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Stichting De Zijderups 
 
Stichting De Zijderups is op 17 decem-
ber 2009 in Almere opgericht.
De stichting heeft als doel het ontwik-
kelen, organiseren en uitvoeren van 
sociaal-maatschappelijke kunstpro-
jecten. Dat kunnen projecten zijn die 
zich richten op de ouderenzorg, zoals 
Ambulante Zorgkunst, of een project 
zoals Van Binnen Naar Buiten dat 
zich afspeelt binnen de muren van de 
Penitentiaire Inrichting Lelystad, maar 
ook projecten die gericht zijn op scho-
len, zoals het project Floriade Poster 
Project. Ook het project Full Color past 
heel goed binnen de doelstelling van 
De Zijderups.

Het bestuur
Voorzitter: Pim de Groot
Secretaris: Louise Gregoire
Penningmeester: Renée Weder
Artistiek leider: Hein Walter, 
 
Contact 
06 – 51 92 48 82
heinwalter@tiscali.nl 
www.dezijderups.nl

Kamer van Koophandel: 32164081
Giro: NL28 INGB 0005 0915 31
Giften voor de stichting zijn voor de 
belasting aftrekbaar.  
AMBI: 821691065

Verkenningen 
 
Dit was de derde keer dat ik een work-
shop organiseerde voor het Cliënten 
Service Centrum. November 2018 was 
de eerste keer. Steeds in november, 
een mooie traditie. 
 
Ik heb dit boekje Verkenningen ge-
noemd, omdat deze workshops 
creatieve ontdekkingstochten zijn. 
Maar dat niet alleen: tijdens het werk 
worden er gesprekken gevoerd die je 
best persoonlijke verkenningen zou 
kunnen noemen.  
Vier bijeenkomsten waren het. De 
eerste keer werd er getekend op een 
groot formaat papier van 3 x 2 meter. 
Eerst hebben we het papier volge-
tekend met lijnen, vormen, letters, 
van alles. Vervolgens gingen we het 
inkleuren. De tweede keer knipten we 
stukken uit dat grote vel en tekenden 
daarop verder. Die kleine tekeningen 
hebben we ingelijst. 
De derde keer hebben we ruimtelijk 
gewerkt, met hout, papier, plastic. 
Met lijmpistolen hebben we de vor-
men op elkaar gebouwd. Thuis heb 
ik de objecten met Photoshop in een 
landschap geplaatst, zodat ze groot 
lijken. De vierde keer hebben we col-
lages gemaakt. Zonder lijm maar met 
een plastificeer-apparaat. 

november 2021, Hein Walter
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