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Museum Jan Cunen in samenwerking met Astrid Poot

KUNST OP DE W
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WERKBLAD 1 - Lesboekje

Jan bewaarde 
bijzondere dingen, 
maar ook juist heel 
gewone. Want Jan zag 
dat het gewone ook heel 
bijzonder was. 

Het was alsof hij door 
een speciale bril naar 
de wereld keek. 

Hij wilde verhalen 
bewaren. Hij bewaarde zijn verzameling in 
de kelder van het gebouw. (Waar nu de 
wc ’s zijn!) De meest onopvallende plek 
voor zijn bijzondere collectie. 

Jij gaat de collectie van Jan uitbreiden 
met je eigen onopvallende, gewone ding. 
En dat hang je thuis of op school op de wc 
of in de tijdelijke wc-unit die van 19 t/m 25 
april 2021 in het Jan Cunenpark naast het 
museum staat. 

Samen maken jullie de allereerste 
zelfgemaakte Osse wc-kunstcollectie!

Jan was een verzamelaar. 
Om zijn verzameling aan iedereen te 
kunnen laten zien, begon hij een museum, 
dat later naar hem is vernoemd: 
Museum Jan Cunen.
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WERKBLAD 1 - Vervolg lesboekje

Koos maakt echte dingen na van klei, 
maar dan vreemd. Net anders. Soms lijkt 
het wel of zijn werk wiebelt.

Koos houdt van het gewone: heel gewone 
voorwerpen worden vaak niet goed 
bekeken. Maar het kan juist heel leuk zijn 
om iets gewoons extra aandacht te geven!

Jullie gaan vreemde kunst maken voor 
op de wc. Kunst waar je graag naar kijkt, 
en die net zo (te) gek is als het werk van 
Koos!

Hallo Koos!
Dit is kunstenaar Koos Buster. 
Hij vindt de wc 
een geweldige 
plek.

Welke gewone dingen zijn er om je heen? 
Kijk goed rond, soms zijn ze zo gewoon dat 
ze wel verstopt lijken. 

• Zou je vork niet graag meer opvallen? 
• Zijn je slaapsokken altijd slaperig?
• Vindt je tandenborstel het fijn als je koek 

hebt gegeten of heeft ‘ie liever schone 
tanden?

• Onthoudt je bril wat ‘ie allemaal zag?

Welk voorwerp verdient extra aandacht? 
Wat gebruik je elke dag? Waar kijk je een 
paar keer per week naar? 

Verzamel drie voorwerpen.

Je hebt nu drie heel gewone dingen. 
Bekijk ze nog eens goed. 

Zijn ze eigenlijk wel zo gewoon? 
Als je goed kijkt, zijn ze dan niet eigenlijk 
heel speciaal?

Wil je weten hoe Koos’ kunstwerken 
er uitzien? Dat kan! Kom voor 28 
juni 2021 naar Museum Jan 
Cunen en speur in de wc’s 
naar zijn kunst.
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WERKBLAD 1 - Vervolg lesboekje

Een bril van klei is echt heel gek. 
Of een gehaakte tandenborstel.

Kijk naar je gewone ding, hoe maak je het 
na? En wat kun je doen om er een heel 
vreemd gewoon ding van te maken?

• Maak het van karton en plakband.
• Maak het van klei of met zoutdeeg.
• Papier-maché is ook mooi.
• Of maak het van stof!
• Van ijzerdraad...
• Of van koek.
• Maak een collage.
• Gebruik Lego.
• Of doe het anders!

• Maak het zo echt mogelijk.
• Of maak het juist nep!

Let op: jouw wc kunst moet in de blister 
(plastic verpakking) passen, zodat je het 
kunt ophangen op de wc thuis, op school 
of in de speciale wc-unit die van 19 t/m 25 
april 2021 in het Jan Cunenpark naast 
het museum staat.

Hoe heet je kunstwerk?
Schrijf de naam van je kunstwerk op het 
karton en teken een goede achtergrond. 
(Schrijf achterop je naam en adres.)  

Hang het kunstwerk op in de wc, thuis 
of op school. Maar het museum wil het 
misschien ook wel graag lenen. Vind je dat 
leuk? Laat dat dan even weten! Stuur een 
e-mail naar info@museumjancunen.nl. We 
passen er goed op en geven het later weer 
netjes terug.

Ben je trots op je kunstwerk? Maak dan 
een foto en zet het op social media, met de 
hashtag #kunstopdewc. Dan kan iedereen 
hem vinden!

Museum Jan Cunen 
Molenstraat 65
5341 GC Oss
www.museumjancunen.nl

Met dank aan
Rotary Oss, Vrienden van Museum Jan Cunen, 
Acket Drukkerij Kartonnage, Kampert-Nauta 
Graphimedia, Warsco Units

Concept en ontwerp 
Astrid Poot, www.astridpoot.nl 

Doe je kunstwerk en 
de kartonnen achter-
grond in de blister en 
klik hem dicht.

Voila! Je eigen 
wc-kunstwerk!
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