
 

Jan Smeijers 

 

 

 
 

                                            De weg terug 

 

 
 

                                                       Zonder titel 

         Ik zou willen zweven, als een vlinder, 
op de wolken, hoog boven de zee, 

naar een eiland, met prachtige bloemen, 
en de vlinder die vliegt met me mee, 

kijk over de horizon ginder, zwevend in de 
stralen van de zon, ik zou willen dat ik dat kon 

 
mevr.   I Heynen 

 

 
 

Centrale Infowinkel 
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Hoofdlaan 8 4661 AA Halsteren 

Tel: 0164-287250 

Email: infowinkelggzwnb@gmail.com 

Internet: www.ggzwnb.nl 

Openingstijden: Maandag 11.00 tot 14.00 uur 
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Kunstroute 

 

Gedicht in beeld 

 

 

 
Vicieuze cirkel 
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Welkom bij GGZWNB 

 
Over de kunstroute: 

 

gedicht in beeld 

 
U treft onderweg bijzondere combinaties aan 

van beelden en dichtkunst. 

De gedichten hebben meestal een relatie met 

gevoelens en gedachten binnen de geestelijke 

gezondheidszorg. 

Het merendeel is geschreven door (ex) cliënten 

of medewerkers van de GGZ. 

De stijl van de kunstwerken is gevarieerd en 

loopt uiteen van abstract tot figuratief. 

De keuze voor uiteenlopende kunstwerken  

symboliseert voor GGZWNB, dat ieder mens 

uniek is. 

Voor elk kunstwerk is in overleg met de 

kunstenaar een passende plek op het landgoed 

gezocht. 

 

 
                                             Phoenix 

 

 
                                    Mozaïekbank 

 

Doelen van de kunstroute: 

 

- Het laagdrempelig aanbieden van 

veelzijdige kunst aan cliënten, inwoners 

van de regio en overige bezoekers. 

- Het landgoed Vrederust met kunst een 

meerwaarde geven, zodat het nog 

aantrekkelijker wordt om er te wandelen 

en te fietsen. 

- Door middel van gedichten en 

kunstwerken  de openheid en het begrip 

ten aanzien van psychische problemen  te 

bevorderen. 

- De GGZ en de samenleving dichter bij 

elkaar brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt de route lopen in de volgorde die u wilt, 

de beschrijving start echter vanaf 

ontmoetingscentrum de Sprenge en duurt 

ongeveer twee uur. 

 

U kunt een uitgebreide routebeschrijving en 

plattegrond afhalen bij de infowinkel en bij het 

verkooppunt in het ontmoetingscentrum de 

Sprenge.  Buiten de openingstijden van de 

Sprenge kunt u de route afhalen bij het de 

receptie in het hoofdgebouw. 

 

Daarnaast kunt u terecht voor een kopje koffie 

of thee met iets lekkers of een lunch in het 

restaurant gedeelte van de Sprenge 

 

Er bestaat ook een mogelijkheid tot 

georganiseerde rondleiding (inclusief gids en 

een bakje koffie of thee met iets lekkers) 

€ 3,50 per persoon voor eventuele andere 

mogelijkheden kunt u contact opnemen met  

de infowinkel tel: 0164- 287250 of u kunt ook 

mailen: infowinkelggzwnb@gmail.com 

 

Bij vragen, tips of ondersteuning, kunt u contact 

opnemen met de heer W. Hogewoning van de 

kunstcommissie tel: 0164-289268 

 

Wij wensen u een prettige en 

aangename wandeling! 
 

 

 

 

 

 


