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Met de auto vanuit Utrecht / ‘s-Hertogenbosch
Wie over de A2 richting ‘s-Hertogenbosch - Eindhoven komt, neemt de 
afslag 24 (Vught). Bovenaan de afslag rechts. Volgende verkeerslichten 
rechts en daarna eerste straat rechts. U bevindt zich nu op de paral-
lelweg van de A2 richting Eindhoven. Dit is de Boxtelseweg waaraan 
ZIN gelegen is. Na enkele honderden meters (net buiten de bebouwde 
kom) ziet u aan uw rechterhand het bord van ZIN staan. U rijdt rechts 
het landgoed op. 

Met de auto vanuit Eindhoven
Wie over de A2 Eindhoven - ‘s-Hertogenbosch komt, neemt de afslag 
24 (Vught). Bovenaan de afslag links. Bij de eerste stoplichten rechtdoor. 
Volgende verkeerslichten rechts en daarna weer eerste straat rechts. U 
bevindt zich nu op de parallelweg van de A2 richting Eindhoven. Dit is 
de Boxtelseweg waaraan ZIN gelegen is. Na enkele honderden meters 
(net buiten de bebouwde kom) ziet u aan uw rechterhand het bord van 
ZIN staan. U rijdt rechts het landgoed op.

Duurzaam alternatief per trein, met de fiets of te voet
Als u met de trein komt, kunt u het beste naar het centraal station 
van ’s-Hertogenbosch reizen en van daaruit een (trein)taxi nemen of 
een OV-fiets huren (35 minuten fietsen).  Voor vertrektijden raadpleeg 
www.ns.nl. Vanaf station Vught kunt u wandelend (30 minuten) naar 
ZIN komen. Kijk op www.zininwerk.nl/www/scripts/routebeschrijving.
php voor de route.



Onze toekomst is visie 

Ons verleden ligt vast

Toch volgt uit ons verleden 

als vanzelf onze toekomst

UITNODIGING

Graag nodigen wij u uit voor de onthulling van Transformatie. Een werk in cortenstaal, brons en 
beton van beeldend kunstenaar Jeroen Olthof. Het beeld staat op een symbolische plek bij ZIN, 
het klooster voor zingeving en werk op het landgoed Steenwijk in Vught. Op woensdag 25 mei 
2011 wordt Transformatie feestelijk onthuld.

ZIN is voor velen een plek voor verdieping, verstilling en verrijking. Beeldend kunstenaar Jeroen 
Olthof verbleef er in 2010 in het gastatelier. Hij werkte er aan zijn boek ‘Schatten der Vernunft’, 
een project dat de turbulente geschiedenis van Berlijn als uitgangspunt heeft. Als dank voor zijn 
verblijf maakte Olthof Transformatie.

Transformatie werd mede mogelijk gemaakt door Uitgeverij Zwijsen die stil wilde staan bij 
het tienjarig jubileum van ZIN. Voor Zwijsen symboliseert het kunstwerk de hechte relatie 
van de uitgeverij met het klooster en de oorspronkelijke congregatie: de Fraters van Tilburg. 
De locatie tussen de begraafplaats van de fraters en het hoofdgebouw van ZIN verbindt het 
verleden met het heden en de toekomst. En natuurlijk verbeeldt Transformatie het individuele 
transformatieproces van elke mens.

Feestelijke onthulling Transformatie 
Woensdag 25 mei 2011 vanaf 17.00
ZIN, klooster voor zingeving en werk
Landgoed Steenwijk
Boxtelseweg 58
5261 NE Vught


