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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 2 ‘‘Ik vergeet je niet’’ 
Thema: Vrienschap

Velen van ons zijn de laatste weken, om de tijd door te komen, aan het poetsen en aan het klussen gesla-
gen. Onze kasten worden extra gesopt, stoepjes worden geveegd en de muren krijgen een nieuw kleurtje 
verf. Terwijl we hier mee bezig zijn denken we vaak aan de mensen die ons dierbaar zijn. De mensen die 
we in deze tijd alleen op een afstandje kunnen zien. We zwaaien naar elkaar door het raam, maar elkaar 
een dikke knuffel geven zit er voorlopig nog niet in. Inmiddels maken sommigen van ons wel voorzichtige 
afspraken, maar alles gaat anders dan voorheen. Meer op afstand en voorzichtiger.

Wanneer je klaar bent met poetsen en klussen blijven de borstels, sponsjes en kwasten achter in de kast.  
In deze opdracht maken we van deze oude kwasten en borstels grappige figuren. Ze staan symbool voor 
de vrienden en familie die we nu minder zien. 

Ga je mee aan de slag? Gegarandeerd dat je vanaf nu anders naar je schoonmaakborstels en -sponsjes 
gaat kijken. 

Wat heb je nodig?

Zelfdrogende klei, verf (bijgeleverd) oude afwasborstel, droog sponsje, stiften, kwast, lege pot of blik, 
beetje zand, eventueel restjes wol en stof.

We geven je hieronder een uitgeschreven voorbeeld zoals het kan. Maar hoe meer verschillende  
soorten vrienden en familie hoe liever, dus laat je creativiteit stromen en doe gezellig mee. 

We werken allemaal alleen maar toch samen aan een groot kunstwerk.



Stap 1 

• Haal de zelfdrogende klei uit het zakje en leg deze op de kwast of borstel. Boetseer een gezichtje van 
de klei en druk dit stevig vast op de kwast. 

• Laat de klei goed drogen (twee dagen).
• De haren van de borstel of kwast kun je met verf een kleurtje geven.
• Wanneer de klei gedroogd is kun je ook deze met verf beschilderen. 
• Met restjes wol en stof kun je een lijfje maken rondom de steel van de kwast of borstel.
• Wil je liever niet met klei werken dan kun je je kwast ook met verf en stiften voorzien van een gezicht. 
• Wanneer je nog touw of wol ergens hebt liggen kun je haren maken.

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/

Maak als het kan een foto van je borstelvriend en deel hem met kunstenaar Astrid, zet je werkstuk voor 
je raam en bewaar hem 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.
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