Vrije tijd
Doe-Boek
deel 6

Deze strip is gemaakt door Alain Balleur.
Alain werkt bij kunst atelier de Kaai

Vrije tijd
Beste mensen
En aan het eind van 2020 zijn we
aangekomen bij Doe-boek nummer 6 !
Wie had dat gedacht toen aan het begin van
dit jaar Vrije Tijd met het eerste Doe-boek kwam?
Het is een gek, akelig, bijzonder en vreemd jaar geworden waarin bijna alles
anders ging dan normaal.
En wat hebben we elkaar weinig kunnen zien dit jaar bij Vrije Tijd.
De vrijwilligers hebben jullie gemist, en jullie vast en zeker ook de vrijwilligers
en alle leuke activiteiten van Vrije Tijd.
Gelukkig zijn er ook weer wat lichtpuntjes te zien voor het nieuwe jaar…
We hopen dat het in het 2021 snel weer wat gewoner wordt en dat we elkaar weer
in de ogen kunnen kijken, al is het op anderhalve meter afstand. Dat maakt niet
uit.
Voor nu hebben we Doe-boek 6 samengesteld met hopelijk voor ieder wat leuks.
Zo zijn er natuurlijk: knutsels, lekkere recepten en lastige puzzels.
En de Rollende Reporter Is weer op pad geweest, deze keer voor een interview
met Karin Smit, onze bestuurder.
Ook Galerie de Kaai heeft een paar fraaie bijdrages geleverd waarvoor dank.
Samen maken we het Doe-boek nog mooier !
Ga er maar eens lekker voor zitten onder de boom
En veel lees en maak plezier met Doe-boek 6 !
We wensen jullie, zeker ook namens ALLE vrijwilligers van Vrije Tijd Gors,
hele goede kerstdagen toe, en een mooi fijn begin van 2021 !
Hopelijk tot heel gauw in het nieuwe jaar!
Team Vrije Tijd
Hedwig, Francisca, Anita en François

Vrije tijd
Heb je nog lege flessen in huis?
Beschilder de flessen met plakkaatverf, plak er
wiebeloogjes op en maak zo in een handomdraai een
Kerstman of sneeuwpop van.
Als je de fles niet helemaal beschilderd kun je er leuk
led lampjes op batterij in doen.
Staat ook ontzettend gezellig!
Wat heb je nodig:

•
•
•
•
•
•
•

Lege glazen flessen
Plakkaatverf
Wiebel oogjes
Veertjes
Wattenstof voor de strik
Lampjes op batterij
Dennenappels + groen

Nog meer voorbeelden zijn te vinden op
https://nl.pinterest.com/pin/678002918886879948/

Vrije tijd
Ontvang een kaartje.NL

Hoe leuk is het, zeker in deze tijd nu we weer
meer thuis zijn, om een kaartje te ontvangen?
De site of app ontvangeenkaartje.nl heeft hier
een leuke oplossing voor.
Bij deze site/app stuur je eerst zelf een kaartje.
Het is natuurlijk heel leuk om iemand anders blij
te maken met jouw (zelfgemaakte) kaart. En dan
ontvang jij van iemand anders weer een kaart. Je kan ook als woonlocatie een account
aanmaken. Samen versturen, samen ontvangen…
Het is een Nederlandse site en je verstuurt je kaart ook gewoon binnen Nederland.
Voor iedere kaart die je verstuurt, ontvang je weer een kaart terug.
Dus hoe meer kaarten je verstuurt, hoe meer je er ontvangt!
Lijkt het je leuk om mee te doen?
Download dan de app: Ontvang een kaartje of ga op de computer
naar de site.
Registreer je en log in. Je ziet daar dan hoe het verder werkt.

Kom je er niet uit? Vraag het dan even aan je begeleider of coordinator Vrije Tijd voor een
handleiding.

Vrije tijd

Rik werkt bij Atelier de Kaai

Vrije tijd
Wat heb ik gedaan tijdens de Corona
Natasha heeft tijdens de corona veel aan handwerken
gedaan, waaronder vilten.
Vilten is één van haar grote hobby’s.
Natascha wil graag een vilten kerstboom met jullie
delen, zodat jullie die misschien kunnen maken voor de
kerst.
Wat heb je nodig:
•
•

Lapje vilt van 3mm dik, kleur groen (welke kleur jij
wilt voor de boom)
Kraaltjes, knoopjes, belletjes (wat jij mooi vind)

Hoe maak je de kerstboom
•
•

•
•
•

Teken een kerstboom van ca 10 cm op papier en knip deze uit. Dit is je mal
Neem een stuk groen vilt van 10cm, leg hier je papieren mal op en knip het netjes
langs het papier uit. Voor het gemak kun je het ook eerst omtrekken met een
potlood of pen. Knip twee kerstbomen.
Om de boom in elkaar te schuiven knip je één boom in bij de stam en de andere
boom in de punt (zie foto hieronder).
versier de boom met bijvoorbeeld belletjes, kraaltjes, splijtdraad, knoopjes
Zet de twee kerst
boompjes in elkaar en
je bent klaar

Veel plezier met maken
Met vriendelijke groet,
Natasha

Vrije tijd

Vrije tijd
Stukje uit het dagboek van Irma met daaronder een tekening van Irma.
Irma werkt bij Atelier de Kaai.

Vrije tijd
Houten Kerstmannen maken
Benodigdheden:
•

Houten stammen

•

Verf

•

Lint voor de strik

•

Touw om de schijven op te hangen in de
boom

Zaag de stammen op de maat dat jij ze wil hebben
Schilder het gezichtje van de kerstman op de stam
en maak met het lint een leuke strik om de stammen heen.

Het is ook leuk om houten schijven te zagen en hier kerstmannen of sneeuwpoppen op te
schilderen en ze daarna in de kerstboom te hangen

Kijk voor meer info en afbeeldingen op
https://nl.pinterest.com/pin/110408628344834005/

Vrije tijd
De Rollende reporter
Ook deze keer hebben we Matthijs Mol bereid gevonden om een interview af te nemen
van de bestuurster van Gors en daar zijn we erg blij mee.
Dank je wel Matthijs

Besturen in coronatijd
Momenteel houdt het Coronavirus heel de maatschappij in
zijn greep. Iedereen heeft op zijn of haar manier wel last van
dit virus. Iedereen loopt op zijn of haar manier tegen dingen
aan die door het Coronavirus veranderd zijn. Ik praat hierover
met Karin Smit.
Karin vertelt: “Ik ben bestuurder en eindverantwoordelijk
binnen Gors. Ik houd me bezig met werkzaamheden die
betrekking hebben op de ontwikkeling en de verbetering van Gors. Dit doe ik samen met
onze managers, die meedenken over de ontwikkelingen en die samen met teams de
vertaling maken naar de praktijk. Daarnaast houd ik me bezig met bijvoorbeeld de
medezeggenschap en de financiën. We werken ook intensief samen met andere
zorginstellingen om de zorg in Zeeland te verbeteren. Ik kijk naar de toekomst wat
kunnen we verbeteren en ontwikkelingen. Welke zorg hebben we niet die wel wenselijk is.
De managers denken mee over toekomst en wat betekent dat voor de locaties. En hoe
geven we dat vorm”
Saamhorigheid
Karin legt uit hoe ze het verschil tussen de eerste en de tweede golf heeft ervaren. “Ik zie
een verschil tussen de eerste en de tweede golf. Toen de eerste golf aanbrak zat
iedereen vol creatieve ideeën en heerste er een groot saamhorigheidsgevoel. We
applaudisseerde bijvoorbeeld voor de zorg. Maar ook binnen Gors zie je verschil. Er
ontstonden tijdens de eerste golf creatieve ideeën. De medewerkers van de
dagbestedingen die gesloten waren, sprongen bij op de woningen en er werden buiten op
anderhalve meter dingen georganiseerd. Samen maakte we er het beste van. Het werd
voorjaar, dus dit was makkelijker dan nu. Ook iedereen is dan opgewekter. Straks word
het winter. Je ziet nu ook dat de mensen het inmiddels wel gehad hebben met Corona.
Het lijkt gevoelsmatig een soort uitzichtloze situatie”
“Mijn persoonlijke ervaring betreft deze periode is, dat het saaier is. Voorheen werkte je
samen op kantoor en je deed het ook meer samen. Momenteel weet je minder waar je
collega’s mee bezig zijn. In het pre-coronatijdperk kwamen de collega’s nog wel eens met
vragen. Ook kom je elkaar niet meer tegen voor een praatje bij het koffieautomaat.”
Besmettingen
Karin vertelt: “Waar we bij Gors de eerste golf nog goed doorstaan hebben heeft de
tweede golf Gors niet overgeslagen. Corona heeft inmiddels de eerste twee Gorslocaties

Vrije tijd
aangedaan. Dit brengt ook spanning met zich mee. Dit geldt zowel voor de medewerkers
als bewoners. De bewoners zitten in quarantaine totdat de locatie Coronavrij is en de
medewerkers zijn angstiger om te komen werken. Zij gaan aan het eind van de dag weer
naar huis en willen hun gezin ook niet aansteken. Dit zijn allemaal dingen die meewegen
tijdens deze tweede golf.”
Vrije Tijd
“Vrije tijd is net zo belangrijk als werk. Balans is belangrijk tussen werk en vrije tijd. Als je
beperkt wordt in je mogelijkheden in je vrije tijd, moet je daar alternatieven in zoeken. “Ik
denk dat we dat met elkaar moeten doen en dat we elkaar daar ook in moeten helpen.
Het is wel zoeken hoe je het nu thuis gezellig kunt maken. Op ‘Mijn Gors’ zag ik dat ze op
een gorslocatie activiteiten voor Halloween hadden georganiseerd”.
Sommige bewoners zijn afhankelijk van andere voor invulling van vrije tijd vanwege adl
zorg of zelfstandig ergens naar toe kunnen. “Als het netwerk van een bewoner ook in de
risicogroep valt, word dat ook vaak een probleem” vertelt Karin. “Ik kan me voorstellen
dat als een bewoner ouders heeft die op leeftijd zijn, dat zij ook voorzichter zijn.”
Alternatief
“Zelf sport ik graag.” Vertelt Karin verder: “Ik heb getennist en zing in een koor. Dat ligt
momenteel allemaal stil. Voor contacten met vrienden of familie zoek je ook
alternatieven. Dat gaat in de zomer prima, want je kunt in de tuin afstand bewaren en
meer naar buiten. Ook ga ik graag uit eten. nu kook ik zelf iets of bak een taart. Dit kon in
de zomer lekker buiten, uiteraard met minder mensen en voldoende afstand. Buiten is
het veiliger om contact te hebben. Dit word in het najaar bemoeilijkt. Het word slechter
weer en je kunt niet naar buiten” legt Karin uit.
Pittig
Karin zegt: “Ik begrijp dat het voor cliënten en medewerkers pittige tijden zijn en dat
iedereen het zat is, maar ik hoop dat we plezier houden in dingen die we wel kunnen
doen. Ook hoop ik dat we voldoende lichtpuntjes zien en dat we elkaar blijven helpen en
het met elkaar gezellig maken. We moeten het met z’n allen volhouden.”

Vrije tijd
Deze tekening is gemaakt door Wendy Verlaan, werkt bij Atelier de Kaai

Vrije tijd
Kerstboom hapje van komkommer

1 grote, dikke komkommer
Een stuk jonge kaas
Dikke plakken Cervelaat
Cocktailprikkers
Een kaasschaaf + ster-uitsteekvormpje

•
•
•
•
•

Stappenplan:

•

Snijd met de kaasschaaf lange, dunne
plakken komkommer.

•

Maak nu een kerstboomvorm van je lange plak komkommer door deze in steeds
ietsje wijdere bochten te vouwen voor je hem op het prikkertje duwt.

•

Druk het prikkertje nu in de plak cervelaat.

•

Snijd een dunne plak van je kaas en duw er met je uitsteekvormpje een sterretje
uit. Steek deze – met een punt naar boven – bovenop je kerstboompje. En je bent
klaar!

Kijk voor meer informatie op https://www.christmaholic.nl/wpcontent/uploads/2019/08/DSC_9694_picmonkeyed.jpg

Vrije tijd
Tijd voor een grapje

Vrije tijd
Kerstkaarten maken met strijkkralen
Wat heb je nodig
•
•
•
•

Strijkkralen
Lege bruine kaarten (Action)
Lijmpistool
Letterstempels (of mooie tekenstift)

Hoe maak je de kerstkaarten met strijkkralen
Om te beginnen maak je allemaal verschillende kleine kerst strijkkraalpatroontjes.
Wij hebben een kerstboom, kerstman, rendier, kerstbal, pakjes, en een kerstster
gemaakt. De kinderen vonden het trouwens erg leuk om mij hiermee te helpen.
Als alle strijkkraalvormpjes klaar zijn kan je de patronen strijken. Laat deze
afkoelen. Daarna kan je de kerstfiguurtjes op de kaarten plakken. Hiervoor heb ik
een lijmpistool gebruikt, maar je kan ook een goede alleslijm gebruiken. Plak alle
figuren op de kaart, iets boven het midden, zo hou je ruimte over voor een
kerstwens.
Als de lijm goed gedroogd is kan je een kerstboodschap op de kaart zetten. Ik heb
op elke kaart ‘Merry X Mas’ gestempeld. Omdat ik allemaal losse letterstempels
heb was het best nog wel een werkje om te doen. Daarom heb ik gekozen voor een
korte kerstboodschap, maar je kan natuurlijk op de kaart zetten wat je zelf wil.
Kijk voor meer informatie op
http://www.daanliesenkids.nl/2019/12/10/kerstkaarten-maken-strijkkralen/

Vrije tijd
Puzzelen met plaatsnamen
In deze puzzels staan plaatsnamen verborgen in een zin. Los het raadsel op door op de
lege plek een plaatsnaam in te vullen. Het gaat om bestaande Nederlandse plaatsnamen
van steden, dorpen maar ook kleine gehuchten.
Vul een plaatsnaam in ...
Het eerste raadsel krijg je als voorbeeld cadeau.
Zuid-Holland
1. Er zijn veel wegen die naar Rome Leiden
2. De burgemeester zou een boom planten, maar het gat liet hij door zijn ...
3. Bij nood moet de kapitein de bel op het ...
4. Weg met die suikerpot! Ik hoef mijn thee niet ...
5. Zijn al die planken even lang? Ik weet het niet, ik heb er pas ...
Zeeland
1. Ze hoeft slechts even in de zon te zitten en ...
Utrecht
1. Als ik bij hem niet slaag, kan ik altijd nog bij ...
2. Als mijn fiets kapot is, ...
Noord-Holland
1. Op een varkenshuid zit haar, maar op een palingvel zit ...
2. Toen de klei op was, kon men gelukkig nog een tijd met ...
3. Het is gezellig om met nonnen te schaken, maar het is spannender als ik met ...
4. Anna trouwde kasteelheer Hugo. Het hele volk was het er mee eens, want Anna was ...
Gelderland
1. Na die hevige vechtpartij in de herberg vond de waardin bij thuiskomst een ...
2. Hij kan slecht een bal vangen, maar het scheelde nu weinig of hij ...
Friesland
1. De meeste herten lagen rustig in het gras. Ik zag maar één ...
2. Toen bleek dat zijn baard vals was, zei het kind ...
3. Ik vertrouw die nieuwe dokter nog niet zo. Ik denk dat ik nog naar de ...
4. De burgemeester van Ameland ging op bezoek bij de ...
Drenthe
Een ... is beter dan een vuile rivier

Vrije tijd
Tekening gemaakt door Michaela Hollemans, werkt bij Atelier de Kaai.
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Vrije tijd
Los de som op en geef het vakje de juiste kleur

Kleur nummers
Oranje 11
Geel 16 en 13
Beige 12, 14 en 15
Blauw 8
Groen 6 en 7

Vrije tijd
Verhaal ‘Stille nacht, tovernacht’

Ik droom, ik droom!
Van een gezellig feest,
Met familie en vrienden of gewoon hier,
Waarmee ik samen het kerstfeest vier.
Ik droom, ik droom!
Van een sneeuwwitte dag,
Met lichtjes, haardvuur, warme chocomel,
En heerlijk, gezellig, vrolijk gelach
Ik droom, ik droom!
Van vrede, overal,
Geen oorlog, of onrust of gemene macht,
Zo sprak ook het Kindje in Bethlehem ’s stal
Ik droom, ik droom!
Dat het donker verdwijnt,
Door kaarslicht en liefde, een helpende hand,
Dat de warmte ook om jou heen schijnt
Ik droom, ik droom!
Van pakjes onder de boom,
Met linten en strikken en prachtig papier
Wel 1, of 2, of 3 of wel 4!

Vrije tijd
Lieve allemaal,
Het is bijna zo ver… kerstavond!!!
Vaak een avond die wat anders is dan andere avonden.
Soms kan het zelfs een beetje toverachtig voelen.
Als jij nu een wens zou mogen doen, wat zou jij dan wensen?
Misschien vier je kerstavond dit jaar wel heel anders dan dat je gewend bent.
De man Riton in het verhaal op de volgende pagina in ieder geval wel.
Voor hem dit jaar geen tafel vol met lekker eten. Geen samen zijn met familie.
En toch maakt hij er, met wat kleine hulp, een heel bijzondere avond van.
Een verhaal over een man die niets bezit en die toch geen andere wens heeft dan
vriendschap en gezelschap. En een tovenaar die deze wens zo mooi vindt dat hij zelfs
bereid is zijn toverkracht ervoor op te geven.
We willen jullie allemaal fijne, warme feestdagen toewensen.
May your wishes come true!
Lieve groeten van
Ina Braber (consulent levensvragen)
Janny Blankenstijn (geestelijk verzorger)
Digna van Liere (geestelijk verzorger)

Vrije tijd
Verhaal geschreven door: Dominique Marchand
Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de
sneeuw op en de mensen die nog buiten waren
haastten zich. Thuis brandde het vuur in de haard. De
tafel was gedekt, de kaarsen waren aangestoken. Het
was kerstnacht.
Nog maar één enkele man liep door de verlichte
straten. Zijn rug was gebogen en hij liep maar voort
door de sneeuw en de kou, zonder zelf te weten waarheen hij ging. Niemand wachtte op
hem. Riton had geen familie en geen thuis. De mensen keken naar hem als hij voorbij
ging. Hij lette er niet op. Zonder achterom te kijken, vervolgde hij zijn weg. Hij floot
zachtjes voor zich heen en de sneeuwvlokken bleven in zijn baard hangen.
Toch was hij niet alleen in die ijzige nacht… Een hondje liep achter hem aan. Waar kwam
hij vandaan? Om zijn nek had hij een halsband met een ster. Toen Riton het hondje zag,
begonnen zijn ogen te stralen. “Ben je verdwaald? Dan kunnen we beter bij elkaar
blijven.” De hond keek hem aan.
Beschut onder de takken van een grote spar pakte Riton een stuk brood uit zijn rugzak
en sneed het in tweeën. “Hier!” zei hij met een glimlach. “Het is een mager maaltje voor
een avond als deze, maar meer heb ik niet.”
Omdat het Kerstmis was vertelde hij een verhaal dat hij als kind heel mooi had gevonden.
Daarna floot hij nog wat. Ook de wind floot. Steeds luider en luider, steeds kouder en
kouder. “Kom,” zei Riton. Hij zette de kraag van zijn oude, versleten winterjas op. “Laten
we schuilen in die hut.”

Vrije tijd
Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro. Toen klonk er opeens een stem:
“Schrik niet en luister. Ik ben geen hond. Ik ben een tovenaar.”
“Jij? Een tovenaar?” zei de oude man verbaasd.
“Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd, omdat ik degene die goed voor me zou
zijn wilde belonen,” zei de tovenaar. “En jij bent de enige die goed voor me was. Om je te
bedanken zal ik je liefste wens vervullen. Vertel me wat die wens is.”
“Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig,” zei Riton. “Maar ik heb altijd al een hond
gewild.”
De tovenaar dacht lang na. Was dat Ritons liefste wens? Toen besloot hij dat hij graag de
beste vriend van de oude man wilde zijn. En hij gaf voorgoed zijn toverkracht op.
Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de hut om verder te trekken. En zijn
vriend, de hond, volgde hem.

Vrije tijd
Kerstster maken van wasknijpers
Of je er nu een kerstster of een sneeuwvlok in ziet, deze
creatie van wasknijpers is niet alleen budgetvriendelijk,
maar ook erg leuk! Heb je nog ergens wasknijpers liggen
die je niet gebruikt, dan ben je helemaal goedkoop klaar!
Wat heb je nodig om deze kerstversiering te maken?
Zorg dat je in huis hebt:
• 8 houten wasknijpers voor elke ster of sneeuwvlok
• een lijmpistool (inclusief patronen)
• een potje verf, geschikt voor hout
• een kwast
• eventueel glitter of andere decoraties
• touwtje of lint
Begin met het uit elkaar halen van de knijpers. Zorg dat je de twee houtjes die bij elkaar
horen, goed bij elkaar houdt. Dan weet je zeker dat ze strakjes even lang zijn en goed bij
elkaar matchen.
Vervolgens lijm je met het lijmpistool elk knijperduo met de platte achterzijde tegen
elkaar. Wacht tot de lijm is afgekoeld en de knijpers vast zitten. Vorm vervolgens de ster.
Eerst lijm je de kopjes van de vier rechte ‘benen’ van de ster aan elkaar. Daarna lijm je
de schuine ‘benen’ erin. Zorg dat je op alle drie de delen van de knijper koppen wat lijm
doet, zodat ze goed vast zitten.
Dan is het een kwestie van wachten tot de lijm zijn werk heeft gedaan, en je kunt de ster
gaan beschilderen! Dat kan natuurlijk in elke gewenste kleur. Gebruik verf die geschikt is
voor hout. Verf eerst een zijde en de binnenkant van de ster. Strooi er eventueel als de
verf nog nat is een laagje glitter overheen.
Wacht tot de verf gedroogd is draai de ster om. Nu kun je de andere kant verven en
bestrooien met glitter.
Wil je je kerstdecoratie nog wat meer bijzonder maken? Dan kun je bijvoorbeeld iets van
kraaltjes of sneeuw op de ster lijmen. Bevestig tot slot een touwtje of lint aan de ster
zodat je hem op kunt hangen.
Voor meer info zie https://www.christmaholic.nl/2016/10/13/kerstster-makenwasknijpers/

Vrije tijd
Marianne Schipaanboord laat doormiddel van deze tekening zien, hoe zij bezoek heeft
ontvangen tijdens de Corona. Marianne werkt bij Atelier de Kaai.
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Rookworst met tortilla en tomatensalsa
Ingrediënten
▪ 2 kleine rookworsten
▪ 2 tortilla's
▪ 50 g gemengde sla
▪ 1 tomaat
▪ 4 eetlepels salsa (hot of mild)
Bereiding voor ca. 20 hapjes
1. Laat de rookworst ca. 10 minuten wellen in heet
water (niet koken!).
2. Verwarm de tortilla’s in een koekenpan of in de
magnetron volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
3. Snijd de sla en de tomaat in dunne reepjes en meng goed door elkaar. Snijd de rookworst
in 2 stukken.
4. Besmeer de tortilla’s met de salsa en bestrooi met het slamengsel. Leg de rookworst
erop en rol de tortilla strak op. Snijd in stukken en serveer zo warm mogelijk.
Kijk voor meer lekkere recepten op
http://www.rookworst.info/rookworstrecepten/rookworst-tortilla.html

Vrije tijd
Zoek de 20 verschillen

Vrije tijd

