Woensdag 15 juni 2022

Afz: Pasform VZW
Pastorijstraat 118, 3300 Tienen

N° 58
2-Wekelijkse uitgave
Afgifte kantoor: bpost Tienen
Erkenningsnummer: P925481

e is het
G a z e t V e d emt at g a z i n e
P a s fo r m c t i v i t e i t e n ,
b o o r d e v o l pa s , r e c e p t e n ,
c u l t u u r - t jie s e n m e e r !
spellet

Gazet Vedette druk je af op A4 formaat.
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Dit kunstwerk is van
Stéphanie Houben. Ze
maakte het in KunstDroom groep 1.

VOORWOORD
Lieve Vedetten,
Wat een drukte op de Special
Olympics. Zoveel mensen samen met
de olympische gedachte ‘meedoen
is belangrijker dan winnen’. Het was
sporten en genieten. Kijk maar naar de
foto’s van onze deelnemers.
Voortaan krijg je 1 Gazet Vedette per
maand, dus niet meer om de 14 dagen.
Maar die Gazet is dan wel 20 blz. dik.
Zo heb je toch veel leuke weetjes en
doe dingetjes om over de hele maand
te spreiden. Uiteraard blijven wij het
fijn vinden wanneer jij ons een foto of
verslagje stuurt. Doe je dat?

Vedetten van de week

Veel plezier en lieve groetjes,
Het Pasform-team

WAT IS PASFORM
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.

COLOFON
Artikels en redactie
Mie Swennen
Sofie Janssen
Kathy Vangilbergen
Kitty Vos

Eindredactie
Krista Telemans
Lay-out
Sofie Janssen

Veronique Redant
Hallo,
Deze gitaar maakte ik in het
Houtatelier. Nu kan ik deze
gebruiken bij een playback
show. Dat wordt onvergetelijk!
Groetjes,
Veronique

Knap werk Veronique!
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Wil jij volgende keer in Gazet Vedette staan?
Stuur dan een leuke foto naar Sofie@pasform.be

KUNST EN CULTUUR

Winnen en verliezen

Dit is een kunstwerk van Richard Lewer. Het is een
kunstenaar die in Australië leeft. Het kunstwerk kreeg de
titel Het theater van de sport. Hij schilderde het in 2016.
Het zijn 12 kleinere schilderijen. Ze gaan over sportmensen
die het op dat moment moeilijk hebben. De kunstenaar
verzamelde die beelden uit kranten en tijdschriften.
In de sport zijn niet alleen winnaars. Winnen is fijn. Maar
deze kunstenaar wil tonen dat sportmensen het ook zwaar
kunnen hebben. Atleten die verliezen of tweede werden.
Atleten die geblesseerd raken. Atleten die het niet meer
zien zitten. Atleten die wenen.
Het zijn momenten van wanhoop, woede en
ontgoochelingen. Daarom noemde hij het het theater van
de sport.

Nick Kyrgios
slaat zijn tennisracket
stuk van woede.
Ian Thorpe
legt zijn hand op zijn
hoofd van ontgoocheling
nadat hij verloor.
Sally Pearson
schreeuwt het uit
van de pijn door haar
blessure.

De olympische gedachte is meedoen is belangrijker dan winnen.
Net zoals respect hebben voor je tegenstander en de scheidsrechter.
www.pasform.be - 3

LEEF EN BELEEF

Meedoen is belangrijker dan winnen
De Special Olypics zijn weer voorbij. Dit jaar was het de 38ste keer dat ze
georganiseerd werden. Ze gingen door van 25 tot en met 28 mei 2022 in Ottignies.

Wie?
2800 atleten met een
verstandelijke beperking,
1100 coaches,
264 clubs,
1800 vrijwilligers
per dag

Wat?
Nationale spelen,
wedstrijden in 16
verschillende
sporten.

waar?
iedere keer op een
andere plaats,
volgend jaar in
Mechelen

Eed:
Ik hoop dat ik win.
Maar als ik niet win,
laat mij dan moedig een
poging doen.
Meedoen is belangrijker
dan winnen.

Wanneer?
Waarom?
personen met een
verstandelijke beperking
de kans geven om te
sporten en aangepaste
sportprogramma’s
te volgen.

De Special
Olympics in België
worden ieder jaar
georganiseerd.

Inclusie
Op internet kan je een leuk filmpje kijken van deze spelen:
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GROEN EN GEZOND

Sportieve vedetten
Klaar Vanden Eynde

Klaar bezorgde ons deze foto’s. Ze rijdt wedstrijden met haar paard.

Huis in de Stad Tienen
Huis in de Stad Tienen stuurde vijf atleten naar de
Special Olympics.
Stijn Van De Ven, Danny Segers, Raphaël Jérôme,
Marc Noël en Dirk Lambrechts namen met veel
enthousiasme deel aan de 38ste Nationale Spelen.
Ondanks corona bereidden zij zich zo goed mogelijk
voor op deze editie.
Stijn, Danny, Raphaël en Marc namen deel aan de
100 m spurt en het kogelstoten. Dirk nam deel aan de
800 meter en 1500 meter lopen.
De Special Olympics zijn altijd een groot feest. Ze
kijken al uit naar volgend jaar.
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Glenn Vercauteren

Hoi, ik ben Glenn en ik speel basket.
We hebben met de groep de Waaslandse G-basketters
meegedaan met de Special Olympics 2022.
Dit ging door in Louvain-la-Neuve Ottignies.
We verbleven daar 3 dagen in een hotel.
We zijn uiteindelijk vierde geworden in de A-klasse .
We hebben een trotse Coach Nic en trotse supporters en spelers.
We kijken uit naar de Special Olympics 2023 te Mechelen.
Groeten Glenn Vercauteren en het reportersteam den 3 , uit De Bron te Beveren.

De sfeer was
supergezellig en het
was keitof !!

Foto van mijn opwarming
voor de wedstrijd.

Stefan Peeters
Stefan had zijn medailles bij tijdens de vorming bij Pasform.
Hij doet aan atletiek: 100 meter lopen, verspringen en
kogelstoten. Hij kreeg wel 3 medailles! Hij is er trots op.
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Reporter Jan op de Special Olympics
Jan Dewolf is coach bij het tafeltennis-team van Hasselt. Voor Pasform was hij reporter
ter plaatse op de Special Olympics. Jan maakte voor ons dit foto verslag.
Habib EL Ouakili kwam het tafeltennis team veel
succes toewensen! Habib is de schepen van
sport in Hasselt. Hij bezocht het team Hasselt
United tijdens hun laatste training.

Waaw, wat een grote sporthal. Indrukwekkend!
12 tafels staan klaar om te beginnen.

Lieven doet al enkele jaren mee met de Special Olympics.
Hij zag zichzelf op een grote poster in de zaal. Tof hé.

Het tafeltennis team
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De netbal ploeg van
Covida in volle actie.
En of ze er zin in hebben!
De sfeer zit er al goed in!

De voetbal ploeg van Covida.
De gele duivels???

Even de batterijen opladen. Middag
pauze buiten. Gelukkig schijnt de zon.
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Avondwandeling in Leuven. Komt dit je
bekend voor?

Uitreiking van de medailles

Iedereen heeft zijn best gedaan.
Wat een toppers!

Oplossing p. 10
1F, 2H, 3E, 4J, 5C, 6A, 7B, 8I, 9G, 10D
www.pasform.be - 9

Zoekspel
Sporters gebruiken vaak iets om hun sport uit te oefenen. Maar helaas. Deze sporters
zijn hun hulpmiddel kwijt. Combineer de juiste figuren. Schrijf de juiste letter in de
kolom bij het cijfer. De oplossing staat op pagina 9.
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!!!

KRANT PER POST KRIJGEN
Gazet Vedette wordt gratis
per mail verzonden. Je kan
hem ook downloaden via
www.Pasform.be
of
via
facebook.com/Pasformvzw
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?
Vraag na of je zijn of haar adres
aan ons mag bezorgen en
mail de contactgegevens naar
sofie@pasform.be

Vanaf nu komt Gazet Vedette niet meer om de 14
dagen. We schakelen over naar 1 keer per maand.
Maar niet getreurd; ze wordt extra dik, wel 20
pagina’s!
Hou je brievenbus of mailbox in de gaten, begin juli
ontvang je de eerste vernieuwde Gazet Vedette.
En dat is meteen een vakantie versie!

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.
Vanaf juli kost een pakket
van 10 Gazetten 15€ plus
verzendingskosten.
Elk
bijkomend exemplaar mee
verzonden in hetzelfde pakket
kost 1,50€.
Je kan je aanmelden voor een
éénmalige bestelling of een
doorlopende bestelling, door te
mailen naar sofie@pasform.be.

MAANDELIJKS

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

