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Hallo allemaal,Hallo allemaal,Hallo allemaal,Hallo allemaal,    
 
Hier alweer het derde Doe boek !  
Wie had dat verwacht toen het allemaal begon in maart ? 
Inmiddels is je achtertuin onkruid vrij, je kast opgeruimd en heb je kramp in 
je vingers van het kleuren. We zien en horen dat het steeds lastiger wordt 
om het vol te houden, de verveling begint bij veel mensen nu echt wel een 
beetje toe te slaan… En toch is het helaas nog niet voorbij.  
We moeten nog volhouden met zijn allen ! 
 
Gelukkig gebeuren er ook heel veel leuke dingen, zoals miniconcerten, een 
gastoptreden van een DJ, alpaca’s in de achtertuin, tuinbingo’s enzovoort 
De mensen van dagbesteding bieden heel veel aan op de woonlocaties.   
 
En dat is meteen een lastig punt, de mensen die 
thuisbegeleiding hebben, of die thuis wonen hebben 
deze leuke momenten minder.  
We willen van Vrije Tijd de komende periode juist deze 
groep mensen graag een hart onder riem steken. Het is 
niet makkelijk om hier een vorm aan te geven binnen de 
regels van het RIVM.  
Dus vragen we jullie hulp !Dus vragen we jullie hulp !Dus vragen we jullie hulp !Dus vragen we jullie hulp !  
 
Wie heeft er een leuk idee over wat je kan helpen om, 
de hopelijk, laatste periode weer lekker in te kunnen 
gaan ?  
Denk met ons mee en stuur je idee  
naar: vrijetijdgors@gors.nlvrijetijdgors@gors.nlvrijetijdgors@gors.nlvrijetijdgors@gors.nl    
 
Dan gaan wij kijken of we het kunnen realiseren.  
De inzender van het origineelste, aardigste of liefste idee ontvangt  
een leuke attentie. 
Nou, in ieder geval alvast weer heel veel plezier met Doe boek 3…  
 
Zorg goed voor jezelf en hou vol ! 
 
Hartelijke groeten van                                  Francisca, Hedwig, Anita, Francois 
                                                                                               Team Vrije Tijd Gors    
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TEDTEDTEDTED staat voor team ervaringsdeskundige 
 
Menzo-Jan, Dimitri, Duncan werken als 
ervaringsdeskundige 
Misschien kunnen ze ook jou helpen? Er is van 
alles mogelijk: 
 
 
Menzo-Jan, 
Wil je een luisterend oor of je verhaal kwijt? 
Skype dan met Menzo-Jan via menzogiesbert (Live:c56390f185473bf) 
Menzo-Jan is bereikbaar op  woensdag, donderdag en vrijdag 
van 13.00 tot 16.00 uur.  

  
 
Dimitri, 
Hij deelt zijn corona-ervaringen in een vlog.  
Hij praat over verschillende onderwerpen. 
Zoals boodschappen halen en beeldbellen.  
Vanaf 6 mei kun je Dimitri om de week volgen via 
www.gors.nl/informatie-over-corona-voor-clienten/ 
 
 
Duncan,   
biedt aan om met cliënten een wandeling te maken  
Even een frisse neus halen, 
je hoofd leeg maken 
en lekker in beweging blijven.  
Dit is mogelijk op Walcheren. 
Hij is te bereiken via dvanscheyndel@gors.nl  
of via Messenger/FB (Dunc Scheijndel) 
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Knutselen met eierdozenKnutselen met eierdozenKnutselen met eierdozenKnutselen met eierdozen 

Laten we het voorjaar in huis halen door zelf bloemen te maken 

van eierdozen. 

Wat heb je nodig: 
- Eierdozen 
- Schaar 
- Lijm 
- Verf/viltstiften of kleurpotloden 
- Karton on ring van te knippen 
- Stok 
- Touw 

 
Knip het bloemetje in de vorm die jij leuk vind. Vervolgens geef 
je het een kleur en plak je het op de ring totdat jij het goed vind. 
 
Of knoop stukjes touw aan een tak, maak een gat in de onderkant van het bloemetje en 
rijg de bloemetjes aan een touw. Klik op de link voor de bloemen slinger. 
https://www.youtube.com/watch?v=mIk8AagFoU0  
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Cupcakes van wol makenCupcakes van wol makenCupcakes van wol makenCupcakes van wol maken    

Wat heb je nodig:  
-wol 
-cup cake vormpjes 
-kleine pompoms 
-lijm 
 
Maak van wol pompoms. Plak de pompom in een cupcake vormpje. Plak er een klein 
bolletje op en je cupcake is klaar. 
 
Hoe maak je een pompom? Volg de onderstaande instructie of klik op de link naar 
youtube  https://youtu.be/OyCykuzZgmQ  
 
1.Knip van het karton twee gelijke cirkels op de 
 gewenste maat en maak in het midden een gat 
Maak het gat niet te klein, om voldoende wol te 
kunnen wikkelen voor een mooie dikke 
pompoen! 
 
2. De wol wikkelen 
Leg de cirkels met de gaten op elkaar en 
omwikkel het karton (dus beide cirkels samen) 
met wol. Wikkel de eerste paar slagen over het 
uiteinde van de draad, zodat deze vast komt te 
zitten. Wikkel zo lang tot het gat in het midden 
goed vol is.  
 
3. De wikkelingen losknippen 
Schuif aan de zijkant op een willekeurige plaats 
de wol iets opzij en steek de onderste punt van 
een scherpe schaar tussen de twee cirkels. 
Houd je duim stevig op de wol in het gat en 
knip de wol door. Voorzichtig verplaatsen, want 
alle draadjes zitten nu los! 
 
4. De wikkeldraden samen binden 
Neem, als alle windingen zijn doorgeknipt, een 
stevige dubbele draad en trek die tussen de 2 
cirkels door. Trek de draad stevig aan en knoop 
hem goed vast.  
 
5. Het karton verwijderen 
Trek de twee cirkels van elkaar en de pompoen 
zal er vanzelf tussenuit schieten. Schud de 
pompoen goed uit en knip hem zo nodig wat bij.  
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Online Theater kijken ! 

Nu het bezoeken van een theater niet mogelijk is, hierbij 

een paar tips van voorstellingen die je online kunt 

bekijken:  

Op de site  

https://www2.stage-entertainment.nl/nl/stage-memories 

kun je mooie registraties zien van musicals. Het aanbod 

wisselt dus kijk regelmatig of jouw favoriete musical erbij 

staat ! Nu staat bv de musical SPIJT online… 

Op de site https://tflix.nl/category/voorstelling/ vind je 

ook veel gratis voorstellingen. Zeer leuke en verschillende 

voorstellingen zijn daar te zien bv over Martin Luther King 

maar ook een grappige buitenvoorstelling over Buurman 

op vakantie.; 

En op onderstaande link vind je nog een verzamellijst met 

allerlei verschillende voorstellingen, met oa. Showponies I 

+ II van Alex Klaassen, maar ook de voorstelllingen van  

het Eftelingtheater. 

https://www.hetpark.nl/ontdek-het-park/theater/troost-

theater/online-voorstellingen 

En natuurlijk mogen de theaterfeestjes van het Ro 

theater niet ontbreken: 

De gelaarsde poes: een doldwaze musical met o.a. Arjan 

Ederveen en Alex Klaassen 

https://www.vpro.nl/jeugd/programmas/gelaarsde-poes 

En Snorro: ook een zeer komische musical over Zorro ! 

https://www.vpro.nl/jeugd/programmas/snorro 

Veel kijkplezier ! 

(maar samen in het theater kijken blijft toch het leukst….) 
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Maak jij de mandala af?Maak jij de mandala af?Maak jij de mandala af?Maak jij de mandala af?    
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Werkblad Ontspannen in CoronatijdWerkblad Ontspannen in CoronatijdWerkblad Ontspannen in CoronatijdWerkblad Ontspannen in Coronatijd    
    

In deze onzekere tijd met het corona virus 

is iedereen wel een keer bang of gespannen. 

Maar als spanning te lang te lang te lang te lang duurt is dat ongezond. 

Je kunt dan klachten krijgen zoals hoofdpijn of buikpijn. 

Je bent de hele tijd moe. Of je kunt niet slapen. 

Je gaat teveel eten. Of je hebt geen trek meer. 

Je kunt van veel spanning ook somber of 

depressief worden. 

 

Als jij gespannen bent, hoe merk je dat dan bij jezelf? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 
Ontspannen is belangrijk voor je gezondheid. 

Gelukkig zijn er veel manieren om te ontspannenveel manieren om te ontspannenveel manieren om te ontspannenveel manieren om te ontspannen. 

 
Je kunt bijvoorbeeld gaan wandelen, fietsen, 

zingen, dansen, muziek luisteren of de natuur in. 

 
Wat helpt jou om te ontspannen? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 
Je kunt ook een ontspanningsoefening ontspanningsoefening ontspanningsoefening ontspanningsoefening doen. 

Op internet vind je veel oefeningen. Ook om te downloaden. Op 

Ontspanningsoefeningen.com vind je 3 (gratis) oefeningen. De 

oefeningen duren 7 tot 10 minuten. 

die uitlegt hoe je kunt ontspannen. 

Misschien wil je het eerst uitproberen 

samen met een begeleider. 

Als je de ontspanningsoefening prettig 

vind kun je deze elke dag een keer doen. 
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Bijvoorbeeld voor het slapen gaan. 
 
Wil jij een ontspanningsoefening gaan doen? Ja / nee 

Wil je iemand vragen om je daarbij te helpen?.................................. 
 
Er is ook speciale muziek op YouTube om te ontspannen. 

Dat noemen ze ontspannings of meditatiemuziekontspannings of meditatiemuziekontspannings of meditatiemuziekontspannings of meditatiemuziek. 

 
Wil jij een keer luisteren naar ontspanningsmuziek? Ja / nee 

Wil je iemand vragen om je daarbij te helpen?.................................. 
 
Nog 3 tipsNog 3 tipsNog 3 tipsNog 3 tips    om te ontspannenom te ontspannenom te ontspannenom te ontspannen: 
 

1. Maak een tekening over hoe jij je voelt in deze 
rare tijd. Je kunt ook opschrijven wat je voelt. 
 

2. De hele dag het nieuws volgen over Corona geeft erg veel spanning. 
Kijk dus niet meer dan 1 keer per dag naar het nieuws. 

 

3. In deze tijd is alles anders dan normaal. Dat is moeilijk. 

Toch gebeuren er elke dag ook wel dingen waar je blij van wordt. Schrijf 

elke avond 2 positieve dingen op in een schriftje. 

 
Veel plezier met ontspannen!Veel plezier met ontspannen!Veel plezier met ontspannen!Veel plezier met ontspannen!    
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Origami bOrigami bOrigami bOrigami bloemen maken van loemen maken van loemen maken van loemen maken van gekleurd gekleurd gekleurd gekleurd papier:papier:papier:papier:     
Wat heb je nodig: 
 
36 A4-vellen in de kleur van uw keuze, uit deze vellen knip je 
de volgende maten uit. 

- 38 vierkanten van 14,85 cm zijde (waarom? Want als u 
begint vanaf een A4, kunt u er twee in de lengte 
doorknippen!) 

- 17 vierkanten van 13 cm zijde 
- 21 vierkanten van 12 cm zijde 

 
Een cirkel van karton van 9,5 cm groot 
Een lijmpistool of sterke lijm of plakband 
 

1. Teken eerst op uw kartonnen cirkel 4 cirkels van 7,5 cm, 5,5 cm, 3,5 cm en 1,5 
cm. Op deze lijnen ga je de blaadjes van de bloem plakken.  

 
2. Geef vervolgens elk vierkanten een kegelvorm en bevestig met een stuk tape (niet 

te hoog op de kegel, zodat het aan het einde niet zichtbaar is ...). Vergeet niet om 
ze op maat te sorteren. 

 
3. Begin dan met het plakken van je bloemblaadjes, van buitenaf, en als volgt: 

            19 bloemblaadjes van 14,85 cm op de 1e cirkel. 
            19 bloemblaadjes van 14,85 cm op de 2e cirkel 
            17 bloemblaadjes van 13 cm op de 3e cirkel 
            12 bloemblaadjes van 12cm op de 4e cirkel 
             9 bloembladen van 12 cm binnen de 4e cirkel (in 2 rijen, plus 1 in het midden)    

    
Klik op de volgende link voor extra uitleg 

https://pin.it/52aGgZUhttps://pin.it/52aGgZUhttps://pin.it/52aGgZUhttps://pin.it/52aGgZU 
    
Op www.pinterest.com staan nog veel meer 
leuke ideeen 
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FFFFijne ijne ijne ijne en minder fijne en minder fijne en minder fijne en minder fijne momentenmomentenmomentenmomenten    in cin cin cin corona tijdorona tijdorona tijdorona tijd    
    
 Het Corona virusHet Corona virusHet Corona virusHet Corona virus    
    
Iedereen kan ziek worden door het corona virus. 
Daarom geeft minister president Marc Rutte regels. 
Hoesten en niezen in je elleboog. 
Vaak je handen wassen. 
Op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. 
Niet op bezoek gaan en geen bezoek ontvangen. 
Geen feestjes of bijeenkomsten. 
Gors volgt deze regels. 
Wanneer de regels veranderen, verandert Gors de regels ook.  
 
Medewerkers van Gors helpen je met tips en advies. 
In dit verhaal lees je hoe mensen hun dag doorbrengen. 
Er zijn vervelende momenten en er zijn fijne momenten. 
 
Moeilijke en fijne momentenMoeilijke en fijne momentenMoeilijke en fijne momentenMoeilijke en fijne momenten    
 
Jara vindt het vervelend dat ze niet kan sporten. 
Maar ze heeft een idee: 
Ze sport mee op t.v. met Nederland in Beweging. 
 
Jara mist ook haar vriend Jens. 
Ze vind het moeilijk om hem te bellen. 
Toch doet ze het. 
Ze kletsen gezellig. 
 
Flip wil eigenlijk wel een zoen van Lies, die ergens anders woont. 
“Dat kan nu niet” bedenkt hij. 
Hij geeft zichzelf een compliment: 
“Slim van je, Flip!” 
 
Lon en Job wonen in één huis. 
Ze koken een heerlijke maaltijd. 
En eten die gezellig op. 
“De gewone dingen thuis kunnen ook heel leuk zijn”, zegt Lon. 
 
Flip heeft zin om iets nieuws te doen. 
Hij kijkt op de computer naar foto’s van de natuur. 
 
Jara vult het blad “GEZOND” in. 
Ze denkt: welk lichtpuntje was er vandaag? 
Ze wordt er vrolijk van! 
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GGGG        Gezond blijven:Gezond blijven:Gezond blijven:Gezond blijven: Eet goed, hoest en nies in je elleboog, was je handen, hou afstand. 

                        Beweeg: gym, home trainer, Nederland in beweging, dansen, yoga, wandelen,  

                        Wat past bij 

jou?.................................................................................................................... 

 

   E   Elke dagElke dagElke dagElke dag denken aan de mensen denken aan de mensen denken aan de mensen denken aan de mensen die bij jou horendie bij jou horendie bij jou horendie bij jou horen    

                         Door te bellen, een tekening, foto of kaart te sturen. Of ontvang  zelf post of  

                          telefoon. 

                         De mensen die bij mij horen:………………………………………………………………………………. 

 

   Z   ZoZoZoZoen voor jezelfen voor jezelfen voor jezelfen voor jezelf 

        Jezelf een compliment geven, of iemand anders (daar word je ook blij van) 

                Mijn compliment: ………………………………………………………………………………………………. 

 

            O O O O     Oefening om te denken aan gewone fijne dingen.Oefening om te denken aan gewone fijne dingen.Oefening om te denken aan gewone fijne dingen.Oefening om te denken aan gewone fijne dingen. 

     Bijvoorbeeld een fijn appartement of huis, genoeg te eten, zorg  

                Mijn fijne dingen: 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

N    Nieuwe dingen doenNieuwe dingen doenNieuwe dingen doenNieuwe dingen doen:  

Een nieuwe hobby, iets te leren, een nieuwe ontdekking 

           Mijn nieuwe dingen…………………………………………………………………………………………….. 

 

  D                    Denk elke dag aan een lichtpuntje: Denk elke dag aan een lichtpuntje: Denk elke dag aan een lichtpuntje: Denk elke dag aan een lichtpuntje:     

Iets wat jouw dag fijn maakte. 

           Mijn lichtpuntje: 

………………………………………………………………………………………………….                                                  

Dit verhaal is gemaakt door Ina Braber, consulent levensvragen Gors en Martine Labruyere, 

logopedist Gors. Het is een Engelse bewerking van “Good and Bad days during Lockdown” van 

Irene Tuffrey -Wijne en Sheila Hollins. 
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App tipsApp tipsApp tipsApp tips    
 
Wordfeud,Wordfeud,Wordfeud,Wordfeud,    
Een leuk woord spel om met meerdere spelers te spelen. Wel moet je dan 
beiden de app hebben geïnstalleerd. 
Het spel lijkt op scrabble 
 

    
Sudoku,Sudoku,Sudoku,Sudoku,    
Train je hersenen, houd je geest scherp. 
Leg de cijfers op de juiste plek en los de puzzel op. Let op! de rij met cijfer 
moet zowel horizontaal, verticaal en in het vierkante kloppen, er mogen 
geen dubbele cijfers in staan.    

 
    
Woord Snack,Woord Snack,Woord Snack,Woord Snack, 
De letters staan door elkaar heen, kun jij hier het juiste woord van maken? 
Het spel heeft verschillende levels.                                              
 

    
PixWords,PixWords,PixWords,PixWords,  
Elk woord van de kruiswoordpuzzel zie jij op de bijbehorende afbeelding. 
Het spel heeft 1200 niveaus. 
Uitstekende manier om je woordenschat te verbeteren. 
 
    
June’s JourneyJune’s JourneyJune’s JourneyJune’s Journey    
Een zoek-en-vind-spel voor iedereen die van verhalen houdt. Ga op zoek 
naar verborgen aanwijzingen en los fascinerende puzzels op. 
 

    
    
De ‘ReceptenDe ‘ReceptenDe ‘ReceptenDe ‘Recepten    app  Slim Koken’ app  Slim Koken’ app  Slim Koken’ app  Slim Koken’     
De app van het Voedingscentrum biedt meer dan alleen recepten. Naast 
veel lekkere, gezonde en makkelijke recepten, helpt de app je ook tijdens 
het koken. Alle recepten in de app zijn in lijn met de Schijf van Vijf. 

    
    

StappentellerStappentellerStappentellerStappenteller    
Deze stappenteller gebruikt de ingebouwde sensor om je stappen te tellen. 
Het volgt ook je verbrande calorieën, loopafstand en tijd, etc. Je kunt 
dagelijkse doelen voor het aantal stappen instellen. Je kunt een reeks 
successen behalen door 2 dagen op rij of langer je doelen te behalen 
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PastasaladePastasaladePastasaladePastasalade    
 
Lekker fris, gezond en snel klaar. En je 
kan zo veel lekkere combinaties 
maken! Heerlijk als het buiten warm is 
en je geen zin hebt in een zware 
maaltijd. 
Maak een lekkere grote portie en je 
hebt meteen een gezonde lunch voor 
de volgende dag! 
 
Dit heb je nodig voor 2 personen:Dit heb je nodig voor 2 personen:Dit heb je nodig voor 2 personen:Dit heb je nodig voor 2 personen:  
- 100 gram pasta (ongekookt) 
- 200 gram gerookte kip 
- 1 bekertje crème fraîche light 
- 50 gram rucola 
- 1 rode paprika 
- 1 kleine ui 
- één handje olijven 
- 1 theelepel bieslook 
- 1 theelepel oregano 
- peper en zout 
 
Zo maak je het:Zo maak je het:Zo maak je het:Zo maak je het: 
      -  Kook de pasta gaar zoals aangegeven op de verpakking. 

- Giet de pasta af en spoel af onder koud water. 
-  Als de gerookte kip nog niet is voorgesneden, snij deze dan in reepjes/blokjes.  
- Snij ook de groenten en kruiden fijn en roer deze samen met de crème fraîche en 

de gerookte kip door de pasta.  
- Zet de pastasalade een half uur in de koelkast zodat alle ingrediënten goed in 

kunnen trekken. 
 
Eet smakelijk! 
 
Er veel verschillende variaties mogelijk wat betreft pasta salade. 
Kijk eens voor meer tips en variatie op https://www.ah.nl/allerhande/recepten-
zoeken?Ntt=pasta+salade  
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BijBijBijBijenhotel makenenhotel makenenhotel makenenhotel maken    

Eenvoudig te maken bijenhotel. 
Je verzamelt enkele blikken (liefst 
verschillende maten), die  je tegen een 
houten wand of plank bevestigt met 
schroeven of ophangt met een touw. 

Je mag de blikken leuk versieren door ze te 
beschilderen of te beplakken met touw, wat jij leuk vind. 

Daarna vul je ze op met bamboe- of andere holle stengels zoals van pluimpapaver en 
scharnierbloem of maak zelf holle buisjes van karton. Gebruik enkele houtstammetjes, 
waarin je gaten van verschillende diameters boort  4,  5 en 6 mm. Vul het eventueel op 
met wat mos, houtkrullen, kleine spar appels  
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Broccolisalade met krieltjesBroccolisalade met krieltjesBroccolisalade met krieltjesBroccolisalade met krieltjes 
    
Deze broccolisalade met krieltjes is een 
lekkere maaltijdsalade. Heerlijk fris van 
smaak.  

Vervang de broccoli ook eens door 
sperziebonen. Je kunt deze salade trouwens 
ook koud eten, ook erg lekker. 

Recept voor 2 personen 
Tijd: 30 min. 

BENODIGDHEDEN:BENODIGDHEDEN:BENODIGDHEDEN:BENODIGDHEDEN: 

• 300 gr krieltjes 
• 300 gr broccoliroosjes 
• 1 blikje tonijn 
• 2 eieren 
• 3 el olijfolie 
• 1 tl citroensap 
• 2 tl peterselie 
• snufje zwarte peper 

BEREIDINGSWIJZE:BEREIDINGSWIJZE:BEREIDINGSWIJZE:BEREIDINGSWIJZE: 

- Zet een pan met water op en kook de eieren hard in 8 minuten.  
- Pel de eieren en snijd in stukjes. 
- Schil de krieltjes en snijd grote krieltjes in tweeën. 
- Snijd de broccoli in stukjes en kook de broccoliroosjes en krieltjes ongeveer 10 

minuten. 
- Meng in een bakje de olijfolie, citroensap, peterselie en een snuf peper.  
- Meng de broccoli, eieren, krieltjes, tonijn en de dressing door elkaar.  
- Breng het geheel eventueel nog wat extra op smaak met peper.  

 

 

 

Kijk ook eens op www.lekkersimpel.com voor nog meer lekkere recepten. 
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paars 

lila 

Licht blauw 

blauw 

geel 

Donker groen 

Licht groen 

groen 
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Een vrouw loopt een kledingwinkel  

in en vraagt: 'Mag ik die jurk in de 

etalage passen?'                                                                                               

Antwoordt de verkoper:  

'Natuurlijk,  

Maar we hebben ook pashokjes  

hoor !’                                                          

    MoppenMoppenMoppenMoppen    

                                        Hoe noem je een koninklijke                    
                         drol?                                        

                                                     Antwoord: Een majeschijt    
 

Twee slakken zijn aan het wandelen.  

'Doei, ik ga hier oversteken', zegt  

de een.  

Zegt de andere: 'Nee, niet doen!  

Morgen komt de bus!'                                               
 
 
 
                        
 

 

 

 

Jantje loopt de winkel in met een ladder. 

Waarom heb je een ladder mee?  

vraagt de verkoper. 

Antwoordt Jantje:  

'Voor al die hoge prijzen natuurlijk!' 

 

 

 

                                         Nog niet genoeg gelachen?  
                        Ga dan naar: https://www.kidsweek.nl/moppen 

                                         Of download de app kidsweek moppen 

                                                              app in de appstore 
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