
REVIEWS WORKSHOPDAG 

Deze dag was echt een kadootje. Dankjewel Wilma (en… niet te vergeten Andre) voor de mooie woorden en 
tips. 
Liefs, Ellis 

In 1 woord GENIETEN!! Van de dag, het heerlijke eten, schilderen, levenslessen en goed gezelschap in een 
prachtige omgeving. 
THANX, Elly 

Lieve Wilma, 
Wat een bijzondere dag met kunst, hemelse gerechten, ontspannen sfeer en alleen maar liefde. 
Dank je ! Martine 

Fijne dag! Heerlijke lunch, enthousiaste uitleg. Heerlijk. Fantastisch. 
Arende 

Wilma, wat doe je het mooi en fijn! Warm en open. Dankjewel! 
Liefs Laura 

Wilma lief,  
Dankjewel voor ‘weer’ vandaag, zo lief 
Fijn er zijn, welkom dat je ik mag zijn 
Dankje lief, Sandra 

Deze dag ontvang je meer dan gedacht. Een ontspannen, vrolijke setting. Sprankelende gastvrouw en 
inspirerend voor iedereen die er die dag is. Compleet verzorgd en verwend met overheerlijke amuses, lunch 
en grand dessert door Andre. Altijd gezegd dat ik a-creatief ben. En nu, aan het eind van de dag heb ik 
mezelf verrast. Heel blij ga ik huiswaarts met mijn mooie schilderij. Een heus kunstwerkje! Andre en Wilma 
BEDANKT Hartelijke groet,  
Linda 

Gaaf echt een moment voor jezelf! (voelt als een dagje Efteling) En heerlijk eten, je zintuigen worden op 
meerdere manieren gestimuleerd. 
Angelique  

Wat een heerlijke inspirerende dag, met zalige hapjes en drankjes! Ik ben hier zooo vrolijk van geworden! BE 

Gezellig en echt heel leerzaam! 
Tiny 

Dagje Wilma: 
Een groot feest! Veel lekkere hapjes en zo bijzonder wat een kunstwerk je in 1 dag kunt maken 
Janita 

Ik voel me gevrolijkt! 
I.V. 

Heerlijk! Even een dag iets heel anders :-) 
Een schilderij. Een levenswerk! Prachtig. 
Tabitha 

Verrassend, ontspannen en inspirerend! 
En… heerlijke hapjes! 
SE 

Erg leerzaam, vreugdevolle dag. 



Ik vond het een hele inspirerende dag. Heerlijk gegeten en geschilderd in een mooie omgeving! 
Liefs, Gerda 

Vandaag genoten van een prachtige workshopdag bij Wilma Veen, inspirerende vrouw. Ook met dank aan de 
fantastische catering van Andre en team. Super geslaagde dag, voor herhaling vatbaar. Tige tige tank. 
Tea Veenstra 

Wat een fantastische inspirerende, creatieve en liefdevolle dag voor mezelf, met mooie mensen en goddelijk 
lekker eten. Hartelijk dank voor deze dag fam-Veen  
Ursula 

Zo’n creatieve en inspirerende dag gehad. Ik sta zelf gewoon versteld van het resultaat! En dan die culinaire 
hoogstandjes tussendoor, mmm, daar legde ik toch wel graag mijn kwast voor neer :) 
Enorm bedankt, het was in 1 woord GEWELDIG 
Janneke 

Lieve Wilma,  
Hartelijk dank voor je enthousiasme en je warme uitstraling. Dank je wel voor je inspiratie. Je bent een 
voorbeeld van positiviteit die op mij (en anderen) overstraalt. Dank je wel hiervoor. Dat je nog vele liefdevolle 
en inspirerende momenten mag hebben, waarin je je creativiteit mag delen. 
Succes, Joke 

Dagje liefde gehad. Schilderen is jezelf zien van binnen. 
Dank! X Willeke 

Lieve Wilma, 
Dank voor deze inspirerende dag met door alles heen een glimlach van God en Zijn liefde die je uitstraalt 
voor elk mens. Wens je Zijn bescherming toe voor je operatie en dat je nog maar heel veel mensen mag 
inspireren! 
Alexandra 

Wat een liefde, blijdschap en zijn zoals je bent. Bedankt voor deze kleurrijke dag. Blijf delen van je kleurrijke 
talent. 
Margretha 

WORKSHOP als TEAMBUILDING maken van een gezamenlijk schilderij:  

Bijzonder hoe wij in zo’ n korte tijd zo iets moois hebben neergezet door jouw “coaching” . 
Super leuk en super lekker gegeten! 
Mark 

Dank Wilma voor deze zeer bijzondere creatieve sessie. Begonnen met een groot wit doek en een machtig 
resultaat. zonder jouw tips + tricks was dat niet gelukt. 
Johan 

Lieve Wilma & Andre 
Wat een heerlijke ontspannen verwennerij! Fraai dat wij onder jouw bezielende begeleiding een gezamelijk 
product hebben gemaakt waar we echt trots op kunnen zijn. De culinaire hoogtepuntjes maakten het 
helemaal af. Dank 
Carla 

Een ontzettend creatieve middag. Wisten niet dat we het in ons hadden. 
Leo 

Bijzonder leuke middag gehad! Leuk combinatie van teambuilding en ontwikkeling van de creatieve 
hersenhelft! 
Michel 



WORKSHOPavond met een team 

Geweldig leuke avond gehad. Mooie manier om samen tot iets moois te komen en heeeerlijk gegeten! 
Judith


