
 

 

 
 
Afvaardiging Rabobank Amstel en Vecht, afvaardiging Vereniging Dorpsraad 
Muiderberg, afvaardiging Vinkenbaan en Oranje Nassauschool, afvaardiging 
Florisberg en kunstenares Marja Thijssen 

 

 
Een financiële bijdrage van het Rabobank Coöperatiefonds voor het Community Art 
Project in Muiderberg. 
 
Muiderberg - In de Dorpsstraat, het hart van Muiderberg, werd afgelopen 
vrijdag 11 januari een cheque van € 5.450,- uitgereikt door Rabobank Amstel 
en Vecht. Hiermee is het startsein gegeven voor het project “Samen kunst 
maken”. De komende maanden zullen 100 kinderen van de basisscholen 
Oranje Nassauschool en Vinkenbaan samen met bewoners van 
verzorgingshuis Florisberg en inwoners uit Muiderberg werken aan dit 
kunstproject. 

 

Initiatiefneemster Miranda Melger, bestuurslid van de Dorpsraad Muiderberg, 
startte “Samen kunst maken” om iets bijzonders te maken van de plek in de 
Dorpsstraat waar vier platanen staan omringd door een laag muurtje. Doel van 
“Samen kunst maken” is om jongeren en ouderen dichter bij elkaar te brengen en 
onderling begrip en waardering te bevorderen. Kunstenares Marja Thijssen en haar 
echtgenoot Reinier Gadellaa bedachten een ontwerp waarbij 150 mozaïek 
straattegels rondom het ronde muurtje worden geplaatst. Hierdoor ontstaat een 
kleurrijk en vrolijk beeld. De tegels worden voorzien van een afbeelding van 
bloemen of dieren, ingelegd met koude- en vorstbestendige glassteentjes. Ook zal 



 

 

binnen de ronde muur in mozaïek het wapen of de vlag van Muiderberg worden 
gelegd in een bedje van bodembedekkers. 
 
“Samen kunst maken” zal worden onthuld tijdens de 2e Nationale Buitenspeeldag 
in de Dorpsstraat, op 12 juni 2019.  

 

Noot van de redactie: de Rabobank ondersteunt vanuit  
het Rabobank Coöperatiefonds initiatieven van 
verenigingen en stichtingen die het sociale, 
maatschappelijke en culturele leven in lokale 
gemeenschappen versterken en verbeteren. Heeft u een 
mooi project, maar niet de middelen om het van de grond 
te krijgen?  Het Coöperatiefonds biedt een steuntje in de 
rug. Iedereen kan projecten aandragen voor een bijdrage 
uit het Coöperatiefonds. Op basis van diverse criteria 
en/of speerpunten toetst een commissie, bestaande uit 
leden van de Rabobank, of initiatieven in aanmerking 
komen voor financiële ondersteuning.  
Kijk voor meer informatie op: www.rabobank.nl/amstelenvecht. 
  
 
Met dank aan Vlaanderen BV voor het beschikbaar stellen van de grond voor 
“Samen kunst maken”. 

 

Meer informatie zodra beschikbaar, is te vinden op: www.dorpsraadmuiderberg.nl. 

http://www.rabobank.nl/amstelenvecht
http://www.dorpsraadmuiderberg.nl/

