
IK
VERGEET 
   JE NIET

Een initiatief van CC-educatie in samenwerking met kunstenaar Astrid 
Kriesels, gemeente Halderberge en diverse partners uit Bosschenhoofd.

In co-creatie met CultuurCompaan uit Roosendaal.

Opdracht 1 ‘‘Ik vergeet je niet’’ 
Thema: Met je hoofd in de wolken

In deze bijzondere tijd dromen we vaker in gedachten weg over de tijd die achter ons ligt en de tijd die 
komen gaat. We denken aan het weerzien van familie en vrienden en dromen over vakantie. We genieten 
extra van de lieve kaartjes en berichten die we ontvangen. 

In deze opdracht laten we ons inspireren door Delfts blauwe tegeltjes met hun mooie spreuken.  Echter 
maken wij geen Delfts blauwe tegeltjes maar Bosschenhoofdse blauwe wolken! De kleur blauw staat 
symbool voor vertrouwen en geloof. De wolk staat symbool voor geluk en verandering.  

Van het bijgeleverde aquarel papier en de stukjes crêpepapier gaan we dromerige wolken maken. Op deze 
wolken verwerken we woordkunst, in de vorm van een mooie tekst, een gedachte ,een kort gedichtje of 
een spreuk. Welke teksten, uitspraken of acties hebben in de afgelopen tijd bij jou een glimlach op je ge-
zicht getoverd?  Met welke woorden geef je elkaar moed in deze tijd?

Van alle gemaakte “woordwolken” maken onze kunstenaars een prachtig wolkendecor. De toeschouwer 
staat straks met een grote glimlach op zijn/haar gezicht jullie teksten te lezen. Zie je het al voor je? We 
maken het dus samen. Laten we snel aan de slag gaan, veel succes!

Stap 1
De woordwolk maken we op de volgende manier: doe een bodempje water in een schaaltje en leg het 
bijgeleverde blauwe crêpepapier in het water. Het water zal snel verkleuren. 

Let op! De verf geeft erg af op je handen, dus gebruik eventueel een plastic handschoen!

Schilder met je kwast of met een sponsje je aquarelpapier helemaal blauw, het mag lekker vlekkerig 
net als een wolk. Laat vervolgens het vel goed drogen. Dit kun je het beste een dag laten liggen. 

Wat heb je nodig?
• Crêpepapier, aquarel papier, sponsje, kwast, schaar, bakje water, stift of pen



Crêpepapier in het water Verf maken met crêpepapier

Uitseren met de kwast Uitsmeren met het sponsje

Stap 2  
Sluit je ogen en neem even de tijd. Bedenk wat jou moed heeft gegeven, wat toverde die glimlach op je 
gezicht? Waardoor ben je blij verrast of geraakt in deze bijzondere tijd? Kun je dit in enkele woorden of 
zinnen samenvatten?

Bijvoorbeeld:
• Allemaal alleen en toch allemaal samen.
• Niets is blijvends, behalve de verandering.
• Blijf maar lekker thuis, buiten is het niet pluis. 

Tip: Het mag rijmen maar dat hoeft niet perse, schrijf op wat in je gedachten komt. Alles is goed.

Tip: Je kunt zelf de tekst extra sierlijk schrijven, maar je kunt ook letters of woorden uit tijdschriften 
knippen en deze opplakken.

Wanneer je aquarelpapier echt helemaal droog is schrijf je je gedachte of je spreuk in het midden van 
je wolk. Zorg dat het goed leesbaar is. Je kunt met stift schrijven, met calligrafie letters of zelfs letters 
plakken uit tijdsschriften.

Scheur of knip vervolgens je  wolk zo groot mogelijk uit, eventueel kun je de wolk nog verder versieren 
met blauwe stukjes papier, stiften of potlood. 

We geven je hieronder de stappen weer:



Meer inspiratie
Wil je graag meer inspiratie opdoen, kijk dan eens op onze website www.cc-educatie.nl/ikvergeetjeniet 
en bekijk het filmpje van onze kunstenaar Astrid.  
 
Vind je het leuk om jouw creaties te delen met andere deelnemers? Word dan lid van de besloten  
Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/IkVergeetJeNietBosschenhoofd/

Extra: Maak een foto van je wolk en deel hem met kunstenaar Astrid, bewaar je wolk goed!

We komen aan het eind van de coronaperiode al je werkstukken ophalen om ze te verwerken tot een 
groot geheel! 

Dank je wel voor het meedoen. Tot volgende week, dan volgt er weer een nieuwe uitdaging.

Groeten, 
Anneke en Astrid

Voor vragen over de opdracht bel Astrid  Kriesels via 06-83 57 80 44 (dinsdag, woensdag en donderdag 
bereikbaar) of bel Anneke Wijn via 06-29 48 36 04.

Voor vragen over corona of je gezondheid neem contact op met Annette Verburgt van Anna voor zorg: 06-
22 49 64 35 of  Danielle de Jong van Groenhuysen via 06-22 49 64 35.

Voor vragen over de opdracht bel Astrid  Kriesels via 06-83 57 80 44 (dinsdag, woensdag en donderdag 
bereikbaar) of bel Anneke Wijn via 06-29 48 36 04.

We geven je enkele voorbeelden zoals het kan, maar alle wolken zijn weer anders dus leef je vooral uit. 

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Voorbeeld 3


