4. Wijchen Noord
Route Achterlo
± 3,7 km
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Kunst “Onder moeders paraplu”
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Boerderij Kraaijenberg
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Woonvorm Wijchen

5

Wijkcentrum ‘t Achterom

3

Kunst “De Tafel”
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Winkelcentrum Hof v. Achterlo
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Informatiebord
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Kunst “Onder
moeders paraplu”

Dit beeld is gemaakt
naar aanleiding van het
bekende versje “Onder
moeders paraplu”.
Het bronzen beeld is
in 1973 in eerste
instantie geplaatst bij
verzorgingscentrum
De Elsthof in Wijchen,
maar later naar deze
nieuwe locatie
verplaatst.
Bij het vervaardigen
van het beeld is de
kunstenaar Ed van
Teeseling (Nijmegen)
ervan uitgegaan dat
oudere mensen het
leuk vinden om naar
kinderen te kijken en
over vroeger te praten.
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Kunst “De Tafel”

In dit beeld (1994) zijn
de bekende attributen
uit het werk van
kunstenaar Klaas
Gubbels (in 1934
geboren te Rotterdam)
bij elkaar gebracht. De
voorwaarde waaraan
het kunstwerk op deze
specifieke plek moest
voldoen, was beschutting bieden tegen de
regen. De tafel is zo
gemaakt dat je er met
meerdere mensen
onder kunt schuilen.

De Tafel is gemaakt
van staal en met de
hand geschilderd.
Het werk van Klaas
Gubbels is onder
andere te zien in het
Museum Boijmans
van Beuningen in
Rotterdam en het
Stedelijk Museum te
Amsterdam.

Achterlo

In november 1970 ging
de eerste paal de
grond in en werden de
nieuwe huizen de
grond uitgestampt in
de wijken: Heilige
Stoel, Homberg en
Kraaijenberg en
vormen samen het
“Achterlo”. De wijken
zijn vernoemd naar
de oorspronkelijke
boerderijen die daar
nog steeds staan en
bewoond worden.
“Achterlo” is een
historische naam.
Vroeger liep er
namelijk in dit gebied,
vanaf Noord naar
het Leursebos, een
onverhard pad dat
Achterlo heette.
Het gebied werd
gekenmerkt door de
vele houtwallen en laag
gelegen weilanden die
‘s winters vaak onder
water stonden.
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Boerderij Kraaijenberg

