
NOORDERLAND

Aan de Noordelijke grachten 
heb ik heel m‘n hart voor altijd verpand 
Noorderland vult mijn gedachten 
met de mooiste steden in ons land 
Al die Noordelijke mensen 
al die lichtjes 's avonds laat op 't plein 
niemand kan zich beter wensen 
dan een Noorderlander te zijn



NOORDERLAND

KNUTSELTIJD

Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel m’n hart voor 
altijd verpand… Zodra Wim Sonnevelds klanken uit de radio 
zwieren, dwalen je gedachten af naar de hoofdstad van  
Nederland. De grachtengordel badend in ’t avondlicht of 
omzoomd met een tulpenzee. Maar hé, onze Noordelijke 

grachten verdienen minstens zo’n mooi eerbetoon. Helemaal 
door jou gemaakt. Ga je mee de stad in?

TEKST & FOTOGRAFIE MAX DE KRIJGER WORKSHOP ANITA WEERMAN

‘T GEHEIM VAN 
GRACHTENPANDJES 

ONTRAFELD
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Benodigdheden
•  Restant MDF met een dikte 

van ca 12 mm (MDF is een 
plaatmateriaal dat verkrijg-
baar is bij de hobbywinkel. 
Het bestaat uit fijngemalen 
houtvezels die zijn ge-
droogd en op elkaar ge-
perst)

•  Grondverf/verf, kwast/rol-
ler, schuurpapier

•  Papierklem, schroef, 
schroevendraaier

•  5 houten kralen (15 mm)
•  Touwtje/katoenen draad
•  Stopnaald (met groot oog) 
•  Boormachine 
•  Notitieblokje A6 

Stap 1 
Meet het hout af (13 x 24 cm). 
Teken een “trapgevel” aan de 
bovenkant.

Stap 2
Zaag uit met een (elektrische) 
figuurzaag. 

Stap 3 
Schuur de randen glad  
met schuurpapier.  
Maak het hout stofvrij. 

Stap 4  
Breng een laag grondverf aan. 

Stap 5 
Laat drogen en schuur het 
hout licht op. Verwijder het 
stof. Breng twee lagen verf 
aan (schuur tussen beide 
lagen en maak stofvrij). 

Stap 6 
Boor bovenin een gaatje voor 
het ophangen. Zet de 
papierklem vast met een 
schroef/schroevendraaier. 

Stap 7 
Knip een stukje katoenen 
draad (ca. 35 cm), haal dit 
door een naald met groot 
oog. Doe de draad dubbel en 
rijg hieraan de houten kralen.

Stap 8 
Steek de naald door het 
gaatje bovenin het huisje en 
haal de draad wéér omhoog 
door de kralen. Knoop daarna 
de beide uiteinden van de 
dubbele draad vast, zodat er 
een lus overblijft voor het 
ophangen. Plaats het 
notitieblokje tussen de klem. 

Met dank aan: Devo – Sneek: 
www.devo-sneek.nl  
(houten kralen)

WORKSHOP 1

Trapgevel als 
geheugensteuntje

Kom je bepakt en bezakt thuis van de 
supermarkt, ben je net dat ene onmisbare 

ingrediënt vergeten. Potverdrie! Hang dit huisje 
pontificaal in de keuken en boodschappen doen 

wordt eeuwig een makkie. 
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tips 
Laat de verf goed drogen. Afhankelijk 
van het soort verf (raadpleeg de  
gebruiksaanwijzing): fixeer de verf  
door de andere “verkeerde kant” van 
de stof te strijken. Zet het strijkijzer  
op de stand “katoen” en strijk de stof 
3-5 minuten. Na 24 uur is de verf  
wasmachinebestendig tot 40°C.
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Benodigdheden
• Tasje
• Aardappels
• Keukenrol/doek
•  Patroon van diverse  

huisjes en een schaar
• Koeksteker 
•  Scherp fruitmesje en  

snijplank
•  Textielverf, schaaltje  

en kwast
• Tape en potlood
• Karton

stap 1
Snijd een grote aardappel recht 
doormidden en dep deze droog 
met keukenrol of een doek. 

stap 2
Teken diverse huisjes (formaat 
niet groter dan de diameter van 
de aardappel). Knip deze uit en 
leg ze op de vlakke kant van de 
halve aardappels. 

stap 3
Snijd de aardappel rondom in 
met het mesje. Snijd de plakjes 
eromheen af. 

stap 4
Dep alles goed droog met 
keukenrol of een doek.

stap 5
(Het is ook mogelijk de vorm in 
te snijden met een koeksteker). 

stap 6 
Plaats het karton in het tasje, 
dit voorkomt doordrukken van 
de verf. Breng de verf aan op 
het huisje op de aardappel.

stap 7
Maak eerst een proefafdruk op 
papier. Breng opnieuw verf aan 
en bestempel vervolgens het 
tasje (houd de stof vast bij het 
weghalen van de stempel). 
Herhaal dit met de andere 
stempels.

stap 8
Meet twee horizontale lijnen uit 
(ca 0,5 cm van elkaar) en zet 
een klein streepje met een 
potlood. Plak twee lange repen 
(af)plakband ter hoogte van de 
potloodstreepjes. Breng verf 
aan tussen het plakband om 
een streep te maken. 

Met dank aan Balluca.nl – Ulft: 
www.balluca.nl (katoenen tasjes) 
en Devo – Sneek:   
www.devo-sneek.nl (textielverf)

WORKSHOP 2 

In je sas met je 
boodschappentas
Zo, stap één is klaar. Nu hup, op de fiets met ’t lijstje 
in je jaszak voor een bezoek aan de markt. Natúúrlijk 
denken wij daarbij aan onze wereld en proberen we 

zwerfvuil op straat en in zee zoveel mogelijk te 
voorkomen. Weg met ’t plastic! Doe je mee? Neem 

deze old school boodschappentasjes mee. 
Milieuvriendelijk én helemaal leuk!
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Benodigdheden
•  Hout (hxb = ca. 38 x 28 cm)
•  Patroon en tape
•  Hamer
•  Kleine kopspijkertjes  

van ca. 2,5 cm lang
•  Draad (katoen)
•  Kapstokhaken
•  Ophanghaken

stap 1
Teken de contouren van een 
huisje van ca. 20 cm breed 
en ca. 24 cm hoog. Teken op 
elke hoek een stip, en 
vervolgens daartussenin om 
elke ca. 2 cm ook. Plak het 
patroon met tape op het 
hout. 

stap 2.1 + 2.2
Sla spijkers op elke stip. Tik 
de spijkers voor de helft in 
het hout, zodat ze voldoende 
vast zitten. Zorg ervoor dat 
alle spijkers recht zitten.

stap 3
Als alle spijkers erin zitten, 
verwijder dan het papier.

stap 4
Knoop het garen vast aan 
een spijker op een hoek, 
wikkel deze draad eerst 
helemaal rondom (draai 
daarbij telkens om de 
spijker). Druk de draad dan 
goed naar beneden en wikkel 
de draad vervolgens 
willekeurig heen en weer. Kijk 
wat je zelf het mooiste vindt. 

Stap 5
Knoop het einde van de 
draad vast aan een spijker en 
knip de draad af. 

stap 6.1 + 6.2
Draai de kapstokhaken erin, 
eventueel een gat voorboren. 
Bevestig eventueel twee 
platte ophanghaken met 
korte schroefjes aan de 
achterkant.

Met dank aan Ajoure – Joure: 
www.ajoure.nl (katoen)

WORKSHOP 3

Spijkers
met koppen slaan
Zo, klaar is kees. De boodschappentassen zijn 

geleegd, de kelder is weer gevuld, tijd om neer 
te ploffen met een warme kop thee. Oh, vergeet 

je niet die rondslingerende tasjes en sleutels 
goed op te bergen? Gelukkig heeft dit object van 

onze creatieveling Anita voor ieder gat een 
spijker: deze stoere “kapstok” wíl je gewoon in 

de hal hangen.
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In samenwerking met  
Anita Weerman van Atelier  
Het Weerhuisje in Tjerkgaast.

 Facebook.com/HetWeerhuisje
 hetweerhuisje.nl


