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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 6 ‘‘Ik vergeet je niet’’ 
Thema: Ik vergeet je niet
De afgelopen 6 weken hebben jullie (de deelnemers uit Bosschenhoofd) met elkaar hard gewerkt aan 
allerlei bijzondere creatieve opdrachten. Door met elkaar op afstand te werken aan het project “Ik 
vergeet je niet” zijn we met elkaar verbonden, ook al kennen we elkaar (nu) nog niet. Met deze laatste 
opdracht gaan we nog een keer knallen. Tijdens al onze bezoekjes aan jullie is het ons opgevallen dat 
jullie graag met textiel bezig zijn. We gaan daarom in deze laatste opdracht aan de slag om met elkaar 
een mooi wandkleed te maken van de Ik vergeet je niet tassen.  De tassen worden uiteindelijk aan el-
kaar verbonden tot één geheel. Bij de eindpresentatie op 12 en 13 september zal dit “ik vergeet je niet 
kleed ”gepresenteerd worden. 

Alle “Ik vergeet je niet” deelnemers ontvangen daarom nogmaals een linnen tasje. Dit tasje is de basis 
van het werkstuk.  De “Ik vergeet je niet” tasjes gaan we op allerlei manieren versieren en bewerken. 
We gaan dit als volgt doen:

Wat kun je gebruiken voor deze opdracht?

• Basis tasje, schaar, naald en draad, balpen, eventueel permanent stift, krant of stuk karton, 
knoopjes, restjes stof, lintjes en kantjes.

Bekijk je tasje goed. Je kunt ervoor kiezen om één kant te bewerken maar je kunt ook zowel de voor- 
als de achterkant gaan bewerken. De keuze is aan jou. 

Materialen en benodigdheden Voorbeeld



Uitleg in stappen 

1. Schrijf in duidelijk leesbare letters je naam met een pen of een watervaste stift op het hengsel van 
de tas. Ga naar eigen inzicht aan de slag met het versieren/veranderen van je tasje. We geven je hier 
een voorbeeldbeschrijving maar heb je andere ideeën ga dan vooral lekker los en maak er een geheel 
nieuwe tas van.

2. Versier met naald en draad de tas.
3. Bewerk de tas met verf. Let op! Stop voordat je gaan verven eerst een dikke krant in je tas zodat de 

verf niet doordrukt.
4. Met verf en stempels (eventueel aardappelstempels) kun je de hele tas bestempelen.
5. Bewerk je tas met restjes stof onder de naaimachine of met de hand.
6. Je kunt ook slingers of lintjes vastmaken onder aan je tas.
7. Zorg dat alles het goed vastzit.

Meer inspiratie
Wil je graag meer inspiratie opdoen, kijk dan eens op onze website www.cc-educatie.nl/ikvergeetjeniet 
 
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/

Is je opdracht af? Super goed gedaan, we kijken uit naar je resultaat. Binnenkort ontvang je meer infor-
matie over het moment dat we alle werkstukken op komen halen en over de eindpresentatie.  
Hier ontvang je eind augustus ook een uitnodiging voor. 

Groeten, 

Anneke en Astrid

Voor vragen over de opdracht 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.

http://www.cc-educatie.nl/ikvergeetjeniet
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