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Corine Boer (tijsentoosje.nl > keuze uit héél veel kinderfeestjes) bedenkt de leukste activiteiten.

MIJN WINKELKRAAM!
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TIMMEREN
MET CORNELIS

NODIG:
veer 3

• hamer en spijkers (onge
g • boormachine
centimeter lang) • zaa
gkistjes • 1 brede
met boortjes • zes veilin

Hoi allemaal, ik ben
Cornelis, timmer je met mij
mee? Ik heb er weer veel zin
in om samen met jullie te
timmeren!

nken voor de
of een paar smalle pla
en en 1 brede
nk
toonbank • 2 smalle pla
bord
ha
plank voor het uit ng

In de zomer is het leuk om een kraampje te maken.
Je kunt daarop en daarin van alles verkopen.
Wat dacht je bijvoorbeeld van ijsjes, snoepjes en
zelfgebakken cupcakes met limonade? Wij hebben ons
winkeltje De Snoeperij genoemd. Bedenk jij ook een
leuke naam voor je winkel? Je kunt je winkel in de
voortuin, op de stoep of op een andere plaats zetten.
Goede zaken toegewenst!

TIPS VAN CORNELIS:

× V raag of iemand

anders helpt bij het
schroeven en, als het
nodig is, ook bij het
boren.
× K ijk goed hoe lange
spijkers en schroeven
je kiest. Ze moeten
niet te lang zijn,
zodat ze niet (te veel)
uitsteken.
× Je kunt ook een
kleinere winkelkraam
maken van vier
veilingkistjes.
× S chroef een krijtbord

HOE MAAK JE EEN
WINKELKRAAM?
×

×

J e zet de veilingkistjes om en om
neer: de ene veilingkist met de
opening naar de klant, de andere
veilingkist met de opening naar
jezelf toe. Kijk goed naar de foto’s.
Als alle veilingkisten goed tegen
elkaar staan, timmer je ze aan elkaar
vast. Gebruik genoeg spijkers. Ik
gebruikte er per kistje ongeveer
twaalf. Soms is het handig om de
kistjes andersom neer te zetten
(op de lange kant), dat timmert
makkelijker.

×

×

 ij hadden nog drie planken van een
W
oud bankje over, die waren precies
lang genoeg voor de toonbank.
Ik maakte eerst de planken goed
schoon met een borstel en wat sop.
In die planken zaten nog vier
gaten. Die gebruikte ik om nieuwe
schroeven in de veilingkisten te
schroeven. Omdat het planken
van hardhout waren, boorde ik
eerst gaten met de boormachine
en daarna schroefde ik de planken
aan de veilingkisten. Als je zacht

×

×

×

op een van de
veilingkistjes vast.
Daarop kun je
schrijven wat je
verkoopt en hoeveel
het kost.
× Is er een verjaardag
bij jullie thuis?
Gebruik de
winkelkraam om
ijs uit te delen. Alle
verjaardagsgasten
mogen bij jou
langskomen en een
ijsje halen. Schrijf op
een krijtbord welke

hout gebruikt, kun je gelijk schroeven met de
boormachine en hoef je niet eerst gaten te boren.
In de schuur vond ik twee lange en smalle
planken. Daar zaagde ik een stuk vanaf. Beide
planken moeten even lang zijn. Op deze planken
maak je straks het uithangbord met de naam van
je winkel erop vast.
Op een brede plank schreef ik met verfstiften
de naam van mijn winkel. Ik versierde deze
plank verder nog met een ijsje, snoepjes en een
cupcake.
Eerst schroefde ik de twee smalle planken aan
de brede plank vast. Als laatste schroefde ik de

soorten schepijs je
hebt.
× Je kunt ook andere
spullen verkopen,
zoals speelgoed
en servies van je
moeder dat ze niet
meer gebruikt. Of
bedenk zelf maar wat
voor moois je wilt
verkopen! Ik ben heel
benieuwd.
 ail een foto van
×M
jouw winkelkraam
naar redactie@
jouwbimbam.nl

×

twee smalle planken aan de achterkant van de
veilingkisten vast. Dit is handig om samen te
doen. De een kan dan de planken vasthouden en
de ander kan schroeven.
Nu is je winkel klaar. Tijd om je winkelkraam te
vullen en dan kunnen de klanten komen!

VEEL TIMMERGROETJES
VAN CORNELIS

