Vrije tijd
Doe boek 2
Battling the virus !!

Made by Alain Balleur
(cliënt Dishoekstraat Vlissingen)
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Hallo allemaal,
Hier de krant die we eigenlijk niet wilden maken… We hadden liever een
krant gemaakt met al onze leuke activiteiten, uitstapjes naar het theater,
wandelen, kookclub… maar helaas dat gaat nog niet lukken.
Maar wat zijn jullie toch allemaal goed bezig ! En wat verzinnen jullie veel !
Er wordt veel geknutseld, tuintjes worden opgeknapt, lekkers gebakken en
nog heel veel meer.
Het is erg knap hoe jullie met deze hele vreemde en alles-is-anders tijd
omgaan !
Onze grote complimenten !
Maar omdat het toch nog wel een tijd gaat duren voordat we weer iets met
elkaar kunnen afspreken, hebben wij, van Vrije Tijd, een tweede doe-boek
gemaakt.
Verder zijn we bezig met het opzetten
van een belmaatjesproject.
Dus vind je het leuk om regelmatig
gebeld te worden door een
vrijwillig(st)er, geef dit dan door aan
je (thuis)begeleider. Die meld je dan
aan voor dit project en kun je af en
toe eens even een gezellig praatje
maken.
Nou, weer heel veel plezier met Doe boek 2…
Zorg goed voor jezelf en blijf gezond !
Hartelijke groeten van

Francisca, Hedwig, Anita, Francois
Team Vrije Tijd Gors
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Knutselen met puzzelstukjes
Heb je thuis nog een puzzel liggen waar je eigenlijk niks meer mee doet?
Met puzzelstukjes kun je de leukste creaties maken, zoals een foto lijst
beplakken, een boom maken of een super leuk schilderij.
Je kunt de gekleurde kant gebruiken van de puzzelstukjes maak je kan ook
de achterkant gebruiken en schilderen in de kleur die jij wilt.
Het materiaal wat je nodig hebt is afhankelijk wat je wilt gaan doen.
Wat heb je nodig:
- stevige lijm of lijmpistool
- stevig karton om een figuur uit te knippen die je wilt beplakken
- of een fotolijst
- canvas schilderij
- verf als je ze wilt beschilderen
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De spullen die in de blauwe rand staan afgedrukt zijn verstopt in de
afbeelding, kun jij ze alle 12 vinden?
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Knutselen met tijdschriften, folders of kranten
Het hart op de foto is van karton gemaakt en vol geplakt met kleine
papieren strookjes uit tijdschriften. De kleine papieren strookjes zijn geplakt
met Mod Podje (sterke lijm).
Er zijn heel veel leuke dingen die je met van papier kan maken.
Schilderij maken:
Knip uit karton een kat of een ander dier. Zoals op de foto rechts boven.
beplak deze met strookjes papierplak
plak de kat dan vervolgens in een fotolijst en je hebt een heel origineel
schilderij
Mozaïeken me papier.
Teken een boot of een dier wat jij leuk vind
Knip allemaal vierkantjes uit en plak deze binnen de lijntjes van jou ontwerp
zoals op de foto links onder.
Wat heb je nodig:
- Stevige lijm
- Tijdschriften, folder of de krant.
- Stevige karton om je ontwerp uit te
knippen
- canvas doek/schilderij om je ontwerp op
te plakken
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Challenge filmpjes/geluidsopname
We zitten thuis! De dagplanning is plots zo anders. De
nieuwsberichten zijn best spannend. Hoe blijven we
onszelf in balans voelen?
Wij hebben een webpagina gemaakt met oefeningen om tot rust te komen.
Kijk maar eens hier: https://samenvoorzin.nl/in-balans/
Wij dagen alle bewoners en medewerkers uit om een filmpje of
audiofragment in te sturen! Speciaal opgenomen door jou, voor alle
bewoners en medewerkers. Om hen een beetje rust en blijdschap te geven.
Bijvoorbeeld:
- een oefening om rust te krijgen als je gaat piekeren
- een creatieve opdracht die jij altijd fijn vindt om te doen
- fijne muziek die jij zelf maakt
Dus: hoe kom jij zelf in balans? Maak daar een filmpje of geluidsopname van
en stuur het naar: d.vanliere@tragel.nl Dan krijg je een
toestemmingsformulier toegestuurd of je toestemming geeft dat het op onze
website komt.
Helpen jullie mee?
De geestelijk verzorgers Janny en Digna
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Jens en Jara vermaken zich thuis.
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.
Er werken veel mensen op de Westhoek.
Maar nu even niet!
Dagbesteding de Westhoek is gesloten.
Dat komt door het coronavirus.
Een soort griep met hoesten en koorts,
waardoor veel mensen ziek worden.

Knappe dokters in Nederland
hebben regels bedacht.

Vaak je handen wassen.
Elkaar zo min mogelijk aanraken.
Hoesten of niezen in je elleboog.
Niet met veel mensen in één ruimte zijn.

Dus de dagbesteding ging dicht.
Daarom is Jens een beetje verdrietig.
Hij vindt het niet leuk,
dat hij niet naar zijn werk kan.
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Jara woont ook in de Klaproosstraat.
Ze heeft blond haar en een knotje.
Ook Jara zit thuis.

Zij werkt op Dijkzicht, in de keuken.
Dagbesteding Dijkzicht is ook gesloten
vanwege het coronavirus.

Loes is begeleidster op de Klaproos.
Hans is ook begeleider op de Klaproos.
Mieke werkt op dagbesteding, maar nu hier..

Er kwamen nieuwe regels.
Jens en Jara zijn verdrietig.
En een beetje boos.
Ze kunnen niet meer naar hun familie toe.
Maar wel bellen.

Het is een vreemde tijd voor iedereen.
De koning kwam op t.v.
Hij vertelde dat we goed voor onszelf
en elkaar moeten zorgen.
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Ook Karin kwam op t.v.
Karin is de directeur van Gors.
Ze vertelde dat het moeilijk is.
Maar nodig om ons samen aan
de regels te houden.

Karin is trots op ons
Dat we ons best doen samen.

Jens en Jara begrijpen het nu beter.
Ze zijn niet meer verdrietig of boos.
Maar leuk is het niet.
Hans komt met een idee.

“Laten we elkaar iets leuks vertellen”.
Jara schuift dichterbij.
“Nee Jara” zegt Hans.
“Ik vind je net zo aardig als eerst.
Maar je kent de regels bij deze ziekte”.
“O ja” zegt Jara en ze steekt haar duim omhoog.
Hans vertelt over zijn hond Dommel.
Dommel is wit met krullen.
Dommel moest gewassen worden
in de tuin.
Hij vindt dat niet leuk, maar fris
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en netjes zijn is belangrijk.
Dommel ging er vandoor!
Het schuim vloog in het rond.
Hans zat onder het schuim.
Jens en Jara moeten lachen.
En bedenken grappige verhalen.
Dat helpt een klein beetje
nu alles zo anders is.
Tekst geschreven door Ina Braber, consulent levensvragen Gors
Pictogrammen afkomstig van pictostudio.nl en het programma MindExpress
Ingevoegd door Martine Labruyere, logopedist Gors
Actuele informatie over het coronavirus is te vinden op de website van Gors.
De toespraak van Koning Willem Alexander is te vinden op
https://www.nu.nl/279735/video/bekijk-hier-de-volledige-toespraak-van-koning-willem-alexander.html
Het filmpje van Gors Karin Smit, Marlies Janse en cliënten staat ook op
https://mijn.gors.nl/posts/5264/show
De website Samen voor zin van geestelijke verzorging Gors, s Heerenloo, Tragel, Philadelpia is te vinden
op: https://samenvoorzin.nl/in-balans/

Gespreksonderwerpen:
Ken jij grappige verhalen waar je blij van wordt? Vertel eens?
Heb je al een leuk idee in de nieuwe gids van Vrije Tijd ontdekt?
Wat weet jij van het coronavirus? Is het goed om samen de regels nog een keer te bekijken?
Begrijp je de regels, kun je je daaraan houden? Waarom wel of waarom niet?
Weet jij hoe je iemand veilig kunt begroeten?
Maak je je zorgen over iets of iemand?
Weet jij welke gevoelens er zijn? boos, bang, blij, verdrietig.
Hoe voel jij je? Wat kun je doen om je weer blij te voelen?
Is het fijn om iemand te bellen, een kaart, brief of tekening te sturen?
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In beweging blijven is belangrijk nu we zo lang thuis zitten daarom hebben
wij het volgende spel voor jullie uitgezocht, dit kun je alleen doen maar
samen met iemand is natuurlijk een stuk leuker.
Deze oefening kun je ook lekker buiten in de tuin doen.
Heel veel plezier!!
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Het volgende knutsel idee is best lastig maar met misschien een beetje hulp
van de begeleiding kunnen jullie samen vast een hele mooie egel maken.
Heel veel succes!!
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App tips voor je mobiel of tablet:
Zoek contact met je vrienden, familie via skype.
Via skype kun je beeldbellen erg leuk om te doen. wel even een account
aanmaken. Als je dit niet zelf kan, laat de begeleiding jou dan even helpen.
Download de app Happy color op je mobiel of tablet. Dit is een hele leuke app
als je van kleuren houd. Het is kleuren op nummer, er zijn wel 6000
verschillende afbeeldingen.

Een leuk puzzel app voor op je mobiel of tablet genaamd
Magic Jigsaw puzzles
5 verschillende levels en meer dan 25000 verschillende puzzels
ee

Mahjong een heel leuk spel om te spelen. Wat moet je bij dit spel doen?bij dit
spel moet je de stenen weg zien te spelen door middel van twee de zelfde
stenen bij elkaar te zoeken, heb je ze goed dan verdwijnen deze stenen uit
het spel, tot dat je ze allemaal hebt weg gespeelt. Druk op de link
http://www.mahjong.nl/ of download de app op je mobiel of tablet.
App Unblock the ball roll & Drag Block puzzle
Bij de dit spel moet proberen om een doorgaande weg te maken voor de bal.
Het is best moeilijk spel en vraagt veel denk werk.
Prima app om de hersenen te trainen.
Download de app op je mobiel of tablet.

Woordzoeker app voor op je mobiel of tablet

Taalprogramma met oefeningen en spelletjes voor mensen die moeite
hebben met taal. Veel oefeningen hebben geluidsfragmenten met gesproken
woorden. Ook heeft het een instelbare moeilijkheidsgraad. Klik op de
volgende link om het programma te downloaden
http://www.desmidt.eu/digitaal.html of ga naar de appstore en download de
app op je mobiel of tablet
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Sjaal breien
De zomer moet nog beginnen, of we denken al weer
aan het breien van een sjaal voor de winter. Als we nu
beginnen aan de sjaal kunnen we hem van de winter
gelijk aan .
Wil jij zelf dus een dikke wollen wintersjaal breien, dan
heb je nodig:



breiwol (dik genoeg voor breipen 10) of je breit
met een dubbele draad
Breipennen nummer 10

1. Zet 30 steken op
2. Brei verder met de patentsteek(1e naald: kantsteek; draad naar
voren, 1 steek averecht afhalen (draad blijft voor), 1 steek recht.
2e naald: kantsteek; draad naar voren, 1 steek averecht
afhalen(draad blijft voor), volgende steek met de omslag recht samen
breien. De 2e naald wordt steeds herhaald.
3. Brei door tot je 1,50 of 2.00 meter hebt gebreid.
4. Maak aan de uiteinden lange kwasten. Hou daar rekening mee bij het
aanschaffen van het breigaren (de wol)
Mocht je er niet uitkomen vraag of de begeleiding je helpt of kijk naar een
instructiefilmpje op youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=O7gAqUlkoqs
Is breien niet helemaal jou ding en haak
je liever, dan zijn deze liefdes hartjes
misschien wel leuk voor jou om te maken.
Maak een magische ring. Of 4 lossen en
sluit met 1 halve vaste. Haak 2 lossen,.
Haak in de ring 3 dubbele stokjes, 3
stokjes, 1 losse, 1 dubbel stokje, 1 losse,
3 stokjes, 3 dubbele stokjes, 2 lossen, 1
halve vaste om het hartje te sluiten.
Maak en geef dit hartje met liefde.
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Een creatief dag boek
We zitten nu wat langer thuis en kunnen niet naar ons werk.
Misschien gaan er allerlei gedachten en ideeën door jouw hoofd.
Vind je het leuk om een creatief dagboek te maken?
Een creatief dagboek is geen gewoon dagboek.
In een creatief dagboek:
-

verzamel je ideeën
bewaar je jouw dromen
kun je je je hart luchten
brainstormen
gedichten schrijven
plannen maken

Een creatief dagboek bijhouden
wordt ook wel 'art journaling’
genoemd.
Je schrijft niet alleen met een pen,
maar
je kunt ook schilderen, knippen en plakken, tekenen, schrijven,
fotograferen, enz.
Zet je gedachten en woorden om tot beelden.
En verwerk ze in jouw creatief dagboek.
Lekker in je vel tijdens de corona
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Lekker in je vel tijdens de corona crisis
Wat kun je zelf doen om je goed te voelen?
1. Je zit nu veel thuis.
Maak er het beste van.
Je hebt nu veel tijd voor je hobby’s.
Wat zijn jouw hobby’s?.................................................
………………………………………………………………………….
2. Sta op werkdagen gewoon op tijd op.
En ga op tijd naar bed.
Hou hetzelfde ritme aan, daar voel je je beter bij.
In het weekend kun je dan lekker uitslapen.
3. Eet gezond: eet veel fruit en groentes.
Dan blijf je langer gezond.
Welk fruit en welke groentes vind jij lekker?
………………………………………………………………………….
4. Je ziet nu minder mensen.
Maar contact met anderen is wel belangrijk.
Je kunt altijd een appje naar iemand sturen.
Of bel een bekende op voor een praatje.
Wie zou jij wel willen bellen?
.............................................................................
Er bestaat ook beeldbellen.
Je ziet de ander dan tijdens het bellen.
Maak een leuke kaart
en stuur die op naar iemand die alleen is.
Wie zou jij een kaartje willen sturen?
...............................................................................
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5. Je zit nu veel binnen.
Maar blijf wel in beweging.
Loop af en toe een rondje door je woning.
Dans thuis op leuke muziek.
Doe mee met Nederland in beweging op televisie (NPO1).
Of kijk bij Steffie.nl www.kijkopgezond.nl/spel_beweegfilm/
Wat doe jij om te bewegen?.........................................................
………………………………………………………………………….
Overleg met begeleiding of je naar buiten kunt.
Hou voldoende afstand
als je samen naar buiten gaat met begeleiding.
Buiten zijn is goed voor je gezondheid.
6. Praat over hoe je je voelt.
Je zorgen delen met een ander lucht op.
Met wie kan jij praten als je je zorgen maakt?
......................................................................................................
7.Probeer positief te denken.
Als je positief denkt, voel je je beter.
Denk bijvoorbeeld: -De corona crisis is maar tijdelijk.
-Over een tijdje is alles weer gewoon.
-We slaan ons er wel doorheen.
-Ik hoef het niet alleen te doen.
-Het komt wel goed.
Welke gedachte helpt jou om je beter te voelen?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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Het is belangrijk om te blijven bewegen
Want van bewegen blijven we fit, zit je lekkerder in je vel, het is goed voor de gezondheid,
heb je even afleiding en daarnaast is het ook gewoon leuk.
Nancy heeft voor jullie een aantal filmpjes opgenomen zodat jullie thuis lekker kunnen
bewegen.
Blijf in beweging! #1: https://youtu.be/pBf1oXEKdlE
Blijf in beweging! #2: https://youtu.be/6mGZZ581Tss
Blijf in beweging! #3: https://youtu.be/6HrUhoV6AjE
Blijf in beweging! #4: https://youtu.be/WGXneiKIric
Blijf in beweging! #5: https://youtu.be/3QUFUHvLHho
Naast deze leuke filmpjes kunnen jullie ook oefeningen doen met bijvoorbeeld een ballon
Wat kun je allemaal doen met een ballon?
- Probeer hem maar eens in de lucht te tikken, hoog te houden met je handen,
voeten of kopballon.
- Gooien naar iemand anders
- Over de tafel naar de andere kant slaan.
- Een rondje door de kamer of over de gang lopen met de ballon, de trap op en af.
-

Misschien heb je zelf nog ideeën?

Wij wensen jullie veel plezier met deze ideeën want bewegen is gezond!
Succes toegewenst namens Nancy Lindenbergh, Eli de Bruin en Elza Elenbaas.

