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Doe boek 4

Vrije tijd
En dan volgt hier….
Doe boek nummer 4!!
We zien dat veel van jullie zich erg goed aan de regels houden en gelukkig is er geen
grote uitbraak gekomen.
We merken dat er steeds meer mogelijk wordt, al moeten we blijven opletten!
Wij bij Vrije Tijd zijn daar ook erg blij mee! Want wij willen jullie ook graag weer zien en
samen dingen ondernemen!
We gaan er vanuit dat dit boek dus het laatste Doeboek blijft en we jullie binnenkort, of
na de zomer weer mogen begroeten bij Vrije Tijd!
Houd dus vooral je mail of informatie via begeleiding in de gaten!
Enne… blijf goed je handen wassen, zorg voor jezelf en elkaar.

Team Vrije Tijd:
Francois, Francisca, Hedwig, Anita
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Appel yoghurt Muffins
Wat heb je nodig:
2 appels
3 eieren
110gr. zonnebloemolie
250gr. Griekse yoghurt (of andere volle yoghurt)
225gr. zelfrijzend bakmeel
150gr. fijne kristalsuiker
1, 5 theelepel kaneel
1 eetlepel lichtbruine basterdsuiker
Bereidingswijze appel yoghurt muffins
-

-

-

Verwarm de oven voor op 175 graden
Pak een ruime kom en klop hierin de eieren los en voeg na een minuutje de
kristalsuiker, zonnebloemolie, kaneel en Griekse yoghurt erbij. Meng de
ingrediënten met een garde en klop ongeveer 2 minuten totdat alles goed
gemengd is (gebruik je toch een keukenmachine? Klop het dan wat korter, zodra
alles goed gemengd is dan is het goed).
Nu kun je het zelfrijzend bakmeel er rustig doorheen kloppen met de garde totdat
alles goed gemengd is.
Schil de appels, verwijder het klokhuis en snijd in stukjes. Meng de appels met
een halve theelepel kaneel en een eetlepel lichtbruine basterdsuiker. Bekleed een
muffinvorm met bakvormpjes en verdeel het beslag over de vormpjes.
Verdeel als laatste de stukjes appel over de muffins en zet ze in de oven.
Bak de muffins in ongeveer 25-30 minuten gaar in de oven.

Laat de appel yoghurt muffins eerst even tien minuten afkoelen in het bakblik voordat je
ze eruit haalt.
Eetsmakelijk!
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Mosselschelp Windgong
Wat je nodig hebt:
• ring van 8 cm in het rond
• Touw
• lijmpistool
• Schaar
• ongeveer 30 mosselschelpen
• Boren
• Boor
• Kralen
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-

We beginnen met de ring. Doe met het lijmpistol
een beetje lijm op de ring en wikkel het Touw om
de ring totdat je geen metaal meer ziet. Knip dat
de Touw af en lijm het goed vast. (heb je geen
ring gebruik dan een stok uit het bos. De stok
hoef je niet te omwikkelen met touw)

-

Boor in alle mosselschelpen een gaatje, dat
groot genoeg is voor het touw.

-

Knip 7 stukken touw van verschillende lengtes

-

Rijg 3 a 4 schelpen per touw (het aantal bepaal je zelf) en knoop hier en daar een
kraal ertussen. Maak de slinger zoals jij dat mooi vind. Houd wel voldoen afstand
tussen de schelpen. Doe dit met ieder stuk touw

-

Knoop vervolgens de mosselslinger aan de ring vast

-

Knip 3 stukken touw knoop deze aan elkaar en aan de ring, zodat je de wind gong
kan ophangen.

Vrije tijd
Maak je eigen stripverhaal
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Werkblad Positief denken in corona tijd
Het is goed om positief te denken.
Je voelt je dan beter.
Ook in moeilijke tijden met corona kun je positief denken.
Je kijkt dan naar de dingen die goed gaan.
Kijk eens naar dit glas met water.
Is het halfvol? Of is het halfleeg?
……………………………………
Als je positief denkt, zie je het glas halfvol.
Je bent tevreden met wat je hebt.
Als je negatief denkt, zie je het glas halfleeg.
Je ziet wat je niet hebt. Dat maakt je ontevreden.
Denk jij negatief? Let jij vooral op alles dat tegenzit?
…………………………………………………………...
Negatief denken gaat meestal vanzelf.
Negatieve gedachten kloppen vaak ook niet.
Ze maken alles erger dan het is.
En je wordt er somber van.
Mensen die positief denken, zijn dankbaar voor alles
wat goed gaat in hun leven.
Waar ben jij blij mee of dankbaar voor?
Schrijf 3 dingen op. Denk bijvoorbeeld aan: familie, vrienden, gezondheid,
werk, dagbesteding, woning, huisdier, hobby’s.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Gelukkig kun je leren om positief te denken.
Je moet dit wel oefenen, het gaat niet vanzelf.
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Bron: Lunetzorg 2020
Tip: Je kunt bijvoorbeeld een lege jampot gebruiken.
Plak deze vol met vrolijke plaatjes. Of beschilder de pot.
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Raad de Zeeuwse plaatsnamen
Ieder nummer staat voor een ander dorp, wet jij welk dorp ze bedoelen?
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Lunch tip!
Dit lekkere lunchbroodje is behalve heel lekker, ook nog eens gezond door de gegrilde
groente. Maak dit Turks brood met groenten in de ochtend en neem mee naar je werk of
maak hem en smikkel hem direct op, alles kan!

Benodigdheden:
turks brood
1/4 courgette
1/4 rode paprika
1 plak kaas
scheutje olijfolie
eetlepel mayonaise
1/2 tl (verse) tijm
zout en peper
Bereidingswijze:
Als je Turks brood hebt dat nog afgebakken moet worden bak je het af volgens de
bereidingswijze op het pak.
Wij gebruikten voor één broodje een kwart Turks brood.
Snij de courgette in dunne plakken en de paprika in reepjes.
Besprenkel met wat olijfolie en doe er naar smaak wat zout en peper over.
Gril de groente in ongeveer 5 minuten gaar.
Als je brood ook klaar is besmeer je de onderkant met de mayonaise.
Daarna leg je de kaas erop.
Hierop gaan de gegrilde groenten en bestrooi je het geheel met wat (verse) tijm.
Neem je het broodje mee naar je werk of wil je het later opeten? Wikkel het goed in in
folie en bewaar in de koelkast. Eet smakelijk!
Kijk voor meer recepten op https://www.lekkerensimpel.com
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Kun jij de voorwerpen die in de blauwe balk staan terug vinden in het plaatje?
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Deze kleurplaat is speciaal voor jullie gemaakt door Dijana Kostic
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Jens en Jara gaan weer aan het werk.
Jens is een man.
Hij heeft bruin haar.
Jens woont in de Klaproosstraat
En hij werkt op de Westhoek.

Daar pakt hij potjes lijm in.
Dagbesteding de Westhoek was gesloten.
Dat kwam door het corona virus.

Knappe dokters in Nederland
hebben regels bedacht.
De mensen hielden zich goed aan de regels.
Steeds minder mensen werden ziek
door het corona virus.

Familie mag weer op bezoek.
Jens is blij.
Ook zijn familie is erg blij

Dus de dagbesteding gaat weer open
Jens vindt het leuk.
Hij heeft zin om weer naar zijn werk te gaan.

Tekst:
Ina Braber, consulent levensvragen Gors
Pictogrammen: Martine Labruyere, logopedist Gors
(pictostudio.nl en het programma MindExpress)
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Jara woont ook in de Klaproosstraat.
Ze heeft blond haar en een knotje.
Jara werkt op Dijkzicht, in de keuken.
Ook Jara wil weer gaan werken.

Het gaat niet allemaal tegelijk.
Jens mag eerder starten met werken dan Jara.
Jara vindt dat niet leuk.

Begeleider Hans legt uit:
Het moet overal veilig en goed geregeld zijn.
Jara begrijpt het nu beter.

Hans heeft met een idee.
Vertel jij eens, wat jou in deze moeilijke tijd
geholpen heeft!
Dan vraag ik het ook aan de anderen.
Misschien kunnen we elkaar helpen.
Er komen allerlei antwoorden.
Wat mij hielp was:
-

dat ik elke week een kaart kreeg van mijn zus
beeldbellen met mijn moeder
een optreden van een muziekgroep voor het raam
sporten in de tuin
dat er een frietkraam langs kwam

Jara heeft ook een idee.
We vragen het aan de lezers van Doeboek 4!
Wat heeft jou geholpen in de afgelopen tijd?
Stuur je reactie, of een tip naar: vrijetijd@gors.nl
……………………………………………….
Van alle reacties maken we een mooie bladzij!

Tekst:
Ina Braber, consulent levensvragen Gors
Pictogrammen: Martine Labruyere, logopedist Gors
(pictostudio.nl en het programma MindExpress)
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Cupcake etagère voor vogels!
Verras de gevederde vrienden met een heuse
cupcake etagère! gemaakt van vetbollen!. Als het af
is, is het niet alleen een lust voor het oog, maar ook
een lust voor de vogels! Een prachtig ‘baksel’
waarvan ze zullen smullen!
Wat heb je nodig?







ongezouten frituurvet (Ossewit)
vogelzaad voor tuinvogels of je eigen samengestelde menu
(steel)pan
siliconen of papieren cupcake vormpjes
siliconen cupcake bakvorm voor cupcakes
etagère

Hoe maak je het? Volg de stappen meer info vind je via deze link https://creatips.nl/zelfmaken/cupcake-etagere-voor-vogels/
Stap 1. Gebruik ongeveer 1 deel frituurvet op 1 deel vogelzaad. Hiermee krijg je een
lekker gevulde cupcake.
Stap 2. Eerst ga je het vet smelten in een pannetje. Doe dit op een laag vuur. Het mag
zeker niet gaan koken.
Stap 3. Wanneer je je eigen vogelzaad menu hebt samengesteld kun je tijdens het
smelten de pinda’s fijn stampen. Doe dit door de pinda’s in een doek te leggen en erop te
slaan met een hamer.
Stap 4. Wanneer het vet is gesmolten kun je alle ingrediënten toevoegen. Roer ze goed
door het vet heen. Zet het vuur uit en laat het mengsel een beetje afkoelen.
Stap 5. Tel van te voren hoeveel vormpjes je nodig zult hebben. Zet de papieren of
siliconen cupcakevormpjes in de (siliconen) bakvorm. Dit zorgt voor extra stevigheid om
straks de vorm op te pakken en in de koelkast te zetten.
Stap 6. Giet nu het mengsel in de vormpjes.
Stap 7. Laat nu het vet goed hard worden. Zet ze in de koelkast zodat ze goed stollen. Na
ongeveer anderhalf of twee uur kunnen ze eruit. Laat ze vervolgens nog een dag drogen.
Stap 8. Haal de cupcakes uit de vorm en zet ze neer op de etagère.
Stap 9. Voor de finishing touch presenteer je de etagère op een schaal, met daarom heen
nog meer lekkers voor de vogels. Denk aan (dop)pinda’s en extra vogelzaad.
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Bedevaart Meersel-Dreef
Elk jaar in juni gaan we op bedevaart.
Een bedevaart is een reis naar een religieuze plek.
Vaak kom je op die plek tot rust en je ontmoet andere mensen.
Wij gaan altijd met elkaar naar Meersel-Dreef, dat is net over de grens in
België.
Er is een kerk en een grot met een Mariabeeld.
Dat zie je hiernaast op het plaatje.
Er is ook een heel grote mooie tuin en er zijn terrasjes en een winkeltje.
Er gaan veel verschillende mensen mee, ook mensen die bij Gors wonen.
Dit jaar konden we niet gaan, door de corona. Dat vonden we heel jammer.
Maar volgend jaar in 2021 kunnen we er vast weer heen. Als het je leuk lijkt, kun je dan
meegaan.
We willen je een idee geven hoe het is op bedevaart.
Daarom vertellen we iets over de bedevaart van vorig jaar. Dat was donderdag 6 juni 2019.
Om 9:00 uur reden we gezellig met elkaar in de auto naar Meersel-Dreef.
Daar kregen we in de taverne ‘Bij de Paters’ een kop koffie en een appelflap.
Dat smaakte ons goed na zo’n autorit!
Daarna liepen we naar de kloosterkerk, daar kreeg iedereen een sleutelkoord met daaraan een
kaartje. Op het kaartje stond een afbeelding van Kikker en Eend.
Daaronder stond: ‘Ik ben goed in…’. En daar ging het over.
Kikker kwam er achter dat hij zelf heel goed was in Kikkersprongen maken!.
Zo mocht iedereen die in de kerk zat ook zelf vertellen waar hij/zij goed in is. Iedereen telt mee!
Na de viering stond ons een heerlijke lunch te wachten. We konden
gezellig met elkaar praten en lekker eten.
’s Middags hadden we vrije tijd: we konden naar het souvenirwinkeltje,
een ijsje eten, op het terras zitten, of een stukje in het park wandelen.
Op het einde van de middag gingen we allemaal naar het park naar de
Mariagrot. Daar zongen we nog een paar liedjes. En we konden een
kaarsje aansteken of voor iemand bidden.
Daarna gingen we met elkaar weer naar huis. Het was een geweldige
dag!
We hebben ook een filmpje over de bedevaart: https://youtu.be/nmWp7L-5XiE
Bekijk het eens . Je kunt meedoen aan de meditatie. Dan ga je in gedachten toch mee
op bedevaart.
Geestelijk begeleiders d.vanliere@tragel.nl of jblankenstijn@arduin.nl.
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Wasknijper fotolijst
Benodigde benodigdheden:
• Houten wasknijpers
• Foto's of kaarten
• Lijmpistool
• Karton
• Schaar
• Decoratie in het midden indien gewenst

STAP 1:
Knip uit karton een ronde cirkel uit in het door jou gewenste maat.
STAP 2:
Leg je wasknijpers op je uitgeknipte cirkel om erachter te komen hoeveel je wilt
gebruiken. Zorg ervoor dat je de wasknijpers op de cirkel gelijkmatig verdeeld. Eenmaal
neergelegd, lijm je ze vast met het lijmpistol.
STAP 3:
Indien gewenst, kun je de wasknijpers nog een kleurtje geven met verf of stiften. Daarna
kun je jou uitgekozen fotos tussen de knijpers knijpen en jou fotolijst is klaar.
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