
PLATTEGROND

KUNSTROUTE

21 September 2022

Te zien van 21 september t/m 26 oktober
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Over Zwier:

Op de bovenste verdieping van het huis waar Zwier woont is het een walhalla voor 

liefhebbers van archeologie. Een enorme verzameling aan potjes en tegeltjes, alle 

met veel zorg gerestaureerd door Zwier zelf, staan je keurig geordend aan te kijken 

als je de trap op komt. Dit is ook de plek waar Zwier zijn werkplaats heeft, waar hij 

tegeltjes van nieuwe hoekjes heeft voorzien en met veel precisie de tekening heeft 

hersteld. Alles wat hij gevonden, gekocht en gerestaureerd heeft is minutieus vast-

gelegd. Deze informatie staat achterop tegeltjes en in plakboeken. Lang bleef hij af 

en toe tegeltjes restaureren, nu lukt het hem helaas niet meer. Delen van de kennis 

zijn er nog, maar dat omzetten naar handelingen is niet meer mogelijk.

Over Gemma:

“Ik vind het heerlijk om te tekenen. Ik word er rustig van 

en ook heel enthousiast. 

Bij het Odensehuis krijg ik altijd goeie zin. De dag vliegt 

voorbij. Als we met elkaar tekenen of schilderen heeft 

dit een positieve uitwerking op mij. En, ik doe ook veel 

inspiratie op.” 

Over Felix:

Felix was in 1959 de eerste fotograaf in dienst van het Brabants Dagblad en schoot daar kilometers aan rolletjes vol waarvan je er nog 

steeds velen kan terugvinden in het stadsarchief van Den Bosch.

In de jaren dat hij bij Odensehuis Andante kwam was hij de huisfotograaf en heeft zo allerlei activiteiten, uitstapjes en vieringen vastgelegd. 

Felix was altijd op zoek naar het moment waarop hij iemand zo eigen mogelijk kon vangen met zijn camera.

In het boekje* dat gemaakt is met als basis de foto’s die hij maakte in die periode en wat in september 2020 af was, nog net voordat hij 

overleed in oktober, zegt hij er zelf over: “Ik wil altijd een bijzonder portret maken, waarin mensen echt levend zijn. Als ik een foto maak ga ik 

een gesprek aan want dan kan je aan iemands gezichtsuitdrukking zien welke onderwerpen echt raken. Precies in die momenten zit het 

portret, dan heb je iemands ziel te pakken.”

*’Een bijzonder portret’ Impressie van Odensehuis Andante, uitgave 2020

Over Hans: 

“Ik schilder graag omdat het me ontspant en mijn gedachten op nul zet. 

Los van de dagelijkse beslommeringen. Mijn hoofd is meestal erg druk. 

Die drukte verdwijnt door te schilderen. Ik schilder zowel thuis, in een 

speciaal daarvoor ingerichte kamer, als in het Odensehuis. Soms schil-

der ik iets in opdracht. Dat is op zich leuk om te doen, maar daar komt 

toch altijd weer wat spanning bij kijken. Aan ideeën heb ik nooit gebrek.”

Over Henk:

“Mij creatief uiten vind ik heel leuk. Vooral als het 

lukt.

Ik teken af en toe, ik moet echt de rust hebben om 

te kunnen creëren. Ik heb thuis een werk hangen 

waar ik erg blij mee ben hoe dat geworden is. Het is 

in zwart en wit en als je er voor staat is het alsof je 

naar een spel tussen de twee kleuren kijkt. Werken 

in zwart en wit komt heel nauw, daar moet je niet 

mee klungelen.”
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Gefotografeerd door Felix:

* Bezoek aan het Centraal Museum
* Lunchpauzeconcert, Tivoli Vredenburg
* Kerken kijken met Historisch Utrecht 
* Lezing en wandeling, samen met Gilde Utrecht  

Wandelen langs kunst

Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag is 
er een kunstroute georganiseerd in 
Wittevrouwen, de Vogelenbuurt en in het 
Griftpark. De route is samengesteld uit werk 
van mensen met dementie en is te zien van 21 
september tot en met 26 oktober.

Het besteden van aandacht aan creativiteit 
is voor mensen met dementie belangrijk. Het 
creatief bezig zijn is ontspannend, geeft 
plezier en inspireert. Voor deze route werden 
mooie en ontroerende werken uitgekozen. 

Wij hopen dat u geniet van deze kunstroute 
maar  ook dat ze uw belangstelling wekt voor 
wat dementie is. Wat het betekent voor de 
mensen die ermee moeten leven en hoe wij 
samen de stad dementievriendelijker kunnen 
maken.

Wilt u meer weten over activiteiten bij u in de 
buurt voor mensen met dementie of hun 
naasten? Ga dan naar:
www.alzheimer-nederland.nl/regios

‘Kop op groen’ - Gemma

‘Uitzicht op zee’

- Kunstenaar onbekend

‘Geborgen’ - Lucy

‘Poes’ - Piet

‘Heilige Maria’ - Lucy

Werken van verschillende kunstenaars,

info op locatie

‘Singin’ in the snow’ - Hans

‘Het gaat om wat je ziet’ - Willem

‘Zee van kleur’ - Marijke

‘De dikke dames’ - Hans

‘Liggende hond’ - Martha

‘Veel licht en regen’ - Gemma

‘componeren met kleur’ - Zwier

‘Uiltje’ - Peter

‘In de stijl van de Stijl’ 

- Martha

 ‘Winterstorm’ - Wim
‘Leeuw’ - Gemma

‘Veel licht en regen deel 2’ - Gemma

‘Intuïtie’ - Willem

Werken van verschillende 

kunstenaars, info op locatie

‘Onschuld’ - Afke

‘Lente’ - Marijke

‘Pauw’ - Piet

Zonder titel - Henk

Wereld Alzeheimer Dag Utrecht

17 Zonder titel - WillemA
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Stadsboerderij
Griftsteede

Cafe Proost!

Bollenhofsestraat 7

Bollenhofsestraat 14

Bollenhofsestraat 16

Hennepstraat 19

Hennepstraat 16

Hennepstraat 4

Griftstraat 20

Bollenhofsestraat 70

Goedestraat 130

Goedestraat 117

Zandhofsestraat 35

Zandhofsestraat 33

Zandhofsestraat 34-2

Zandhofsestraat 12

Peters Bistro

Stieltjesstraat 75

Stieltjesstraat 64

Stieltjesstraat 54

Stieltjesstraat 47

Bosschahof 24

Van Swindenstraat 41

Van Swindenstraat 47

Van Swindenstraat 55
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Plattegrond kunstroutePlattegrond kunstroute

Alle kunstwerken 

zijn van buitenaf te zien.

Je hoeft dus nergens naar 

binnen of aan te bellen. 

Wil je meer weten 

over een kunstwerk of de 

route? 

Neem dan contact op met 

Marianne Gloudi 

via gloudi@xs4all.nl
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