozen: typisch 

Amsterdam! Van bekende 

Amsterdammers tot liedjes, gezegdes 

of historische gebeurtenissen, jullie 

mogen de spelregels zelf bepalen. 

 

We beginnen met het woord gracht. 

Nu moet de persoon die de minste 

kunstwerken heeft het volgende 

woord bedenken, beginnend met de t 

(laatste letter van het vorige woord).

 

Degene die na 15 seconde geen 

woord meer kan bedenken verliest dit 

spel!

3.3.

Top idee voor onderweg:

 

Raap beiden minstens 2 stuks afval op 

tijdens de Street Art Speurtocht 

tegenkomt en gooi deze in de 

afvalbak! Zo houden wij de mooie 

Jordaan schoon! 

 

    Wie maakt de mooiste foto?

 

Maak tijdens de Street Art Speurtocht 

een leuke foto. Van je wandelmaat, 

van een mooie straat in de Jordaan of 

van een kunstwerk. Wat jij wil!

Post de foto beide op Instagram en 

taf @streetartspeurtocht. Wij kiezen 

onze favoriet en delen de foto!

4.4.

5.5.

Bezoek een leuke hotspot in de 

Jordaan!

 

Dorst, trek, beide of gewoon even zin 

om te chillen tijdens de speurtocht? 

Strijk neer of haal iets lekkers bij een 

van de leukste plekjes in de Jordaan. 

Op de volgende pagina vind je een 

lijstje met onze favoriete plekjes!
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Hotspots voor iets 
lekkers in de Jordaan

 

 

 

 

Mr Mokum voor een lekker broodje 

met koffie erbij op de Haarlemmerdijk. 

En nu je hier toch bent: neem ook een 

kijkje in hun super leuke shop met 

cadeau artikelen!

 

Van Gogo's Cafe + banh mi voor een 

heerlijk Vietnamees broodje to go. 

Mooi meegenomen: ze rekenen hier 

niks extra's voor havermelk. Een 

uitzondering in Amsterdam!

 

Winkel 43 voor de lekkerste 

appeltaart van Amsterdam. Op de 

Noordermarkt en vlakbij punt 8!

 

Café Parlotte voor hun befaamde 

Lobster Roll waar veel mensen voor 

omfietsen. Vlakbij nummer 1!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Good Compagnion voor hun 

Happy Oyster Hours op zaterdag 

tussen 14:00 - 17:00 (op het moment 

van schrijven!).

 

PEQU voor een lekkere lunch met 

wijntje óp de Noordermarkt. Vanaf 

hier is er altijd iets leuks te zien!

 

 

 

 

 

Wijmpje's Deli voor als je nog iets 

lekkers te snacken mee naar huis wil 

nemen na de speurtocht!

 

Restaurant La Oliva Pintxos Y Vinos 

voor kleine hapjes in misschien wel het 

gezelligste straatje van Amsterdam 

 

Café Nol voor als je in de namiddag 

zin hebt in een borrel. Een traktatie na 

een geslaagde middag. 

Amsterdamser dan deze kroeg ga je 

nergens tegenkomen!

 

Café Thijssen voor een bier en 

bitterbal in het zonnetje. Aperol Spritz 

mag natuurlijk ook. Vlakbij een 

kunstwerk onderweg, jij kan misschien 

al raden welke?
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Songtekst 'bij ons in de Jordaan'

 

Bij ons in de Jordaan

Zing je van hela hola hoeladiejee

Bij ons in de Jordaan

Zie je de jongens en de meiden 

dansend gaan

(Hatsjee)

Bij ons in de Jordaan

Waar de bloemen voor de ramen 

staan

En de Amsterdamse humor nooit 

verloren gaat

Zolang de lepel in de brijpot staat

 

 

 

Antwoorden quizvragen

 

1. C) 881.000 – Amsterdam heeft meer 

fietsen dan inwoners

2. D) een Amsterdammertje heeft 

meerdere betekenissen!

3. B) Zeehond – De ringelrob, 

zeeroofdier en familie van de 

zeehond, komt normaal voor in het 

Noordpoolgebied en wordt ook wel 

‘kleine zeehond’ of ‘klein dikkerdje’ 

genoemd. Wat hij met deze tropische 

temperaturen in Amsterdam kwam 

doen is niet bekend, maar bijzonder 

was het wel.

4. C) De brug was oorspronkelijk zo 

smal dat veel karren er niet overheen 

konden

5. D) Amsterdam’s oudste gracht ligt 

in de in Red Light District – de oudste 

gracht is de Oudezijds Voorburgwal, 

gebouwd in 1385.

Antwoorden

Let op! Op de volgende en laatste 

pagina vind je alle 

corresponderende cijfertjes en dus 

de antwoorden op de steet art. 

Bekijk deze alleen als je er écht 

niet uitkomt of wil controleren of je 

alles goed hebt gevonden!
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Pick-up point
Mr. Mokum


