
Data
Van 3 oktober t/m 6 
december elke zaterdag 
en zondag. Extra open 
tijdens de herfstvakantie.

Tijden
Tussen 12 en 17 uur zijn 
er verschillende tijdslots. 
Max. 6 bezoekers per 
tijdslot.

Op 5 en 6 december zijn 
er afwijkende tijden ivm 
de sale.

Leeftijd
Pet’s Shop is geschikt 
voor kinderen vanaf 6 
jaar.

Locatie
Je vindt Pet’s Shop in 
onze expo-ruimte het 
Gebouw. Navigeer naar 
Madridstraat 1 en parkeer 
bij het schoolgebouw.

Kaartverkoop en meer 
informatie: 
www.devrijstaat.nl

Informatie

Pet’s Shop
Groeit jouw speelgoedkast elk jaar voller en voller, en is 
één vrijmarkt per jaar niet genoeg om van je oude spullen 
af te komen? Ho, stop: niet weggooien! Na een bezoek 
aan Pet’s Shop ontwaakt gegarandeerd de verzamel-
kunstenaar in jezelf. Leer van de ‘meester’ en maak van je 
oude rommel gloednieuwe toffe kunst.

Al jaren verzamelt kunstenaar Pet van de 
Luijtgaarden alles wat los en vast zit en sorteert al 
die duizenden spullen. Vooral speelgoed in alle vormen 
en maten vindt hij interessant. Als je ziet hoeveel 
speelgoed wij weggooien worden je ogen vast zo groot als 
schoteltjes!

In onze expo-ruimte richten wij een heuse shopping mall 
in, een miniwinkelcentrum met allemaal winkeltjes. En in 
die winkeltjes vinden we de speelgoedverzamelingen van 
Pet. Van zijn verzamelingen oud speelgoed weet Pet weer 
hele nieuwe kunstwerken te maken. In de werkplaatsen 
ga jij zelf aan de slag met het verzamelde materiaal. Speel 
spellen met bijzondere pionnen, maak je eigen verhaal 
voor je Playmobilpoppetjes en zet dit op de foto, pimp je 
eigen pet en maak een accessoire van oude cassettes of 
videobanen.Schud de verzamelaar in je wakker en ontdek 
hoe je oud speelgoed kunt transformeren naar een next 
level!

Tip: tijdens de Culturele Zondag Leidsche Rijn op 18 
oktober is er een speciaal programma in Pet’s Shop.

Kunstenaar Pet
Kunstenaar Pet van de Luijtgaarden is een echte 
verzamelaar. “Mijn eerste verzameling waren de petten 
die mijn moeder in mijn kamer ophing. Na haar dood 
ben ik die verder gaan verzamelen en heb ik mijzelf 
ook Pet genoemd.” Voor Pet zijn alle verzamelingen 
bijzonder. “Ik wil vooral laten zien hoeveel spullen we 
van alles hebben en dat het eindeloos doorgaat. Zo zijn 
er van de Playmobilpoppetjes al 10.000 verschillende 
soorten. Er komen steeds meer spullen bij, die we soms 
heel kort gebruiken. Dat is eigenlijk zonde.”  

Pet is geen onbekende in Leidsche Rijn. Vorig jaar 
schilderde hij de Berlijnse Muur bij het Leidsche Rijn 
Centrum en het jaar daarvoor bouwde hij een toren van 
caravans op het Berlijnplein. Daarnaast heeft hij samen 
met kinderen uit De Meern het Recycle Kasteel - een 
bouwwerk van zeecontainers - geschilderd.

3 oktober tot en met 6 december 2020
expo + werkplaats



Expo Shop

Pen Shop Pet’s Shop

Welkom in de Expo Shop! Hier wordt de 
verzamelaar in jou wakker. Veel kinderen 
hebben thuis al een enorme verzameling 
speelgoed. Maar waarom verzamelen mensen 
eigenlijk?  

Al in de oertijd verzamelden mensen het 
eten voor hun eigen onderhoud. Niet voor 
hun plezier, maar uit noodzaak. Zonder het 
verzamelen van voedsel en hout kwamen 
ze de winter niet heelhuids door. De drang 
om te verzamelen is ons dus aangeboren. 
Wat kun je met al die speelgoed en spellen 
verzamelingen? Dat ga je hier onderzoeken.  

Vragen:  
 Kun jij zien hoe Pet hier in deze winkel 

speelgoed heeft hergebruikt? 
 Wat verzamel jij graag (of wat heb je 

verzameld) en waarom? 
 Wat doe jij met je oude speelgoed? 

Opdracht:  
 Kies een van de spelborden die op tafel 

liggen en bedenk een nieuw spel met het 
speelgoed dat er is. Denk aan ganzenbord met 
autootjes, memory met flippo’s of schaken met 
Playmobil het kan allemaal. Veel speelplezier!

Welkom in de Pen Shop! In deze shop is de 
pennenverzameling van Pet te vinden. Dat zijn 
er veel hè! De pennen helpen ons om ideeën, 
verhalen, informatie over te brengen. Met een 
pen kun je je gedachten naar buiten laten 
komen.

Vragen: 
 Zoek tussen al deze pennen eens 1 pen uit. 
 Waarom valt deze pen jou op? 
 Van wie zou deze pen geweest zijn? 
 Vertel het levensverhaal van deze pen aan 

elkaar. Vertel in de ik-vorm. ‘Ik was de pen 
van….’ 

Opdracht:
 Op tafel ligt een opdrachtblad. Aan de hand 

daarvan kun je een verhaal gaan schrijven over 
jouw Playmobilpoppetjes! 

Welkom in de Pet’s Shop! Als kind bezat Pet 
een pettenverzameling. Zijn moeder spaarde 
deze en hing de petten met spijkers aan de 
muur van zijn kamer. Destijds vond Pet het 
helemaal niks, maar toen zijn moeder overleed 
begon hij de petten verzameling uit te breiden 
als eerbetoon. Hier zijn al die petten te zien.  

Vragen: 
 Wat is het verschil tussen een verzameling 

en een kunstwerk? 
 Wie zouden deze petten op hebben gehad?  
 maar welke elementen en details vertellen 

iets over de eigenaar van de pet? 
 Welke pet past het best bij jou favoriete 

playmobilpoppetje? 
 Welke pet past bij jou en waarom? 

Opdracht:  
 Pimp je pet! Maak van een gewone pet een 

bijzonder collectors item. Creëer met knopen 
en buttons jouw unieke pet. Welke elementen 
gebruik jij om te laten zien dat deze pet echt bij 
jou hoort?

In Pet’s Shop krijg je een winkelmandje met 
alles wat je nodig hebt om te kunnen shoppen. 
De Playmobilpoppetjes in je mandje gaan met 
jou mee op avontuur en lever je aan het einde 
van je bezoek ook weer in. Bij iedere shop krijg 
je vragen om je aan het denken te zetten en 
in gesprek te gaan over de spullen die je ziet. 
In de werkplaatsen krijg je opdrachten om zelf 
kunst te maken met de verzamelingen van 
Pet. Na ieder bezoek aan een shop kun jij een 
sticker plakken om je boodschappenlijst af te 
vinken. Veel plezier! 

Winkelmandje Copy Shop
Welkom in de Copy Shop! Er is de afgelopen 
jaren veel veranderd in de muziekindustrie. 
De hoeveelheid platen, cassettebandjes en 
cd’s die bijna niet meer worden gebruikt staan 
hier tentoongesteld. In deze shop kies je 1 
LP (Langspeel Plaat) uit om te draaien op de 
platenspeler. Beantwoord de vragen als je 
luistert naar de muziek. 

Vragen:
 Wat voor gevoel krijg je als je het  nummer 

luistert? 
 Welke herinnering roept deze muziek   

op? 
 Wanneer en door wie zou deze muziek zijn 

gemaakt? 
 Op welke manier zou deze muziek passen bij 

jouw verhaal? 
 Hoe zou je op dit nummer dansen? Stap op 

de dansvloer! 

Opdracht:  
 Tover ‘oude’ spullen om tot nieuw speelgoed/

accessoires. Maak een spinner of twister 
van een CD, maak een pennenbak van een 
cassettebandje. van een cassettebandje 
of een lunchbox of opberg case van een 
videobandhoes.

Toy Shop

Scan de QR-code, vul 
ons gastenboek in en 
krijg de laatste sticker.
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Welkom in de Toy Shop! Hier is de speelgoed 
verzameling van Pet te vinden. Wat is het 
veel! Hij heeft alles goed gesorteerd. Van de 
poppetjes heeft hij portretten gemaakt waardoor 
je nog beter naar ze kunt kijken! 

Vragen:  
 Welk poppetje in deze verzameling valt jou 

op en waarom? 
 Welk poppetje lijkt het meest op jou? 
 Welk figuurtje zou goed passen bij jouw 

verhaal? 
 Kies een poppetje voor iemand anders uit 

en vertel waarom je dat bij deze persoon vindt 
passen. 

 Welk figuurtje zou jij graag willen zijn en 
waarom? 

Opdracht: 
 In de fotostudio kun jij de Playmobilpoppetjes 

fotograferen. Kies een stukje uit het verhaal dat 
je hebt geschreven in de Pen Shop of bedenk 
een nieuw verhaal. Je kunt gebruik maken 
van verschillende spullen om het verhaal te 
vertellen. Door de poppetjes en de spullen goed 
te combineren kun je in één beeld een heel 
verhaal vertellen.


