
IK VERGEET 
  JE NIET

najaarseditie
Opdracht 1: 

Samen breien we het voor elkaar!
Het is herfst en de bladeren beginnen te vallen. Buiten wordt het steeds vroeger donker. We 

willen graag samen met jullie wat kleur binnen brengen in deze donkere dagen. Dat gaan 

we doen door te werken met verschillende textiele materialen. Onze textielkunstenaar Gea 

Korpel-Beskers heeft  veel ervaring met het maken van bloementapijten. 

Bloemen zijn in de textielkunst een grote bron van inspiratie. Je ziet ze al eeuwenlang terug 

op wandtapijten, geschilderd op stof, geborduurd, gepunnikt, geweven van vilt en restjes 

stof. Bloemen kunnen op talloze manieren worden gemaakt en verwerkt. Laten we dat nu 

eens samen gaan doen.

WAT HEB JE NODIG?
• Materialen uit de tas, inclusief je zelf gekozen materialen

• Eventueel brei- of haakpennen

• Naald en garens

• Schaar



STAPPENPLAN 

1
In ons ‘atelier’ heb je zelf je materialen mogen 
uitkiezen. Kunstenaar Gea heeft tips gegeven over 
hoe je thuis met de materialen aan de slag kunt gaan. 
Samen maken we een kleurig, vrolijk bloemenveld 
van textiel. Elke bloem mag gezien worden. Het gaat 
om de intentie van het maken en inclusiviteit; alle 
generaties, alle mensen. Het gaat dus niet alleen om 
de uiterlijke schoonheid van de bloemen. Mocht je 
thuis nog materialen hebben liggen, dan mag je die 
natuurlijk ook gebruiken of aan ons doneren.

2
Je mag zelf weten welke techniek je gaat gebruiken: 
haken, breien, naaien, knopen, wikkelen of plakken, 
zolang de bloemen en/of bladeren maar van textiel 
zijn. 

3
Je mag ook zelf kiezen hoe de bloemen eruit gaan 
zien. Elke bloem, elke vorm is goed. Bedenk eens 
welke kleuren je blij maken en welke materialen fijn 
voelen om mee te werken. 

Misschien doe je wat inspiratie op uit de foto’s die je 
op dit opdrachtenblad ziet van kunstenares Barbara 
de Pirro. Of Google eens op “bloemen van textiel 
maken”.

4
Aan de hand van je opgedane inspiratie en je zelf 
gekozen materialen en techniek(en), ga je aan de 
slag om jouw eigen bloemen of bladeren te maken.

DEEL JE VERHAAL

Uiteindelijk gaat niet alleen om het bloemenveld, 
maar ook om de verhalen die er verborgen zitten aan 
de bloemen. Heb je een lievelingsbloem of een bloem 
die voor jou verbonden is aan een speciaal moment? 
We vinden het mooi en inspirerend als je dat verhaal 
of die ervaring met ons wilt delen. Hier mag je het 
mijmerschriftje voor gebruiken dat in de tas zit. 

Over twee weken (op dinsdag 16 of donderdag 18 
november tussen 11.00 en 15.00 uur) zien we graag 
het resultaat. Gea verwerkt alle gemaakte bloemen 
in een groot geheel.

Veel succes en plezier!

Heb je vragen of wil je wat extra hulp? Kom 
gerust even langs in de Moeder Godskerk 
voor tips en ideeën. Op dinsdag en donderdag 
tussen 11.00 en 15.00 uur zijn (enkele van) 
onze kunstenaars aanwezig. Je mag ze ook 
bellen, hieronder zie je de bereikbaarheid:

Guusje Beeftink 
06-10 58 51 77 - www.madebyguuz.com
wo 09.00 – 12.00 uur | do 09.00 – 12.00 uur

Iwaz    
06-48 40 17 61- www.iwaz.nl  
ma 16.00 – 17.00 uur | di 16.00 – 17.00 uur | wo 
16.00 – 17.00 uur | do 10.00 – 16.00 uur

Gea Korpel-Beskers
06-42 35 26 58 - www.geakorpelbeskers.nl
vr 15.00 – 17.00 uur


