
Verslag  Creatieve voorwerkdagen 2017 in Zwolle 

Vorig jaar hadden we in ons verslag al aangegeven dat we aan een 

andere opzet dachten omdat de animo voor de voorwerkdagen elk 

jaar minder werd. 

Na beraad werd inderdaad gekozen voor 1 voorwerkdag en wel in 

Zwolle. 

Voor ons vreemd, ook omdat de uitnodigingen via het servicepunt de 

deur uit gingen, daar we het elk jaar in eigen beheer hadden gedaan. 

De opgave liep niet zoals wij het graag zouden zien, mondjes maat 

werd er een opgave doorgegeven, meer afzeggingen. 

Hoe dichter we bij de datum van de voorwerkdag kwamen, liepen 

gelukkig toch nog wat opgaven binnen. 

Uiteindelijk zijn we de dag aangegaan met 17 enthousiaste dames, 

van 9 verschillende afdelingen. 

Voor ons was de locatie ook even wennen, maar het liep al gauw 

weer als andere jaren.  

Na elke uitleg gingen de dames aan het werk en ondertussen werd 

er gezellig bijgekletst. 

We begonnen met een krans/spiegel van rozen, gemaakt uit 

eierdozen. Daarna konden de dames aan de gang met lood en 

glasverf. Het resultaat van de ontstane bloemen op glazen potten 

was mooi om te zien. 

Als laatste voor de middag werd er een bloemenkaart gemaakt van 

puntenslijpsel. 

Na de zelf meegebrachte lunch en een heerlijke kop soep te hebben 

genuttigd, konden de dames als ze het wilden even de benen 

strekken om daarna aan de slag te gaan met het laatste werkstuk, 

een herfstbloemstuk. 

Sommige van de dames vonden toch dat het veel was. Ze moesten 

echt doorwerken, terwijl de werkstukken al door ons van 6 naar 4 

waren teruggebracht. 

Zoals jullie al konden lezen uit het verslag was het thema 

“Bloemen”. 

Wij kijken terug op een fijne, gezellige dag. Moe maar voldaan. De 

dames kregen nog een geschenk van ons mee wat betrekking had 

op één van de gedichten. (We beginnen en eindigen altijd met een 

gedicht, welke ze mee naar huis krijgen).Twee zelfgemaakte 

windlichten, die in mekaar pasten en waarvan je er één weg kon 

geven “iederéén kan wel wat extra licht in zijn leven gebruiken”  

Groet, Janneke Snoeijer en Bea van ’t Oever, van Creatief Overijssel 


