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Middeleeuwse workshops met wilgentenen met als thema “Reis mee door de tijd” 
Interactieve deelname voor de doelgroepen : 

 Peuters en kleuters alsmede onderbouw Basisschool 

 Basisschooljeugd  midden- en bovenbouw 

 12 + Jeugd en jongeren alsmede volwassenen 
 

A. PEUTERS/KLEUTERS/ONDERBOUW : 
Hoe maakten de mensen vroeger hun huisje schoon ? 
Jij maakt samen met papa/mama of opa/oma een bezempje met wilgentenen. 
Natuurlijk is er hulp bij die jullie vertelt hoe je een bezempje maakt wat je natuurlijk 
mag meenemen naar huis 

  

B. MIDDEN- EN BOVENBOUW : 
Hoe gingen de mensen vroeger jagen op een konijn of haas om vlees te kunnen eten ? 
Jij maakt een sterke boog van een dikke wilgentak en daarna een pijl met spitse punt. 
Natuurlijk mag je op een schietbaan oefenen om op een doel te richten en schieten. 
Papa/mama of opa/oma mogen jou natuurlijk ook helpen 

   
 

http://www.creajac.teepe.net/


C. 12 + JEUGD EN JONGEREN ALSMEDE  VOLWASSENEN :  
1. Hoe bouwden de mensen vroeger een huis of een schuur ? 

Jij vlecht een stevige muur van wilgenstaken en smeert die af met klei aan de binnen- en 
buitenzijde. Zo werd het huis winddicht en kon binnen het houtvuur aangemaakt 
worden voor warmte en om te koken 

   
 

2. Workshop : Hoe bouw ik een levend wilgenprieeltje in mijn tuin ? 
Je bekijkt een klein prototype wilgenprieel, wat je thuis in de tuin in het groot kunt 
nabouwen van wilgentakken en we leggen uit hoe de werkwijze is.  
In het voorjaar bestaat de mogelijkheid om een prieeltje te bouwen als workshop om 
het zelf in de tuin te bouwen.   
Frans-gele wilgenstaken kunnen eventueel door mij worden geleverd. 

  
NIET TE VERGETEN ALS JE NAAR HUIS GAAT : 
Mocht je thuis Frans-gele knotwilgjes wensen in je tuin dan mag je stekken meenemen 
om diep te planten. De stek gaat groeien en krijgt takjes die je kunt gebruiken om te 
vlechten. Het 2e jaar komen er bloemen aan (wilgenkatjes) waarvan het stuifmeel heel 
gezond is voor de jonge bijenlarven. Zo gezond dat de bijen dan niet  6 weken (normaal) 
maar 9 weken blijven leven ! 
 
Prijs : in overleg vast te stellen  
 


