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vrij & blij

weekend!

➽ doen

FLOOR

Op iederpotjepasteendeksel.
Eneenetiket
Knutselhoogtepunt in de
jaren ’70 was toch wel een
zelfgetimmerd kruidenrek
met grappige potjes. Anno
2013 viert de retrostijl hoogtij,

dus lollige, quasi-ouderwetse

kruidenpotjes staan weer

hartstikke leuk in de quasi-

keuken-van-toen (voorzien

van het modernste kookgerei,

dat wel).

Spuit de potjes in de gewen-

ste kleur en de dekseltjes ook.

Leuk is om daarvoor een con-

trasterende tint te kiezen.

Laat goed drogen. Knip uit

dik papier etiketten en geef

die een laag schoolbordverf.

Lijm ze als ze droog zijn op de

potjes en schrijf de inhoud er

met schoolkrijt op. Het krijt

veeg je er zó af, dus is de

foelie op en wil je er nu ka-

neel in doen? Geen probleem.

Benodigdheden:
§ glazen potjes
§ spuitbusverf
§ schoolbordverf
§ lijm

Zelf makenFunctioneelretrodesignop de plank

Hanco Kolk

Miniatuurcamping
Nederlandse kinderen hebben al op jonge leeftijd een voorkeur

voor kamperen. Dat blijkt uit het vakantieonderzoek van Playmobil

onder duizend kinderen tussen 6 en 12 jaar. De door de speelgoedfabri-

kant geselecteerde kinderen vermaken zich op een camping beter dan

in een hotel of appartement. De hoofdreden: onbeperkt buitenspelen. Om

aan te sluiten bij die voorkeur, is er nu ‘De grote Camping’, een heel

kampeerterrein van plastic, aan te vullenmet losse sets als ‘Zwembad’,

‘Kampeervakantiemet de tent’ en ‘Gezinscaravan’ (€40, foto). Dat wordt

dus lastig voor de jonge kampeerdertjes, want buitenspelen doe je

meestal nietmet Playmobil. Tochmaar hopen dat het af en toe regent?

Kijk voor meer informatie op: playmobil.nl

‘Het wordt
bijna zomer
want de
regen wordt
steeds
warmer’

➽ Stylist Maik de Boer ziet
door dewolken de zon schijnen.

Hoera, het is zaterdag: tijd om te doenwat je leuk
vindt. Laat je inspireren door deze eigenzinnige tips.
Onder redactie van Annet de Groot


