Kom maar op met dat plastic!
De plastic soep is een groot mondiaal probleem waar nog lang niet iedereen
van bewust is. Plastic drijft in de zee, ligt op de stranden, in de bermen en in
het bos. Plastic verteert niet, het blijft hier op aarde langer dan jij hier
rondloopt. Maar van plastic kun je ook de mooiste dingen maken! Niet
weggooien dus maar opnieuw gebruiken. Kom naar het natuurcentrum op
Ameland en maak vissen en andere zeewezens van op het strand en in het
bos gevonden plastic. En als je naar het Natuurcentrum komt, neem dan je
thuis ingezamelde plastic mee!

Weven met plastic
Weven met plastic? Ja! In deze workshop gaan we
plastic snijden/knippen in grote en kleine stroken en
leer je weven en vorm te geven met dit ‘nieuwe’
materiaal. Om je te helpen zijn er verschillende
vormen van bedreigde vissen maar het staat je vrij
om je eigen vis te bedenken!Maak samen met je
groep 1 grote of meerdere vissen of maak er 1 voor
jezelf. De vissen kunnen in de installatie in het
Natuurcentrum een plek krijgen of je neemt hem
mee naar huis.

Schijn een licht op plastic!
In deze workshop maken we een prachtig lamp om
mee naar huis te nemen. Natuurlijk gebruiken we
plastic in alle soorten en maken er vissen en planten
van. Dat kan op verschillende wijze en je kunt hem zo kleurrijk en groot
maken als je zelf wilt! We gaan aan de slag met de naaimachine, lijmpistolen,
nietmachines en de föhn.

Plastic in beweging
Maak een mobille met
op het strand gevonden
hout en plastic in alle
kleuren. Snijdt, knip,
plak of naai vissen en
planten en creeer je
eigen onderwaterwereld.

Druktechniek met plastic
In deze workshop gaan we werken met structuren en patronen. Je krijgt uitleg
over verschillende druktechnieken en natuurlijk gaan we er 1 uitvoeren: de
hoogdruk. Je maakt een grote stempel van allerlei kleine voorwerpen die je
vindt op het strand of dingen die je thuis in de prullenbak gooit. Die stempel
krijgt de vorm van een vis of een ander zwemmend wezen. Een workshop
over kleur en vorm en de oneindige toepassingen van oud plastic.

Gaan voor dat plastic (buitenactiviteit)
Een strandactiviteit voor jong en oud waarbij naast genieten van
de schoonheid en weidsheid van het Amelander strand, het beleven, ontdekken en
ervaren van de bedreigingen ervan centraal staan.
Onder begeleiding van de natuurgids van het Natuurcentrum Ameland gaan we gewapend
met jutelzakken op strooptocht naar plastic op het strand. Onderweg legt de gids uit,
vertelt en brengt bijzonderheden onder de aandacht. Verbazingwekkend wat er dan

allemaal te vinden is.
Geschikt voor
kinderen vanaf
8 jaar.
Kosten
workshop
€ 75,50 per
groep
Kosten
buitenactiviteit
€ 75,50 per
groep

Groep maximaal 30 personen inclusief begeleiding

Meer weten?
0519-542737
of info@amelandermusea.nl

