INSPIRATIEKAART
DEMENTIEVRIENDELIJK
KUNSTPROJECT MOZAÏEKBOLLEN
KUNSTPROJECT IN DEMENTIEVRIENDELIJKE WIJK TILBURG WEST
INHOUD
Kunst in al zijn vormen heeft de eigenschap om zichzelf en de samenleving voortdurend tegen het licht
te houden, te vernieuwen en te verrassen.
Sociale kunst-projecten helpen mensen om in hun kracht te staan en geven hen de kans om de
samenleving mede vorm te geven. Het kan bijdragen aan begrip, bewustzijn en nieuwe
betekenisverlening. Het draagt bij aan doelen als participatie van kwetsbare burgers en het vergroten
van sociale cohesie en leefbaarheid in de wijken.
Dat is precies wat beoogd is met het Kunstproject Mozaïekbollen in de Dementievriendelijke Wijk Tilburg
West.
Vanuit het Netwerk Dementievriendelijke Wijk is het idee om een kunstproject te starten in de wijk
opgepakt door een kleine werkgroep. Al snel was het idee om in elk van de 3 subwijken een betonnen
bol te plaatsen, die gemozaïekt zou worden door mensen met en zonder dementie om aandacht te
vragen en bewust stil te staan bij met name de zelfstandig wonende mensen met dementie in de wijk.
Gedacht werd aan een vrolijk uitziend kunstwerk, waarin het logo van de Dementievriendelijke
Gemeenschap, het vergeet-me-nietje, verwerkt zou zijn.
De ronde vorm van de bol is bewust gekozen als herkenbaar object voor mensen met dementie.
Op 21 september 2016, WereldAlzheimerdag, is gestart met het werken aan de eerste bol. Streven was
om precies een jaar later, 3 kleurrijke bollen te onthullen. Op 21 september 2017 waren de 3 bollen
geplaatst en is één ervan feestelijk onthuld!
BRON
Ria van de Haterd en Karin van Leengoed van de werkgroep kunst Tilburg-West
INFORMATIE EN MATERIAAL


Foto’s van het proces van het maken van de mozaïekbollen en foto’s van enkele minibankjes die
gemaakt zijn voor de sponsoring zijn op te vragen via info@dementievriendelijk.nl

DATUM
17 november 2017
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In Tilburg-West is kunst ingezet om mensen
met en zonder geheugenproblemen te verbinden.
Zij werkten samen aan drie mozaïeken bollen.
Het vergeet-me-nietje is op alle bollen zichtbaar,
het symbool voor een dementievriendelijke wijk.
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Locatie Mozaïekbollen
MFA Het Kruispunt
Wijkcentrum ‘t Sant
Kievitshorst
Duynsberg
Zonnehof

De wandelroutes zijn uitgezet rondom de Mozaïekbollen.
Er wordt vanuit gegaan dat mensen met geheugenproblemen worden
vergezeld door een naaste of (mantel)zorger. De routes zijn voorzien van
gesprekssuggesties om herinneringen op te halen. Een blauw cijfer in de
route-beschrijving verwijst naar de gesprekssuggesties.
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Dit kunstwerk is gemaakt door
mensen die leven met dementie.
Ook in deze wijk groeit het
aantal mensen met dementie.

Sta er even bij stil!
www.dementievriendelijk.nl
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Route Het Wandelbos
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Dan eerste pad rechts het wandelbos in.
Eerste pad links het dierenparkje in.
4 Loop het dierenpark door en neem rechts de uitgang.
Linksaf verder lopen in het wandelbos.
Eerste pad linksaf het park uitlopen.
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met aan uw rechterkant de parkeerplaats.
3 Bij de eerste afslag links komt u bij de winkels op het
Paletplein. U loopt tussen de winkels door richting Baden
Powelllaan. Steek de Baden Powelllaan bij het zebrapad
over en ga door in de Zwartvenseweg.
Bij de eerste straat linksaf: Indigolaan.
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Lengte: 2 kilometer
Startpunt: MFA Het Kruispunt, Sinopelstraat 1 Tilburg
Parkeren: Gratis in de straat of op parkeerplaats aan de
Sabelhof (gelegen naast het Kruispunt)
Uitrusten: Bij MFA het Kruispunt, Paletplein, Dierenpark
Wandelbos, Duynsberg
1 Sta even stil bij de bol.
Loop vanuit de bol voor het Kruispunt, als u voor de bol
staat, linksaf naar de zijkant van het gebouw.
Sla hier rechtsaf naar de Sabelhof. Aan de rechterkant is basisschool Antaris, rechtvooruit een speelparkje met bomen.
2 Hier was vroeger de Thomas-More lagere school.
Loop rechtdoor naar de Kobaltstraat. Het doodlopend
straatje waarin u na het parkje uitkomt heet ook Kobaltstraat.
Steek de Kobaltstraat over en loop rechtdoor, tot u aan de
rechterkant de Albert Heijn en Petsplace ziet.
Steek de straat (Umberstraat/Paletplein) over en ga rechtdoor

Rechtsaf Indigolaan inslaan en deze blijven volgen met een
bocht naar links.
5 Hier ligt de Duynsberg, waar u in het restaurant iets kunt
drinken. Dagelijks open van 10.00 tot 17.00 uur.
Einde Indigolaan bij Baden Powelllaan het zebrapad oversteken. Sla linksaf en loop een stukje over Baden Powelllaan, eerste straat rechtsaf Sinopelstraat. Sinopelstraat
vervolgen tot het Kruispunt, waar u tijdens openingsuren
iets kunt drinken.
Suggesties voor het bespreken van herinneringen:
1 Bij de bol: Het vergeet-me-nietje, creatief bezig zijn,
buurthuis, functie gebouw vroeger (kerk)
2 Bij de lagere school: Lagere schooltijd, kinderspelen
3 Bij de winkels: Winkelen, winkelcentrum
4 In het wandelbos en bij dierenpark: Boswandelingen,
het beleven van de natuur, dierentuin/kinderboerderij
5 Bij de Duynsberg: Wonen voor ouderen, hoe was de zorg
voor ouderen vroeger
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Na het derde bankje (vóór de Academielaan), gaat u linksaf.
U steekt het fietspad weer over en volgt het wandelpad
links waarbij u parallel komt aan de Merantistraat.
Links ziet u het appartementencomplex ‘De Warande’.
Bij het einde van het pad steekt u de Merantistraat over en
gaat u verder in de Coromandelstraat.
U komt nu weer uit in de Gimbrèrelaan.
4 Aan de overkant ligt Zonnehof, waar u tussen 10.30 en
16.30 uur in het restaurant iets kunt gaan drinken.
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Lengte: 1 kilometer of 1,75 kilometer
Startpunt: Schuin tegenover Fontys Hogeschool
Journalistiek, Professor Gimbrèrelaan 16 Tilburg
Parkeren: Gratis in de straat
Uitrusten: Diverse bankjes, Zonnehof ‘Huis van de Reit’
1 Sta even stil bij de bol.
Loop vanaf de bol, als u voor de bol staat, rechtsaf naar de
Limbastraat. Sla linksaf de Limbastraat in. Aan het eind van
de straat (T-splitsing) steekt u de straat over loopt u iets
naar rechts. U slaat linksaf bij het stukje fietspad om vervolgens het kruisende fietspad over te steken. U komt dan in
het Cobbenhagenpark uit, ga links het wandelpad op en blijf
dit volgen.
Op deze route treft u 3 bankjes in het park.
2 en 3 Bij de laatste bank heeft u uitzicht op de Avans Hogeschool (hier stond vroeger de HTS). U heeft ook uitzicht
op een modern kunstwerk.

Vanuit de Coromandelstraat slaat u linksaf de Gimbrèrelaan
in tot u weer bij de bol bent. 5 Aan uw linkerkant komt u
voorbij John Beerens Haarstudio. 2 U passeert aan uw rechterkant de Academie voor Journalistiek
Tweede deel van de route
Bij de bol loopt u door en neemt u rechtsaf de Cornelstraat.
Aan het eind slaat u rechtsaf de St. Oloflaan in. Hier treft u
na ca 50 meter aan uw rechterkant nogmaals een bankje.
U vervolgt uw route en slaat rechtsaf op de Academielaan.
Bij de eerste afslag rechts bevindt u zich weer in de Gimbrèrelaan. 6 Aan uw rechterkant is Kinderdagverblijf Nulvier.
Suggesties voor het bespreken van herinneringen:
1 Bij de bol: Het vergeet-me-nietje, creatief bezig zijn
2 School voor Journalistiek en HTS: studies en beroepen
3 Kunstwerk tegenover HTS: Moderne kunst, soorten
kunst, wat zou het kunstwerk kunnen voorstellen
4 Zonnehof: Wonen voor ouderen, hoe was de zorg voor
ouderen vroeger
5 John Beerens Haarstudio: Naar de kapper gaan, kapsels
6 Kinderdagverblijf Nulvier: Kindertijd (algemeen), eigen
kinderen toen ze klein waren
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Lengte: 1,25 kilometer
Startpunt: Wijkcentrum ‘t Sant, Beneluxlaan 74 Tilburg
Parkeren: Gratis bij het wijkcentrum
Uitrusten: Westermarkt, bankjes Westerpark, Woonzorgcentrum Kievitshorst en Wijkcentrum ‘t Sant
1 Loop vanaf het wijkcentrum, met uw rug naar de ingang,
rechtsaf naar de Schiphollaan. Sla hier rechtsaf. Aan het eind
van de straat komt u op een T-splitsing bij de Statenlaan.
2 Als u hier oversteekt komt u uit op de Westermarkt.
U kunt hier in het overdekte winkelcentrum uitrusten op een
bankje of iets drinken bij een van de horecagelegenheden.
(Na bezoek Westermarkt steekt u de straat weer over en gaat
u rechtsaf.)
Om uw route te vervolgen, zonder bezoek aan Westermarkt,
slaat u bij de Statenlaan gelijk linksaf richting Westerpark.
Steek de straat Westerpark over bij de rotonde. Loop een
stukje rechtdoor om bij de mozaïeken bol te komen.
3 Sta er even bij stil!

Loop een stukje terug en sla het verharde pad van het
Westerpark in.
4 U loopt op een pad waarbij u aan de linkerzijde drie
bankjes passeert.
5 Houdt links aan bij een klein speeltuintje met weer twee
bankjes om uit te rusten. Vervolg u route met een bocht
naar rechts en u loopt het park uit. Sla hier linksaf.
U kruist nu al snel de Beneluxlaan met aan de overzijde
6 Woonzorgcentrum de Kievitshorst, waar u in het
restaurant iets kunt drinken. Dagelijks open van 9.00 tot
16.30 uur. (Na bezoek Kievitshorst steekt u de straat weer
over en sla rechtsaf.)
Om uw route te vervolgen, zonder bezoek aan Kievitshorst,
slaat u op de Beneluxlaan linksaf. U steekt de Baden Powelllaan over en vervolgt de Beneluxlaan tot u weer bij wijkcentrum ‘t Sant bent, waar u tijdens openingsuren iets kunt
drinken.

Suggesties voor het bespreken van herinneringen:
1 Bij wijkcentrum ‘t Sant: activiteiten in het wijkcentrum,
functie gebouw vroeger (kerk)
2 Bij de Westermarkt: Winkelen, winkelcentrum, de markt
op donderdagochtend
3 Bij de bol: Het vergeet-me-nietje, creatief bezig zijn
4 In het westerpark: bloemen, planten en bomen, wandelingen in de natuur.
5 Bij de speeltoestellen in het park: Kindertijd (algemeen),
eigen kinderen toen ze klein waren
6 Bij de Kievitshorst: Wonen voor ouderen, hoe was de
zorg voor ouderen vroeger

