
Wedstrijd KUNSTproject 1

Er zijn een hoop blinde muren in deze 
wijk en muren waarin kennelijk ramen 
zijn dichtgemetseld. Er worden 5 grote, 
professionele spandoeken opgehan-
gen om de muren te verfraaien. Wat 
is er toepasselijker in de Zeehelden-
buurt dan scheepsliederen? De prach-
tige herkenbare refreinen zullen op de 
doeken worden gezeefdrukt, samen 
met tekeningen die de winnaars uit 
de buurt hebben gemaakt. De jury be-
staande uit o.a. Beeldend kunstenaar 
Diana Lepelaar, Ali el Ali, Rene Verdel, 
Rene Prins van Portaal en de wijkagent 
Pieter Kuiper. Zei gaan de vijf mooiste 
tekeningen bekend maken. Alle inzen-
ders krijgen een persoonlijk uitnodi-
ging voor de uitreiking.

Denk jij een enorm mooie tekening, 
schilderij, collage te kunnen maken op 
de refreinen van de zeeheldenliederen 
op de achterkant van deze fl yer? 

Doe dan mee aan deze wedstrijd. Als je 
wint, wordt jouw ontwerp deze zomer 
nog gezeefdrukt op de grote spandoe-
ken aan de muren in de Zeehelden-
buurt. Daarbij krijg je ook nog eens een 
leuke verassing.  

Wie:  kinderen/volwassen 
 van alle leeftijden
Wanneer: Inleveren voor 30 april in  
 de speeltuin “Ons Eiland”
 of t Schippertje,
 Oosterstraat 16
Hoe:  Op liggend A4 formaat; 
 tekenen, knippen, plakken  
 of schilderen (alles mag)!



OP DE WOELIGE BAREN
Op de woelige baren.....
Bij storm en wind 
Denkt hij nog steeds aan zijn blondje.....
Dat vrolijke kind. 
Zij leeft in zijn harte....
Zij zingt in zijn bloed 
Hij hoort nog haar stemme....
In de eb en de vloed 

KAPERLIEDJE 
Al die willen te kap’ren varen 
moeten mannen met baarden zijn 
Jan, Pier, Tjores en Corneel, 
die hebben baarden, 
die hebben baarden 
Jan, Pier, Tjores en Corneel, 
die hebben baarden, zij varen mee.

Al die willen de walrus doden
moeten mannen met baarden zijn
Jan, Pier, Tjores...

Al die willen een pijpje smoken
moeten mannen met baarden zijn
Jan, Pier, Tjores ....

DAAR WAS LAATST EEN MEISJE LOOS
Daar was laatst een meisje loos
Die wou gaan varen, 
die wou gaan varen
Daar was laatst een meisje loos
Die wou gaan varen als lichtmatroos

DE DROGE HARING 
Al van een droge haring willen wij zingen, 
ter ere van zijn kopje zullen wij springen. 
‘t Is van zijn kop, springt er maar op: 
‘t Is van de droge haring

MOEDER 
Moeder, ik ben een zeeman. 
Altijd ver van huis... 
Maar weet je, ook een zeeman, 
ja die komt toch steeds weer thuis...   
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