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Vooraf
Cultuurbedrijf RIQQ maakt zich sterk voor kunst en cultuur voor en 
door inwoners van de gemeente Rheden. Het Cultuurbedrijf doet dit 
vanuit de overtuiging dat meedoen aan en genieten van kunst en 
cultuur voor iedereen verrijkend, versterkend en verbindend is. RiQQ 
ondersteunt cultuureducatie, de amateurkunsten en de professionele 
kunsten en geeft invulling aan het gemeentelijke cultuurbeleid.  

De Verfbrigade is een samenwerking tussen Friso Hilhorst en Thomaz 
van Os. Samen maken zij projectmatige wandschilderingen in een 
eigentijdse urban stijl. 
 

Het idee 
Graffiti
RIQQ is in het voorjaar van 2016 gestart met een serie projecten voor 
ouderen in Rheden. Met als doelstelling om hen kansen voor 
ontplooiing te geven, bij te dragen aan de zingeving van ouderen, of 
om hen uit een sociaal isolement te halen. Om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van ouderen zijn en waar de 
behoeften liggen van ouderen in Rheden is er een denktank opgericht 
van een groep ouderen, die zich bezig ging houden met het 
vraagstuk welke activiteiten geschikt zouden zijn. Eén van de ideeën 
die opgeworpen werden was graffiti. Binnen de denktank leefde sterk 
het idee dat de minder voor de handliggende activiteiten juist wel 
eens stimulerend zouden kunnen werken. Natuurlijk, kantklossen 
heeft ook zijn charme. Maar hoe leuk is het als je tegen je kleinkind 
kunt zeggen ‘Oma heeft vandaag graffiti gespoten.‘ Weg met het idee 
dat oude mensen uit de tijd zijn. 70 is het nieuwe 40...   

Centrum Dieren
Voor de uitwerking van het idee werd de Verfbrigade ingeschakeld. 
Aangezien zij een ruime ervaring hebben in het begeleiden van 
workshops en het maken van muurschilderingen. 

Ook voor hen was echter de doelgroep van ouderen nieuw maar 
uitdagend. Vervolgens werd er gekeken naar een locatie binnen de 
gemeente Rheden. Eén van de plaatsen die opvielen was de zijkant 
van de sporthal grenzend aan het Ericaplein. Een beetje groezelige 
niet uitnodigende hangplek van de jeugd in Dieren. 
Dat zou een prachtig object zijn om op te knappen. 
Maar dan moet de jeugd er ook wel bij betrokken worden. Dus vormde 
zich al snel het idee om de hangjeugd te koppelen aan de ouderen. 
Hoe mooi zou het zijn als deze twee, op het oog ver uit elkaar liggende 
groepen, samen iets moois zouden kunnen maken dat een promi-
nente plaats inneemt in Dieren. Ofwel, oud en nieuw Dieren vertalen 
hun beeld over het dorp in een muurschildering zodat er een 
samengaan ontstaat van twee verschillende generaties en culturen. 
Enerzijds in het beeld, anderzijds ook in de omgang met elkaar. 
De jongeren leren dat oudere mensen een schat aan levenservaring 
hebben, en de ouderen leren dat de jongeren helemaal niet zo 
onverschillig zijn als ze soms voorkomen. 

Verbindingen
Tegenover de sporthal staan huizen van de wijk Stenfert. Een wijk waar 
RiQQ voor de zomer een kunstproject organiseerde, waar door middel 
van dit project een vervolg aan gegeven kan worden. Omdat zij op de 
sporthal uitkijken moeten zij er ook bij betrokken worden. Zij kunnen 
bijvoorbeeld faciliteren in een lunch of koffie en thee tijdens de 
uitvoering. Dat geeft dan weer de kans om de wijk met de hang-
jongeren in contact te brengen. Maar ook de eenzame ouderen krijgen 
de mogelijkheid om nieuwe contacten aan te gaan in de wijk. 
Zo creëert het project een grote(re) cohesie in de wijk. 
Als er dan door de buurt een afsluitend buurtfeest georganiseerd 
wordt, ter afsluiting van het project hebben de onderlinge sociale con-
tacten een enorme boost gekregen. Daarnaast draagt de muurschil-
dering bij aan de leefbaarheid en het welbevinden in de wijk en sluit 
deze aan op het lopende initiatief om het Calunaplein op te knappen. 



De uitwerking
Voor de uitwerking worden oudere mensen benaderd die in een 
sociaal isolement zitten. Dit wordt gecoördineerd door RIQQ i.s.m het 
buurtwerk. De jongeren worden geworven via het jongerenwerk. 
De buurt via het buurtwerk en d.m.v flyers en persoonlijke benadering.   
Uit deze groepen mensen worden koppels samengesteld van ouderen 
en jongeren (en evt. ook van buurtbewoners). Met deze groep gaat 
een brainstormsessie plaatsvinden waarbij ideeën geopperd worden 
van wat er op de wand zou moeten komen. (Insteek is een voorstelling 
met relatie tot Dieren vanuit het oogpunt van de oudere en de jongere 
generatie). De Verfbrigade gaat met deze ideeën aan de slag en maakt 
hier een ontwerp van waarbij zoveel mogelijk input gebruikt wordt. 
Elk koppel wordt daarna verantwoordelijk voor een deel van de 
schildering die onder begeleiding van de Verfbrigade wordt 
uitgevoerd. Tevens wordt er gedacht aan een foto/videoverslag van 
het project dat uitgevoerd zou kunnen worden door leerlingen van het 
Rhedens, die worden geworven door RIQQ.  

Bekladding tegen gaan  
De schilderingen worden direct op de muur aangebracht. Om na 
afloop van het project bekladding tegen te gaan wordt de schildering 
afgewerkt met een zogenaamde anti-graffiti coating. Dit is een zeer 
sterke coating die ervoor zorgt dat eventuele bekladding ook weer 
eenvoudig verwijderd kan worden. Een goede muurschildering 
verkleint de kans op bekladding omdat er een ongeschreven regel 
is, dat er niet over werk in opdracht wordt gespoten. Er is dus geen 
sprake van aanzuigende werking in de vorm van bekladding. 

      

Artistieke leiding
De Verfbrigade is een samenwerking van Friso Hilhorst en Thomaz van 
Os. Beiden hebben een achtergrond van zowel kunstacademie als een 
jarenlange ervaring als worshop docent en muurschilder. Sinds 2015 
hebben ze de krachten gebundeld en werken ze samen aan project-
en. Hun insteek is een toegepast beeld te creëeren naar de wens van 
de opdrachtgever. Daarnaast is Thomaz ook geschoold en ervaren als 
Sociaal pedagogisch werker wat goed aansluit bij het aansturen en 
begeleiden van groepen. 

Doelgroep
Met dit project wil RIQQ diverse groepen in Dieren bereiken om samen 
iets te creëeren ter verhoging van de leefbaarheid en cohesie in de 
wijk. (Ouderen, hangjongeren en buurtbewoners). Daarnaast is het 
voor alle bezoekers van het Calunaplein en de sporthal een stuk 
uitnodigender om van deze kant het Calunaplein te bezoeken 
wanneer hier een mooie muurschildering te zien is. Het zal in ieder 
geval een heel andere uitstraling geven die tot ver buiten Dieren 
bekend zal worden.

Een bekend voorbeeld is in Tirana, Albanië waar veel oude 
oostblokflats een totale makeover kregen door het aanbrengen van 
muurschilderingen. 

Een treffend voorbeeld hoe de leefbaarheid in de wijk vergroot kan worden door kleur 
en verf.



Doelstelling
Met het project ‘muurschildering Calunaplein’ wil RIQQ : 

· Eenzame ouderen een handreiking geven om uit een isolement 
 te komen.
· Ouderen, hangjeugd en wijkbewoners met elkaar in contact 
 brengen.  
· De leefbaarheid in de wijk vergroten. 
· Jeugd en ouderen stimuleren tot creatieve ontwikkeling. 
· Cohesie vergroten in de wijk.  
· Verfraaiing van het Calunaplein.
· Na het project met opgedane contacten kijken naar vervolg  
 initiatieven. 

Publiciteit

Voor het project worden de volgende pr-middelen ingezet:
- Benadering landelijke media; (bv Hart van Nederland)
- persberichten plaatselijke en regionale media; 
- (Regiobode, de Gelderlander, TV Gelderland, studio Rheden etc.)  
- gedrukte media: flyers, nieuwsbrieven
- Eigen websites en facebook pagina’s van RIQQ en de Verfbrigade.

Verslag en evaluatie

1. Foto en evt. videoverslag. 
2. Verantwoording financiële middelen. 
3. Na uitvoering project evaluatie met deelnemende partijen 
(buurtwerk, jongerenwerk, gemeente, winkeliersvereniging) 
   

Een fietstunnel in Arnhem-Zuid voor en na de komst van de Verfbrigade. 



  
Projectplan ‘Muurschildering Calunaplein’
Een samenwerking van Cultuurbedrijf RIQQ en de Verfbrigade Velp


