
Route Start
Zomerroute Poort van Schoenmakers
9 murals • 3km • centrum



101

SAM VAN DER WEIJDEN
Poort van Schoenmakers

De mural van Sam van der Weijden verwijst naar de
stadsboerderij 'Wit Lam'. Je ziet o.a. Demeter, de godin van de
vruchtbaarheid.

In de Griekse mythologie is zij de beschermer van het graan, de
gewassen en landbouw. Volgens de mythologie is ze ook
verantwoordelijk voor het ontstaan van de seizoenen. Haar
dochter moet een gedeelte van het jaar bij Hades in de
onderwereld verblijven. In deze maanden is Demeter erg
depressief en laat ze geen gewassen groeien (de winter).
Wanneer de dochter weer terug straalt Demeter haar geluk op
aarde.

60

P.WINKEL
Fietsenstalling Oude Vest

Fietsen en wandelen staan al jaren in de top 3 van belangrijkste
vrije tijdsactiviteiten. Vooral in de zomer worden flinke
fietstochten gemaakt en wordt de racefiets weer uit de schuur
gehaald.

De meest succesvolle wielrennen uit het zuiden is misschien wel
Frits Pirard. Als eerbetoon aan de imposante carrière van Pirard
heeft sign painter P. Winkel de vitrine bij de fietsenstalling aan de
Oude Vest beschilderd. De schildering bevat allerlei verwijzingen
naar de wielerloopbaan van Pirard.

105

ISAKOV
Akkerstraat 16

Veel mensen bezoeken tijdens hun vakantie een kerk. Het gaat
bij vakantiegangers vaak meer om het 'wow' effect dan om het
geloof in God. De architectuur van het gebouw, de kunst in de
kerk, de rust of voor een stukje verkoeling. Iedereen heeft wel
een reden om tijdens de vakantie een kerk te bezoeken.
Helaas is de kerk op deze mural niet meer te zien. De Onze Lieve
Vrouwekerk, beter bekend als Maria Hemelvaartkerk is in de 19e
eeuw gebouw op de plek waar nu de Houtmarkpassage staat. In



de jaren 60 werd de kerk gesloten, waarna hij uiteindelijk werd
gesloopt, ondanks buurtbewoners die daar heftig tegen
protesteerden.

103

ROB EN ROBIN
Mols Parking

De komst van transportmiddelen heeft ervoor gezorgd dat we
allemaal makkelijker op vakantie kunnen. Frankrijk, Duitsland,
Spanje en Italië zijn de favoriete vakantie landen waar veel
mensen met de auto naartoe gaan.
Rob en Robin wisten de krappe ruimte, drukte en automobielen in
een treffend beeld te vatten dat duidelijk naar spelende kinderen
verwijst. Hoewel Mols Parking flinke veranderingen heeft
doorgemaakt, is het vandaag de dag nog steeds een drukke plek
met veel auto’s en weinig ruimte voor spel.
Bij de muurschildering hoort ook een animatie die middels
Augmented Reality te zien is tijdens onze (wandel)tours.

14

ILSE WEISFELT
Achter de Lange Stallen

In de 19e eeuw is in Engeland de fietsvakantie ontstaan. Rijke
mensen fietsten van de ene hotel naar de andere op hun
vélocipèdes, een fiets met een groot wiel voor en klein wiel
achter. Koffers en eventuele bediende werden vooruit gestuurd.
Rond 1880 kwam de fiets  op de markt met 2 dezelfde wielen en
een bagagedrager. Dit vergemakkelijkte het reizen en kon men
hun eigen spullen meenemen.
Ilse Weisfelt is illustrator en maakt kleurrijke en cartooneske
werken waarin grappige scenes met dieren en mensen centraal
staan.

102

DADARA
Nieuwe Ginnekenstraat 1

In Nederland kennen we een zomer- en wintertijd. Over een tijdje
gaat de wintertijd weer in en kunnen we een uurtje langer slapen.
Maar waar komt deze regeling eigenlijk vandaan?
De eerste die de zomertijd invoerden waren de Duitsers. Tijdens



de Tweede Wereld oorlog moest Nederland zich aanpassen aan
de Duitse tijd. Na de oorlog ging Nederland weer terug naar haar
oude systeem. De oliecrisis in 1977 zorgde ervoor dat de
zomertijd weer opnieuw werd ingevoerd.

29

STUDIO KRATJE BEELD
Doelsteeg

De mural toont scholieren van de voormalige ambachtsschool.
De scholieren zijn toe aan de zomervakantie terwijl ze hard aan
het werk zijn met het assembleren van een draak. Maar hoe is de
zomervakantie nu ontstaan?
19e eeuwse onderwijskundige opiniemakers vonden een lange
vakantie in de zomer een goed idee. Dan konden de
schoolkinderen goed uitrusten, terwijl docenten ook tot rust
kwamen en de tijd kregen om zich voor te bereiden op het
nieuwe schooljaar. Daarnaast is les geven in (extreem) warm
weer geen pretje en zorgde het warme weer regelmatig voor het
uitbreken van epidemieën in een school. Een vakantie bood
hiervoor de oplossing.
Landen met een warm zomers klimaat hebben vandaag de dag
om die deze reden nog steeds een lange zomervakantie. Zo
hebben bijvoorbeeld Iran, Italie, Egypte, Griekenland en de
Verenigde Staten ongeveer 3 maanden vakantie. Terwijl landen
met milde zomers, waaronder Nederland, ‘slechts’ een maand
vakantie hebben.

11

AKACORLEONE
Bleekstraat

De mural is een visuele interpretatie van de hedendaagse
consumptiemaatschappij. Vooral tijdens een vakantie zijn we
geneigd extra veel souvenirs te kopen.
Begonnen als een beruchte graffiti-schrijver is Pedro Campiche
het gezicht achter AKAcorleone. In zijn werk komen kleuren,
typografie, tekens en vormen in eye-catching composities
samen. Deze schildering bevat een verborgen boodschap van
Kruella d’Enfer. Ze hielp in 2015 mee met de uitvoering van het
werk. Na 5 dagen schilderen in de kou was het werk van
AKAcorleone nog niet helemaal gereed. Ze besloot met zijn
spuitbussen stiekem het laatste deel van de muur te verfraaien.



45

JUKKA HAKANEN
St. Janstraat

Zoals veel eetbare producten heeft fruit zon nodig om te kunnen
groeien. In deze hedendaagse interpretatie van het stilleven zie
je vruchten van de moerbeiboom. De vrucht zijn rood/zwart en
heeft veel weg van een framboos. De bomen zijn te vinden in de
tuin van cultuurcentrum de Nieuwe Veste.
Al sinds jonge leeftijd zijn tekenen en schilderen een gangbare
expressievorm voor Jukka. Opgroeiend in Turku raakte hij
geïnteresseerd in graffiti. Sinds 2000 maakte hij vele
muurschilderingen in Finland en het buitenland.


