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Lieve Vedetten,
Ons leven staat niet stil. Wij leven volgens een levenscyclus. Dat is zo voor mensen, voor dieren en voor de
natuur. In de natuur vormen de seizoenen een levenscyclus. Ieder jaar opnieuw wordt het zomer, herfst, winter
en lente. Nu leven wij in de zomer.
In de zomer zie je graanvelden. Je ziet het graan wiegen in
de wind. Je kan er lang naar blijven kijken. Het geeft rust.
Voor boeren betekent het oogsten van het graan hard
werken. Met die oogst maken wij brood en allerlei lekkers
zoals muffins. Vroeger was graan ook heel belangrijk. Kijk
mee naar het schilderij De Oogst van Pieter Bruegel de
Oude.
In de zomer doe je vaak een uitstap. Vaak neem je spullen
mee in je valies of rugzak. Eerst denk je na wat je moet
meenemen. Daarna beslis je wat je nodig hebt en steekt
het in je rugzak. Doe mee met ons zoekspel!
Geniet van de zomer,

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.
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Wat een Vedette!
JAMES VAN NIEUWENHOVEN

James maakte dit kunstwerk in de schilder-stijl van Monet. Monet was een beroemde
schilder. Monet schilderde veel waterlelies. Wat een prachtig kunstwerk, James!

Ben jij de volgende Vedette? Stuur een mail naar naomi@pasform.be

BRUEGEL DE OUDE: DIGITAAL

Digi-tip

Pieter Bruegel de Oude is een beroemde schilder. Hij leefde zo’n 450 jaar geleden. Hij
schilderde vaak over het boeren-leven. Daarom wordt hij soms ‘Boeren-Bruegel’ genoemd.
Zijn schilderijen hangen in veel musea. Ook op het internet ontdek je de kunstwerken van
Bruegel. Kijk je mee?
1. Surf op het internet naar www.arttube.nl/kunstenaars/pieter-bruegel-de-oude

2. Ga een beetje naar onder, tot je de video’s vindt.

3. Deze 5 video’s gaan over zijn schilderijen. Veel kijkplezier!

www.pasform.be
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Kunst en cultuur
TOEN WAS HET ZOMER
Dit schilderij heet: De Oogst. Het is gemaakt door Pieter Bruegel de Oude. Hij is een
beroemde Vlaamse schilder. Bruegel leefde ongeveer 450 jaar geleden.
Dit schilderij toont het boerenleven. Het schilderij toont hoe het vroeger was. Je ziet
een landschap in de zomer. Het graan is rijp. De boeren oogsten graan.
Het was warm. De boeren moesten hard werken. Hun leven was niet gemakkelijk.

De boeren gebruikten
een zeis. Hiermee
maaiden ze het graan.
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Daarna bonden ze het
graan samen in bussels.

Je ziet 2 vrouwen
wandelen. Ze dragen een
bussel op hun hoofd.

In de verte zie je een kar. Op de kar zit
een boer. Een os trekt de kar. Samen
brengen de boer en de os het graan
weg.

Sommige werkers
nemen een
rustpauze.

Iemand snijdt het
brood met een mes.

Een vrouw eet brood
met kaas. Anderen
eten pap.

Een man drinkt uit
een kruik.

In de boom hangt een man. Hij plukt fruit.
Bruegel schilderde de blaadjes en het fruit
heel fijn.

Kinderen spelen in
het dorp.

In de verte zie
je de haven van
Antwerpen.

www.pasform.be
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Groen en gezond
MUFFINS MET HAVERMOUT EN BLAUWE BESSEN
Een lekker en gezond tussendoortje
Op de vorige bladzijde zie je het schilderij De Oogst. Boeren oogsten graan. Wij
maken nu muffins met dat graan. We gebruiken havermout. Haver is een soort
graan.
We doen er blauwe bessen bij. Zo maken we het fruitig.

NODIG VOOR 12 MUFFINS
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g havermout
1 tl bakpoeder
1 snuf zout
2 el gesmolten boter
480 ml melk
1 ei
25g honing of ahornsiroop
300 g bosbessen

STAP 1

Doe 250 g havermout in
een kom.
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MATERIAAL
•
•
•
•
•

2 mengkommen
maatbeker
2 eetlepels
Garde
Bakblik + papiertjes
of siliconen
cupcakevormpjes

STAP 2

Voeg een snufje zout toe.

•
•
•
•
•

Weegschaal
Pannenlikker
Oven
Timer
Zeef of vergiet

STAP 3

Voeg 1 theelepel
bakpoeder toe.

STAP 4

Roer dit goed door elkaar.

STAP 7

Voeg aan de melk 2
eetlepels gesmolten
boter toe.

STAP 10

Meng alles goed met de
garde.

STAP 5

Meet 480 ml melk af.
Gebruik een maatbeker.

STAP 8

Voeg 25 g honing of
ahornsiroop toe aan de
melk.

STAP 11

Voeg de inhoud van de 2
kommen samen.

STAP 6

Giet de melk in de andere
kom.

STAP 9

Voeg het ei toe aan de
melk.

STAP 12

Meng dit goed door
elkaar.

www.pasform.be
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STAP 13

Laat dit mengsel 10
minuten trekken. De
havermout neemt nu de
melk op.

STAP 16

Was de bessen en laat ze
goed uitlekken.

STAP 19

Meng dit voorzichtig
onder elkaar.
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STAP 14

Verwarm intussen de oven
voor op 180°C.

STAP 17

Zet de papieren vormpjes
in het bakblik.

STAP 20

Vul nu de vormpjes met
het mengsel. Houd je lepel
met het mengsel eerst
schuin tegen de rand van
de kom. Zo kan het teveel
aan melk weglopen. Deze
melk heb je niet meer
nodig.

STAP 15

Weeg 300 g blauwe
bessen af.

STAP 18

Voeg na de 10 minuten
de bessen toe.

STAP 21

Zet de bak-blikken in de
oven.

STAP 22

Bak 30 minuten op 180°C,
tot de muffins goudbruin
zijn.

STAP 23
Na het
bakken zijn
de muffins
nog zacht
en vochtig.
Ze worden
stevig met
afkoelen.

BLAUWE BESSEN
Blauwe bessen zitten vol vitamines en anti-oxidanten. Deze vitaminen en anti-oxidanten
houden je lichaam gezond. We weten door onderzoek, dat blauwe bessen de bloeddruk
verlagen. Ze verbeteren ook je geheugen.

HAVERMOUT
Haver is een soort graan. Van haver maakt men havermout. Dit doet men door het haver
te knippen en pletten. Havermout is volkoren. Dit wil zeggen dat het vol vezels, eiwitten,
mineralen en vitamines zit. Havermout is dus gezond voor je darmen en cholesterol.
Bovendien is havermout lekker!

MUFFINS
Er is een verschil tussen muffins en cupcakes. Muffins zijn gezonder dan cupcakes.
Dit komt omdat er in muffins minder suiker en boter zit. In muffins zit meer melk.
Daardoor lijkt het deeg van muffins op brood.
Cupcakes zijn versierd met ongezonde dingen. Cupcakes zijn vaak bedekt door
suikerpasta. Soms hebben ze ook een zoete vulling.
www.pasform.be
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Groen en gezond
DE NATUUR KOMT TOT LEVEN
Puzzel jij mee?
Tijdens ons leven zien we er altijd anders uit. Dit gebeurt in stappen.
We zijn eerst baby’s, daarna kinderen, tieners, volwassenen en ouderen.
Dit heet de levens-cyclus. Je kan het ook de cirkel van het leven noemen.
Planten en dieren hebben ook een levens-cyclus. Hieronder zie je de levens-cyclus
van een vlinder, kikker, plant en vogel.
1.
2.
3.
4.
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Bekijk de cirkels. Welke stap komt eerst? Leg uit waarom.
Knip de cirkels uit.
Knip de 4 puzzelstukken uit.
Leg de stukken van de cirkels weer op de juiste plaats.

www.pasform.be

Leef en beleef
IK GA OP REIS EN IK NEEM MEE
Help! Wat een rommel!
Ik maakte per ongeluk veel rommel op mijn bed. Ik moet snel vertrekken
naar de zee. Zoek met me mee. Dan kan ik snel naar zee.
Trek een pijl van het woord naar het voorwerp.
1. Zonnecrème

7. De krant

2. Mijn sleutels

8. Een rode stift

3. Een boek om te lezen

9. Mijn knuffel om mee te slapen

4. Een ballon

10.Een pet tegen de zon

5. Tandenborstel

11.Een lekker tussendoortje: chocolade!

6. Een nagelknipper

Welke voorwerpen neem jij mee op reis? Welke laat jij thuis?
www.pasform.be
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Gazet Vedette wordt 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 een doorlopende bestelling,
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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