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ZOMERKLUSSEN           
         OP Z’N 
ELFENDERTIGST

Klussen? Het is veel te warm om je zo druk te maken, dus pak 
het simpel aan. Houd je hoofd koel, begin bijtijds en help 
bijvoorbeeld de vogeltjes de zomer door met hun eigen 
drinkbad, want dit weer maakt flink dorstig. Tip: zoek een 

schaduwrijk hoekje in de tuin voor zweetvrije knutselpret en geniet 
na het workshoppen van je schone kunsten. Vanuit de luie  
stoel, ja daar, onder die boom. Zet jij vast wat lekkers koud?

TEKST & FOTOGRAFIE MAX DE KRIJGER WORKSHOP ANITA WEERMAN
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Nodig
•   Terracottapotten  

ø 13 en 18 cm
•   Terracottaschotel  

ø 21 cm
•   Verf, roller en bakje of kwast
•   Betonnen vogel
•   Lijmpistool en/of sterke 

watervaste lijm 

stap 1
Maak potten, schotel en vogel 
vet- en stofvrij.

stap 2
Verf alles in twee lagen heel 
lichtgrijs (“clay”) met kwast en/
of roller.

stap 3
Meet het midden van de 
onderkant van de schotel en 
markeer met een kruisje. 

stap 4 en 5
Zet pot ø 13 cm met de bodem 
op de onderkant van de schotel 
zodanig dat het kruisje precies 

in het midden van het gat zit. 
Teken de omtrek van de pot af. 

stap 5
Lijm de schotel op de pot met 
het lijmpistool.

stap 6
Lijm deze pot daarna op de 
grote pot. Zorg dat alles recht 
staat; gebruik hiervoor 
eventueel een waterpas.

stap 7
Zet de vogel stabiel op de rand 
van de schotel en teken dit af 
op de onderkant van de vogel. 
Breng daar lijm aan en plaats 
de vogel op de rand van de 
schotel. Houd de vogel vast tot 
de lijm gedroogd is. 

Vogeldrink-
schaal/-bad

Zittend op je terras of balkon ben je vast al snel 
vereerd met een bezoek van een huismus, 

koolmees of andere gevleugelde vriend. Maar 
ook deze kleine zomergasten hebben vocht 

nodig. Help je hun dorst te lessen…?
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Met dank aan: 
Groen Goed Menken – 
Hommerts,  
groengoedmenken.nl  
(potten, schotel, vogel)
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Nodig
•  Terracotta pot ø 15 cm
•  Drie vogeltjes met 

ophangoogje
•  Buis ca. 2 m
•  IJzerzaag of pijpensnijder
•  IJzerboor 3 mm
•  Wit draad, schaar, stopnaald
•  Verf, kwast, roller en bakje
•  IJzerdraad ca. 60 cm (dik 1 

mm) en tangetje
•  Stukje touw en een stokje 

(ca. 5 cm)

stap 1
Maak de pot stof- en vetvrij.

stap 2
Maak van ijzerdraad een ring 
die precies om de pot past (zie 
foto van het eindresultaat), 
draai de uiteinden een paar 
keer om elkaar. Leg het 
ijzerdraad nu even aan de kant. 

stap 3
Verf de buitenkant van de pot in 
2 keer lichtgrijs (“clay”). Verf 
ook (een deel van) de 
binnenkant. De vogeltjes kun je 
eventueel ook verven. 

stap 4
Zaag of snijd de buis in ca. 12 
stukken van ca. 15 cm.

stap 5
Boor aan één kant van de buis 
twee gaatjes. Haal ca. 30 cm 
wit draad door beide gaatjes 
(gebruik hiervoor een 
stopnaald) en knoop vast. 

stap 6
Knoop alle buisjes verdeeld 
over de ijzerdraad. 

stap 7
Knoop ook ca. 30 cm draad 
aan de vogeltjes en knoop deze 
ook aan de ijzerdraad tussen 
de buisjes. Knip overtollig 
draad af. 

stap 8
Plaats de ijzerdraad om de pot 
 
stap 9 
Neem een stukje touw en 
knoop het stokje eraan vast. 

stap 10 
Haal de draad door het gat van 
de pot en hang de windgong 
hiermee op. Verdeel/schuif de 
draden met buisjes en vogeltjes 
rondom de pot.

Windgong
Nog even genieten van de ondergaande zon. 
Vogelzang verstomt, maar een zomerbries zorgt 
nog voor wat muzikale omlijsting van je avond. 
De windgong klinkt vrolijk én een tikje mystiek. 

Zelfgemaakt ’t mooist natuurlijk!
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Met dank aan:
Groen Goed Menken - Hommerts,
groengoedmenken.nl (pot)
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Wil je inspiratie opdoen 
voor een workshop of  
gewoon even neuzen 

voor een leuk cadeau? 
Het Weerhuisje in  

Tjerkgaast heeft een  
gezellig winkeltje, dat op 

afspraak is geopend. 
Kom eens langs!  
hetweerhuisje.nl 
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In samenwerking met  
Anita Weerman van Atelier  
Het Weerhuisje in Tjerkgaast.

 facebook.com/HetWeerhuisje
 hetweerhuisje.nl
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TIP: gebruik het 
sjabloon ook op 
een terracottapot; 
deze pot kun je 
dan gebruiken 
voor bestek en 
servetten.
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Nodig 
•  Hapjes-/snijplank
•  Klein kommetje
•  7-gatenzaag
•   Schuurmachine of 

schuurpapier
•  Sjabloon “veer”
•  Spuitlijm 
•  Verf, roller en bakje

stap 1
Schuur de plank en maak deze 
stofvrij. Verwijder eventueel het 
ophangtouwtje.

stap 2
Meet het midden van de plank 
en zet er een kruisje.

stap 3
Meet de diameter van het 
kommetje. Het gat in de plank  
wordt iets kleiner, zodat het 
kommetje er niet doorheen valt.

stap 4 
Boor een gat in het midden van 
de plank met de 7-gatenzaag. 
Schuur eventueel bij.

stap 5
Verf de zijkanten van de plank 
twee keer met heel lichtgrijs 
(“clay”).

stap 6
Spuit lijm op de onderkant van 
het sjabloon. Laat dit even 
drogen. Lijm het sjabloon op de 
plank. 

stap 7
Sjabloneer met een roller met 
héél weinig verf een veer op de 
plank. (Probeer het eventueel 
eerst op papier). Verwijder 
daarna meteen het sjabloon. 
Maak eventueel tussendoor het 
sjabloon schoon met water (als 
er verf op de achterkant 
gekomen is). Plaats het 
sjabloon opnieuw (het plakt 
nog steeds) en sjabloneer zo 
nog één of twee veren. Laat de 
verf drogen.

stap 8
Plaats het kommetje in het gat. 

stap 9
Knoop het touwtje aan de 
plank. (de plank kan eventueel 
nog worden afgewerkt met 
blanke lak).

Als de vogels zich aan vers water laven, 
 kun je zelf niet achterblijven. Bij zo’n heerlijk 

verfrissend drankje hoort natuurlijk ook  
een lekker hapje. Snacks uit eigen keuken  

serveer je op deze homemade hapjesplank.
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Hapjesplank


