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SPEURKAART PHOENIXPAD
In het Purmerbos ligt het Phoenixpad. Een route met beelden
en poëzie voor jong en oud. Deze speurkaart helpt bij het
nóg beter kijken. En… zoveel mensen, zoveel antwoorden!

SPEURTOCHT PHOENIXPAD

Wulp
Kievit

Steenuil

Patrijs

Kauw
Fazant
Bijeneter

Houtsnip
Roek

Sperwer

Merel
Spreeuw

A Hoe zou het komen dat de bomen hier zo schuin staan?
B Loop onder de poort door en doe een wens.
C Kijk door het kijkvenster van het gedicht VRIJ en maak een mooie uitsnede van het
landschap.
D Hoeveel vogels zie je? Hoor je ze ook?
E Wat kun je vertellen over het ‘gewei’ en de ingang van het vogelhuis hoog in de
boom. Waarom zou dit vogelhuis Van Gogh heten?
F Luister naar de wind door de boomtoppen. Waar doet het je aan denken?
G Zoek de Houtsnip en de Steenuil.
H Een haiku bestaat uit drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. Kloppen de drie
haiku’s die je ziet?
I Op wat voor soort boom zit deze letter?
J Dit vogelhuis heet Picasso. Een beroemd kunstwerk van Picasso is De Stierenkop,
gemaakt van een fietsstuur met een zadel. Kun je hier iets van terugvinden?
K In het gedicht staat ‘De rust daalt op mij neer’. Hoe voel jij je eigenlijk?
L Probeer eens heel hard te lachen. Met veel geluid.
M Hoeveel bomen zonder top staan hier?
N Denk eens na over het woord NADENKEN.
O Heb je het hartje gezien in het vogelhuis? Over liefde gesproken: van wie houd jij?
P Wat is een poesiealbum? Waarom heet het zo? Ken je een gedichtje uit een
poesiealbum?
Q Welke twee vogels zag je net aan het begin van dit pad?
R Dit vogelhuis heet Dali. De kunstenaar Dali schilderde vaak gesmolten horloges.
Zie je er iets van terug?
S Hoeveel keer komt de S voor in het gedicht AFSCHEID? Zie je een mooi schilderij
boven het gedicht?
T Wat is een ‘Tweeluik’? Noem twee dieren met een T.
U Het vogelhuis dat je zojuist bent tegengekomen heet Matisse. Een kunstenaar die
op het einde van zijn leven, hij lag toen ziek op bed, vooral veel bladeren uit
papier knipte. Hij kon gewoon niet stoppen met kunst maken. Zie je de bladeren?
V Voel met allebei je handen hoe de letter V in de boom is gegroeid.
W Waar wijst de Phoenixvogel naar? De Phoenix (ook wel feniks) is een fabeldier uit
de Griekse mythologie. De Grieken geloofden dat de Phoenix in staat was steeds
weer opnieuw uit zijn eigen as te herrijzen. Na vijfhonderd jaar geleefd te hebben
bouwde de Phoenix een nest. Als hij erin zat vloog het nest in brand. Uit de as
verrees een kleine Phoenix. De Phoenix is het symbool van eeuwige verjonging en
onsterfelijkheid.
X Je staat hier, X. Waar is het noorden?
Y Kijk achterom en zwaai nog even naar de Phoenix.
Z Schijnt de zon? Maak een schaduwdier met je handen.
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