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Doe boek 5 

met het laatste nieuws van 

Vrije Tijd!! 
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Weer een Doe-boek?  Hoe zit het nu?  

Blijven we alles op afstand doen(met alleen 

zo’n Doe-boek) of mogen we nu toch weer 

naar Vrije Tijd  gaan?         

 

 

Zoals jullie weten zitten we bij Gors weer in fase groen!. Dat betekent dat er binnen Gors 

weer wat versoepelende maatregelen zijn.  

Nu we in fase groen zitten, mag Vrije tijd ook weer voorzichtig wat activiteiten gaan 

opzetten. De activiteiten die aangeboden worden zijn per regio verschillend, dit heeft te 

maken met de ruimte van het gebouw, het aantal beschikbare vrijwilligers enz. enz. 

De coördinator van jouw regio zal kijken wat er mogelijk is om te organiseren met de 

huidige RIVM maatregelen. Zodra er een activiteit kan plaats vinden, krijg jij van de 

coördinator uit jouw regio een uitnodiging om deel te nemen aan deze activiteit. 

Uiteraard kom je alleen naar de activiteit als je geen klachten hebt en houden we ons 

aan de 1,5 meter afstand en hygiëne regels.     

Vanwege de maatregelen mogen er ca. 6 à 8 mensen deelnemen aan een activiteit, dat 

is niet heel veel, daarom willen we jullie graag nog een Doe-boek aanbieden. Zodat je als 

je nog niet aan de beurt bent, zelf thuis aan slag kan      .  

De meesten van jullie gaven aan, dat jullie het doe-boek erg gaaf vonden.  Leuke 

spelletjes, creatieve ideeën, tips enz. daarom hebben we geprobeerd er weer iets leuks 

van te maken. Op pagina 13 staat zelfs een prijsvraag! Weet jij het antwoord van de 

kruiswoordpuzzel? Stuur dit dan naar de coördinator van jouw regio en wie weet win jij 

wel een leuke prijs. Per regio wordt er 1 prijs verloot.  

Stel dat het Corona virus weer oplaait in jouw regio, dan zullen we jullie en de begeleiding 

op de hoogte brengen dat ook Vrije Tijd weer moet stoppen. Of met andere  afspraken 

doorgaat, maar laten we hopen dat dit niet nodig is. 

Heel veel plezier met het Doe-boek en hopelijk tot snel bij één van onze activiteiten van 

Vrije tijd in jouw regio!. 

 

 

 



Vrije tijd 
  

3 
 

Vrije tijd  

Zeeuws - Vlaanderen 

 

 

Coördinator Francois zal kijken wat de mogelijkheden zijn wat betreft activiteiten. 

Vrije tijd Zeeuws-Vlaanderen heeft geen vaste locatie, hierdoor zijn de mogelijkheden wat 

beperkt maar hij  gaat kijken wat er mogelijk is. 

Dus hou je mailbox goed in de gaten! Heb je geen mail vraag het dan aan je begeleiding. 

 

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Vrije tijd 

Walcheren 

 
 
 

Coördinator Francois zal kijken wat de mogelijkheden zijn wat betreft activiteiten. 

De activiteiten van Vrije tijd Walcheren vinden normaal gesproken bij Buitenrust plaats 

maar daar mag Vrije Tijd  helaas nog geen activiteiten organiseren, dit heeft ook weer 

met de maatregelen te maken. 

Hierdoor zijn de mogelijkheden wat beperkt maar hij gaat  kijken wat er mogelijk is. Er is 

in ieder geval gestart met een mini-eethuis op de Onderneming. 

Dus hou je mailbox goed in de gaten! Heb je geen mail vraag het dan aan je begeleiding. 
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Vrije tijd 

De Bevelanden 

 

 

 

Coördinator Francisca zal kijken wat de mogelijkheden zijn wat betreft activiteiten. 

De activiteiten van Vrije tijd de Bevelanden vinden plaats in de Cirkel zoals jullie gewend 

zijn of in de tuin van de Cirkel. 

In verband met de maatregelen mogen er niet meer dan 6 a 8 mensen deelnemen aan 

een activiteit. 

Hierdoor hebben wij besloten dat jullie op uitnodiging mogen deelnemen aan een 

activiteit.  

Op deze manier heeft iedereen de gelegenheid om een keer aan een activiteit deel te 

nemen. 

 

Half september willen wij gaan starten met een mini eethuis. Wij zullen alle bezoekers 

van Vrije tijd in groepjes van 8 indelen. Zodat alle 40 deelnemers een keer aan de beurt 

komen. 

Jullie krijgen een uitnodiging toe gestuurd met de datum wanneer jij mag komen eten. 

 

Naast eethuis is er ook de activiteit café tafel, hier doen we gezellig met elkaar praten 

over de alledaagse dingen onder genot van een bakje koffie. Deze activiteit duurt ca 1 

uur. 

 

Verder zullen we kijken wat er nog meer mogelijk is bij Vrije tijd de Bevelanden. 

Dus hou je mailbox goed in de gaten! Heb je geen mail vraag het dan aan je begeleiding. 
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Vrije tijd 

Schouwen 
 

 

 
 

Coördinator Anita zal kijken wat de mogelijkheden zijn wat betreft activiteiten. 

De activiteiten van Vrije tijd Schouwen vinden plaats in dagcentrum Brugzicht in 2 aparte 

ruimtes of buiten in de tuin. 

 

In verband met de maatregelen mogen er niet meer dan 6 a 8 mensen deelnemen aan 

een activiteit. 

 

Anita stuurt jullie een activiteiten planning. Jij kan aangeven wat je wensen zijn en waar je 

aan wilt deelnemen en kort daarna hoor je of jij mag deelnemen. 

We willen starten met een mini eethuis met daarna inloop activiteit. Variërend  van 

sportieve buiten activiteiten tot creatieve binnen activiteiten. 

Verder zullen we kijken wat er nog meer mogelijk is bij Vrije tijd Schouwen. 

Dus hou je mailbox goed in de gaten! Heb je geen mail vraag het dan aan de begeleiding. 

 

 

. 
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Bloempotjes bekleden met restjes stof. 

Soms heb je restjes katoen waarvan je niet meer 

weet wat je er mee moet doen of oude 

bloempotten die er niet meer mooi uitzien. 

Wat je nodig hebt: 

• planten (ik heb vetplant gebruikt) 

• boomschors decoratie of steentjes 

• oude of nieuwe bloempotten 

• kleurrijke restjes katoen 

• Mod Podge (lijm) 

• potgrond 

• schaar 

• kwast 

Aan de slag: 

• Begin met de bloemenpotten goed schoon te maken. De potten moeten echt goed 

schoon en droog zijn. 

• Knip de restjes katoen in kleine stukjes of strookjes. 

• Breng met een kwast Mod Podge op de bovenrand van de pot in de binnenkant 

aan. 

• Laat even drogen (15 min.). 

• Nu ga je elke keer een stuk katoen plakken. 

• Begin met aanbrengen van de Mod Podge op de plaats waar jij de katoen wil 

plakken en vervolgens strijk de stof met je vingers glad, en herhaal dit tot de 

bloempot helemaal bedekt is. 

• Als laatste breng voorzichtig met een kwast de Mod Podge op de hele stof aan. 

• Laat 24 uur drogen. 

• Knip met een schaar eventueel de restjes stof eraf. 

• Potgrond er in, plant er in, en als afwerking boomschors decoratie of steentjes om 

de plant heen. 

Kijk voor meer informatie op https://www.elsarblog.com/vrolijke-bloempotten-met-stof-diy/  

 

 

 

  

https://www.elsarblog.com/vrolijke-bloempotten-met-stof-diy/
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Maaltijdsoep 
 

Recept voor 2 personen 

Tijd: 30 min. 

BENODIGDHEDEN: 

• 125 gr wortel 

• 1 ui 

• 1 teen knoflook 

• 3 tomaten 

• 70 gr tomatenpuree 

• 750 ml bouillon (runderbouillon of 

tuinkruiden) 

• 1 kleine rookworst 

• 2 tl Italiaanse kruiden 

• handje vermicelli 

BEREIDINGSWIJZE: 

Snipper de ui en snijd de wortels, knoflook en tomaten in (kleine) stukjes. Giet een 

scheutje olie in een soeppan en fruit de ui aan met de knoflook. Voeg na een paar 

minuten de wortel toe en bak ongeveer 5 minuten mee. 

Daarna kunnen de stukjes tomaat en de tomatenpuree erbij. Meng alles door elkaar en 

voeg na een minuutje de bouillon en Italiaanse kruiden toe. 

Breng de soep aan de kook en laat de soep ongeveer 10 minuten zachtjes pruttelen. Je 

kunt na ongeveer 10 minuten de soep pureren maar dit hoeft niet. Daarna voeg je de 

vermicelli en de rookworst toe en laat je de soep nogmaals 5 minuten zachtjes koken. Zet 

het vuur uit en vul twee kommen met soep. 

Tip: je kunt ook een zakje soepgroenten gebruiken voor dit recept. Voor meer info zie 

https://www.lekkerensimpel.com/maaltijdsoep-met-

rookworst/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_smartloop

&utm_content=smartloop&utm_term=43885396 

 

 

 

 

 

 

https://www.lekkerensimpel.com/maaltijdsoep-met-rookworst/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_smartloop&utm_content=smartloop&utm_term=43885396
https://www.lekkerensimpel.com/maaltijdsoep-met-rookworst/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_smartloop&utm_content=smartloop&utm_term=43885396
https://www.lekkerensimpel.com/maaltijdsoep-met-rookworst/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_smartloop&utm_content=smartloop&utm_term=43885396
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Zoek de 7 verschillen 
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Papieren slinger maken 

Deze decoratie is ideaal voor het 

versieren van je huis. Je kunt de papieren 

slinger maken naar je eigen smaak of 

naar de stijl van de inrichting van je huis. 

 

Dit is wat je nodig hebt: 

• Gekleurde papieren vellen (oude 

tijdschriften, Donald Duck, 

landkaart, krant) 

• Een schaar 

• Lint of touw 

• Lijm 

Knip kleine driehoeken van dezelfde grootte uit de vellen (je kunt ook andere vormen 

knippen, zoals cirkels, wolken, sterren, enz.). Knip vervolgens een stuk touw of lint in de 

gewenste lengte van de slinger. Lijm de stukjes papier en laat ze drogen. 

Het enige wat je nu nog moet doen is een mooi plekje in je huis vinden om de papieren 

slingers op te hangen.  

Voor meer info zie https://www.oppassen.nl/community-themas/578/maak-er-een-

feestje-van-met-deze-diy-papieren-slingers/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oppassen.nl/community-themas/578/maak-er-een-feestje-van-met-deze-diy-papieren-slingers/
https://www.oppassen.nl/community-themas/578/maak-er-een-feestje-van-met-deze-diy-papieren-slingers/
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Tonijnsalade met appel 

 

Oeeh, deze tonijnsalade met appel is echt heel lekker. Hij smaakt romig door de 

mayonaise en yoghurt en fris door de appel. Wij serveren de tonijnsalade op een 

kaiserbroodje met rucola en komkommer. Je kunt de tonijnsalade bijvoorbeeld 

meenemen naar je werk of een picknick. 

Recept voor 2 personen 

Tijd: 10 min. 

BENODIGDHEDEN: 

• 160 gr tonijn uit blik (op olie) 

• halve appel 

• halve ui 

• 1 el Griekse yoghurt 

• 1 el mayonaise 

• snufje zout en peper 

• lekker op een broodje met sla/rucola en komkommer 

BEREIDINGSWIJZE: TONIJNSALADE MET APPEL 

Laat de tonijn uitlekken. Snipper de ui. Schil de appel en verwijder het klokhuis. Snijd de 

appel in kleine blokjes. Meng in een kom de tonijn, appel, ui, snufje zout en peper, 

Griekse yoghurt en mayonaise. Bewaar de tonijnsalade in de koelkast totdat je hem gaat 

serveren. Serveer de tonijnsalade bijvoorbeeld op een hard broodje met sla en plakjes 

komkommer. 

Voor meer info zie https://www.lekkerensimpel.com/tonijnsalade-met-appel/  

 

https://www.lekkerensimpel.com/tonijnsalade-met-appel/
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De Rollende reporter Mathijs Mol 

Mathijs heeft namens Vrije tijd een interview gedaan over de Corona periode. Hoe deze is 

ervaren en wat we allemaal hebben gedaan toen we niet naar ons werk konden. 

Lees je mee? Er staan misschien wel leuke tips voor jou in!. 

 

Wie ben je? 

Ik ben Dijana en ik ben 28 jaar  

Waar woon je? 

Ik woon begeleid bij Stichting Gors  

Waar werk je? 

Ik werk bij de Opstap en Kopie en Kado  

Hoe vond je het om thuis te zitten? 

Toen de Coronapandemie uitbrak, mochten we een poos niet meer gaan werken. Ik vond 

dat niet leuk en soms verveelde ik me. Ik ben graag bezig.  

Wat heb je in die periode gedaan? 

Ik ben in die periode met van alles bezig geweest zoals: Kaarten maken voor oudere 

mensen van Randhof, schilderen op nummer, een koningskleurplaat ontwerpen voor de 

crea-afdeling van verzorgingshuis Randhof, een kleurplaat ontwerpen voor het vrije tijd 

boekje (zie tekening hieronder), en een opdracht in Excel voor het Centraal Kantoor.  

Mijn werkbegeleider van de Opstap, Linda van de Velde, kwam af en toe langs om een 

rondje te wandelen. Soms deden we samen spelletjes als: galgje of mikado, of gingen we 

samen koken of  picknicken. We hebben samen 21,1 km gefietst naar de 

Kattendijksedijk. 

 Ik heb ook veel hobby’s Zumba dansen, tekenen, creatief bezig zijn, films kijken en 

muziek luisteren. 

Wat vond je het moeilijkste?  

Ik vond het niet fijn om thuis te zitten, want ik ben graag bezig. Als dat niet kan slaat de 

verveling snel toe. Gelukkig werd ik ondersteund door mijn werkbegeleider Linda. 

Het moeilijke van die periode vond ik twee maanden niet naar mijn ouders kunnen, een 

tijdje niet naar de buitenlessen van Zumba, niet kunnen werken, een poos niet kunnen 

afspreken met vriendinnen, soms sloeg de verveling toe. Ik ben erg tevreden hoe mijn 

werkbegeleider Linda heeft gezorgd dat ik iets te doen had. In die periode kwam ik wel tot 

rust, maar ik was wel uit mijn dagelijkse ritme 
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Heb je er iets van geleerd/ heb je tips? 

Ik had ineens heel veel vrije tijd, ik vond het erg moeilijk die in te delen. Ik heb samen 

met mijn begeleider een schema gemaakt met wat ik allemaal zou doen per week. Dat 

hielp mij om in mijn ritme te blijven.  

Heb je nog tips?  

Als je veel vrije tijd hebt zoek dingen die je leuk vind. Zodat de dag niet zolang duurt.  
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Maak van de letters in de grijze vakjes één woord.  

Het heeft te maken met het testen op corona… En vul het hieronder in: 

 
 

W 
 
 

           

Horizontaal (van links naar rechts) Verticaal (van boven naar beneden) 

2. wat moet je dragen in de taxi? 1. de voornaam van de coördinator VT de 
Bevelanden 

5. wat kan Irma, de gebarentolk goed    
uitbeelden? 

3. wat hopen wetenschappers snel te 
ontwikkelen ? 

6. de voornaam van de coördinator VT op 
Schouwen-Duiveland 

4. welke coördinator werkt in twee regio’s ? 

8. de voornaam van de minister van 
Volksgezondheid 

7. waar kun je je laten testen ? 

9. wat is de drukst bezochte activiteit bij Vrije 
Tijd? 

9. waarin moet je niezen of hoesten? 

11. hoeveel  Doe-boeken heeft Vrije Tijd 
inmiddels gemaakt ? (dit boek  telt niet mee) 

 

12. ander woord voor COVID-19  

Weet jij de oplossing? 

stuur het op naar de 

coördinator van jouw 

regio en wie weet win jij 

wel een leuke prijs.  

 

Per regio is er 1 winnaar 
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Krans maken       

 

Voor het maken van deze vrolijke krans heb je 

nodig; 

 

*metalen ring van ongeveer 30-40 cm/ 11"-15" 

*katoenen stof (kleuren die jij mooi vind) 

*kanten band of lint 

*schaar 

 

Werkbeschrijving: 

- Scheur repen stof en knip deze in stukken van 

ongeveer 20 cm lang. 

 

- Knip stukjes lint en band van 20 cm. 

 

- Knoop de repen stof om de ring, hou daarbij rekening met de verdeling van de kleuren. 

 

- Maak de ring helemaal vol en compact. 

 

- Hang de krans op aan een mooi lint, touw of strik. 

 

Kijk voor meer informatie op http://sillyoldsuitcase.blogspot.com/2012/04/diy-tutorial-
voorjaars-krans-van.html  

 

                  

 

 

http://sillyoldsuitcase.blogspot.com/2012/04/diy-tutorial-voorjaars-krans-van.html
http://sillyoldsuitcase.blogspot.com/2012/04/diy-tutorial-voorjaars-krans-van.html
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planten hanger maken 
 
Nu heb je een leuk bloempotje gemaakt maar daar 

hoort natuurlijk ook nog een plantenhanger bij 😊. 

Voor meer informatie zie instructie filmpje. 

https://www.praxis.nl/voordemakers/klusadvies/macr

ame-plantenhanger  

 

Wat heb je nodig: 

• Schaar 

• Touw 

• bloempot 

 

- Knip acht stukken touw van één meter. Afhankelijk van  

  de dikte van het touw kun je ook meer stukken touw gebruiken. Maar wel altijd een 

  veelvoud van vier. De lengte van het touw hangt een beetje af van hoe hoog je de plant  

  wilt hangen. 

- Pak al de acht stukken touw vast en knoop deze vast aan de ijzeren ring. 

- Maak een knoop in elk van de strengen, ongeveer 20 centimeter van de ring. De hoogte 

  van de knoop kun je eventueel ook zelf bepalen. Hoe hoger de knoop, hoe hoger je plant  

  hangt. 

 

- Verdeel het touw na de knoop weer in strengen en maak een knoop met de strengen die 

  naast elkaar liggen. Deze knoop kun je op ongeveer 10 centimeter afstand van de  

  vorige knoop maken. De buitenste twee strengen knoop je aan elkaar. 

 

- Verdeel de touwen weer in strengen en doe hetzelfde wat je bij stap 4 ook hebt gedaan 

 

- Maak één grote knoop met alle touwen bij elkaar of knoop ze weer samen met een  

  kleiner stukje touw en klaar is je DIY plantenhanger! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.praxis.nl/voordemakers/klusadvies/macrame-plantenhanger
https://www.praxis.nl/voordemakers/klusadvies/macrame-plantenhanger
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Hoe teken je een Angry bird 

 

Teken je mee? 

 

 

https://easydrawingclub.com/30-best-drawings-ideas-to-have-fun-learning-for-kids.html
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4 op een rij 

 
Tip! Wil je dit spel meerdere keren spelen, kopieer het dan eerst voordat je het gaat 

spelen 

Of print het nog een keer uit op 

https://lerenmetanitaensuzanne.blogspot.com/2020/03/rekenen-met-

dobbelstenen.html  
 

 
 

 

https://lerenmetanitaensuzanne.blogspot.com/2020/03/rekenen-met-dobbelstenen.html
https://lerenmetanitaensuzanne.blogspot.com/2020/03/rekenen-met-dobbelstenen.html
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Maak de kleurplaat verder af? 

De figuurtjes hebben ieder hun eigen kleur (zie onderkant kleurplaat) 

 

 


