
Summer memories - DIY fotoboekje 
 

 
 
Officieel is het op 1 september gedaan met de zomer. We krijgen misschien nog een prachtige 
nazomer, maar je voelt aan alles dat het geen hoogzomer meer is. Omdat je altijd zo snel 
vergeet hoe het ook alweer is om tot ‘s avonds laat in de tuin te zitten, ijsjes met discodip te 
eten, op blote voeten te lopen en te snakken naar een duik in het zwembad, heb ik drie 
mini-albums gemaakt met zomersnapshots. Om op een gure winteravond even doorheen te 
bladeren en weg te dromen bij alle summer memories. 

 
Scrapbooken heeft niet zo’n hip imago als, ik 
zeg maar iets, gin tonics, cactussen en 
longboarden. Ik vind dat jammer, want het is 
voor mij de manier om daadwerkelijk iets te 
doen met alle foto’s en herinneringen die ik 
dagelijks maak. Toen ik net begon met 
scrapbooken liet ik me een beetje afschrikken 
door alle offciele scrapbookmaterialen en 
-gereedschappen die er zijn. Die vond ik a) 
allemaal verschrikkelijk kitscherig en b) nogal 
prijzig. Gelukkig heeft dat me er niet van 



weerhouden om toch een eerste album te maken, maar dan op mijn manier, en inmiddels ben ik 
verslaafd! Hopelijk overkomt jou hetzelfde. 
 
Afdrukken 
Ik heb via HEMA #mobileprint de foto’s van mijn Instagram-account, mijn telefoon en mijn 
computer laten afdrukken in de vorm van een polaroid. Dat vond ik wel lekker zomers. Het valt 
op deze manier minder op dat niet alle foto’s van dezelfde kwaliteit zijn.Bovendien heb je de 
ruimte om er lekker op te schrijven en te krabbelen.  
 
Boekje aan een ring 
Voor het eerste boekje heb je een even aantal afgedrukte foto’s nodig. Daarnaast heb ik dun 
karton, lijm, stempels, een (sleutel)ring, een paintliner, een perforator en een lettertang gebruikt. 
Plak de foto’s op elkaar, zodat je dubbelzijdige bladzijdes krijgt. Hier kun je met de paintliner 
lekker op schrijven en krabbelen: een leuke anekdote, de locatie of de datum. Knip uit karton 
twee vierkantjes die iets groter zijn dan de foto’s. Dit wordt de kaft van je boekje en deze kun je 
versieren met stempels, tekstjes uit de lettertang of nog een foto. 
Maak in de linkerbovenhoek een gaatje en rijg alles aan de ring. Je kunt een grote sleutelring 
gebruiken. Ik heb gekozen voor een scrapbookring, omdat die makkelijk te openen en te sluiten 
zijn. 
 
Harmonicaboekje 
Ik ben dol op de harmonicaboekjes van 
HEMA, omdat ze zo lekker basic zijn. Ik ben 
in mijn summer memories-exemplaar los 
gegaan met waterverf (van de 
kinderknutselafdeling), mijn afgedrukte foto’s, 
stempels en viltstiften. Door iedere foto een 
randje te geven met waterverf komen de 
kleuren nog mooier uit en krijg je een vrolijk 
geheel. Plak de foto’s op het gewaterverfde 
vlak, schrijf er een tekst onder en klaar ben je! 
Ik heb met witte paintliner hier en daar nog 
wat op de foto’s getekend. 
 
Enveloppenboekje 
In de loop van de zomer verzamel ik naast foto’s best veel bonnetjes, visitekaartjes van 
terrassen, ijslepeltjes, opgestuurde ansichtkaarten en festivalbandjes. In een enveloppenboekje 
kun je alles bewaren, om er later nog eens doorheen te bladeren en in ieder vakje weer iets 
nieuws te ontdekken. Het hoeft niet zo heel netjes: ga los met washitape, (ananas)paperclips, 
nietjes, stiften, confetti en alle andere dingen die jou aan deze afgelopen zomer doen 
herinneren. 
 
 


