
Ambachtelijke Wilgentenenvlechterij 

Jac de Cock, Cerespark 6, 5844 AE Stevensbeek 

Tel. 0642613473     jac_de_cock@hotmail.com      www.creajac.nl 

Educatieve en creatieve natuur activiteiten              
Naast de workshops "Creatief Vlechten met wilgentenen" als mijn hoofd-activiteit, kunt U vier educatieve 
creatieve  natuurworkshops kiezen voor een familie- kinderfeestje, collega-uitje of verenigingen. 
Een minimum aantal (6) deelnemers mag in 3 uur tijd aan vier workshops deelnemen  
De kosten zijn :  Volwassenen € 15, en basisschooljeugd € 7,50 pp.  
Voor basisscholen, zorginstellingen, etc.gelden in overleg andere afspraken/prijzen  
Ik kom naar de door U gewenste locatie, ik doe geen workshops op zondag en niet aan huis. 

   
Lezing : betekenis  van wilg voor natuur en mens       Wilgenbezems maken               Dromenvanger maken van wilgentenen 

     
      Mikado spelen van zelf gepelde wilgentakken    Indianen krachtstok uit wilg             Indianen praatstok uit wilg                

         
    Pijl en boog maken en op doel schieten      Speer maken en naar  doel werpen                    Katapult schieten op doel 



       
  Huisje bouwen met wilgentakken vlechten        Wilgen huisje afsmeren met klei          Van wilgentakken een stalletje bouwen 

   
Houtskool maken van wilgentakken in kampvuur   Houtskool  tekeningen maken         Kabouter en paddenstoel van berkentak 

   
         Pindaslingers rijgen voor vogels                             Boetseren  van rivierklei                           Egels boetseren van rivierklei 

        
 Uiltje maken van grote dennenappel          Grote dennenappel versieren                  Zaadbommetjes maken voor de insecten 



    
 Insectenhotel maken van bamboe              Wandelstokken maken uit wilgentakken                Braakballen van uilen uitpluizen                  

     
Nagels manicure                                    Henna op handen       Schminken van gezicht            Mandala kleuren met kleurpotloden 

   
Schilderen aan een ezel  in de natuur                     Schilderen van een diertje op morenen                 Speksteen bewerken 

   
Schilderij van zaden/vruchten                             Uiltje  van wilgentakken           Windvanger van dode takken (klank) 

   
    Kastanjes en eikels                                                                Egel van dennenappel           Vlechten van vogelvoedermandje in mal 



     
Vogelvoedermandje                 Bloemetjes                            Pindakaaspothouder                        Vlinder 

    
       Kerstklokje                 Vogel                  Vogelnestje voor winterkoninkje      Slang  armbandje 

    
   Kerstkrans van cornoelje takken    Kerstboompje               Windlichtjes met waxinelicht   Indianentooi en zonnebloem 

  
Vlechtwerk met kralen                  Dik lasso touw maken 

THEMA’S : 
1. Creatief vlechten : Vogelvoedermandje etc. zijn enkele  van  de 15 vlechtwerken welke jong & oud kunnen vlechten 
2. Middeleeuwse activiteiten : Bezem maken, Ring maken voor ringwerpen/steken, Pijl en boog schieten, Speer  werpen,                                   
Katapult schieten,  Wilgen wandelstok – praatstok - krachtstok maken, Mikado maken van wilgentakken 

3. Schilderen en tekenen : Schilderen aan ezel, Schilderen van morenen, Schilderijtje maken van zaden en vruchten, 
Houtskool maken en tekenen, Mandala kleuren. 



4. Bouwen met wilgen : Muurtjes vlechten en afsmeren met klei, Schaapstalletje van wilgentakken bouwen, Tipi bouwen. 

5. Knutselen : Dromenvanger maken, Kabouters en paddenstoelen maken, Boetseren met rivierklei, Uiltje maken van   
dennenappel of wilgentakken, Egelhuisje timmeren,  Insectenhotel maken, Zaadbommetjes maken, Braakballen uitpluizen, 
Speksteen bewerken 

6. Kersttijd :  Kerstkrans, Kerstboompje, Kerstlichtje, Kerstklokje, Kerstmandje 


