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VOORWOORD

WAT IS PASFORM

Lieve Vedetten,

Pasform is de sociaal-culturele organisatie
voor volwassenen met een beperking, hun
netwerk en de ruime samenleving.

Wij belgen zijn gekend voor de
friet. Lust jij dat ook zo graag? Friet
maken wij van aardappelen. En over
aardappelen valt heel veel te vertellen.
Het is echt verbazend hoe een
aardappel groeit en wat je er allemaal
mee kan doen.

Pasform werkt ervaringsgericht om
personen met een beperking te versterken
in hun kwaliteit van leven. Via cultuur
en leren bouwen wij aan een inclusieve
samenleving.

COLOFON

Smakelijk!

Vedetten van de week

Groetjes,
Het Pasform-team

Artikels en redactie
Mie Swennen
Sofie Janssen
Kathy Vangilbergen
Kitty Vos

Eindredactie
Krista Telemans
Lay-out
Sofie Janssen

Gisela Vanmeensel
Gisela ging met haar vriendin en haar mama met Pasform op uitstap.

“Een fijne avond in Heusden-Zolder, Zaal De
muze, Jukebox 2020. Ik ben eerst iets gaan
drinken samen met mijn mama en Jannie.
Na het drinken zijn we naar het andere gebouw gegaan
en met de lift naar boven gegaan. Ze hebben onze tickets
met een apparaatje gescand en toen mochten we naar
binnen. We zaten vooraan in de zaal. Er waren zetels weg
gehaald voor de rolstoel. Het waren zeer mooie liedjes die
ze gezongen hebben. We hebben van de muziek genoten.
Bedankt Pasform.
Groetjes Gisela”
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Wil jij volgende keer in Gazet Vedette staan?
Stuur dan een leuke foto naar Sofie@pasform.be

KUNST EN CULTUUR

De aardappeleters.
Smakelijk!

wikiart.org

Dit is een schilderij van Vincent Van Gogh. Hij schilderde het in 1885 in Nederland.
We zien vijf mensen rond de tafel. Het zijn boeren die de ganse dag hard gewerkt
hebben.
Het is etenstijd. Op de klok kan je zien dat het zeven uur is. Door de ramen zie je geen
licht. Het is donker buiten. De olielamp hangt in het midden van de kamer. Dat is het
enige licht.
Het meisje staat met de rug naar ons toe. Ze staat aan de tafel. Dat was toen zo, er
was voor kinderen geen stoel voorzien.
Van Gogh gebruikte voor dit schilderij donkere kleuren. Aardekleur zoals de kleur van
de aardappel.
Links eten twee mensen van een groot
bord hete aardappelen. Het zijn ruwe
werkhanden die een vork prikken in de
aardappelen.
Rechts schenkt een vrouw koffie in witte
kopjes. De oude man heeft een kopje koffie
vast.
Veel mensen waren arm. Het gezin
op het schilderij eet daarom alleen
maar aardappelen en drinkt koffie.
Iets anders was er niet.
Wil je meer weten over het leven en de schilderijen van Van Gogh :
www.vangoghmuseum.nl
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GROEN EN GEZOND

De aardappel
De aardappel komt uit Zuid-Amerika. Hij is gekend van
bij de Inca’s, een Indianenstam uit Peru. Zij aten kleine,
ronde bolletjes die ze vanonder de grond haalden. Ze
noemden de aardappel “papa”. Ze maakten van de
aardappel ook een soort bier “chicha”

600 jaar geleden veroverden de Spanjaarden Zuid-Amerika. De
Spaanse soldaten hadden alleen interesse in het goud en zilver.
Het waren de monniken die de aardappelplant vanuit Amerika
naar Europa brachten. Ze planten de aardappelstruik in de
kloostertuinen.

De boeren wilden deze plant eerst niet. De
bessen en stengels waren immers giftig. Ze
gaven de aardappelen dan ook aan de varkens.
Ze wisten niet dat het de knollen waren die men
moest eten.

400 jaar geleden aten enkel de arme mensen
aardappelen. Maar door het mislukken van de
graanoogsten, werd de aardappel gezien als een
geschenk uit de hemel. Nu eet iedereen aardappelen.
Vroeger werd de aardappel ook gebruikt als een
warmwaterkruik. Als het koud was, namen de
kinderen een hete aardappel mee in de zakken van
hun jas.
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Daar zijn onze nieuwe schatjes
van patatjes
Aardappelen groeien op een speciale manier. Ze groeien onder de grond. Vandaar
de naam aard-appel. Je hebt één aardappel nodig om nieuwe aardappelen te laten
groeien.
Vroeg in de lente worden kleine aardappelen in de grond gestopt.
Dit noemt een pootaardappelen.
Uit zo een pootaardappel zullen wortels en stengels groeien.

Boven de grond groeien stengels. Na een tijdje komen er blaadjes
en bloemen aan de plant.
Onder de grond komen wortels uit de pootaardappel. Aan die
wortels groeien zijwortels. Zijwortels verdikken tot aardappelen.
Een geplante aardappel brengt 15 tot 20 nieuwe aardappelen
voort.

Aan het einde van de zomer worden de bladeren van de plant geel
en slap. Het is tijd om de aardappelen uit de grond te halen. Dit
noemt men rooien.
Eerst wordt de plant eraf gehaald. Die kan je niet eten. Dan haalt
een machine de aardappelen naar boven.
Na deze lange weg komen ze op ons bord terecht.
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Patat hier, patat daar, patat overal
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Oh nee, weeral aardappelen op het menu! Vind jij aardappelen eten maar
saai? Dan heb je nog niet ontdekt wat je er allemaal mee kan doen. Patatjes
zijn heel veelzijdig. Er bestaan heel veel manieren om ze klaar te maken.
Gekookte aardappel, gebakken patatjes en puree ken je wel. Deze aardappel-gerechten
zijn eens iets anders. Je vindt de recepten op het internet.

Rösti

Wist je dat aardappelen niet alleen gebruikt worden om op te eten?
Ze worden ook gebruikt in de industrie en de geneeskunde. Zo kan je van aardappelen
papier, textiel, lijm, pudding en zelfs medicijnen maken. In meer dan 500 producten
wordt aardappel verwerkt.
Je kent zeker wel aardappel-stempels. Je kan er dus ook creatief mee zijn!
Zo veelzijdig zijn patatjes dus.
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Zoekspel
Ken jij deze spreekwoorden met aardappelen? Zoek de juiste uitleg bij de
spreekwoorden. Opgelet, sommige woorden zijn veranderd in afbeeldingen.

op uw

patatten verdienen.

Tussen de
en de

In de

2

liggen.

een

de nieuwe

.

We geven er nog
op.

3

4

.

We zijn nog niet aan

Oplossing

a

b

.

Hij heeft

een goei

1

c

d

Even iets
tussendoor doen.

Moeilijkheden,
problemen hebben.

Hij heeft een dikke
gezwollen neus.

Het ergste moet
nog komen.

We doen nog wat

5

e

extra moeite.

Weinig geld

6

f

verdienen.

1f, 2a, 3b, 4c, 5d, 6e

Niet het
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Zoete aardappel frieten in de oven
NODIG

VOOR 4 PERSONEN
• 1 kilo zoete aardappelen
• 1 theelepel bloem
• 1 theelepel
paprikapoeder
• 1 theelepel
knoflookpoeder
• een halve theelepel zout
• 1 eetlepel olijfolie

•
•
•
•
•
•
•
•

een snijmes
een fijnschiller
een snijplank
keukenpapier
een kommetje
een lepel
bakpapier
bakplaat en oven

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Was de zoete
aardappelen.

Droog ze goed af.

Als je wil, kan je ze ook
schillen.

STAP 4

STAP 5

STAP 6

Snij de aardappelen in
plakken.

Dep de plakken goed
droog met keukenpapier.

Snij de plakken in frieten.
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STAP 7

Maak het kruidenmengsel.
Doe een theelepel bloem
in de kom.

STAP 10

Doe een halve theelepel
zout
in
de
kom.
Meng goed.

STAP 13

Meng een eetlepel olie
onder de frieten.

STAP 8

STAP 9

Doe een theelepel paprika
poeder in de kom.

Doe een theelepel look
poeder in de kom.

STAP 11

STAP 12

Leg bakpapier op
bakplaat. Verdeel
frieten erop.

de
de

Verdeel de kruiden over
de frieten.

STAP 14

STAP 15

Meng alles goed onder
elkaar.

Bak 25 minuten in de oven
op 220 °C.
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Oproep - oproep - oproep - oproep

Mopje

1. Twee aardappel vrienden lopen
gezellig op straat.

2. De ene vriend steekt de staat over.
Kom maar, roept hij zijn vriend toe.

3. Plots komt er een auto aan.

4. Oh nee, mijn vriend zit in de puree!

Oproep Special Olympics - Reporters gezocht
15 juni brengen we Gazet Vedette uit met thema:
Hiervoor zoeken we reporters.
Wil jij graag een artikel schrijven voor deze gazet? Verhalen van sporters, verslagen
van trainingen, actie-foto’s, supporters aan het woord, foto’s van je sportclub, toffe
ervaringen, ... Met al deze info maken we een gazet waarin jullie de vedetten zijn.
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Stuur jouw verhaal + enkele foto’s naar:
Mail: sofie@pasform.be
Post: Pasform vzw, GuidoGezellelaan 15/3,
3550 Heusden-Zolder
Houd je post in de gaten, op 15 juni komt
deze speciale Gazet Vedette uit.

Vedetten in
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KRANT PER POST KRIJGEN

WORD VEDETTE

Gazet Vedette wordt gratis
per mail verzonden. Je kan
hem ook downloaden via
www.Pasform.be
of
via
facebook.com/Pasformvzw

Wil je ons een verslagje of foto sturen van jouw
bezigheid?

Vedetten die niet vertrouwd
zijn met internet of geen printer
hebben, krijgen Gazet Vedette
gratis per post in de brievenbus.

Laat van je horen via sofie@pasform.be of bel
naar Krista op 0468/ 16 79 37.

Ken je iemand die Gazet Vedette
graag zou ontvangen?
Vraag na of je zijn of haar adres
aan ons mag bezorgen en
mail de contactgegevens naar
sofie@pasform.be

Wil je ons een vraag stellen of een suggestie
geven? Wil je geïntervieuwd worden? Dat kan
allemaal.

ZIJN WIJ AL FACEBOOK VRIENDEN?
Ook op onze facebookpagina:
www.facebook.com/pasformvzw, vind je zeer
regelmatig toffe nieuwtjes, leuke weetjes en
amusante doe-activiteiten.
Zien we je daar?

WAT DENK JIJ ER VAN?

GAZET VEDETTE VOOR MEER
Organisaties kunnen Gazet
Vedette op papier ontvangen, in
grotere aantallen.
Voor een pakket van 10
Gazetten vragen wij 12€,
verzendingskosten inbegrepen.
Elk bijkomend exemplaar mee
verzonden in hetzelfde pakket
kost 0.8€.
Je kan je aanmelden voor een
éénmalige bestelling of een
doorlopende bestelling, door te
mailen naar sofie@pasform.be.

We willen Gazet Vedette zo leuk mogelijk
maken voor jou. Daarom dat we heel graag
jouw mening horen.
•

Welke artikels vind je wel/niet leuk?

•

Welke artikels ontbreken er? Waarover wil
je graag lezen?

•

Hoe kunnen we de inhoud eenvoudiger en
duidelijker maken?

Stuur jouw mening naar sofie@pasform.be

Je kan Gazet Vedette lezen, downloaden en afdrukken via www.Pasform.be of
facebook.com/PasformVzw. Gazet Vedette wordt gratis verstuurd naar de e-mailadressen
in ons bestand volgens de GDPR richtlijnen. Je meldt je hiervoor aan door te mailen naar
sofie@pasform.be.

Verantwoordelijk uitgever
Krista Telemans
- Pasform VZW
F. De Merodestraat 18
2800 Mechelen
- krista@pasform.be

www.Pasform.be
www.facebook.com/PasformVzw
Rekeningnummer: BE55 0689 0137 4244
Ondernemingsnummer: 0567.872.147

