Workshop Houtbewerking
tijdens de houtweek van 24 t/m 28 oktober
Een week gevuld met ontdekken, verzamelen van materialen en het maken van houten voorwerpen. We gaan lepels, spatels en keukenschepjes (scoops) maken en andere voorwerpen naar keuze
en ieders wil. Wat denk je bijvoorbeeld van een krukje, kralen, een kapstokhaak, insectenwoning of
eigen kwasten? Tijdens de werkweek is er een kleine expositie van Maurice (instagram:
@wildplukker) ter voorbeeld en inspiratie.
We beginnen met eenvoudige dingen en voeren langzaam het ambachtsnivo op naar ieders kunnen en willen.
Maurice is eveneens amateurmycoloog (paddenstoelenkenner) en de workshops worden afgewisseld met paddenstoelenwandelingen. Tijdens de wandelingen verzamelen we ook materialen voor
de houtbewerkingsworkshops en leren we diverse algemene bomen en hun eigenschappen kennen.

Weekprogramma
Data
Ma 24
Di 25
Wo 26
Do 27
Vr 28
Za 29
Zo 30

Ochtendprogramma 10:00 - 12.30
Materialen verzamelen houtbewerken

Ochtendwandeling paddenstoelen

Middagprogramma 14:00 – 17:00
Introductie Vlierschepjes snijden
Introductie hakken en snijden van lepels en
spatels
Middagwandeling paddenstoelen
Vlechten met wilg en/of hazelaar
Open werkplaats: o.a. Houten kralen / Vlierschepjes / Lepels & Spatels

Open werkplaats: dingen afmaken

Meenemen als je het hebt: Werkhandschoenen, houtsnijmes als je hebt of anders aardappelschilof stanleymes(je), ijzerzaagje of figuurzaagje, takkenzaagje, snoeischaar.
Maandagavond is er een kleine filmavond waarin we een aantal documentaires over houtbewerking bekijken.
Kosten: 25 euro per dagdeel inclusief materialen.
Passe partout voor de hele week: € 150,–, bedrag uiterlijk 9 oktober overmaken op:
NL02 RABO 0318 0427 46
t.n.v. M.N. van der Molen te Amsterdam
o.v.v. Passe partout Houtweek

Workshop Vlierschepjes maken
In deze workshop gaan we van vliertakken schepjes of lepels maken die je thuis kunt gebruiken
voor bijvoorbeeld thee, kruiden, suiker of zout. Deze workshop is een goede introductie in het
lepel- en houtsnijden en je leert o.a. de basis van diverse houtsnijgrepen en welk gereedschap je
kunt gebruiken.
Eerst gaan we zelf de vliertakken oogsten. Niet alle takken zijn geschikt dus we gaan kijken waar de
goeie zitten. Zijn er behalve de Vlier nog andere geschikte holle takken? Zoeken en oogsten met
beleid dus.
Meenemen: Werkhandschoenen, houtsnijmes als je hebt of aardappelschil- of stanleymes(je),
eventueel ijzerzaagje of figuurzaagje

Workshop Lepels & Spatels maken
In deze workshop gaan we ons verder verdiepen in het snijden van lepels, spatels of andere keukengerei naar wens. Er zullen diverse houtsoorten aanwezig zijn en we zoeken hout met een mooi
structuur uit de bomen die gezaagd zijn in deze houtweek.

Workshop Vlechten
We maken kennis met de basis van het vlechten van grotere buitenelementen zoals een hek of een
bankje. Omdat het een korte workshop is concentreren we ons op het vlechten met de tenen zelf.
Vlechtmateriaal is aanwezig en de palen staan reeds in de grond, dus het is vooral het ervaren van
het vlechten in de praktijk.

