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Kies de activiteit
die jij leuk vindt om
te doen!

Vee
ple l
zier
!

Dit creatieve
tijdschrift is voor jou!
Er staan allerlei activiteiten in die je kunt doen.
Vind je het leuk om appeltaart te bakken? Of om een
nieuw recept uit te proberen? Is kleuren iets voor jou?
Of hou je van puzzelen? Kies de activiteit die jij leuk
vindt om te doen. En vraag -als je daar zin in
hebt- een medebewoner of vrijwilliger om gezellig
met je mee te doen.
De vrijwilligers van Cello hebben dit tijdschrift voor jou
samengesteld. Zij hebben hun lievelingsrecept, favoriete puzzel
of knutselidee voor je op papier gezet.
Zo laten zij je in deze bijzondere tijd weten dat ze aan je denken
en met je in contact willen blijven. En zijn ze toch een beetje
dichtbij!
Namens de vrijwilligers wensen wij je veel plezier met de
activiteiten in dit tijdschrift. Geef er een creatieve draai aan.
Wij zouden het ontzettend leuk vinden als je ons laat weten
wat je van dit tijdschrift vindt. En welke activiteiten je hebt
gedaan. Een foto sturen van je zelfgebakken appeltaart of
van je knutselwerk? Graag!
 Stuur die naar vrijetijd@cello-zorg.nl



team Vrije Tijd en Vrijwilligerswerk

Dit tijdschrift is van?

Kleur je mee?

Vogelhuisje maken
van een melkpak
Dit heb je nodig:
• lege (schone) melkpakken
• schaar
• verf
• takjes
• vogelvoer/vogelzaad

Voorbeeld

Zo maak je het:
• maak een gat in het melkpak
Tip: maak het gat niet helemaal bovenin het melkpak, maar zodanig
dat je de bodem van het pak goed kunt zien (maak je het gat te hoog,
dan kunnen de vogels niet bij het voer of vallen ze in het pak).
• versier het melkpak met verf. Natuurlijk kun je ook andere materialen
gebruiken om te versieren.
• maak onder de opening een klein gaatje, waar je een takje in kunt
steken, zodat de vogeltjes daar even kunnen rusten.
• je kunt je vogelhuisje vullen met gemengd vogelvoer en ophangen of
ergens neerzetten.

TIP: Als je je vogelhuisje echt
buiten wilt gebruiken, spuit hem
dan over met blanke lak en laat
hem goed drogen.
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Appeltaart
bakken

Zo maak je het

Hoi,
Ik ben Rob Mes en ik heb veel ervaring met het maken van
appeltaart. Ik deel graag met jou hoe ik appeltaart bak. Het
basisrecept staat natuurlijk op de verpakking. Maar… Ik vind
het leuk om te variëren en dus deel ik mijn tips van hoe je een
appeltaart extra lekker maakt. Veel bakplezier!

INGREDIËNTEN
• 1 pak Koopmans appeltaart mix
• 1 kilo appels, (belangrijk: neem Elstars, ZEKER
geen goudreinetten, die zijn te zuur.)
• 100 gram krenten, die je laat wellen in lauwwarm
water (als je ze extra sjiek wil maken neem je
50 gram krenten en 50 gram noten, bijvoorbeeld
(ongezouten) amandelen, hazelnoten, pecannoten
en walnoten).
• 175 gram boter (roomboter of bijvoorbeeld blue
band margarine; voor de smaak maakt het niet uit).
• 1 ei
• boter om de springvorm in te vetten
• suiker en kaneel (de hoeveelheid doe ik zelf uit de
losse hand en bij de kaneel heb ik als tip dat je niet
te veel moet gebruiken, anders krijg je een droge
smaak)

GEREEDSCHAP
• mixer met deeghaken
• springvorm
• bakpapier
• kwast
• steriele latex
handschoenen

(P.S.: let op de hygiëne, was je handen vaak en/of gebruik steriele handschoenen,
dat is zeker deze tijd erg belangrijk!!!)

• warm de oven voor op 180 graden
• leg een vel bakpapier op de bodem van de
springvorm en klem de zijkant eromheen
• vet de binnenkant van de springvorm (bodem en
zijkant) in met gesmolten boter schil de appels, haal
de klokhuizen eruit, snijd ze in partjes, leg ze een paar
minuten in kokend water met een 100 gram suiker om het
het iets minder zuur en een beetje zachter te maken (doe dit niet te lang, want dan
wordt het appelmoes), giet de appels af en laat ze afkoelen, doe ze in een kom en
meng met een -houten lepel de kaneel en de suiker erdoor. Laat het een half uurtje
staan zodat de smaken erin kunnen trekken
• klop ondertussen het ei los
• doe de appeltaartmix en de afgewogen boter in een kom en mix het met de
deeghaken door elkaar
• voeg tijdens het mixen ong. 2/3 van het losgeklopte ei erdoor
• kneed het deeg lang met schone handen of met latex handschoenen aan tot een bol
en laat het in plasticfolie in de koelkast minstens een half uur rusten
• kneed het deeg nog eens zodat het soepel is en rol het uit op een bebloemd en verder
schoon aanrecht
• bekleed de ingevette springvorm aan de bodem en binnenkant met een deel van het deeg
• als je het netjes wilt doen schik je de schijfjes appel in de springvorm, anders verdeel
ze er gewoon over
• strooi de krenten en eventueel de noten gelijkmatig over de appels
• maak van het overgebleven deeg reepjes en leg ze kruislings over de appels en
krentjes, zodat je een “boter,kaas en eieren” figuur krijgt
• bestrijk met een kwast de overgebleven ei over de reepjes
• zet daarna de springvorm in de oven
• op de verpakking van de taartmix staat dat de taart 1 uur in de oven moet; mijn
ervaring is dat 45 tot 50 minuten genoeg is

Laat de taart afkoelen en .... SMULLEN MAAR!!!
Om het extra lekker te maken dien je de punt op met een flinke dot slagroom;)


Geniet en blijf gezond!!!
Rob Mes

Puzzel je mee?

Vogel
Bingo

Vink de vogels aan
die je ziet

Groetjes van!
Hoi, hierbij wat foto’s van de BINCKBOYS, ons
voetbalteam dat al ongeveer 30 jaar bestaat. Nog
steeds beoefenen wij met veel plezier het voetbalspel.
Elke dinsdagavond trainen we fanatiek op
De Binckhorst.
Groetjes, de vrijwilligers en trainers

Van punt naar punt

Aardbeien nét
even anders
Dit heb je nodig, voor 4 personen
• 500 gram aardbeien
• 5 eetlepels balsamico azijn
• een paar druppels citroensap
• snufje zwarte peper
• slagroom
Zo maak je het
• was de aardbeien, verwijder het kroontje en
snijd de aardbeien door de helft
• meng de balsamico door de aardbeien en
bedruppel dit met citroensap
• laat dit een uurtje staan
• voor het opdienen nog even een snufje
zwarte peper er doorheen mengen
• lekker met slagroom en als je wilt een bolletje ijs
Buon Appetito!

Groetjes Carlijn

Groetjes,
Anouska en Femke

Kleur je mee?

Raadsels en moppen

Waarom lachen
kabouters als ze aan
het voetballen zijn?

Waarom zijn
worteltjes goed
voor je ogen?

Twee leeuwen
lopen in de
woestijn. Zegt de
ene leeuw tegen
de andere “Pfff…
wat is het warm
hier!” Antwoordt de
andere leeuw “Doe
je dikke vacht dan
even uit!”

van een melkpak

Er komt een goudvis
bij de dokter. De dokter
werkt een blik op de
goudvis en zegt “Ik zie
het al… uit de kom!”

Twee duizendpoten lopen op
straat. Vraagt de een “Waar is
jouw vrouw eigenlijk?” “Zucht”,
zegt de ander “die is schoenen
kopen”.

Wat is het verschil
tussen een vliegtuig
en een vogel?

Oplossingen raadsels
• Jantje
• omdat het gras onder hun oksels kietelt
• een fles
• heb je ooit wel eens een konijn met een
• brilletje gezien?
• een vogel heeft geen ramen

Jantje’s moeder heeft
drie kinderen.
Kwik, Kwek en …..

Wat heeft
een hals
maar geen
hoofd?
Vogelhuisje
maken

Puzzel je mee?

Suzanne's lievelingsrecept

Kip Pilav

Stuur je familie of vrienden
een knuffel op papier.
Kleine moeite om degene
aan wie je denkt te
verrassen.

Dit heb je nodig (voor vier personen)
• 300 gr kipfilet
• 2 grote uien
• 2-3 tenen knoflook
• paprikapoeder
• 2-3 theelepels ketjap
• sambal naar smaak
• 1 groot blikje tomatenpuree
• suiker naar smaak
• 1 blik halve perziken op sap
• zout/ peper
• eventueel bindmiddel
• Rijst (basmati)
En om het klaar te maken heb je een hapjespan of wok nodig!

Zo maak je het
• snipper de uien
• snijd de perziken in kleine stukjes
en bewaar het sap dat in het blik zit!
• snijd de kipfilet in kleine blokjes
• bak de kipfilet met een scheutje olie of bakboter lekker bruin
en schep deze als de kipfilet gaar is in een aparte schaal
• fruit in het overgebleven bakvet de uien met de knoflook
• giet daarna het sap van de perziken erbij en 100 ml water
• meng daarna de tomatenpuree erdoor tot een saus
• doe er ketjap, zout en peper en sambal bij en eventueel wat suiker
• doe de kipfilet bij de saus en laat het even sudderen
• als laatste de perziken erbij en eventueel wat bindmiddel om de
saus wat dikker te maken.

Smakelijk eten!
Groetjes Suzanne

Stuur een
knuffel

DIT HEB JE NODIG
• papier op een rol
• potlood of pen
• verf
• of stiften

Hoe werkt Sudoku?
Een sudoku is een puzzel die bestaat uit
een rooster van negen bij negen vakjes.
Dit grote rooster heeft kleinere roosters
van drie bij drie vakjes.
Een sudoku speel je door de cijfers 1 tot en
met 9 in te vullen en wel zó dat:
• op elke horizontale rij de cijfers 1 tot en
met 9 maar één keer voorkomt
• in elke verticale kolom de cijfers 1 tot en
met 9 maar één keer voorkomt
• in elk klein rooster (van 3 bij 3) de cijfers
1 tot en met 9 maar één keer voorkomt
In de puzzel hierboven is een aantal cijfers al
ingevuld. Deze cijfers zijn ‘gegeven’ en mag je
niet veranderen. Aan jou de taak om de puzzel
verder af te maken volgens de spelregels
hierboven. Succes!

ZO MAAK JE HET
• pak een stuk papier van de rol
(je kan natuurlijk ook meerdere
witte vellen papier aan elkaar
maken
• ga op het papier liggen
• laat iemand anders met potlood
of pen jouw contour op het
papier tekenen
• kleur of verf de contour in
• stuur je papieren knuffel met een
persoonlijke boodschap met de
post naar iemand die je dierbaar
is.

Puzzel je mee?

Knutselen
met foto’s
Wie heeft er niet ergens oude
foto’s liggen die doormidden
geknipt mogen worden?
Dit heb je nodig
• foto’s
• schaar
Zo doe je het
• knip de foto’s één keer horizontaal doormidden
• hussel alle helften door elkaar
• zoek de originele helften weer bij elkaar
• óf maak er gekke combinaties van en leg juist verschillende
helften tegen elkaar dat kan hilarisch worden!
Tip: vind je het moeilijk om de foto’s recht te knippen?
teken dan op de achterkant een horizontale streep
Tip: heb je geen oude foto’s die door de helft geknipt mogen
worden? Dan kan je ook ingekleurde plaatjes gebruiken
die van hetzelfde formaat zijn, bijvoorbeeld foto’s uit
tijdschriften.

Ik wens je veel plezier en creativiteit!
Maak een foto van jouw weer bij elkaar gepuzzelde foto
óf van de hilarische combinatie die je maakte.
Groetjes Petra

Groetjes van
Marga + Gera & Gerard

Zoek de verschillen

Stoepkrijt kunst

Dit heb je nodig

• stoepkrijt in allerlei kleuren
• tape

Zoek de 5 verschillen

Zo maak je het

• maak met de tape een raamwerk
(vierkant of rechthoek)
• plak in dit raamwerk allerlei lijnen,
zie het plaatje hiernaast
• kleur de vakken die ontstaan in
met stoepkrijt
• haal de tape weg en WAUW…
wat een mooi
kunstwerk heb je gemaakt!
Groetjes Daisy

Maak een hart
Dit heb je nodig
• 2 lapjes stof van 20 centimeter
• lintje van 20 centimeter
• vulling om het hart op te vullen, bijvoorbeeld fiberfill

Gehakt cake
Tip: je kan dit
hart ook van
papier maken en
kleuren.

Zo maak je het
• Knip het hart uit, met een naad er omheen.
• Neem een lusje van ongeveer 20 centimeter
• Stik dit vast op de helft van de ronding, alletwee de kanten
• Leg de stof rechts op rechts en stik hem dicht; laat een klein stukje open
• Keer het hart en vul het met synthetische vulling, hobby vulling of knip oude
lapjes in stukken en vul het hart daar mee
• Naai met de hand te opening dicht

Dit heb je nodig
• 1 kilo half-om gehakt
• 2 theelepels sambal
• 4 eetlepels ketjap
• 1 zakje conimex nasi kruiden,
even laten wellen en afkoelen
• 1 ons rauwe boerenham
• 3 eieren
• knoflook naar behoefte
• 100 gram paneermeel

Zo maak je het
Meng alle ingrediënten goed door elkaar, als laatste het paneermeel erbij. Doe dit
mengsel in een cakeblik en laat dit ongeveer een uurtje opstijven in de koelkast.
Zet daarna de cakevorm ongeveer 40 minuten in het midden van de oven, op
200 graden. Laat daarna goed afkoelen en haal de gehaktcake voorzichtig uit het blik.
Zelf kantel ik het blik meestal op een schaal of bord. Snijd de gehaktcake in plakken.
Dit is heerlijk bij je avondeten. Of maak er kleine blokjes van als snack. Met een beetje
mayonaise, tomatenketchup of mosterd smaakt het nóg lekkerder!

Geniet ervan!

Het recept van die cake dateert uit 1975.
Oud hè? Een collega van mij trakteerde dit én
ik was verkocht. Sinds die tijd hebben al heel
veel mensen van dit recept kunnen smullen.
Nu deel ik het met jullie.

Liefs van Wils

die met die maffe slippertjes

Groetjes Leny
De eerste Boxtel-Oost dag

Van punt naar punt

Ra..Ra..Ra...
Wij zijn twee vrijwilligers van het bewonerscafé.
RARARA… wie zijn wij?
Zoek je juiste letters bij elkaar, dan weet je onze namen.


Groetjes van Helene

Veel plezier!

Kleur je mee?

Puzzel je mee?

Groetjes
Anne-Marie en Elmar
Horizontaal

Verticaal

3. Heet drinken

1.	Waar moet je op trappen en heeft

4. Hoe heet onze koningin

twee wielen

5. Waarmee kun je ruiken

2. Geel krom fruit

8. Wie bakt ons brood

3. Waarmee poets je je tanden

9. Dier van stof

6.	Wat lijkt soms op watten, maar

10. Wat zijn de kleuren van onze vlag

zweeft door de lucht

11. Koud lekkers voor in de zomer

7. Zeg je tegen iemand die jarig is
12. Wat Voor werk doet Frans Bauer

1 = bruin

3 = blauw

5 = rood

13. Wie vangt boeven
16. Groot dier met slurf

14. Waarmee kunnen we kijken

2 = geel

4 = groen

6 = rose

17. Wat legt een kip

15. Welk dier kan kwispelen

18.	Als je Iets heel erg grappig vindt dan

18. Daarmee eet je soep of vla

moet je...
19. Kleur van een tomaat
21. Hoeveel neefjes heeft Donald Duck
22. Om je handen mee te wassen

20. Zwarte snoepjes
23. Welk dier geeft kopjes en miauwt

Mijn naam is Corné Schoutens.
In de gekke tijd die achter ons ligt, heb ik vooral geleerd hoe je
thuis, in je omgeving en in het klein kan genieten. Zelf heb ik
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Als het mooi weer is ga ik graag
op mijn oude brommer rijden.
Maar door de corona mag dit nu
niet. Ik heb hem daarom binnen
gezet, dan kan ik hem poetsen.
Maar ik ga veel liever rijden dat
is veel leuker.

Als het mooi weer is, rijd ik graag op mijn oude brommer.
Ik heb hem in mijn garage gezet en extra goed gepoetst.
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Maar ik ga veel liever rijden dat
is veel leuker.

Een paar weken geleden heb ik een groot hekwerk laten maken in
2 weken geleden heb ik het heel
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gezien en gelukkig had ik een fototoestel bij zodat ik een leuk
2 weken geleden heb ik het heel
groot hekwerk laten maken in mijn
tuin, wel 36 meter lang. Hier heb ik
klimopplanten tegenaan gemaakt.
De klimop wordt net zo hoog als het
hekwerk maar dat duurt nog wel 2
jaar

hekwerk maar dat duurt nog wel 2
jaar

Ik houd van wandelen in de natuur. Tijdens een van die wandelingen
kwam ik een fazant tegen. Gelukkig had ik mijn fototoestel mee!

Als je ‘s morgens heel vroeg gaat wandelen, heb je wel eens het
geluk dat je een hert ziet. Ik had wel heel veel mazzel zoals je
kan zien. Ik zag er vier.

