
Opdracht 5 – Verzameling (2) 
 
Vrijdag 1 Mei. Voor degene die vorige week zijn gestart met deze werkvorm?  Jullie zijn op de 
helft en gaan komende week verder met deze uitdagende werkvorm waarbij creatief omgaan 
met de beperkingen die er zijn voorop staat.  Ik ben benieuwd naar jullie resultaten. 
Heb je vorige week de opdracht gemist en wil je alsnog graag aansluiten. Je bent welkom om 
alsnog mee te doen. 

De focus  ligt op :  
  Creatief omgaan met  Experimenteren & Variëren & 

Aandacht verleggen 
   
Bij deze opdracht maak je een (door)start aan een reeks van nu nog min. 7 kleine werkstukjes 
Deze maak je niet op een dag af maar hier ga je de komende 7 dagen  mee aan de slag. De 
opdracht is zo opgezet dat je jezelf  iedere dag even een creatief/mindful moment kunt 
gunnen.  
Je mag hier natuurlijk je eigen planning in maken, maar verspreid het over de komende week 
en maak niet meer dan twee werkstukjes achter elkaar! 
 
Wat heb je nodig 
Tekenpapier  
Liniaal 
Potlood/schaar 
Verschillende teken en schilder materialen (wasco/verf/stiften/potlood/aquarel) 
 
Instructie: 
Knip minimaal 14 vierkante kaartjes van 10x10 cm. 
(tekenpapier/aquarel papier)  
 
Kies één onderwerp waarover je wilt tekenen en of schilderen zoals: 
Harten, Dieren, Bloemen, Sterren, Gezichten, Symbolen, Vormen, Huizen,  enz. 
 
Teken en/of schilder nu iets over jouw onderwerp op elk kaartje zodat je uiteindelijk minimaal 
14 verschillende kaartjes hebt.   
Let op : Het onderwerp zelf moet het zelfde blijven. 
De variatie kan hem zitten in kleur, vorm, techniek of materiaal.  
 
Schilder een ondergrond op papier of doek /plank en bevestig de kaarten erop. 
 
Het zou erg leuk zijn als jullie de resultaten met ons willen delen. Dit kan door een foto te 
versturen via whatsapp naar ons mobiele nummer 06-5715 3275 of te posten op 
facebookpagina van Toon Hermans Huis Weert. 
 
Succes, Stay safe and be creative! 
Groetjes, 
Conny Bijlmakers  


