
Naam van jouw idee 

Straatschildering in “de Stijl” 

 

Contactgegevens 

initiatiefnemers 

 

 

Met wie werk je 
nog meer samen? 

 

 

Wat is jouw idee? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe ben je tot dit 
idee gekomen? 

Tessa de Doe, Hertstraat 11, 1122 AA Leiden, 0612345678,  
tessa@live.com NL01INGB0001234567 t.n.v. T. de Doe 

Wim Wimmers, Roggestraat 22, 2233 BB Leiden, 0612345678, 
wim@live.com, NL02RABO0001234567 t.n.v. W. Wimmers 

Mondriaan College 

Gemeente Leiden 

De Hertstraat is een straat met 64 huizen in de wijk ‘de Lage 

Mors’ in Leiden. Het is een gezellige, gemoedelijke straat, met 

een enorm gevarieerde samenstelling van bewoners: ouderen, 

(jonge) gezinnen, alleenstaande jonge mensen. Bewoners komen 

uit Nederland, Amerika en India. Kinderen spelen vaak samen 

buiten op straat, en de ouderen maken af en toe een praatje op 

de stoep. 

Ons idee is het maken van een straatschildering voor onze straat 

rondom het thema ‘de Stijl’. We willen dit met zo veel  

mogelijk straatbewoners vormgeven en maken.  

We zullen hiervoor tijdelijke verf gebruiken die door de tijd heen 

vervaagt en verwijderd kan worden met een borstel. We hebben 

hiervoor toestemming gekregen van de gemeente Leiden. 

Jaarlijks organiseren wij het straatfeest van de Hertstraat. Dat 

zorgt ervoor dat bewoners elkaar beter leren kennen en  

gemoedelijk met elkaar omgaan. Op het feest hebben we 

springkussens, oudhollandse spelletjes, een quiz, kinderdisco en 

meer. Hiervoor krijgen we subsidie van gemeente Leiden.  

Al brainstormend voor dit jaar kwamen we op het idee om een 

straatschildering te maken met alle straatbewoners, voor alle 

straatbewoners. We springen in op de landelijke viering 100 jaar 

De Stijl en de straatschildering zal dan ook in De Stijl van o.a. 

Mondriaan en van Doesburg zijn.  



 

Wat wil je met dit 

idee bereiken? 

 

 

 

 
 

Wie hebben iets 
aan dit idee? 

 

 
Waar en wanneer 
wordt jouw idee 

gerealiseerd? 

 

 

 

 

Wat heb je precies 
nodig? 

 

 

 

 

Hoeveel geld heb 
je nodig van 
Fonds 1818? 

1. iets moois maken voor onze gezellige straat, 2. samenwerken 

met buren, 3. kinderen uit de straat leren over het werk van 

Mondriaan en andere kunstenaars, 4. een dag creatief bezig zijn. 

Niet alleen straatbewoners, maar ook andere mensen zullen hope-

lijk blij verrast zijn van de schildering. 

Ter voorbereiding willen we de creativiteit en de kwaliteit van de 

straatschildering bevorderen door kinderen en volwassenen ont-

werpen te laten maken op canvas, tijdens het straatfeest. Ook dit 

heeft als doel: samenwerken, bijbrengen en creativiteit uiten.  

De straatbewoners; de kinderen én de volwassenen. Maar ook 

mensen die niet in de straat wonen, die langsrijden of lopen zullen 

stilstaan en hopelijk blij verrast zijn.   

De straatschildering komt in de Hertstraat.  

De startdatum is het straatfeest op 9 maart a.s. We willen een acti-

viteit plannen waarbij mensen (incl. kinderen) een eigen ontwerp 

kunnen maken voor een straatschilderij op een canvasdoek. De 

datum waarop we de straatschildering daadwerkelijk maken zullen 

we op 9 maart bepalen. De straatschildering zal dankzij de specia-

le verf ongeveer 6 weken te zien zijn.  

Iedereen uit de Hertstraat kan meedoen aan dit project. We zullen 

hier draagvlak voor creëren gedurende het straatfeest.  

De coördinatie van het maken van de straatschildering wordt uit-

gevoerd door de 3 initiatiefnemers.  

We hebben canvassen nodig, spuitbussen en lettersjablonen 

• Canvassen 50x50cm, 30 stuks € 6 per stuk = € 180 

• Spuitbussen 750ml, 4 stuks € 41 per stuk = € 164 

• Lettersjablonen = € 100 

 

Bedrag aanvraag = € 444 


