
‘We wilden een activiteit waaraan veel mensen, jong en oud, konden 
meedoen. Het resultaat zou zichtbaar moeten zijn voor het grote publiek 
en ook langer dan alleen de twee dagen van de Prokkel.’

Fleurige stoeptegels
Samen stoeptegels beschilderen. 
Zij aan zij, kwast in de hand. 
Wat maak ik? Wat maak jij? 
Samen maak je er iets moois van!

Foto: KVS, Apeldoorn
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Fleurige stoeptegels
•  Maak gebruik van de contacten uit ieders netwerk, bijvoor-

beeld gemeentelijke diensten of een schildersclub.

•  Werk goed samen met de gemeente. Behalve de toestemming 
is ook de steun van de gemeente onmisbaar voor bijvoorbeeld 
materialen en vergunningen.

•  Vraag veel organisaties en bedrijven om kleine en grote 
bijdragen in geld, natura of extra handen. 

•  Bedenk manieren waarop de Prokkel ook na het Prokkel 
2daagse nog zichtbaar is. Bijvoorbeeld een expositie van 
gemaakt werk of foto’s van de dag.

‘We sloten aan op de internationale Triënnale: een 
cultuur, tuin en landschapmanifestatie in Apeldoorn. 
Wethouder Paul Blokhuis nam de eerste stoeptegel in 
ontvangst en zanger Ronnie Tober gaf een spetterend 
optreden.’ 

•  Sluit aan op een bestaand evenement, eventueel met een 
landelijke uitstraling.

•  Bedenk een thema om mee te werken. Het is mooi als dat 
thema aansluit op het evenement dat gelijktijdig plaatsvindt.

•  Werk met kleine groepjes en laat die begeleiden door bijvoor-
beeld een schilderscollectief.

‘Alles bij elkaar was de Prokkel weken zichtbaar. 
De kinderen met en zonder verstandelijke beperking 
maakten uitgebreid kennis met elkaar.’

•  Bereid de kinderen met een verstandelijke beperking goed 
voor. Neem de dag door en speel hem na. Zo weten de kinderen 
waar ze aan toe zijn. Betrek de leerkrachten hierbij.

•  Grijp de Prokkel aan om elkaar beter te leren kennen. 
Niet alleen tijdens de Prokkeldagen, maar ook al daarvoor. 
Stimuleer bijvoorbeeld dat een van 
de kinderen een spreekbeurt houdt.

•  Kennismaking is essentieel voor een 
succesvolle Prokkel, begin daarom 
met een kennismakingsspel voor de 
kinderen. 

‘De foto’s van de dag zijn nog 
lange tijd geëxposeerd in een 
atelier. En het lint van stoep-
tegels, dat ligt er de komende 
jaren nog wel.’

Variaties

*  Samenwerken met een ROC

*  Samenwerken met een lokaal 
(amateurs)schilderscollectief

*  Andere kunstuitingen, bijvoorbeeld 
een schilderij, een muurschildering 
of een beeld
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