
Verblindend Dichtbij:  

Davidsster maken 
 

idee van Harm Wijkstra 

 

Licht in deze donkere dagen, teken van hoop voor alle tijden! 

 

De 'davidsster', officieel niet geassocieerd met de bijbel/thora, maar als lichtpuntje aan 

de hemel in de aanloop naar Kerst en omdat het vaak heel gezellig aandoet en het 

donker doorbreekt! Deel je even een foto via Facebook om anderen te laten zien dat 

we het licht laten schijnen? 

 

Voor de mensen die hem graag ook willen bouwen en opzetten; kost ongeveer een 

uurtje en een beetje gereedschap. 

 

Wat heb je nodig: 

- een zaag 

- een boormachine & schroevendraaier/bithouder met bitje 

- houten pallet (voor herbruikbaar hout, scheelt ritje naar bouwmarkt) 

- klauwhamer 

- (LED)lichtslang of slingerverlichting voor buiten v.a. 5 meter. (bijv. 5m / 6 lengtes - 

+/-10% = lengte vd planken) 

- ongeveer 20 schroeven 

- 20 tyrips 

 

Hoe ga je te werk?: 

● Stap 1 = Pak de houten pallet en zaag alle planken er tussenuit zodat je er 6 

hebt! Haal de spijkers met de klauwhamer eruit. 



● Stap 2 = leg 3 planken in een driehoek en schroef ze eerst met 1 schroefje aan 

elkaar vast, doe dit 2 keer. Als de hoeken gelijk zijn, schroef dan de 2e schroef 

ernaast zodat deze stevig vast zit. 

● Stap 3 = leg de twee driehoeken als een davidster op elkaar en schroef ze aan 

elkaar vast op de raakvlakken. 

● Stap 4 = pak de lichtslang, begin net voor het stuk waar de paal komt en leg hem 

eerst om de 1e driehoek en daarna de 2e driehoek. Bind een tyrip om de plank 

en lichtslang heen op elke hoek. De resterende lengte van de lichtslang kan je 

gebruiken voor de paal. 

● Stap 5 = Knip de resterende lengte tyrips af en pak een paal (rond of vierkant). 

Plaats de stekker in een waterdichte verlengkabel(evt met een speciale mof) en 

bind deze vast. Gebruik eventueel een tijdschakelaar voor de nachtperiodes. 

● Stap 6 = Plaats de paal met ster stevig in de grond of aan een muur/paal/iets 

anders. 

● Stap 7 = Laat dit licht schijnen in je buurt als teken van Hoop! 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=993897577766147&set=pcb.3494318037316085&__cft__[0]=AZU7tj1Pz_n286vl7IOZYgbmGZPe_dS4GaNGmUAEtkSDQ8DUsWlpHDPJMH5pIEFT1naYTyys4hzWKwtlcJYOireVQhhVqm5EpZwCXezg4ioICfjap5chusqP_9VJpsV0aUQaC_UvElR4wDYzrGLciUxgzIgKZdsB3X2PbMJ-QQQGdq59D1DE1iIaY7-p31MCzjI&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=993909751098263&set=pcb.3494318037316085&__cft__[0]=AZU7tj1Pz_n286vl7IOZYgbmGZPe_dS4GaNGmUAEtkSDQ8DUsWlpHDPJMH5pIEFT1naYTyys4hzWKwtlcJYOireVQhhVqm5EpZwCXezg4ioICfjap5chusqP_9VJpsV0aUQaC_UvElR4wDYzrGLciUxgzIgKZdsB3X2PbMJ-QQQGdq59D1DE1iIaY7-p31MCzjI&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=993909751098263&set=pcb.3494318037316085&__cft__[0]=AZU7tj1Pz_n286vl7IOZYgbmGZPe_dS4GaNGmUAEtkSDQ8DUsWlpHDPJMH5pIEFT1naYTyys4hzWKwtlcJYOireVQhhVqm5EpZwCXezg4ioICfjap5chusqP_9VJpsV0aUQaC_UvElR4wDYzrGLciUxgzIgKZdsB3X2PbMJ-QQQGdq59D1DE1iIaY7-p31MCzjI&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=993909804431591&set=pcb.3494318037316085&__cft__[0]=AZU7tj1Pz_n286vl7IOZYgbmGZPe_dS4GaNGmUAEtkSDQ8DUsWlpHDPJMH5pIEFT1naYTyys4hzWKwtlcJYOireVQhhVqm5EpZwCXezg4ioICfjap5chusqP_9VJpsV0aUQaC_UvElR4wDYzrGLciUxgzIgKZdsB3X2PbMJ-QQQGdq59D1DE1iIaY7-p31MCzjI&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=993909804431591&set=pcb.3494318037316085&__cft__[0]=AZU7tj1Pz_n286vl7IOZYgbmGZPe_dS4GaNGmUAEtkSDQ8DUsWlpHDPJMH5pIEFT1naYTyys4hzWKwtlcJYOireVQhhVqm5EpZwCXezg4ioICfjap5chusqP_9VJpsV0aUQaC_UvElR4wDYzrGLciUxgzIgKZdsB3X2PbMJ-QQQGdq59D1DE1iIaY7-p31MCzjI&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=993909831098255&set=pcb.3494318037316085&__cft__[0]=AZU7tj1Pz_n286vl7IOZYgbmGZPe_dS4GaNGmUAEtkSDQ8DUsWlpHDPJMH5pIEFT1naYTyys4hzWKwtlcJYOireVQhhVqm5EpZwCXezg4ioICfjap5chusqP_9VJpsV0aUQaC_UvElR4wDYzrGLciUxgzIgKZdsB3X2PbMJ-QQQGdq59D1DE1iIaY7-p31MCzjI&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=993909831098255&set=pcb.3494318037316085&__cft__[0]=AZU7tj1Pz_n286vl7IOZYgbmGZPe_dS4GaNGmUAEtkSDQ8DUsWlpHDPJMH5pIEFT1naYTyys4hzWKwtlcJYOireVQhhVqm5EpZwCXezg4ioICfjap5chusqP_9VJpsV0aUQaC_UvElR4wDYzrGLciUxgzIgKZdsB3X2PbMJ-QQQGdq59D1DE1iIaY7-p31MCzjI&__tn__=*bH-R

