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Stichting De Zijderups 
Stichting De Zijderups is op 17 december 2009 
in Almere opgericht.
De stichting heeft als doel het ontwikkelen, 
organiseren en uitvoeren van sociaal-maatschap-
pelijke kunstprojecten. 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 scholen, 
zoals het project Floriade Poster Project. Het 
project Full Color past heel goed binnen de doel-
stelling van De Zijderups. 
 
Full Color 
Full Color is een serie van vier workshops die 
Hein Walter jaarlijks geeft aan mensen die zich 
hebben aangesloten bij het Cliënten Service 
Centrum. In november 2022 vond Full Color 
voor de vijfde keer plaats.  
 
Bij de eerste workshop werd er ruimtelijk 
gewerkt. De opdracht was om vogels te maken 
van allerlei materialen en daar een tekst bij te 
schrijven.  
Bij de tweede workshop kregen alle deelnemers 
een deel van het verhaal van Odysseus. Daar 
maakten ze een illustratie bij. 
Bij de derde workshop moesten ze ansichtkaar-
ten ontwerpen met een tekst erbj die de tekening 
een andere lading gaf. 
Bij de vierde workshop hebben ze gezamenlijk 
een tekening gemaakt op 1,5 x 3 meter. 
 
Inhoud 
Blz. 3  Vogels 
Blz. 8  De omzwervingen van Odysseus 
Blz. 18  Project X 
Blz. 24  Samen tekenen

Groen gebladerde Regenwoudvogel. 

De laatste in zijn soort. 

Red het regenwoud.

Monique

De zon maakt dat alles

mooier lijkt. Zijn stralen

doen ons verblijden.  

Vogels vliegen in het rond

en nemen het leven zoals het komt.

Carla

Doelgericht en toch verderlicht

Zwarte vogel vliegt tevreden in de lucht.

Zijn lijf en veren zijn volledig in balans.

Hij is vederlicht, heeft zijn eigen cadans.

Ontspannen op zijn doel af,

een prachtige vlucht.

Anita

VOGELS
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Tussenvogel

Vrolijk op lange poten. 

Behoedzaam

naar een prachtig leven. 

 

Telma

Groenbladvogel

De groenbladvogel straalt kracht

en positiviteit uit. 

Het is een vrouwelijke vogel,

die haar omgeving goed in de gaten houdt.

Jantine

Een vogel met pracht en praal. 

Geniet van het leven

en elke zonnestraal.

Artie

Natuurvogel

De natuur en vogel,  

vele vogels fuiten. 

Als ik naar ze kijk

dan krijg ik een apart gevoel van binnen

en dan denk ik: wat is de mens toch rijk

Erna

Vivo

Zowel vis als vogel. 

Beide soorten verdienen aandacht.

Voor veel soorten wordt geen 

beste toekomst verwacht.

Jacqueline

Vlieg met met me mee naar de regenboog.

Mijn vlucht is een drokmvlucht.

Ik weet nooit waar ik land.

Altijd op zoek naar avontuur. 

Waar het gezellig is, strijk ik neer.

En is het niets.... dan ga ik weer.

Rechtop in de wind, keer op keer

Branca Zweefgraag
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Strandparadijsvogel

met hoofddeksel van schelp en oester.

Hou het strand schoon.

Monique

Ik hoop dat de natuur

beter is met verdeling

van bewoonbaar gebied

voor de beesten.

Deze is niet gekraakt.

Carla

Wispelturige vogel.

Niet te volgen

maar met goede bedoelingen.

Telma

Zwartveervogel

Een mannelijke vogel.

Hij bekijkt de wereld

op een veilige afstand.

Heeft moeite met vertrouwen

en is erg op zichzelf.

Jantine

De stabiele kurkvogel

Gekleurd, zoals hij de wereld ziet.

Standvastig, maar soms is hij het niet.

Stabiel overweegt hij zijn doel in de lucht.

Gestructureerd begint hij dan aan zijn vlucht.

Anita
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DE OMZWERVINGEN 

VAN ODYSSEUS

Tekeningen door:
Jacqueline

Telma
Erna
Artie

Monique
Carla

Branca
Anita
Aicha
Jantine

1.

Tijdens de Trojaanse oorlog, 
ver van huis, 
bedenkt Odysseus een list. 

de Grieken deden alsof ze de strijd 
opgaven en voeren weg.

Een houten paard met soldaten erin 
verborgen, wordt achtergelaten op het 
strand. 

De Trojanen denken dat ze hebben 
gewonnen en slepen het paard Troje 
binnen. 

‘s Nachts klimmen de Griekse solda-
ten uit het paard en overmeesteren de 
vijand. 

2.

Odysseus komt met zijn mannen 
op de Cycladen,  
het eiland van de Lotuseters: 
 
een plant zo goddelijk lekker 
en als je er eenmaal van hebt gegeten

wil je niet meer naar huis
en je vergeet de tijd 

Odysseus begrijpt wat er gebeurt.
De verkenners worden vastgebonden 

en onder dwang weggevoerd
Zo ontsnappen ze.
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3. 

Odysseus bereikt het eiland Sicilië.
Daar woont Polyphemos, 
een cycloop, een eenogige reus.

Odysseus zegt tegen de cycloop 
dat hij Niemand heet.

De cycloop houdt Odysseus en zijn 
bemanning gevangen in de grot. 

Hij eet vier mannen in de ochtend.
Hij eet er vier in de avond.

Ze slijpen een boomstam scherp en 
verwarmen hem in het vuur.

Als de cycloop slaapt,
steken ze die boomstam in zijn oog.

4. 

‘s Morgens laat Polypemos de schapen 
naar buiten om te grazen. 
Nu hij blind is, kan hij alleen voelen.

Odysseus beveelt zijn mannen om zich 
te binden onder de schapen.

De list werkt. Ze ontkomen.
Ze varen weg. 

De cycloop ontdekt dat zijn gevange-
nen zijn ontsnapt. Hij schreeuwt naar 
de andere cyclopen dat Niemand is 
ontsnapt.

Dan is er toch niks aan de hand, 
denken ze, en gaan door met wat ze 
deden.
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5.

Op het mooie eiland Aiaia 
leeft de gemene koningin Kirke.

Zij verandert de bemanning van 
Odysseus met gif in zwijnen.

Odysseus kan de mannen bevrijden
door met haar gemeenschap te hebben.

Het is een list, maar Oysseus is ge-
waarschuwd door Hermes die hem 
zegt dat hij het kruid moly in moet 
nemen, een tegengif.

Dat tegengif werkt en Kirke tovert 
tegen haar zin de mannen weer om.

6.

Sirenen zijn halfgodinnen, 
half gier en half mens.

Ze verleiden scheepslui met gezang,
zodat hun schepen op de klippen lopen 
en vergaan.

De mannen stoppen hun oren met 
bijenwas dicht.

Odysseus niet. Hij moet horen wan-
neer het gevaar voorbij is.

Om te voorkomen dat hij kwaad kan,
laat hij zichzelf aan de mast 
vastbinden.
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7. 

Odysseus moest met zijn schepen
door de straat van Messina,

een smalle zeestraat met gevaren 
aan beide kanten.

Aan de ene kant Charybdis, een mon-
ster dat het hele schip zou kunnen 
doen zinken

en Skylla aan de andere kant, 
een monster dat zes mannen zou eten.

Odysseus koos voor het laatste.

8. 

Odysseus komt met zijn mannen
aan op het eiland Thrinakia (Sicilië).

Odysseus is gewaarschuwd om geen 
enkele koe te slachten, 
want die zijn van de zonnegod Helios, 
 
De mannen hebben honger en als 
Odysseus slaapt doen ze het toch.

Helios is woedend. Hij belooft aan 
Helios dat hij zijn mannen zal straffen.

Eenmaal op zee is het Zeus zelf,
de oppergod, die de bemanning straft.
Het stormt en alle schepen vergaan.

Alleen Odysseus blijft in leven.
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9. 

Odysseus drijft op zee en komt op-
nieuw bij Charybdis aan, het monster.

Die zuigt de zee op.
Odysseus dreigt te verdrinken 
maar kan zich nog net vastgrijpen aan 
een tak en wacht tot Charybdis het 
water weer uitspuugt.

Hij drijft naar het eiland Ogygia, waar 
nooit eerder een man is geweest.
Kalypso houdt Odysseus vast,  
zeven jaar lang, en vraagt hem om 
Penelope, zijn vrouw, te vergeten,

De godin Athena vindt zeven jaar 
genoeg en zorgt ervoor 
dat Kalypso hem vrijlaat.

10. 

Het is al heel lang dat Odysseus van  
huis is. Penelope krijgt steeds meer 
vrijers in haar huis die met haar willen 
trouwen. Na twintig jaar eisen ze
dat Penelope een keus maakt. 

Penelope organiseert een wedstrijd:
degene die de boog van Odysseus kan 
spannen en ermee door twaalf gaten 
kan schieten, wordt de nieuwe echtge-
noot.

Geen enkele jongeman slaagt erin.

Odysseus is na zijn lange reis 
aangekomen op Itaka. En hij beseft het 
gevaar. 

Athena wisselt zijn gedaante, ter be-
scherming. Hij krijgt de gedaante van 
een bedelaar.

Hij wil ook de boog spannen. 
De vrijers lachen hem uit, maar Pene-
lope geeft hem de kans.

Het lukt hem. 
En dan wisselt Athena hem weer om 
naar zijn echte gestalte.

De vrijers proberen hem te doden,
maar Odysseus is sterker. Hij doodt, 
samen met zijn 20 jarige zoon, Tele-
machos, alle vrijers.

Penelope en Odysseus beloven 
dat ze voor altijd bij elkaar blijven.
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Project x

ontwerpen 

voor anscihtkaarten

Tekeningen door:
Monique

Telma
Jacqueline

Artie
Erna 
Carla
Anita

Jantine 
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Samen tekenen

Monique
Telma

Jacqueline
Artie
Erna 
Carla
Aicha
Jantine 
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