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to prik or not to prik? 
that’s the question… 
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Lichtpuntjes… 

En terwijl het de afgelopen week 

koud, grijs en nat was, blijven de berichten maar komen over corona, de 

uitgestelde vaccinaties, weer nieuwe varianten van het virus. Sommige 

mensen worstelen nog met de vraag moet ik me laten prikken of niet ? En 

degenen die geprikt willen worden moeten weer wachten omdat er te weinig 

vaccins zijn. Je zou er moedeloos van worden… Het lijkt maar niet te stoppen 

dit nare en vervelende nieuws. En we zijn het allemaal zo beu. 

Hopelijk brengen we met Doeboek nummer 7 weer een klein lichtpuntje. En 

kleine lichtpuntjes heeft iedereen momenteel heel erg nodig. En daar kun je 

gelukkig zelf ook voor zorgen!  

Bak eens een cake of een appeltaart,  

kijk gewoon gezellig ‘s middags naar een leuke musicalfilm, 

verwen jezelf met een bonbonnetje. Zoek dit soort kleine zaken 

op! Ga een keer wandelen, en kijk eens omhoog misschien zijn 

er wel mooie wolken of luchten te zien. Geniet daar dan van en 

denk;  “zo dat heb ik toch maar weer gezien!” En maak er een 

foto van en deel deze op je social media. 

   Doe eens mee met een online bingo, verras jezelf.  

Kortom verwen jezelf eens even en doe iets waar je blij en tevreden van 

wordt.  

     Bij ons in de tuin hebben we een voederbakje opgehangen voor de 

vogels. En iedere dag komen er nu koolmeesjes lekker zaadjes eten. 

En af en toe komt er ook een roodborstje langs. Dit is heel simpel  

om te doen en is zeker een genietmomentje voor ons in huis.  

We zullen het toch nog vol moeten houden met zijn allen !  

En dat kunnen jullie, want jullie zijn kanjers !  

Veel plezier met Doeboek 7 

Team Vrije Tijd 

Anita, Francisca, Hedwig, François 
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Bloempotjes schilderen 

Benodigdheden 

– Bloempotje, ik kocht 3 terracotta potjes 

– Acrylverf voor de ondergrond, ik koos voor witte verf 

– Acrylverf voor de grafische vormen, ik koos zwart en brons 

– Verfroller en/of kwast, voor de ondergrond is het het makkelijkst om een fijne verfroller 

te gebruiken. 

– Afplaktape of washi tape. Ik gebruikte smalle washi tape. 

Aan de slag met de bloempotjes 

1. Verf de hele pot in de kleur die je als ondergrond wilt gebruiken. Ik koos voor wit. 

Helaas dekte mijn verf niet de eerste keer… en ook niet de tweede keer. Ik heb wel 4 

laagjes moeten aanbrengen. Na het verven laat je het potje goed drogen. 

 
2. Maak met afplaktape grafische vormen naar wens. Ik heb willekeurig lijnen 

aangebracht 

     
3. Verf sommige vakken met een kleur naar wens. Ik koos voor zwarte en bronzen verf. 

 

4. Als de verf goed heeft gedekt, haal je de tape weg voordat de verf is opgedroogd. Trek 

de tape voorzichtig los. Laat de verf daarna helemaal drogen voordat je er een plantje in 

zet. 

      
5. Doe een plantje in het zelfgemaakte bloempotje. Verzorg deze goed ;-). Je bloempotje 

is helemaal klaar. 

 

https://www.nobody-else.nl/wp-content/uploads/2017/01/DIY_potjes_verven_versieren_plant_1_Wit.jpg
https://www.nobody-else.nl/wp-content/uploads/2017/01/DIY_potjes_verven_versieren_plant_2_afplakken.jpg
https://www.nobody-else.nl/wp-content/uploads/2017/01/DIY_potjes_verven_versieren_plant_3_verven.jpg
https://www.nobody-else.nl/wp-content/uploads/2017/01/DIY_potjes_verven_versieren_plant_4_klaar.jpg
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Cursusaanbod 2021 voor cliënten 

 
Januari 2021 
Veilig online 

 
Januari 2021 

Flim en vloggen 

 
Februari 2021 
Lekker in je vel 

   
 

Maart 2021 
Werkhouding 

 
April 2021 

Veilig online 

 
April 2021 

Vriendschap en liefde 

   
 

Mei 2021 
Werken op de laptop 

 
Mei 2021 

Digitaal tekenen 

 
Mei 2021 

Hygiëne op het werk 
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Aardappelschotel 
 
Wil je eens iets anders dan gekookte of gebakken aardappeltjes? Maak dan eens deze 

aardappelschotel met onder andere spek en prei. Serveer er een lekkere grote salade bij 

en eventueel nog een (stok)broodje en klaar! 

Recept voor 2 personen 

Benodigdheden: 

• 450-500 gr aardappels 

• 100 gr spekreepjes 

• halve prei 

• 1 kleine ui 

• handje geraspte kaas 

• 1 tl paprikapoeder 

• snufje kerriepoeder 

• snufje zwarte peper en zout 

 

Bereidingswijze: 

Schil de aardappels en snijd de aardappels in blokjes. 

• Snijd vervolgens ook de prei en ui in stukjes.  

• Bak de spekreepjes in circa 5 minuten bruin.  

• Haal de spekjes uit de pan en doe de aardappelblokjes in de pan.  

• Bak de aardappelblokjes samen met de kruiden circa 16-17 minuten.  

• Voeg dan de prei, ui, spekreepjes en een beetje geraspte kaas toe. Bak dit nog 

ongeveer 3 minuten mee.  

• Serveer de aardappelschotel met salade of stokbrood 

 

Eet smakelijk! 

https://www.bloglovin.com/blogs/lekker-en-simpel-3338768/aardappelschotel-met-

spek-en-prei-4435530095 

 

 

 

 

 

 

https://www.bloglovin.com/blogs/lekker-en-simpel-3338768/aardappelschotel-met-spek-en-prei-4435530095
https://www.bloglovin.com/blogs/lekker-en-simpel-3338768/aardappelschotel-met-spek-en-prei-4435530095
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Frank van Garsel verteld hoe hij het 

afgelopen jaar 2020 is door 

gekomen/ ervaren.  

Hallo ik ben Frank van Garsel en ik ben 54 

jaar. Sinds 24 november 2008 heb ik een 

lat relatie met Anneke Lub. Ik heb mijn 

beide ouders nog,  een zus en zwager en zij 

hebben kinderen. 

Ik krijg thuisbegeleiding van Gors en ik werk 

3 dagen op Kom us Kieke en ik zit ook in de 

CCR vergadering van Gors. 

Op vrijdag 13 maart 2020 belde een collega van Kom us Kieke dat ik maandag 16 maart 

2020 niet kon komen ivm sluiting van de dagbesteding door Corona. Ik ben erg 

emotioneel geweest door Corona.  

Ik heb van 16 maart tot 15 juni thuis gezeten. ik kon mij redelijk goed vermaken door te 

lezen of een film te kijken en huishoudelijk werk, fietsen en wandelen. In de periode toen 

ik niet mocht werken ben ik  3 maal gebeld door Kom us Kieke, om te vragen hoe het met 

mij gaat. Ook belde mijn ouders van uit Benidorm (Spanje) om te vragen hoe het gaat op 

het thuis front. 

Ik ben al weer 7 maanden aan het werk op Kom us Kieke. Ik vind de situatie Corona erg 

lastig en niet leuk. Ik mis ook op donderdagavond mijn vaste ritueel, eten bij Vrije Tijd de 

Bevelanden en eens in de maand Zus en Zo. Waarom ik graag bij Vrije Tijd de Bevelanden 

van Gors kom! het is super de super leuk en je ontmoet andere cliënten en het is 

ontspanning. 

Wij zijn van de zomer nog drie dagen naar Schouwen-Duiveland, Serooskerke en Burgh-

Haamstede geweest. Ook heb ik tijdens Corona veel gefietst met mijn partner, we fietsten 

ca 25 A 30 kilometer per keer. 

Als je mij zou vragen wat wil je veranderen? zou ik zeggen nog meer leuke activiteiten van 

uit gors meer aanbieden. 

Ik hoop dat Vrije Tijd weer heel snel open mag. 

Groetjes van Frank van Garsel. 
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OMMETJE (LOPEN)  

     

Ommetje lopen is een initiatief van de Hersenstichting om 
mensen meer te laten bewegen gedurende de dag. Meer 
bewegen is namelijk goed voor de hersengezondheid. Zeker 
om het patroon van te lang zitten te doorbreken. 
De app is ontwikkeld samen met hoogleraar 
neuropsychologie Erik Scherder. Hij vertelt de gebruiker na 
elk ommetje (wandeling) van minimaal 20 minuten, een hersenfeitje. 
Met vrienden, familie of collega’s kan de gebruiker ook een eigen wandelcompetitie starten. De 
gebruiker kan ook de uitdaging aan gaan tegen de rest van Nederland. Hierdoor kan de gebruiker 
op een leuke manier samen wandelen, zonder dat hij/zij op dezelfde locatie is. 
De gebruiker kan in de app een wandeling starten en in een ranglijst zien hoe hij/zij het doet in 
vergelijking tot andere app-gebruikers. Hij/zij kan voor de wandelingen medailles en XP (extra 
punten) verdienen. 
 
De app is gratis en is vooralsnog tot eind 2022 beschikbaar. 
 

Voor wie is de app? 

Iedereen die gestimuleerd wil worden om meer/dagelijks te wandelen. Als je gebruik maakt van 
een rolstoel kun je uiteraard ook gewoon deelnemen. Het is voor iedereen belangrijk om een 
ommetje te maken, met of zonder rolstoel. 

Waarvoor kun je de app gebruiken? 
Regelmatig bewegen draagt bij aan gezonde hersenen. Met deze app wil de Hersenstichting 
meer mensen stimuleren om meer te bewegen door de dag heen en zo te werken aan gezondere 
hersenen. 

Wat kan de app? 
De gebruiker meldt zich eerst aan. Daarbij geen je aan of je met een eigen team mee wilt doen of 
met de landelijke ranglijst. 
De app bevat de volgende onderdelen: 
*Ik ga een Ommetje lopen: Gebruikers kunnen vanaf hier hun ommetje starten. Een ommetje 
wordt geregistreerd door de tijd- en locatie-registratie van de mobiele telefoon. Een ommetje 
wordt pas geregistreerd nadat de gebruiker minimaal 10 minuten heeft gewandeld. Na 54 
minuten stopt de registratie automatisch. 
*Ranglijst: Hier kan de gebruiker zijn vooruitgang ten opzichte van anderen zien. De ranking van 
de gebruiker wordt bepaald door het aantal geregistreerde ommetjes, de behaalde medailles en 
de hoeveelheid gedeelde ommetjes. Met deze acties verdien je punten 

Waar kan ik de app downloaden? 
Download de Android versie van Google Play. 
Download de IOS versie van Itunes store. 

Je kunt deelnemen aan team VT de Bevelande, voer dan de volgende code in D9NNL of stel zelf 
ja eigen team samen. Je kunt overigens aan meerder teams te gelijk deelnemen. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.canvasheroes.ommetje&hl=en_US
https://apps.apple.com/nl/app/ommetje-lopen/id1472994470
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Zie jij iets moois wat je kan na te tekenen? 
 
Wat heb je nodig? 

• Potlood 

• Gum  

• Gekleurde stiften en/of kleurpotloden 

• Papier 

• Dit stappenplan 

 

Stap 1 

Kijk om je heen. Wat valt op? Zie je iets wat je mooi vindt of leuk om te tekenen? 

 

Stap 2 

Kies één voorwerp. Dit mag van klein tot groot. Zo 

kun je iets kiezen als een beker, maar het mag ook 

een persoon zijn. De keuze is reuze! 

 

Stap 3 

Teken het voorwerp eerst met potlood, maak dus een 

schets. Als je het zelf makkelijker vindt zou je een 

foto van je voorwerp kunnen maken en dit uitprinten zodat je dit naast je kan leggen. Dat 

maakt het wat makkelijker om na te tekenen.  

 

Stap 4 

Nadat je je voorwerp met potlood hebt geschetst 

teken je het definitief, dit kun je bijvoorbeeld met een 

zwarte stift doen.  

 

Stap 5 

Nu kun je je tekening gaan versieren met kleuren, 

bijvoorbeeld met stiften of kleurpotloden. Gebruik je 

creativiteit!  

 

Extra stap 

Nu kun je dit nog een keer doen met andere 

voorwerpen. Je kunt tekenen wat je wilt, alles mag je 

maken. Dit betekent dat het dus niet perse iets hoeft 

te zijn wat je ook echt ziet in je omgeving. Je mag je 

eigen draai aan de tekening geven. Wat vind je leuk 

om te tekenen of waar moet je aan denken als je een 

bepaald voorwerp ziet? Maak er iets leuks van!  
 

Deze opdracht is gemaakt door Thirza en Naomi, twee studenten van de HZ 
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Preisoep, een heerlijke romige soep met 

rookworst 

Ingrediënten 

▪ 4 middelgrote preien 

▪ 3 middelgrote aardappels 

▪ 1 ui 

▪ 2 teentjes knoflook 

▪ Snuf peper en zout 

▪ 1.5 theelepel oregano 

▪ 2 tuinkruidenbouillonblokjes 

▪ 1 liter water 

▪ 1 rookworst 

▪ 125gr. gerookte spekreepjes 

▪ 100ml. slagroom 

▪ Scheutje olijfolie 

 

Bereidingswijze preisoep met rookworst 

1. Snijd de ui in blokjes en pers de teentjes knoflook uit. Schil de aardappels en snijd ze in 

blokjes en snijd de prei in ringen. 

2. Verhit een scheutje olijfolie in een pan en fruit de ui samen met de knoflook aan en voeg 

vervolgens de prei en de aardappels toe. Bak een minuutje mee en voeg nu het water en 

de tuinkruidenbouillonblokjes toe. Laat het geheel ongeveer 15-20 minuten koken. 

3. Bak ondertussen de spekjes krokant en snijd de rookworst in plakjes. 

4. Zodra de aardappels gaar zijn voeg je de oregano toe en een snuf peper en zout. 

Vervolgens kun je de soep glad pureren met behulp van de staafmixer. Als de soep mooi 

glad is voeg je de slagroom en de rookworst toe. Breng de soep eventueel nog extra op 

smaak met wat oregano, zout of peper. 

5. Na 5-10 minuten kun je de preisoep serveren, garneer met een eetlepel uitgebakken 

spekjes. 

Eetsmakelijk! 

 

 

 

 

Maak jij deze bloemen verder af? 
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Easy Game app, hersentraining en logische 

puzzels 

Test je IQ met Easy Game en heb veel plezier! Denk 

buiten de box om je hersencellen te laten werken. Daag 

je geest uit - laat zien dat je de slimste bent! 

 

Doe een nieuwe ervaring op met Easy game, dat grappige puzzels en onverwachte oplossingen 

biedt. Test je creatief denken, logica, geheugen en verbeeldingskracht. Gebruik je gezond 

verstand en richt je op de details. Los de breinbrekers niet op de gewone manier op, sommige 

raadsels laten je hersens echt kraken! 

 

Easy Game is een uitdagend en leuk denkspel met talloze logische puzzels en breinbrekers. Als 

je graag raadsels oplost, is deze gratis hersengymnastiek echt iets voor jou! Train je logisch 

denken, geheugen, intelligentie, probleemoplossende vaardigheden en creativiteit. 

 

Denk je dat je slim genoeg bent om alle lastige puzzels op te lossen? Installeer het spel nu en 

probeer het! 

 

• Download Easy Game gratis. 

• Los talloze lastige breinbrekers op. 

• Geniet van allerlei soorten levels om je hersens te trainen! 

• Gebruik je boerenverstand om de uitdagingen te verslaan. 

• Pas verschillende methodes toe, denk groot! 

• Ontdek hoe uitgekookt je bent en test je fantasie en logisch denken. 

• Let op de details en stimuleer je denkvermogen! 

• Gebruik hints als je een aanwijzing nodig hebt. 

• Ontdek oplossingen voor raadsels! 

• Probeer de eenvoudige en makkelijke besturing zonder druk en zonder tijdslimiet. 

• Een leuk tijdverdrijf dat goed is voor je hersenen en je stemming. 

• Speel nu voor eindeloos veel plezier! Dit verslavende hersenspel is geschikt voor alle leeftijden. 
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Deze clown mist nog wat carnavalskleuren! Zorg jij ervoor 

dat hij er kleurrijk uit komt te zien? 

 

 

 

 

 

Beeldjes maken van ijzerdraad en papier. 
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Wat heb je nodig:  

• IJzerdraad. 

• Afplakband. 

• Kranten. 

• Zwarte verf. 

• Goud of brons verf of kleur die jij mooi vind 

• Kwast. 

• Kniptang. 

Neem twee stukken ijzerdraad van bijv. zo'n 50 centimeter lang en draai in de eerste een 

rondje in het midden en draai het draad in elkaar onder dit rondje. Dat wordt het hoofd. 

Het tweede draad draai je rond het eerste draad en dan naar beneden voor het lichaam. 

Ook hier draai je de draden in elkaar.  Zet de delen die nog wat bewegen vast met een 

stuk plakband. 

Ben je tevreden over vorm dan ga je het hoofd en de romp opvullen met kranten en 

steeds vastplakken met het plakband. Als je dat gedaan hebt, ga je ook de armen en 

benen helemaal strak omwikkelen met stroken kranten. Hiermee maak je de armen en 

benen wat dikker zodat het wat meer op een mannetje (of vrouwtje) gaat lijken. 

Als je dit gedaan hebt moet je alle kranten met plakband beplakken. Dit is nodig omdat 

het krantenpapier gaat werken met verf en het afplakband niet. 

Dan alle delen helemaal zwart verven of de kleur die jij mooi vind. 

Voor meer uitleg en beeldmateriaal zie https://www.knutselidee.nl/ideeen/beeldjes.htm  

 

https://www.knutselidee.nl/ideeen/beeldjes.htm

