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het duurt nog even…wacht!: hier komt

Doe boek 8

7..

Vrije tijd
In de vorige editie schreven we over “lichtpuntjes” … jullie hebben
er vast naar gezocht en er gevonden.., al was het alleen als
lichtpuntje “de lente”, met de mooie natuur buiten, waar op dit
moment alles in bloei staat.
Maar misschien zie je ook de vaccinatie als begin van de tijd, dat we Corona achter ons gaan
laten… Wij, als team van Vrije Tijd, kunnen niet wachten om jullie weer meer te gaan bieden met
alle leuke dingen die er te beleven zijn. Er zijn in elk geval weer super leuke ideeën voor straks!
Voor nu staan er leuke filmpjes op ons YouTube kanaal, in dit boek vind je er een aantal terug.
We hopen en denken dat er steeds meer ruimte komt om iets te organiseren / ondernemen voor
jullie!! Al zal het met hele kleine stapjes gaan, we gaan er iets moois van maken, daar kan je van
op aan!
Zoals ook in de laatste nieuwsbrief stond: zijn er zijn al aantal dingen mogelijk, zoals een
bel/skype vrijwilliger, wandelvrijwilliger, spelmateriaal lenen, online pub-quiz enz.. Dat zijn voor nu
onze lichtpuntjes! En wil je iets aan ons vragen, of met ons delen, laat het gerust weten via
vrijetijd@gors.nl

En als we een foto voorbij zie komen dat
iemand, bijvoorbeeld samen met een
vrijwilliger, heerlijk aan het uitwaaien is over
de dijk in Zeeland, dan zijn we super blij; dat
we in Zeeland wonen en dat we dit al zo lang
volhouden en ook deze “coronastorm”
trotseren!

Veel plezier met Doe-boek 8, Team Vrije Tijd
Francois, Francisca, Hedwig, Anita
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Portret van jezelf schilderen of doe deze opdracht samen met iemand anders.
Wat heb je nodig?
• Verf in verschillende kleuren
• Kwasten van verschillende groottes
• Doekje om de kwasten aan af te drogen (bijvoorbeeld keukenpapier)
• Papier (het beste is dik papier)
• Beker met water
• Schaaltje om de verf op te doen
• Potlood
• Gum
• Iets of iemand die je wilt te schilderen, of een foto van degene die je wilt schilderen
• Als je jezelf wilt schilderen heb je ook een foto van jezelf of een spiegel nodig
• Dit stappenplan
Er is voor jullie een filmpje gemaakt, dit in dit filmpje worden jullie stap voor meegenomen in de
opdracht https://www.youtube.com/watch?v=xyyCj3XbY0I
Stap 1
Bedenk zelf wie je graag zou willen schilderen. Het maakt niet uit wie je gaat schilderen. Het kan
je buurvrouw, moeder, broer, zus, begeleider, hond, kat enzovoorts zijn. Je kunt ook jezelf gaan
schilderen. Ga tegenover degene zitten die je wilt schilderen. Je kunt ook een foto van degene die
je na wilt schilderen zoeken. Die foto kun je uitprinten. Zorg dat de foto groot genoeg is. Als je
jezelf gaat schilderen kun je ook een spiegel gebruiken in plaats van een foto.
Stap 2
Bedenk wat past bij degene die je gekozen hebt om te gaan schilderen. Bedenk wat diegene leuk
vindt. Van welke kleuren houdt degene die je wilt gaan schilderen? Wat zijn zijn of haar hobby’s?
Heeft degene die je wilt gaan schilderen bijvoorbeeld huisdieren? Deze dingen kun je allemaal
gaan verwerken in je schilderij, schrijf ze op zodat je ze niet vergeet.
Stap 3
Kies welk papier je wilt. Gekleurd papier? Groot of klein papier? Kies een stuk papier uit wat je
wilt gaan gebruiken.
Stap 4
Op je gekozen papier maak je eerst een schets van de foto. Dat doe je met potlood. Als je een
foutje maakt kun je dat weer uitgummen.
Stap 5
Wanneer de schets af is kun je gaan beginnen met je schilderij. Pak de verf, het schaaltje om de
verf op te mengen en een beker met water. Zet alles zo neer dat je niet per ongeluk water kan
morsen op je schilderij.
Stap 6
Kijk goed naar de foto van degene die je wilt gaan schilderen. Ga goed voor de spiegel zitten als
je jezelf wilt schilderen. Nu kun je echt gaan beginnen aan je schilderij. Kies welke kleuren je wilt
gaan gebruiken. Vergeet niet te letten op de dingen die je had opgeschreven om te verwerken in
je schilderij. Bedenk goed dat het schilderij niet precies op degene hoeft te lijken die je gaat
schilderen, als het maar iets vertelt over degene die je schildert. En nu: verven maar!
Stap 7
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Laat je kunstwerk goed drogen wanneer het af is.
Stap 8 (extra)
Schrijf een lief berichtje voor degene die je geschilderd hebt op je schilderij (of op de achterkant).
Geef je schilderij cadeau aan degene die je schildert hebt of hang je schilderij op in de
woonkamer.
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Beleef de lente
Met de zon die weer heerlijk schijnt en de vogels die voor een prachtig fluitconcert zorgen, voelt
de lente weer dichtbij. Dat betekent bij de Vogelbescherming maar één ding: Beleef de Lente gaat
weer van start. Vanochtend zijn in Vroege Vogels de webcams weer aangezet.
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
een voorbeeld van de website beleef de lente.
Kijkje in het ei
Geschreven door Marieke van den Heuvel | dinsdag 6 april 2021
Wat is het toch een mooi wonder van de natuur zo’n ei. Alle bouwsteentjes liggen klaar in het ei
om met liefde, warmte en geduld van vader en moeder slechtvalk uit te groeien tot een wit donzig
slechtvalkkuiken. Man en vrouw slechtvalk van de Mortel zijn zelfs de trotse bezitters van drie.

Drie eieren waarin elk een heel nieuw slechtvalkje wordt gebouwd dat na ongeveer 33 dagen
hopelijk springlevend uit zijn of haar broedstoofje kruipt. Helaas hebben eieren geen doorzichtige
schaal en ontvouwt dit mysterie zich verborgen voor ons oog. Wat zouden we zien als we een
kijkje nemen in het ei?
Lees verder op
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/kijkje-in-het-ei-2
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Mexicaanse rijst
BENODIGDHEDEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 gr rijst
1 rode ui
1 teen knoflook
150 gr mais
200 ml tomaten frito
1 puntpaprika
2 tl Mexicaanse kruiden
2 el olie
koriander
200 ml bouillon (kip)of groentebouillon
BEREIDINGSWIJZE:
Snipper de ui en snijd de knoflook fijn. Snijd de paprika in stukjes. Verwarm de olie in een
hapjespan en voeg de ongekookte rijst toe. Meng alles goed door elkaar en bak de rijst ongeveer
3 minuutjes totdat de rijst een beetje bruin is. Voeg dan de paprika, ui en knoflook toe en bak dit
2 minuten mee. Vervolgens kunnen de rest van de ingrediënten erbij, behalve de mais. De rijst
moet net onder water staan, dus voeg eventueel nog een beetje extra bouillon toe. Breng dit aan
de kook en laat ongeveer 20-25 minuten zachtjes pruttelen. Vergeet niet om zo nu en dan te
roeren. Voeg de laatste minuut de mais toe en serveer de Mexicaanse rijst met wat koriander
Zie website voor nog meer lekkere recepten https://www.lekkerensimpel.com/mexicaanse-rijst/
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Er staan Mexicaanse recepten in dit boek
maar wat weten wij eigenlijk van Mexico?
Avocado, tomaat, patat, cacao, chili en chocola zijn allemaal Nederlandse
leenwoorden uit het Azteeks in Mexico. Zou je er weleens naartoe willen?
Mexico ligt in het zuiden van Noord-Amerika en hoort bij Latijns-Amerika. Dat is het
deel van Amerika waar Romaanse talen zoals Portugees en Spaans gesproken
worden. Mexico is zo’n 47 keer groter dan Nederland en het staat op de veertiende
plek van de grootste landen ter wereld.
De hoofdstad is Mexico-Stad. Dit is een van de grootste steden ter wereld. Mexico is
een geliefde vakantiebestemming. Toeristen gaan graag naar het schiereiland
Yucatán en naar de westkust.
Van de vierde tot de elfde eeuw woonden er in Mexico vooral indiaanse volkeren,
zoals de Azteken, Tolteken en Maya’s. Ze bouwden enorme stenen tempels en
paleizen in de vorm van piramiden. Mexico heeft meer dan 120 miljoen inwoners, Het
is een multicultureel land. Ongeveer 75% van de bevolking is mesties. Dat is een
vermenging tussen Europeanen en indianen.
Mexico heeft verschillende landschappen: woestijnen, tropische jungles,
hooggebergten en moerassen. Het klimaat is dus niet overal hetzelfde. Langs de
kust is het meestal heet en in de bergen heerst een milder klimaat. De gemiddelde
jaartemperatuur ligt tussen de 23 en 26 graden. Mexico kent twee seizoenen, een
droog seizoen en een regenseizoen. Het natte seizoen is van mei tot oktober. In de
zomermaanden kunnen er langs de kust orkanen voorkomen.
Hieronder een aantal filmpjes over Mexico

http://www.schooltv.nl/video/multicultureel-mexico-een-mix-van-culturen
http://www.schooltv.nl/video/mexico-stad-miljoenenstad-gebouwd-op-een-meer
http://www.schooltv.nl/video/dag-van-de-doden-een-groot-mexicaans-feest
https://www.bnnvara.nl/3opreis/tags/bestemming+mexico?limit=16
Er is ook een hele leuke animatiefilm, genaamd Coco. Dit gaat over een Mexicaans
jongentje Miguel en Miguel droomt ervan om een succesvol muzikant te worden. Hij
wil dolgraag net zo beroemd worden als zijn idool Ernesto de la Cruz, maar muziek
is verboden in zijn familie. Op mysterieuze wijze komt Miguel op de Dag van de
Doden in het kleurrijke Dodenrijk terecht. Daar ontmoet hij Héctor en samen gaan
ze op reis om het echte verhaal achter Miguels familiegeschiedenis te ontdekken.
Op Youtube is de engelstalige versie te zien
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Zwerf keien/ stenen schilderen (en verstoppen)
Op de Facebookpagina Kei Tof is zich een ware rage aan het ontpoppen.
Namelijk het schilderen van stenen om die vervolgens op een leuke plek te
verstoppen voor een vinder.
De stenen worden door jan en allemaal geschilderd en op de achterzijde vaak voorzien van een
postcode. Dit om te kunnen blijven achterhalen waar de steen ‘geboren’ is.
Juist omdat iedereen er aan mee kan doen is er zo’n enorme diversiteit aan geschilderde stenen.
Super creatieve stenen die bijvoorbeeld met de dotted techniek beschilderd zijn. Of stenen die
een bepaalde kleur of tekst boodschap hebben.
Een kei leuke activiteit om te doen, je hebt namelijk de schilder activiteit die al heel leuk is om te
doen maar daarna volgt uiteraard de wandeling om de geschilderde stenen te verstoppen. Zodat
een ander ze kan vinden! Ook dat is leuk en bovendien heb je gelijk een uitje.

Werkwijze:
•
•
•
•
•
•

een wandeling en drop de stenen ergens
Neem Zoek stenen buiten
Was de stenen en laat ze drogen
Beschilder de stenen met acryl verf of watervaste stiften (te koop bij action)
Spuit er een doorzichtige lak/vernis overheen (ook te koop bij action)
Maak nieuwe stenen mee om weer te beschilderen en deze verslavende activiteit voort te
zetten 😊

•

Waar kan je de stenen verstoppen?
Dat kan natuurlijk overal, maar het leukste is het als je de beschilderde stenen neerlegt op een
plek waar veel mensen komen. Dat kan bij een speeltuin zijn, maar ook in het centrum of in het
bos of gewoon ergens in de wijk

Wat doe je met de stenen als je er een gevonden hebt?
Het idee is dat je dat zelf bepaalt. De een laat de gevonden stenen liggen (en maakt er
bijvoorbeeld alleen een foto van) en de ander vind de steen zo mooi dat ze hem mee naar huis
nemen. Daar ben je vrij in. Het idee van deze activiteit is dat jij lekker bezig bent en dat je een
ander blij maakt.
Voorbeelden van geschilderde stenen.
https://www.mamsatwork.nl/stenen-schilderen-activiteit-kinderen/
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Vogeltjes maken
maak deze leuke vogeltjes samen of alleen en
maak er bv een slinger van voor het raam, of haal
alvast een paar grote takken in huis, en maak er
een vogeltjes tak van.
De vogeltjes maak je van karton.
laat het karton gewoon naturel of kleur ze in zoals ze mooi vind
• Teken het vogeltje op karton met de twee ringen.
• Knip deze vervolgens uit en leg het op elkaar.
• Wikkel vervolgens de wol door en rond de vogel (net als pompoentjes maken)
• Wol doorknippen en met een touwtje vast maken
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QUESADILLA MET KIP

BENODIGDHEDEN:
•
•
•
•
•
•
•
•

4 tortilla wraps
1 rode ui
4 plakjes ananas uit blik
1 paprika
kipfilet
el creme fraiche
2 tl Mexicaanse (bonen) kruiden
geraspte kaas

werkwijze:
•
•
•
•
•
•

Snijd de kipfilet in stukjes, de paprika in reepjes, de rode ui in ringen en de
ananasschijfjes in stukjes.
Breng de kip op smaak met de Mexicaanse (bonen) kruiden.
Giet een scheutje olie in de pan en fruit de ui en paprika aan voor ongeveer 3-4 minuten.
Bak dan de kipfilet reepjes mee voor ongeveer 5 minuten.
Smeer de wraps in met een dun laagje creme fraiche.
Beleg daarna de helft van de wraps met de kipvulling, blokjes ananas erover, nog wat
geraspte kaas en vouw dan de wraps dubbel, als een soort halve maan.
Bak de quesadillas nu in een koekenpan tot ze lekker krokant zijn en de kaas gesmolten
is.

Eet smakelijk!
https://www.lekkerensimpel.com/quesadilla-met-kip-en-ananas/
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Moppentrommel
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Mexicaanse kaas dipsaus

Lekkere zelfgemaakte Mexicaanse Kaas Dipsaus! Super lekker bij nachos en tortilla chips!
Ingrediënten
• 250 gram cheddar kaas
• 2 jalapeño peper, fijn gesneden
• 1 lente-ui, fijngehakt
• 2 eetlepels Crème fraîche
• 2 theelepels komijnpoeder
• ½ theelepel chilipeper
• Sap van 1 limoen
•
Bereidingswijze
Doe de cheddar kaas in een vuurvaste kom en smelt het op een lage stand in de magnetron (of in
een steelpannetje met een klein beetje water zodat de kaas niet aan de pan plakt)
Roer vervolgens de creme fraiche en de knoflook er doorheen
Voeg als laatste de jalapeno peper en rode paprika toe en meng alles goed door elkaar
Tip: Erg lekker als dipsaus bij nacho's en tortilla chips!
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De Keukenhof

Het mooiste lente park van Nederland opent ook dit jaar haar deuren niet maar de Keukenhof
neemt je online mee door het park. Zodat jullie toch alle prachtige bloemen kunnen zien bloeien.
https://keukenhof.nl/nl/
Nederland staat bekend om tulpen. In april en mei staan ze in bloei en zijn de bollenvelden zeker
een bezoek waard. In deze periode zou de Keukenhof, het grootste bloemenpark ter wereld, haar
deuren weer openen. Ieder jaar worden er meer dan 7 miljoen bloembollen geplant in de
Keukenhof. De vele tuinen en vier prachtige paviljoens tonen een geweldige verzameling tulpen,
hyacinten, narcissen, orchideeën, rozen, anjers, irissen, lelies en andere bloemen.
Een uniek park in de wereld waar jaarlijks ruim een miljoen bezoekers op af komen.
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