Creatieve hout-workshop
Vrijdagavond 25 oktober 2019… Al geruime tijd keken we uit naar de houtworkshop die op het
programma stond voor vanavond. In samenwerking met houtzagerij D’Hont, die haar deuren
openstelde voor deze activiteit, slaagden we erin om voor de eerste maal een workshop met houtafval
te organiseren. Een betere plaats om deze workshop te organiseren was er niet… in de loods van de
houtzagerij, omgeven door indrukwekkende stapels eik, beuk en kastanje waant iedereen zich met een
beetje gezonde fantasie midden in het bos. Weg van de drukte en het gehaast van de dagelijkse
werkdag, was dit de ideale plaats om eenieders creativiteit te laten groeien.
Het was spannend afwachten hoeveel creatieve geesten zich zouden inschrijven voor de workshop,
want in de huidige tijd van gsm, tablet en computer is het niet altijd evident om mensen gemotiveerd
te krijgen om net een tikkeltje verder te kijken dan hun neus lang is. Gelukkig bleek al snel dat de
natuur nog veel mensen nauw aan het hart ligt, en we waren fier op de 30 inschrijvingen!
Naast houtafval in de vorm van schors, schijven en planken, werd er door ons team een overvloed aan
andere natuurproducten verzameld: kastanjes met of zonder bolsters, herfstbladeren met mooie
kleuren, bloemen, mispels, takken, kleine pompoentjes, hulst, en nog zoveel meer. Een weldaad aan
producten waar zonder twijfel schitterende creaties mee konden gemaakt worden.

Om 19.00 tekende iedereen present en na een kort woordje van Philippe D’Hont en onze voorzitter
André Prové kon iedereen aan de slag. Sommigen hadden onmiddellijk inspiratie en sprokkelden
enthousiast de nodige accessoires bij elkaar, bij anderen moest de muze nog wakker worden maar ook
hier kwam de creativiteit beetje bij beetje naar boven.
Als er iets moest gezaagd of geboord worden, konden de mensen daarvoor terecht bij Philippe D’Hont,
Johan Cromphout en Luc Nijs. Er werden talloze gaten voor theelichtjes geboord, figuren en vormen
uitgezaagd, planken ingekort en takken gekortwiekt. Waar sommigen aan de slag gingen met bloemen

en bladeren, vonden anderen hun gading in het maken van een houten decoratiestuk. Kortom, er was
voor ieder wat wils en iedereen was druk in de weer. Het was overduidelijk dat iedereen een mooi
werkje wilde maken waarmee op het thuisfront kon worden uitgepakt.
Voor degenen die eens iets nieuws wilden proberen, kon er beroep worden gedaan op Eric Bombaert
en Willy De Windt, twee houtsnijkunstenaars die ter gelegenheid van onze workshop een
demonstratie gaven en de mensen ook de kans gaven om zelf een eerste ervaring met houtsculptuur
op te doen. Ook dit bleek een groot succes te zijn, en zowel oud als jong nam met veel
nieuwsgierigheid de houtbeitel in de hand.

Om een beetje energie bij te tanken tijdens deze creatieve avond, waren er huisgemaakte taarten in
Halloweenstijl te verkrijgen, vergezeld van een kopje koffie of thee. Velen lieten zich verleiden en
tussen de knutseldrukte door werden vele stukjes taart verorberd.

Rond het voorziene einduur was iedereen nog druk in de weer, mensen gingen volledig op in het
maken van mooie creaties en leken de tijd uit het oog te hebben verloren. Helemaal niet erg, een
beter bewijs voor een geslaagde avond bestaat er immers niet. Wanneer de pers langskwam voor een

artikel met foto voor de lokale krant, poseerde iedereen met een grote glimlach en heel fier met zijn
of haar kunstwerk.
Een rondje door de loods maakte al snel duidelijk dat er enorm veel mooie decoraties werden gemaakt
en dat het ter beschikking gestelde materiaal heel goed was gebruikt, in alle mogelijke vormen. De
vele goede commentaren en vragen wanneer de volgende workshop zou worden georganiseerd,
toonden nogmaals aan dat we met een gerust hart kunnen zeggen dat dit een zeer geslaagde avond
was, en zeker voor herhaling vatbaar! Wat is er mooier dan mensen zo fier als een gieter naar huis te
zien vertrekken met een kunstwerkje dat ze zelf hebben gemaakt…

Nogmaals dank aan alle deelnemers voor hun enthousiasme en creativiteit, hun vrolijkheid en hun
liefde voor onze kostbare natuur! Eveneens dank aan houtzagerij D’Hont voor het warme onthaal en
aan Johan Cromphout en Luc Nijs voor hun deskundige begeleiding. En last but not least, hartelijk dank
aan onze twee houtsnijkunstenaars, Eric Bombaert en Willy De Windt, voor de leerrijke demonstratie.

