
“KUNST 
VERBINDT”
Wat doet creativiteit, 
kunst, muziek met een 
brein?



Het project

 Hoe het begon.

1e kunstwerk “Sporen”

in de Alzheimertuin van 

Thebe de Vloet

op initiatief van Josette



Vervolg

 2e werk “Kleur je Dag” in

de tuin van Catharinenberg

(initiatief van Karin)

Met de uitdaging van DCO

bij alle zorginstellingen in 

Oisterwijk een kunstwerk 

te plaatsen



En het lukt

 3e kunstwerk bij het

Poirtershuis “Als Thuis”



In de maak

 4e kunstwerk “De Bedoeling”

komt in april in de tuin van 

Park Stanislaus in 

Moergestel

(ontwerp)



Al vast een tipje van de sluier



Waarom

 Kunst biedt gespreksstof

 Kleurrijke omgeving

 Lokt uit tot spel

 Lokt uit tot voelen, kijken, luisteren, genieten

 Trekt mensen naar buiten (bewegen, frisse lucht)

 Dit doet wat met je brein !!!!



En……

 Het verbindt de zorginstellingen in 
Oisterwijk die allemaal hun best doen om 
mensen met dementie een zo fijn mogelijk 
leven te bieden en om nog te kunnen 
genieten ondanks hun ziek zijn.

 En voor mensen die nog thuis wonen een 
doel om te gaan kijken, voelen, beleven en 
gespreksstof te bieden



En verder…..

 Haarenstein?

 Burghtweide?

 En misschien wel Brabant breed???

Het project is aangemeld bij BrabantDC. Een 
samenwerkingsverband met de provincie en 
creatievelingen die de zorg wat kleur willen 
geven.



Meer kunstprojecten 
waren:

 Atelier Beeldkracht: een schildersatelier voor 
mensen met geheugenproblemen in de Krekul

 Een expositie over dementie in het U-gebouw van 
de KVL door Wilna van den Heuvel: “De 
Ontmanteling”

 Exposities van portretten met gedichten bij: De 
Inloop, Catharinenberg, Notre Dame van Karin van 
den Heuvel



Tot slot:

 Attendeer ik u op het nieuwe boek: “Herfst in mijn 
hoofd”, een handleiding voor mantelzorgers, 
vrijwilligers en zorg professionals. Geschreven door 
Karin van den Heuvel, gecombineerd met kunst en 
poëzie een handzaam en makkelijk leesbaar boek ter 
ondersteuning en met vele tips.



Dank voor uw aandacht !


