
 

 

Marie-Claire Thys stelt hieronder twee bloemstukken voor waaruit je er eentje kan kiezen om onder 

begeleiding te maken met de groep op woensdagavond 29 maart  in het ontmoetingscentrum van 

Blanden. Iedereen is welkom om 19u30. Je brengt zelf de nodige materialen mee naar de les. 

 

Op hoge poten 

 4 m gegalvaniseerde ijzerdraad 1,5 a 2 mm doormeter 

 3 x ijzerdraad op houten stokje 

 anchortape 

 half struisvogelei of nest of potje 

 blokje oasis 

 beetje stro 

 paar pluimpjes 

 beetje buxus 

 paar lente bloemen 



 

Paasstaander 

 staander met gebogen boog  

OF klinker met ijzerstaaf in ,waarop we een isomoboog bevestigen die donkerbruin geverfd is 

 voldoende soepele takken om op boog te bevestigen 

 bindwire 

 anchortape 

 paar takken om rond ijzerstaaf te bevestigen en 3-tal zwarte plastic strips 

 dekseltje met stukje oasis in, om boven op takken te bevestigen 

 fijne ranken, fijne takken ( vb. forsythia, wilgenkatjes,….) 

 fijn groen, tulpen of/en andere lentebloeiers 

 3-tal glazen pipetten 

 pluimpjes ,kwarteleieren ,eierschalen  

 beetje mos 

Voor wie het vogelkooitje wil maken : houten bodem (kaasdoosje) in cirkelvorm, waarin 8 gaatjes 

zijn gemaakt ,4 pookdraden ,bobijntje ijzerdraad, beetje stro ,vogeltje of kuikentje of kwarteleitjes 

 

 

  



Hieronder staan een aantal voorstellen die je online kan bestellen.  

 https://www.bloemschikwinkel.nl/bloemschikken/opruiming/aluminiumdraad-antraciet-2-

mm-1-rol-3-mtr/ : in verschillende kleuren beschikbaar 2 à 3 euro – bindwire in verschillende 

kleuren beschikbaar – anchortape – sommige artikelen zitten in de opruiming 

 Spandraad verzinkt 2 mm 10 m bij Gamma ophalen : 2.49 

 2x rollen hobby en knutselen aluminium ijzerdraad van 2 mm x 200 cm - 

Bloemendraad/bloemdraad binddraad : 10.28 bij bol.com 

 Vaessen Creative Aluminium Draad - 1,5mm - 5m – Zilver: bij bol.com – gemakkelijk 

vormbaar – 9.99 

https://www.tuinadvies.be/artikels/struisvogelei_in_nestje : geen struisvogelei te koop 

 

 

https://www.struisvogelskijken.nl/product/struisvogel-halve-schalen-gezaagd/ 

extra verzendingskosten 6.95 

STRUISVOGEL HALVE SCHALEN GEZAAGD   €5.00  2 modellen “bootje” en “calimero”

 

https://www.floristik24.nl/decoratief-ei-eihelft 

Decoratief ei, eihelft om te decoreren, paasdecoratie Ø10.5cm H14.5cm wit, zilver 3st  16.85 
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bloempot eierschaal Paasdecoratie decoratie ei zilver H11cm 4st 10.65 € 

Elke plantenpot is ongeveer 11 centimeter hoog en heeft een diameter van ongeveer 12 centimeter. 

De diameter van de voetafdruk is ongeveer 5 centimeter. 

Minimale bestelwaarde Floristik24.nl: 15 € 

 

Wat  volgt kan je via ons bestellen, opgelet je bestelling moet ons ten laatste donderdag 2 maart 

bereikt hebben, dan wordt de bestelling geplaatst.  

https://www.bloemschikmateriaal.be/meer/materiaal-voor-pasen/eieren/struisvogelei-echt-

uitgeblazen--houten-ringkopie 

 

 
Hoogte +- 15 cm, breedte +- 11 cm : 14.95 € 
 

Half Struisvogelei (echt+ uitgeblazen) - 
Artikelnr: EI1 -  breedte +- 14 cm  : 7.95  
 

 

 

Staander 12x12 cm zwart  - Artikelnr: G4.2.05 - hoogte pin is 12 cm 6.95€ 

 

Styropor Boog 50 cm Artikelnr: G4.1.10  2.60 € 
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