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Dag lieve Vedetten,
Binnenkort begint de vakantieperiode.
Omwille van de corona-maatregelen kunnen
sommige reizen niet doorgaan. Wel mag je
terug meer en meer uit je kot komen en zijn
museums open! Museums zijn best heel
leuk. Met Pasform hebben wij al de museums
bezocht die op blz. 6 ziet. Misschien was jij
wel mee en kan je er over vertellen?
Droom je van een daguitstap naar Limburg?
Onze digitale tip helpt je bij de voorbereiding.
Soms zijn dromen heel tof, soms heb je al
eens een slechte droom. Een dromenvanger
kan helpen. We leggen je uit, hoe je er zelf
eentje maakt.
Geniet van alle moois,
vele groeten,

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!
LILY SAEYVOET
Van Lily hoorden we dat ze al uit kijkt naar de
zomer. Ze kan dit jaar niet op vakantie gaan.
Daarom richt ze haar terras in. Samen met
haar zussen is ze gaan shoppen.
Tuinstoelen, kruiden, een parasol… Er komt
zelfs een grasmat op het terras. Dat wordt een
gezellig tuintje op de 2de verdieping!
Daar kunnen Lily en haar man Pascal genieten
van een lekker drankje. Dat maakt Lily zelf met
kruiden. Schol!

Ben jij de Vedette van volgende week? Stuur een mail naar naomi@pasform.be
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Kunst en cultuur
GELUKKIGE VERJAARDAG, MIJNHEER CHAGALL!
Heel wat kunstenaars vertellen een verhaal in hun schilderij. Je kan het een
beeldend verhaal noemen. Kijk goed naar het schilderij en ontdek wat de
kunstenaar wil vertellen.
Zo heb je dit schilderij van de kunstenaar Marc Chagall. Dit schilderij kreeg
de titel ‘Verjaardag’. Hij heeft het gemaakt in 1923. De kunstenaar denkt
terug aan een fijn moment toen zijn geliefde Bella een bezoekje bracht op
zijn verjaardag. De schilder werkte in zijn atelier en onverwacht kwam ze
op bezoek met een boeketje
bloemen. Wat een verrassing!

Kijken naar kunst

We zien de kunstenaar
gelukzalig door de lucht
zweven. Hij geeft haar een kus
zoals in een droom. Hij zweeft
en zijn hoofd staat een beetje
raar. De taart en een drankje
staan ook klaar. Je ziet hun
geluk op dit schilderij.
Op 7 juli was de verjaardag van
Marc Chagall. Is er nog iemand
die op die dag verjaart? Droom
jij ook van een verrassing en
een fijn verjaardagsfeest? En
een bosje bloemen en een
verjaardags zoen?

PLUK EENS EEN BLOEMPJE…

Groen en gezond

Je hoeft er geen tuin voor te hebben. Gewoon even wandelen in de natuur
en je komt overal veldbloemen tegen. Je kan tijdens het wandelen heerlijk
ontspannen en thuiskomen met een zomers boeketje. Misschien een
verrassing voor iemand?

Pictogrammen: www.sclera.be

Foto: MoMa.org
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Kunst en cultuur
MAAK JE EIGEN DROMENVANGER
Dromenvangers zijn al heel lang bekend. De indianen hingen ze heel lang geleden
boven het bed van hun kinderen. Ze geloofden dat de dromenvanger boze dromen
vangt in het net. Goede dromen dwarrelen via de pluimen onze hoofden binnen.
Een dromenvanger bestaat uit een ring met daarin een web. Vaak zitten er ook
pareltjes in. De veren hangen onderaan.
Wil jij ook een dromenvanger maken? Aan de slag met het stappenplan!

DIT HEB JE NODIG

• Dunne tak die je buigt tot cirkel
• Garen
• Parels met een groot gat
• Pluimen
Je kan kiezen voor 1 kleur of veel
kleuren

STAP 3

Wikkel en knoop nog enkele
draden rond de tak als versiering.
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STAP 1

Knip enkele stukken garen van
zo’n 15 cm.

STAP 4

Neem een bol garen en knoop het
uiteinde vast aan de cirkel. Met
de bol garen rijg je daarna het
web.

STAP 2

Buig de tak tot een cirkel. Neem
garen en knoop de tak op 2
plaatsen vast. Als de tak te lang
is, knip je er een stuk af.
Wikkel het garen errond.

STAP 5

Maak het web in de cirkel. Draai
de draad telkens een extra keer
rond de tak zodat hij goed vast
zit.

STAP 6

Wikkel verder tot je het web
leuk vindt.

STAP 9

Steek pluimen in de parels. Of zet
ze vast met een knoopje.

STAP 7

Knip dan enkele lange draden.
Maak ze onder aan de cirkel vast.

STAP 10

STAP 8

Rijg parels op de draden. Zet ze
vast met een knoopje.

STAP 11

Om de dromenvanger omhoog te
hangen, neem je nieuwe draad.
Maak een lus met de draad rond
de bovenzijde van de cirkel.
Slaap zacht en droom goed!

SYMBOLEN IN DE DROMENVANGER
Cirkel = cirkel van het leven
Web = bescherming, een vangnet
Veren = zachtheid en voorzichtigheid, en de kracht van lucht en wind
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Kunst en cultuur
BEZOEK EEN MUSEUM !
We gaan naar een museum om belangrijke, interessante, prachtige of vreemde objecten te bekijken. Elk
museum is anders en toont unieke zaken. Ze geven informatie en doen ons nadenken.
Er zijn musea die ons over geschiedenis leren, wetenschap, kunst, mode, cultuur...
Wat voor museum zou jij graag bezoeken?

MUSEUM VOOR NATRUURWETENSCHAPPEN BRUSSEL
In het Museum voor Natuurwetenschappen vind je alles wat te
maken heeft met de natuur. Heb je ooit al een dinosaurus in het
echt gezien? Of een walvis?
Van bijna alle dieren kan je in dit museum een skelet of een
opgezet dier zien. Ze hebben ook veel planten, insecten, stenen,
fossielen, vissen en andere zeedieren. Je ziet ook beelden van
mensen uit de oertijd.
Weet je wat een fossiel is? Dat is de afdruk in een steen
van een dier dat héél lang geleden leefde. Wetenschappers
onderzoeken dit allemaal om meer te weten over de aarde, de
mensen en de dieren.

CHOCOLATE NATION ANTWERPEN
België is over de hele wereld bekend om zijn lekkere chocolade.
In dit museum leer je over chocolade, waar het vandaan komt
en hoe het gemaakt wordt. Wist je dat chocolade al meer
dan 5000 jaar bestaat? Zelfs toen al werden de cacaobonen
gebruikt om dit lekkere snoepje te maken! 100 Jaar geleden
werd de praline in België uitgevonden!
In dit museum mag je ook proeven van vers gemaakte
chocolade.

TRAIN WORLD SCHAARBEEK
Tsjoe tsjoe! Welkom in het museum over de trein! Hier leer je
alles over de Belgische geschiedenis van de trein. Je ziet er
echte, oude stoomtreinen, je kan er kijken naar films met uitleg,
en er is zelfs een echte spoorweg in het museum! Er naartoe
gaan met de trein, da’s pas leuk!

MODEMUSEUM HASSELT
In het MoMu leer je over de mode in Europa van de laatste
270 jaar! Weet jij wat ze zo lang geleden droegen? Je kan
uren ronddwalen in het museum om te kijken naar de vele
kledingstukken en accessoires. Ooit al gehoord van Raf Simons,
Versace, Patou, Dior, Yves Saint Laurent of Martin Margiela?
Hier leer je al deze ontwerpers kennen!
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Kunst en cultuur
HET MUSEUM-SPEL
Elke tekening is in de helft. Maak jij de tekeningen af?
In welk museum zouden deze voorwerpen staan? Omcirkel het juiste antwoord.

www.pasform.be
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Digitale tip
ONTDEK LIMBURG VIA JE COMPUTER
Misschien lukt het niet om deze zomer op vakantie te gaan. Maar daguitstappen mogen wel.
Bezoek eens de website van de provincie Limburg. Daar kan je alvast met filmpjes alle mooie
plekjes ontdekken. Zo kan je plannen waar je naartoe wil.

WWW.VISITLIMBURG.BE/NL/EXPERIENCE

Wil je een plekje onthouden? Klik in het beeld en er komt een rood hartje.

Klik je op de bol ‘Mijn reis’ dan krijg je een lijstje met al jouw favoriete
plekjes. Klik je verder, dan krijg je uitleg.
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Puzzel
MAAK JE EIGEN PUZZEL
Heb je al jouw puzzels al gemaakt? Maak er zelf eentje! Teken hier leuke vormen, kleuren... Wij
hebben onderaan al een voorbeeld gegeven. Knip daarna de lijnen van de puzzel uit. Haal de
puzzelstukjes door elkaar en probeer hem terug goed te leggen. Veel plezier!
Tip: Is deze puzzel te makkelijk voor jou? Knip de stukjes dan nog kleiner.

www.pasform.be
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Groen en gezond
MAAK JE EIGEN PLANTENBAKJE DAT
JE NOOIT MOET VERZORGEN
Plantjes zijn mooi, maar soms moeilijk om voor te zorgen.
Dit plantenbakje heet een terrarium. Nadat je het gemaakt
hebt, moet je er niet meer voor zorgen. Je moet het zelfs
geen water meer geven. Volg het stappenplan:

STAP 1

• Een glazen pot met deksel
(zoals een confituurpot)
• Kleine steentjes
• Een beetje houtskool
• Een handdoek die vuil mag worden
• Een beetje aarde uit de tuin, of potgrond
• Een varen
• Een handjevol mos
• 2 eetlepels water
• Een hamer

STAP 2

Ga op wandel. Kies een plaats
uit waar water is (een vijver, een
beekje...). Zet je daar voorzichtig
neer en kijk naar de plantjes die
aan het water groeien.

STAP 4

Pluk voorzichtig een varen, met
wortel en al. Neem ook wat mos
mee.

STAP 5

Leg de houtskool in de handdoek,
en sla het plat (met een hamer
of de onderkant van een glas
bijvoorbeeld).
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Leg de brokken bovenop de
steentjes.

STAP 3

Als je terug aan de knutseltafel
zit, kan je beginnen. Leg de
steentjes op de bodem van je pot.

STAP 6

Doe een laag aarde bovenop het
houtskool.

STAP 7

Plant in de aarde je vers
geplukte varen.

STAP 8

STAP 9

Leg het mos rond de varen.

Giet 2 eetlepels water in de pot.

STAP 10

Waarom heeft deze plant geen water nodig nadat
hij toe is?
Een varen is een plant die het graag vochtig heeft.

Draai de pot toe en klaar!
Normaal gezien heeft de plant
nooit meer water nodig.
Zet hem op een mooi plekje in je
kamer, en draai hem niet meer
open.

Het water dat je erin gegoten hebt, hergebruikt de
plant steeds opnieuw. De houtskool en aarde geven
voeding, en de stenen zorgen ervoor dat het water
niet in de aarde blijft zitten. Het water sijpelt naar
de bodem. Daarna verdampt het weer naar boven.
Zo krijgen de wortels van het plantje vocht, vol met
voedingsstoffen.
Soms zal je damp of waterdruppels op het potje zien
staan. Dat is normaal, dat is goed. Het water mag
niet uit de pot. Zo blijft het plantje mooi groen.

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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