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In navolging op het succesvolle project in het Anna Heerkenshuis in Zwolle, is ook 
binnen Schuilenburg in Raalte “Kunst van binnen naar buiten” gestart. Geïnspireerd 
door de grondleggers van dit project, Marijke Flapper en Saskia van Bottenburg, en 
gesponsord met de extra middelen Waardigheid en Trots en de gemeente Raalte vanuit 
het Cultuurfonds, zijn we in februari 2017 gestart met 4 schilderlessen. We hebben dit 
gedaan onder de bezielende begeleiding van kunstenaar Marcel Goossen. 14 deelnemers, 
voornamelijk wijkbewoners, hebben 15 bewoners van Schuilenburg geschilderd. Ervaring 
met schilderen was niet nodig. Voor een aantal deelnemers was dit ook de eerste 
kennismaking met portretschilderen. 

Wat een prachtige ontmoetingen en wat een prachtige portretten heeft dit opgeleverd. 
Dit boekje is een mooie illustratie en blijvende herinnering. Met dank aan de 
organisatoren, de fotograaf, de modellen, de schilders, de leraar en de vrijwilligers. 

April 2017
Ietje de Jong
Coachend manager van Schuilenburg
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Marcel Goossen
Kunstenaar en leraar

Organiseer een portretschilder cursus binnen 
een instelling voor ouderen en mensen met een 
verstandelijke beperking, die in de cursus als model 

optreden. Regel een docent en nodig familieleden en 
buurtbewoners van de instelling uit om als cursist mee 
te doen. Een simpel idee om mensen in en rondom 
de instelling actief te krijgen, opgepakt en met succes 
uitgevoerd in de ontmoetingsruimte van Schuilenburg. 

Portretschilderen is een activiteit die een echte 

ontmoeting tussen schilder en model nodig maakt. Je 
zit tegenover elkaar en stelt vragen over en weer, en 
zo maak je contact. De in totaal 4 cursus avonden in 
Schuilenburg heb ik vooral als erg dynamisch ervaren. 
Modellen schoven aan, nieuwsgierige bewoners kwamen 
langs om de werkstukken van commentaar te voorzien, 

en er werd 2 uur lang fanatiek geschilderd. Je haalt de 
buurt de instelling binnen, er worden contacten gelegd 
over en weer en het bruist ook nog eens. Nu al wordt 

er gezinspeeld op een vervolg, ook weer binnen de 
muren van Schuilenburg. Als dat geen succes is! En 
inmiddels hebben zich ook al nieuwe modellen gemeld. 

Als leraar bespeurde ik een groeiende betrokkenheid 
van de buurtbewoners die allen hun uiterste best 
deden om hun model zo goed en mooi mogelijk op 

doek te krijgen. Ik heb veel ervaring in het geven van 
schildercursussen, maar deze groep in deze setting, 
spande de kroon wat betreft inzet en enthousiasme. En 
de modellen waren super. Om nog maar te zwijgen van 
de inzet van de organisatoren vanuit Schuilenburg! 
Petje af. 
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Geschilderd door: 

Gerda Faas
U bent een lieve, vriendelijke, 
zachtaardige vrouw, die leeft in 
haar eigen wereldje. U praat en 

speelt veel met uw bruin getinte 
babypop. U bent vrolijk en lacht 
geregeld. Als u kijkt naar uw 
portret en ik vraag wie het, 
zegt u:”dat is mijn moeder!:”
Dan zou je toch zeggen 
”zo moeder, zo dochter”. 

Ik zie dat u geniet van de dingen 
om u heen. Uw ogen stralen en 
daar geniet ik weer van. 

Mevrouw Eckhart
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Geschilderd door: 

Gerry 
Wellenberg
Ik ben bij dit project gekomen via een advertentie 
in de krant. Het doel en het feit dat je geen schilder 
ervaring nodig had sprak mij bijzonder aan. 

Met 14 medecursisten konden we kiezen uit de 
modellen die allemaal in Schuilenburg wonen. En tot 
mijn plezier zag ik Jozef, mijn neef, tussen de modellen. 

Jozef heb ik mogen schilderen en heb hem hierdoor 
beter leren kennen, wat ik als zeer prettig heb 

ervaren. 

Ik wil hierbij Jozef, de cursusleider Marcel en 
Schuilenburg heel hartelijk bedanken voor deze 
mooie ervaring. 

Jozef van den Berg
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Geschilderd door: 

Ietje de Jong
Willy is een gezellige dame, die heel 
actief is. Ze gaat naar de dagbesteding 
Op Maat in het dorp en werkt 

regelmatig mee in het restaurant 
van Schuilenburg, de Noaber. Ook 
bezoekt ze enthousiast bijna alle 
activiteiten die er zijn. Wat leuk 
om haar te mogen schilderen. 
Willy had speciaal haar mooie jasje 
aangetrokken. 

Alle stippeltjes van het jasje moesten 
er op. En ze had een mooie ketting 
omgedaan. Die heb ik helaas 
niet kunnen schilderen, veel te 
ingewikkeld. 

Ze had het portret ook al aan haar 
zus laten zien en zij herkende haar er 
gelijk in. 

Willy is een perfect model. Hoewel 
ze altijd gezellig babbelt, heeft ze heel 
stil gezeten tijdens het schilderen. 

Willy Dokman 
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Anneke Tiebot

Geschilderd door: 

Maria Tops
Het was voor mij een hele leuke 
ervaring om mee te doen aan het 
project ‘Kunst van binnen naar 
buiten’. Het was fijn om niet alleen 
van een foto te schilderen, maar 
ook even kennis te maken met mijn 
model om zo het portret nog beter 
te kunnen inkleuren. Hopelijk heb 
ik haar zodanig weergegeven dat zij 
zichzelf er in herkent en blij is met 
haar portret. 
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Vincent Kappert

Geschilderd door: 

Ietje de Jong
Ook Vincent was iedere schilderavond 
aanwezig. Niet alleen als model, maar 
ook om de schildersezels klaar te zetten. 

Daar konden we wel wat sterke mannen 
bij gebruiken. Ook hielp Vincent graag 
mee bij het koffie schenken en hij was 
de laatste die vertrok na het opruimen. 
Heel fijn!

Vincent woont in een prachtig 

appartement in gebouw C van 
Schuilenburg. Hij is iedere dag 
aan het werk. Hij schuift graag 
iedere woensdagavond aan bij de 
Noaberwijktafel voor een lekkere 
maaltijd. Ook daar is hij hulpvaardig. 
Het was leuk, Vincent, om jou te 
schilderen. Ik hoop dat het portret een 
mooi plekje krijgt. 
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Geschilderd door: 

Dini Piersma
Meedoen aan het project “Kunst van 
binnen naar buiten” in Schuilenburg 
in het kader van buurtparticipatie 

en kunstexpressie. In 4 lessen een 
portret van een bewoner maken 
onder leiding van portretschilder 
Marcel Goossen. Aan zo’n 
uitnodiging wil je als buurtbewoner, 
ook al heb je nog nooit eerder 
geschilderd, graag gehoor geven. 

Het waren gezellige, leerzame, 
intensieve avonden. Koffiedrinken 
en kennismaken met de modellen 
en met de schilders. Verf mengen, 
kijken en nog eens kijken. Door 
de goede begeleiding van Marcel 
kwam er, streepje voor streepje, 
een portret van Jodi, mijn model op 

het doek. Aan het eind van iedere 
avondles kwam Jodi een praatje 
maken en kijken of het portret al 

wat leek. Zij vertelde dat zij een 
mooi appartement in Schuilenburg 
heeft en hier erg naar haar zin 
woont. Iedere dag gaat zij op haar 
elektrische fiets naar haar werk op 
een Zorgboerderij in Liederholthuis. 
Dieren verzorgen, koken en taarten 

bakken, haar grote hobby. Het is fijn 
werken op de boerderij 

Het was leuk om met Jodi kennis te 
maken en ik hoop dat het portret 
naar haar zin is en een plekje in haar 
appartement krijgt. 

Jodi Aanstoot
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Monique Koerhuis 

Geschilderd door: 

Ans 
Willemsen 
In de cursus heb ik Monique Koerhuis 
geschilderd. Zij heeft een open en 
vrolijke blik en kwam regelmatig langs 
om te poseren. Zij vond dit leuk om 
te doen en genoot er zichtbaar van. 
In het dagelijks leven schildert zij ook 
als kleurmeester van de Parabool in 
Schalkhaar. Zij komt oorspronkelijk uit 
Wijhe maar woont nu in Schuilenburg 
in Raalte, en heeft het erg naar haar 

zin. Zij zegt zich goed te herkennen 
in het portret. Ik heb in vier lessen 
veel geleerd en het geeft mij veel 
voldoening om Monique het schilderij 
te geven. Ik word daar blij van. Zij blij, 
ik blij, wat wil je nog meer!
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Geschilderd door: 

Leny 
Heeres
Toen ik hoorde van deze korte 
cursus portretschilderen in 
onze wijk, was ik meteen 
enthousiast. Het leek me leuk 
om mee te doen. Er waren 
verschillende modellen waaruit 
we konden kiezen. Mijn oog viel 
op deze meneer met zijn leuke 
uitdrukking. En wat ik later 
hoorde zijn onafscheidelijke 

muts. 

Helaas heb ik hem niet kunnen 
ontmoeten. Maar ik hoop dat hij 
blij is met het resultaat. Ik heb 
er met veel plezier aan gewerkt!

Roelof Roelofsen
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Tonnie Bosch

Geschilderd door: 

Albert Hut 
Op de eerste les valt mijn keuze op 
Tonnie door de terughoudende blik 
in de ogen en de wat lange vorm 
van zijn gezicht. Even later blijkt dat 
die keuze wat nadelen heeft. Op 
de foto’s die gebruikt worden bij 
de schilderlessen houdt Tonnie zijn 
hoofd een beetje scheef en dat is 
lastig te verwerken in de opzet van 
het schilderij. 

Twee lessen later herkent Tonnie 
zichzelf gelukkig toch wel in het 
schilderij, maar zegt er weinig over. 
Hij wrijft wat langs z’n hoofd en 
haalt de hand een paar keer door 

zijn haar. Dan valt mij op dat zijn 
haar verder over het voorhoofd valt 
dan op het portret. Na enig vragen 
wordt duidelijk dat hij vandaag heeft 
gedoucht en zijn haar gewassen 
heeft. Toen de foto’s werden 
gemaakt had hij een handvol gel 
in zijn haar gedaan. Wat hem wel 
aanspreekt is de blauwe achtergrond 
op het schilderij, zijn lievelingskleur. 

Tonnie praat niet zoveel en 
verdwijnt als eerste van de modellen 
naar z’n woning. 
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Geschilderd door: 

Annet 
Kleinmeulman
Ik heb Dinie Boerkamp 
geschilderd. Ik ken Dinie 
nog uit de tijd dat zij en ik in 
Lemelerveld woonden. En ik 
had haar heel lang niet meer 
gezien of gesproken. Daarom 
heb ik haar gekozen. Tijdens 
het schilderen hebben we 
gezellig met elkaar gekletst o.a. 
over haar handwerken. 

Dinie Boerkamp 



Geschilderd door: 

Ineke 
Braam 
Het leek mij een leuke uitdaging om 
mee te doen aan dit project omdat 
ik nog nooit aan portret tekenen heb 
gedaan. Bovendien overal leer je iets. 
Linda is een leuke jonge dame die er 
altijd was tijdens het schilderen. 

Veel plezier, Linda, met dit schilderij 
en ik hoop dat je er blij mee bent. 

30

Linda Marsman
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Kees Ellenbroek

Vanaf het begin vond ik het een 
mooi project. Er was een fijne sfeer. 

Mijn model is een aardige en 
gezellige man. Hij heeft een 
karakteristiek gezicht en ik vond 
het leuk om hem te schilderen. Hij 
was er iedere keer bij en was erg 
enthousiast. 

Geschilderd door: 

Hermien 
Bosman
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Geschilderd door: 

Sylvia Hutten 
‘Zo moeder zo dochter?’ 
Mijn moeder, Marie Scholten-
Mollink, is in 1999 op haar 70ste 

begonnen met schilderen. Zij 
bleek een verborgen talent te 
hebben, want nooit eerder had ze 
geschilderd. 

In zo’n 10 jaar tijd heeft ze 20 
uiteenlopende en bijzondere 

schilderijen gemaakt. Ze hangen 
nu op de bovenste verdieping van 
Schuilenburg waar mijn moeder een 
appartement heeft. De mooiste 
twee schilderijen hangen op haar 
kamer. Als bijna 89 jarige, kan mijn 
moeder het niet geloven dat ze deze 
schilderijen heeft gemaakt. 

Enige tijd geleden kreeg ik van 
Anja te Boekhorst (dagbesteding) 
een folder overhandigd waarin het 

kunstproject ‘Van binnen naar buiten’ 
werd aangekondigd. Het doel van 
dit project was om bewoners van 
Schuilenburg te portretteren. Mijn 
moeder heeft zich, net als enkele 
andere bewoners, opgegeven en 
werd hiervoor gefotografeerd. 

Dit mooie project heeft mij 
geïnspireerd om mijn moeder op 
het witte doek te gaan vastleggen. Ik 
vond het best wel spannend, omdat 
ik nog niet eerder had geschilderd. 
Mijn moeder was erg enthousiast 
toen ik het haar vertelde en keek 

elke keer mee hoe ver mijn 
schilderij al vorderde. In het 
begin vond ze dat het portret 

helemaal niet op haar leek, 
maar gaandeweg zag ze zichzelf 
er steeds meer in terug en is 
ze trots op het uiteindelijke 
resultaat!

Het was voor mijn moeder en 

mij een hele bijzondere ervaring 
om samen aan dit project te 
hebben mogen deelnemen.

Wellicht dat ik in de toekomst 
vaker de schilderskwast ter hand 
neem en in de voetsporen van 
mijn moeder treedt...Mevrouw Scholten
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Geschilderd door: 

Anja 
Neppelenbroek
Heel leuk om te doen, maar wat een 
uitdaging om iemand zo te schilderen 
dat degene zelf zich er ook in 
herkent.

Ik kende mevrouw al doordat ik als 
fysiotherapeute in Schuilenburg kom. 
Ze reageerde heel ad rem op mijn 
creatie. Ze is een keer wezen kijken 
maar kon zich niet vinden in de 

schilderstijl. Ik kon haar eerlijkheid 
wel waarderen. Ik hoop dat ze 
komt kijken bij de opening van de 
expositie. Het inspireert mij wel om 
hier mee verder te gaan!

Mevrouw Bouwhuis
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Geschilderd door: 

Dineke Renkema
Fijn dat ik mee mocht doen om mevrouw van der 
Hulst te schilderen. Ik ken haar niet maar ze heeft 
twee maal een uur geposeerd, wat ik erg gezellig 

vond. Daardoor leerde ik haar een klein beetje 
kennen en vond haar een lieve rustige mevrouw die 
al veel heeft meegemaakt.

Erg leuk vond ik het om haar te schilderen op 
een wijze die ik niet gewend was. Alle geleerde 
elementen moest ik hier los laten en een totaal 

andere werkwijze volgen. Het was moeilijk maar 
leerzaam in een gezellig ruimte van Schuilenburg 
met regelmatig kijkers en modellen. Wat een 
geweldig mooi project was dit en dank dat ik hier 
aan mee mocht doen.

Mevrouw van der Hulst
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In oktober 2013 opende Schuilenburg in Raalte Noord haar deuren voor 
ruim 80 mensen met verschillende ondersteuningsvragen. Mensen met 
dementie, mensen met een verstandelijke beperking en jong volwassenen 

met een stoornis in het autistisch spectrum leven hier sindsdien samen. Ook 
biedt Schuilenburg echtparen de mogelijkheid om samen te blijven wonen 
wanneer (een van) beiden zorg nodig heeft.

Schuilenburg is nadrukkelijk een woonomgeving midden in de wijk.
Bewoners in de wijk en de naasten van onze bewoners spelen een cruciale 
rol en zijn van harte welkom om in samenwerking met onze professionele 

medewerkers bewoners te ondersteunen.

Ook zijn zij uitgenodigd om mee te doen met activiteiten en gebruik 
te maken van de Noaber, het café/restaurant en de broodwinkel. In 
Schuilenburg vinden we het belangrijk dat bewoners en bezoekers zich thuis 
voelen en hun leven kunnen leven zoals zij dat graag willen. Daar dragen we 
graag aan bij! 
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