
Dit boekje gidst zelfs de meest ervaren kok in 6 DIY-stappen
naar een onvergetelijk spaghettimoment. Maak het gezellig
voor jullie warmste spaghetti ooit!

Dank  j e  we l !
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Muziek voor het juiste sfeertje

CANTARE!  Ook di t  jaar  mogen de I ta l iaanse
klass iekers   n iet  ontbreken.  Maak het
spaghet t igebeuren compleet  en speel  ons
muziek l i j s t je  af .  Laura,  Eros  en Rocco bi j
ju l l ie  a  casa!  We vulden onze hi t l i j s t  aan met
nieuwe nummers.  Z ing  dus lu idkeels  mee "t i
amoooo!",  laat  je  haart jes  rechtop komen bi j
het  horen van  de pracht ige bal lades.  Voor
ieder  wat  wi ls !  # laat jegaan De muziek l i j s t  v ind je  v ia  deze code of  v ia

www.gandal fweb.be/spaghet t iboxaanhuis

Neem twee kookpotten.
Breng in de eerste pot water aan de kook met
het bouillonblokje (1 liter water per 100 gram
spaghetti)
Doe de spaghetti erin en laat 6 minuten koken. 
Doe ondertussen de saus in pot 2 en zet op
een laag vuurtje tot het pruttelt. Roer af en toe
zodat de saus niet aanbakt.
Giet het water van de pasta af en roer er een
beetje olie door.
Dien op met de warme saus.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

375gr. spaghetti
500 gr. verse spaghettisaus, met veel zorg bereid
door traiteur Engelenhof
gemalen kaas  
passende attributen en geanimeerde opwarm-
& afwerktips van het Gandalfhuis!

Deze box bevat een maaltijd voor twee personen 

Zet je koksmuts op, steek je gewassen handjes uit de
mouwen en... hop we zijn vertrokken!

Een goed begin 
is het halve werk

I n h oud  s pagh ett i b ox

STAP

Muziekl ijstje

1



We puzzelen totdat de tafels bistro-eilandjes
worden waar jong en oud, gezin en
vrijwilliger een gezellige mix vormen.
Een plekje vrij aan tafel? Dat is weer een
nieuwe kans voor een leuke babbel om
elkaar te leren kennen.
De koks geven het beste van zichzelf, met elke
dag ontbijtbuffet en vers-bereide maaltijden.

Ook op Gandalfvakantie krijgen tafelmomenten de
nodige aandacht.

Ga op zoek naar het meest passende servies. Kies
je voor Italiaans strak of een retro bloemmotief? Of
doe je eens een zotte combi?
Heb je een geschikt potje voor het kaarsje in dit
pakket? 
Haal ook de servietten uit. Plooitips vind je verder
in het boekje.
Schik de tafel naargelang het aantal personen.
Vul eventueel aan met bloemen en een passend
tafellaken. 

1.

2.

3.

4.
5.

Tafeltje dek je
of 'hoe je niet veel nodig hebt om het gezellig te maken.'

2STAP



geplooide servet  a ls  s t r ik je

een servetr ing met  Gandal f logo

Haal  je  beste  Do I t  Yoursel f -sk i l l s  boven

en volg  de s tappenplannen zoals  h ier

beschreven of  ver toond.  

We gaan voor  de volgende afgewerkte

producten,  aan jou de keuze.

Knip de strookjes papier uit dit boekje.
Geef met een schaar de kleine knipjes in de
zijkanten van de strookjes.
Krul elk strookje zodat de knipjes in elkaar
geschoven kunnen worden.
Nu is je servetring klaar. Schuif een opgerolde
servet in de ring.

1.
2.

3.

4.

'k Zin bizzig
afleidingsmanoeuvre voor hongerige
kinderen en ongeduldige volwassenen

D i y  e e n  s e rv etr i n g  m et  Gandal f logo

3STAP



Zwiepers slurpen meestal te heftig. Hierdoor
zwiept meestal één spaghettisliert
ongecontroleerd in het rond. Met als gevolg
dat er resten spaghettisaus terug te vinden zijn
op verschillende plaatsen van het aangezicht.
De zwieper is ondanks alles een elegante eter
wat hem onderscheidt van de hijser. 
Een zwieper wordt aangeraden steeds een
servet in gereedheid te houden om de resten
van het aangezicht te verwijderen. Controle
door een tafelgenoot vooraleer men de tafel
verlaat, is zeker aan te raden!

Buon appetito
eet smakelijk en proper

Aan tafe l !  Bepaal  welke spaghet t i - types  bi j  jou aanschuiven.  Voor  de edi t ie  van
vor ig  jaar  werd onderzocht  op welke manier  men spaghet t i  onder  handen neemt.  
Di t  jaar  focussen we op de wi j ze  waarop s l ier ten worden overmeesterd.  Smakel i jk !

Bieters nemen enthousiaste happen.
Ondanks hun overmoed slagen ze er wel in
het  deftig te houden. Bieters vullen hun lepel
met slierten. De keuze van hoeveelheid
slierten bepaalt de mate van controle over de
lepelinhoud. Soms zien de bieters te laat in
dat het te veel is of krijgen ze de homp
slierten niet gescheiden van het bord (et
bluuft mo komn). Hierdoor worden ze
gedwongen de sliert meedogenloos met de
tanden af te bijten. Het teveel valt terug in het
bord tot grote opluchting van de bieter. Die
kijkt meestal ook even rond in de hoop dat dit
manoeuvre onopgemerkt bleef.

de zwiepers de bieters 

4STAP

Voor wie graag de 'typologie van de
spaghettislurper' er nog eens bij

neemt, dat kan via onderstaande
qr-code. 



Een hijser neemt met de vork willekeurig een
homp slierten en brengt deze massa richting
de mond. Een lepel wordt hiervoor zelden
gebruikt. Het is vooral op goed geluk dat de
hap wordt genomen. Het doel van dit groots
manoeuvre is zoveel mogelijk slierten meester
maken in één beweging. Meerdere slierten
blijven echter vaak uit de mond hangen, wat
dit type meteen ook onderscheidt van 'de
bieter'. De lippen bewegen als een katrol en
halen zo de slierten op. De hijser gebruikt
hiervoor soms de vork als hulpmiddel. Dat is
altijd een spannend moment voor dit type: 
 ‘slaag ik hierin of moet ik alsnog bijten’. 
*Indien een hijser niet in gezelschap vertoeft, durft hij ook de schaar
als werktuig te gebruiken om loshangende resten te verwijderen.  

de hijser
Professionals vinden een perfect evenwicht
tussen wat op de vork past en wat er door de
mond kan. Ze respecteren de lengte van de
slierten alsook het binnenmondvolume.
Ze nemen voldoende tijd om het draaien te
finaliseren en deinzen er niet voor terug
(wegens voldoende zelfvertrouwen in het
draaien) om die extra draai aan de vork te
geven waardoor het losse eind mooi komt
vast te zitten tegen of tussen de andere mooi
opgedraaide slierten. Deze methode zien we
vaak bij de strebers in de eerder vernoemde
spaghetti-typologie. Het professional-niveau
vraagt heel wat training en oefening. 

de professional



Lekker eten, leute, ongedwongen sfeer, fantastische inzet,

maar vooral den afwas met bijpassende muziek! De beddenbak, Het sanitair kuisen 's morgens, 's avonds samen

een pint drinken, het zien hoe iedereen zich amuseert.

DE PRÉPARÉ

Missen is bewaren wat je mist
Geniet met ons mee...We vroegen aan onze gandalfvrijwilligers en hun kinderen wat ze
missen van de gandalfvakantie nu deze al twee jaar niet kon doorgaan wegens 'je weet wel'.  
Waar kijken ze dus naar uit komende vakantie. #houtvasthouden
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Zien hoe ook onze kinderen
vakantie hebben. De Limburgse
zand-hitte, de eerst onwennige
blikken die langzaam veranderen
naar vertrouwde blikken. 

Gekw
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van peuters en kleuters
in ons N
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Gezellige drukte en samenzijn. 
De verrassende avondmomenten. 
De rit met de vrachtwagen ernaartoe.

*dramatische lach: MU-HA-HA-HAAAA*. 

De griezelavond! Van lijken die uit de kist,
euh kast, vallen tot je handspieren
aanspreken om toch maar niet zonder licht
te vallen met de knijpkat... Want voor je
het weet sta je oog in oog met een geest
die geen rust kent. 

Dicht-bij mensen te zijn

De blije gezichten wanneer iedereen mag 

 aanschuiven aan tafel voor een lekkere 

 maaltijd. Onbekommerd kunnen genieten

en zelf eens niets moeten doen....Dat heb ik

gemist !

euh.........ALLES!!!!!

leuke reisbureaus en samen zijn met iedereen 

het ontbijt

Elke dag moeten
douchen omdat je op
het einde van de dag
helemaal zwart en
onder het vuil zit door
zo veel te ravotten.

het kampvuur 

de afontuuren saamen 
in de groepjes
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de babbels met de gezinnen 

Bor i s  &  B enny  

STAP 5



maak van deze stroken prachtige servetringen
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De afwas roept .  T i jd  om de handen ui t
de mouwen te  s teken.
Ook op vakant ie  draagt  iedereen z i jn
steent je  bi j .  A fwassen in  bende is  b i j
ons  topsport .  Bepaal  wie  de muziek  in
gang zwier t  en de rest  gebeurt  vanzel f .
Geniet  van di t  moment!

En dan nu...

het mooiste
moment!

Muzikaal vertier 
tijdens de afwas!

De muziek l i j s t  'Hoempapa afwasmuziek '
met  k lass iekers  u i t  de gandal fvakant ie
v ind je  v ia  de code of
www.gandal fweb.be/spaghet t iboxaanhuis

STAP 7

Mooi, het leven is moooooi! 
Zeg eens meisje. 

Heb je even voor mij? 
Leef!



Laat ons weten of het heeft gesmaakt, wat je ervan vond, hoe het met je gaat of wie je de

groetjes wil doen. Misschien wil je wat aan de vrijwilligers kwijt of een boodschap aan de

wereld .

We zetten ons graag in voor gezinnen in armoede en jouw reactie geeft ons een extra

duwtje in de rug!

Heb je nog een oude verjaardags- of nieuwjaarskaart liggen die je maar niet kwijt raakt?

Geen zorgen, die is meer dan welkom bij ons!

Bel me 
schrijf me!Basta!

Gandalf vzw, 
Camiel van den 

Busschestraat 19, 
8310 Assebroek 

#gandalfspaghettibox

info@gandalfweb.be

050 37 19 49

STAP 8

Buongiorno
Voor  de l ie fhebbers  hebben we de I ta l iaanse tongbrekers
(authent iek  vanui t  het  verre  I ta l ië)  van  vor ige edi t ie  terug
beschikbaar  gezet .  Laat  je  I ta l iaanse rrrrrrr  maar  ro l len 
v ia  deze code of  www.gandal fweb.be/spaghet t iboxaanhuis  



Tot
volgend
jaar!

gandalfweb.be


