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Community Art Textielproject 

Caroline Grootenboer, de kunstenaar van het community art project,  

werkt samen met ondernemers van De Parade in Nootdorp. Het kunstwerk 

dat voort komt uit het project komt te hangen in de etalage van het 

winkelcentrum. 

 

Bewustwording 

Deze challenge gaat over een overkoepelend thema dat aansluit bij Albert 

Heijn, Holland&Barret, Van Haren en DaybyDee. Het thema is de 

bewustwording van de toekomst. 

Van Haren heeft mij voor dit project de textiele trendposters gegeven. Een 

trend gaat over de ideeën van de toekomst. Daar wordt kleding, 

interieuritems en levensartikelen op ontworpen. 

De wereld verandert snel waardoor mensen steeds minder vrije tijd hebben. 

Minder vrije tijd om te besteden aan ontspanning, familie, vrienden of 

zichzelf. Internet, mobiele telefoons, hogere werkdruk en veel sociale 

“verplichtingen” zorgen ervoor dat er weinig tijd overblijft om te genieten. 

Holland&Barret Alle producten vinden hun basis in de natuur. 

 

We zijn tegenwoordig allemaal graag lekker druk. Op het werk, met de 

kinderen, met hobbies, social media, vrienden, familie, online shoppen en 

sporten. En we leggen de lat ook hoog als het gaat om onze dagelijkse 

boodschappen. 

Albert Heijn 

 

Binnen deze hectische wereld bieden de winkels van Holland & Barrett een 

punt van rust. Rust om eens even stil te staan bij de kwaliteit van het leven. 

 

Albert Heijn zorgt ervoor dat je lekker kan eten, vers, gezond, gevarieerd en 

makkelijk. En natuurlijk zonder te veel te betalen. Het leven is namelijk al duur 

genoeg. 
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DaybyDee heeft items in haar winkel die zijn onder andere handgeverfd en 

eerlijk gemaakt. 

 

Een bewustwording van de toekomst. Klimaatverandering met eerlijke 

producten, eerlijke handel zonder toevoegingen. Zero waste producten 

zonder plastic om de natuur save te houden. Nu met Corona worden we 

ons bewust van een levensstijl die in dit geval ook grote gevolgen kan 

hebben. We worden ons bewust hoe we met elkaar omgaan, hoe we 

geleefd hebben en willen we op dezelfde manier verder? 

Kan het anders? We hebben nu te maken met het „nieuwe normaal‟ maar 

wat wordt het normaal van de toekomst? 

In het kunstwerk van dit community art project wil ik het „normaal van de 

toekomst‟ verwerken. Waar wil jij de mensen bewust van maken? Wat wil jij 

meegeven? 

 

https://www.hollandandbarrett.nl/info/over-ons 

https://www.hollandandbarrett.nl/health-hub/zero-waste/ 

https://www.hollandandbarrett.nl/health-hub/immuunsysteem/ 

https://www.ah.nl/over-ah/geschiedenis 

https://www.ah.nl/over-ah/duurzaamheid 

http://daybydeelifestyle.nl/inspiratie/?v=796834e7a283 

https://corpsite.vanharen.nl/nl-nl/onze-organisatie/ 

 

Kate Talbot 

https://www.textielplus.nl/artikelen/kate-talbot-pittige-boodschappen-in-een-

zacht-medium/ 

Kate Jenkins 

http://ow.ly/dgtq30qA3gq 

  

https://www.hollandandbarrett.nl/info/over-ons
https://www.hollandandbarrett.nl/health-hub/zero-waste/
https://www.hollandandbarrett.nl/health-hub/immuunsysteem/
https://www.ah.nl/over-ah/geschiedenis
https://www.ah.nl/over-ah/duurzaamheid
http://daybydeelifestyle.nl/inspiratie/?v=796834e7a283
https://corpsite.vanharen.nl/nl-nl/onze-organisatie/
https://www.textielplus.nl/artikelen/kate-talbot-pittige-boodschappen-in-een-zacht-medium/
https://www.textielplus.nl/artikelen/kate-talbot-pittige-boodschappen-in-een-zacht-medium/
http://ow.ly/dgtq30qA3gq?fbclid=IwAR1M-EnKJnGumteQv6eCpjQm-zxVQboc6NHUzzW7j9mlx-i-CLqDyguN0pk
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De Challenge 6 

Bewustwording van het „nieuwe normaal‟ van de 

toekomst? Wat wil jij meegeven in het kunstwerk? 

Er zijn verschillende manieren om dit uit te werken: 

 In een tekst of gedicht. 

 Beeldend bijvoorbeeld door middel van 

een info graphic. Het verhaal wordt met 

beelden en korte tekst als een rode draad 

op een pagina verteld. 

 Jouw verhaal. 

Ook dit is net als challenge 5 groter, over andere 

al gemaakte onderdelen uit te werken in het 

kunstwerk. Handig om losse vormen te maken 

zodat ze los te verwerken zijn in het geheel.  

 

Wat heb je nodig 

Wat je nodig hebt voor challenge 6 is afhankelijk wat je wil doen en of wil 

maken. 

Wil je borduren dan heb je nodig: 

 Garens 

 Naald 

 Eventueel borduurring 

 Potlood 

 Schaar 

 Papier 

 Pen  

 

Succes met de challenge  
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Notities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


