
KERST STAL

MOTIVATIE

Het idee om een kerststal te maken kwam min of meer spontaan in me op, om precies te zijn 1 dag,
voor kerst. Ik had nog wat afval plankjes van luidsprekers, dus daar zou ik nog wel wat van kunnen
maken. Voor de zekerheid toch even bij pa en ma de kerststal opgemeten. De mijne mocht iets
handzamer zijn, dus een ‘vloeroppervlak’ van 30 bij 40 cm zou moeten kunnen. Je raadt het al: De
bedoelde afval plankjes waren hiervoor te klein. Gelukkig had ik nog een fiks stuk meranti afval
staan waar het wel uit gezaagd kon worden.

MECHANISCH

De gehele kerststal is dus gemaakt van 15 mm meranti multiplex. Het ‘vloeroppervlak' van de stal
is 30 cm diep, 40 cm breed, en ??? cm hoog.
De achterwand is 35 cm breed, en het dak is 25 cm diep. Daarbij komt dat de ‘pilaren’ aan de
voorkant 7,5 cm vanaf de voorkant zitten, waardoor er twee waxine lichtjes voor de stal kunnen
staan, zoals dat ook bij oma Timmermans was. De glaasjes voor de waxine lichtjes zijn op 2e

kerstdag bij Bouwman-Potter gekocht. De stal is gelijmd en geschroefd, waarna de gaatjes
dichtgemaakt zijn met wat houtlijm en zaagsel.
Het is tweemaal opgeschuurd en daarna gelakt met Rambo interieurlak, kleur Naturel eiken,
nummer 764. De gefreesde sierrandjes zijn 3 maal geschuurd en gelakt.

ELEKTRISCH

In de achterwand is aan de bovenzijde een Euro-chassisdeel geschroefd. Hieraan zit een lampje van
circa 220 volt, 5 watt gesoldeerd, hetgeen de kerststal voldoende verlicht. Om opgehoopte warmte
van het lampje wat beter te verspreiden, is in de nok van het dak een stukje aluminium geschroefd.
Tevens zorgt dit voor een betere lichtopbrengst.

CONCLUSIE

De kerststal is een leuk ding geworden. Niet te groot (de beelden passen er nèt in) en toch
compleet. De mening deelt ma ook, dus is het goed.
Het voornemen om de kerststal modern uit te voeren met een dolby surround systeem, rolluiken
(elektrisch natuurlijk), airco en vloerverwarming is afgeschaft.
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