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Leef & beleef:
Gazet Vedette druk je best
af op A4 formaat.

Groen en gezond:

Wat verstopt zij onder haar mondmasker? Teken en kleur de gekste dingen die je kan verzinnen.
Een regenboog snor? Doe maar! Drakentanden? Ja natuurlijk!

Beste Vedetten,
Wij zijn nogal grote natuurliefhebbers.
Bloemen geven ons altijd inspiratie: ze
zijn mooi, ruiken lekker en je kan er ook zo
fantastisch mooie werkstukjes mee maken.
Leg je tekenblok, verf en lijm alvast klaar.
Je vindt hier ook tips voor leuke spelletjes.
Wedden dat het meteen gezellig wordt?
Gezellig is het ook in onze Theateracademies.
De Theateracademie Pasform Tienen heeft
de voorbije jaren hard gewerkt aan een nieuwe
theaterproductie “(on)gewoon mezelf”. De
spelers hebben het heft in eigen handen
genomen: zelf het verhaal uitgedacht, een
lied geschreven en een videoclip gemaakt.
Deze vind je terug op onze website. Geniet en
zing mee!
Veels liefs,
Het Pasformteam
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Pasform is de sociaal-culturele organisatie voor
volwassenen met een beperking, hun netwerk en
de ruime samenleving.
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.

Artikels en redactie
Ellen Decuyper
Sofie Jannsen
Kathy Vangilbergen

Eindredactie
Krista Telemans
Lay-out en ontwerp
Naomi Dom

Wat een Vedetten!

MYRIAM
Myriam is net verhuisd. Ze is heel blij met haar
nieuw stekje. Ze noemt het de ‘penthouse’ want
het is een ruime service flat op de bovenste
verdieping. Na een paar dagen voelt ze zich er
al helemaal thuis.
Ze is ook voor het eerst weer naar De Spot mogen
gaan. Daar gaat ze naar de dagbesteding.
Het was een beetje zoeken en ze had nog niet
veel kunnen doen. Maar het was heel fijn om
de anderen terug te zien. Ze kijkt er ook naar
uit wanneer ze terug met haar vriendin mag
afspreken.
In tussentijd maakt ze mooie kaartjes. Ze breit
ook graag. Zo gaat de tijd goed voorbij in haar
nieuwe woning.
Dit prachtige hart maakte Myriam in de Pasform
vorming “Kunstig dagboek”.

GISELA VANMEENSEL

Vorige week kon je met Gazet Vedette een
kunstwerk als Picasso maken. Gisela stuurt ons
haar hunstwerk op.
“Ik heb een mooie tekeningen gemaakt van
Picasso.
Want tekeningen maken doe ik zeer graag en in
kleuren.
Groetjes van Gisela Vanmeensel”
Heel erg knap, Gisela!

Wil jij ook graag in Gazet Vedette staan? Stuur dan een mailtje naar naomi@pasform.be
www.pasform.be
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Kunst en cultuur

Kijken naar kunst

ZONNEBLOEMEN IN DE ZOMER
De zonnebloemen van Van Gogh zijn wereldberoemd.
Ze werden gemaakt rond 1889 toen hij in het zuiden
van Frankrijk woonde. Hij schilderde de zonnebloemen
wel 5 keer, allemaal een klein beetje anders. Dit
noemt men een serie. Deze schilderijen hangen nu
in musea versprijd over heel de wereld.
Dit schilderij bewonder je in het Van Gogh museum
in Amsterdam. Het werk is wel 130 jaar oud. Oude
schilderijen moet men heel voorzichtig behandelen.
Zijn schilderijen zijn nu heel veel waard. Helaas, toen
hij nog leefde was hij niet zo bekend.
Het schilderij telt 16 zonnebloemen. Kan je ze vinden?
Vincent koos in dit schilderij voor drie tinten geel. Ook
de achtergrond is geel. Geel is een warme kleur en
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Van gogh wilde met deze kleur de warmte , de zon en
het licht weergeven. Hij hield van de bloemen en de
natuur.
Wanneer we het schilderij van dichtbij zouden kunnen
bekijken zie je dat hij schilderde met dikke strepen
verf. Dit was een nieuwe manier van schilderen. Hoe
teken of schilder jij een zonnebloem?
Weetje: Zonnebloemen zijn zeer grote bloemen.
Ze kunnen wel 3,5 m hoog worden. Zonnebloemen
worden vooral gekweekt om zonnebloemolie uit de
pitjes te maken. Als je het pelletje van het pitje af
doet, mag je ze opeten.
Op de website vangoghmuseum.nl kan je heel wat
meer lezen en zien over het leven en werk van Van
Gogh.

Pictogrammen: www.sclera.be | Foto: wikipedia.org

Kunst en cultuur
BLOEMEN KLEUREN BLOEMEN
Verzamel op je volgende wandeling allerlei kleuren bloemen.
Als je terug thuis bent, neem je een lichte hamer of vlakke steen. Leg de bloemen op
de tekening hieronder. Klop zachtjes op de bloemen. Zie je hoe de bloemen de tekening
kleur geven?

STAP 1

STAP 2

www.pasform.be
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Kunst en cultuur
BLOEMENKRANS VAN EIERDOZEN
Eieren zijn lekker en gezond. We gebruiken ze voor van alles. Een gekookt eitje bij de boterham, eitjes in een
quiche of eitjes in het koekjesdeeg. We hebben eigenlijk altijd eitjes in huis.
Maar wist je dat je ook leuke dingen kan doen met de eierdoos? Hier zie je hoe je een prachtige lentekrans
van maken.

DIT HEB JE NODIG

•
•
•
•

Eierdozen, alle kleuren mogen
Schaar, potlood
Verf, penseel, waterpot, vod
Knutsellijm of lijmpistool

STAP 3

Start met het knippen van de
eierdozen.

STAP 4

Verschillende soorten dozen,
geven verschillende vormen dopjes
en teutjes.
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STAP 1
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Maak van deze dopjes bloemen.
Knip inkepingen. Zo krijg je
bloemblaadjes.

STAP 2

Knip op de ribbels en laat de
dopjes heel.

STAP 5

Hier zie je allerlei vormen die je
kan knippen en combineren.

STAP 6

Knip blaadjes uit een (groen)
deksel. Je kan de blaadjes eerst
tekenen.

STAP 9

De losse bloemen zijn nu klaar.

STAP 7

STAP 8

Verf nu de bloemen die nog
geen kleur hebben. Laat ze goed
drogen.

STAP 10

Knip een ring uit karton.
Schik de bloemen en blaadjes op
de ring.

Lijm de verschillende delen vast.
Gebruik het lijmpistool of de
knutsellijm.

STAP 11

Pas als ze allemaal goed liggen,
lijm je ze vast.
En voilà, de lente in huis!

TIP

Heb je een borduur ring in
huis? Dan kan je die gebruiken
in plaats van een kartonnen
ring.

www.pasform.be
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Leef en beleef
HET GROTE THUIS-TOERNOOI !
Speel jij al eens graag een spel? Met deze gemakkelijke thuisspelletjes heb je een hele namiddag
plezier! Je kan er een toernooi van maken, of je speelt ze gewoon allemaal samen.
Maak 2 teams van evenveel spelers. Schrijf de namen op en kies een team-naam!

SPEL 1: TOREN DER WC-PAPIER
WAT HEB JE NODIG?
• Veel wc-rollen
• Een bal
(Heb je geen bal? Gebruik dan een
andere wc-rol)

Victoria_Borodinova

Stap 1: Bouw twee grote torens van wc-papier, zet ze goed uit elkaar.
Stap 2: Elk team gaat op twee meter van zijn toren staan en smijt of rolt met de bal naar de torens.
Stap 3: Het team dat zijn toren als eerste kan omgooien, krijgt een punt!

SPEL 2: WATER EN DE REST KOMT LATER
WAT HEB JE NODIG?
Per speler een glas
water en een lepel

Stap 1: iedere speler van elk team krijgt een glas water en een lepel. Zorg ervoor dat in elk glas
evenveel water zit.
Stap 2: als de spelleider ‘START’ roept, mag iedereen beginnen.
Je moet zo snel mogelijk je glas water leeg lepelen.
Stap 3: het team waarbij alle glazen als eerste leeg zijn, krijgt een punt!
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SPEL 3: KLEURIGE GROETEN
WAT HEB JE NODIG?
•
•
•

Papier
Verf
2 Penselen

Stap 1: iedere speler van elk team krijgt een wit blad papier
Stap 2: iedereen moet om de beurt zijn hand verven en een handafdruk maken op papier.
Pas op! De volgende speler mag pas zijn hand beginnen verven als de vorige klaar is!
Stap 3: het team die als eerste alle handafdrukken van zijn teamleden heeft verzameld, krijgt een
punt!

SPEL 4: VOETBAL
WAT HEB JE NODIG?
•
•

4 glazen
knikkers of
zilverpapier

Stap 1: neem 2 knikkers of rol 2 balletjes van zilverpapier
Stap 2: maak voor elk team een doel. Gebruik de glazen als doelpalen. Laat de spelleider zijn
voet op de grond zetten, en zet een glas aan zijn teen en zijn hiel. Dat is het doel!
Stap 3: het team dat als eerste 5 punten kan scoren, krijgt een punt!

SPEL 5: WAT NIET WEG IS, IS GEZIEN
WAT HEB JE NODIG?
•

Eender welke 2
voorwerpen

Stap 1: elk team krijgt een voorwerp. Verstop het voorwerp goed, want het andere team moet
dit zoeken. Je kan het ene team zijn ogen laten dichtdoen terwijl het andere team verstopt.
Stap 2: wanneer de spelleider ‘START’ roept, mogen de teams beginnen zoeken naar het
voorwerp dat de anderen verstopt hebben. Het team dat als eerste het voorwerp vindt, krijgt
een punt!

www.pasform.be
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Leef en beleef
SAMEN STERK, SAMEN MONDIG!
Weet jij wat mede-eigenaarschap is? We leggen het uit.
Het is fijn als men je uitlegt wat er allemaal mogelijk is en wat je allemaal kan doen, én ook wat
niet mogelijk is of wat je niet kan doen. Het is nog fijner als je je zegje mag doen en dat men daar
rekening mee houdt. Als dat ook betekent dat je mee beslist dan is dat "mede-eigenaarschap". Jij
mag adviseren en meebeslissen over wat jij belangrijk vindt. Elke keuze die je maakt, heeft ook een
gevolg. Als je voor iets kiest, kan je voor iets anders niet kiezen. De afspraak is, dat als je voor iets
kiest, jij daar zelf ook rekening mee houdt. Jij bent mede-eigenaar over die beslissing.
Pasform kiest voor mede-eigenaarschap. Wij vinden de mening van onze deelnemers belangrijk.
Zo hebben we samen met de spelers van de Theateracademie Tienen het toneelstuk "(On) gewoon
mezelf" gemaakt. De verhalen van de spelers vormen de inhoud van het theaterstuk. De acteurs
kozen om ook een lied te maken. Ze hebben er hard aan gewerkt. Toen het af was, zongen ze het in
op CD en namen ook een mooie videoclip op. Geniet je mee van hun resultaat?
1. Ga naar www.pasform.be
2. Ga naar onder: In de kijker
3. Klik op de knop met
“Lied en videoclip (on)gewoon mezelf”
4. Nu opent er een nieuwe pagina. Klik op de video.
Deze speelt vanzelf.
Wil je meezingen? Dan vind je hier de tekst.

MEEZINGEN!

Als de regen komt
En je bent doordrenkt
Je staart naar buiten
Niemand die aan je denkt

Als het buiten giet - en je haast verdrinkt
En je wil verdwijnen - wegvliegen met de wind
En alles wordt donker - en troebel is het zicht
Maar je geeft niet op - in de verte is er licht
(Refrein)
Je bent jezelf, je bent perfect
Het maakt niks uit wat een ander zegt,
Je kent je doel, je volgt je weg
Blijf zoals je bent
(2x)
Als je weer eens dwaalt - het leven lijkt een test
En je voelt je anders - anders dan de rest
Dan geloof me dit: wij zijn het bewijs
Tussen zwart en wit: duizend tinten grijs
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En je kijkt in de spiegel - een bewijs dat jij er bent
De persoon die je ziet - iemand die jij niet kent
Vreemd van jezelf - en nergens echt aanvaard
Zoekend naar de toekomst - zonder kompas, zonder
kaart
Refrein (2x)
Maak je geen zorgen dat je alleen blijft
Echte vrienden zijn voor altijd
Het maakt niet uit, wat de rest denkt
Denk naar waar jou de weg brengt
Dit is jouw route, die jij bepaalt
Dit is jouw leven, dit is jouw verhaal
Vergeet wat was, maak de balans
Elke dag is een nieuwe kans
Refrein (2x)

Leef en beleef
BUITEN-BINGO
Speel jij graag bingo? Hier is er eentje om buiten te spelen. Ga op pad en duid aan wat je onderweg
tegenkomt. Spreek op voorhand een prijs af voor de winnaar en maak er een wedstrijd van.
Veel plezier!

www.pasform.be
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Gazet Vedette wordt wekelijks gratis per
mail verzonden.
Vedetten die niet vertrouwd zijn met
internet of geen printer hebben, krijgen
Gazet Vedette gratis per post in de
brievenbus.
Ken je iemand die Gazet Vedette graag
zou ontvangen?

Wil je ons een verslagje of foto sturen van
jouw bezigheid?
Wil je ons een vraag stellen of een
suggestie geven? Wil je geïnterviewd
worden? Dat kan allemaal.
Laat van je horen via naomi@pasform.be
of bel naar Krista op 0468 16 79 37.

Vraag na of je zijn of haar adres aan ons
mag bezorgen en mail de contactgegevens
naar naomi@pasform.be
Ook op onze facebookpagina:
www.facebook.com/pasformvzw, vind
je zeer regelmatig toffe nieuwtjes, leuke
weetjes en amusante doe-activiteiten.
Organisaties kunnen Gazet Vedette op
papier ontvangen, in grotere aantallen.

Zien we je daar?

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 wekelijks, door te mailen
naar naomi@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
naomi@pasform.be

Je kan Gazet Vedette lezen, downloaden en afdrukken via www.Pasform.be of
facebook.com/vzwpasform. Gazet Vedette wordt gratis verstuurd naar de e-mailadressen
in ons bestand volgens de GDPR richtlijnen. Je kan je hiervoor aanmelden door je
e-mailadres te mailen naar naomi@pasform.be.
Verantwoordelijk uitgever
Krista Telemans
- Pasform VZW
F. De Merodestraat 18
2800 Mechelen
- krista@pasform.be
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