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De Pasform-krant voor alle vedetten die in hun kot blijven
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Digitale tip van de week

Hallo!

Op de website van Natuurpunt kan je luisteren naar
allemaal vogelgeluiden. Je krijgt er ook een beetje
uitleg bij. Het lijkt een luisterverhaal over vogels. Volg
je mee?
1: ga naar www.natuurpunt.be
2: klik op de zoekbalk, typ ‘vogelgeluiden’ en klik op het
vergrootglas.

3: Klik op het derde resultaat.

4: nu kan je naar elke vogel luisteren! Klik op het driehoekje in de zwarte balk om het geluid af te spelen.
Het is leuk als je de volgorde volgt, want er wordt een verhaal verteld. Er zijn 31 vogelgeluiden.

Dag lieve Vedetten,
Onze Pasformmedewerkers zijn dol op
dieren. Daarom dat zij in deze Gazet
Vedette hun dieren aan je voorstellen.
Vooral poezen zijn erg in trek. Ook op
schilderijen zie je vaak poezen. Kan jij een
poes tekenen? Wij helpen je graag een
handje, kijk maar verder.
Men zegt dat huisdieren kunnen voelen
hoe het baasje zich voelt, zonder dat je
het hun vertelt. Ben je blij, dan is je poes of
hond ook blij. Heb je pijn, dan komt je poes
of hond je troosten. Wil je dat ook mensen
je gevoelens begrijpen zonder woorden?
Maak dan de beer op blz. 10. Natuurlijk,
praten over je gevoelens lucht altijd wel op.
Veel plezier en vele groetjes,
Het Pasformteam.
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www.pasform.be

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!

HELGA SCHROONS
Helga stuurt ons via mail deze mooie foto
met het bericht “Normaal zou Helga deze
periode met veel goesting lekker komen
koken in de workshops. Ze vindt het heel
jammer dat dit nu niet kan.
Gelukkig is er Gazet Vedette en is kleuren
ook 1 van haar favoriete bezigheden.
Ze heeft dan ook met veel plezier deze
tekening ingekleurd om de volgende gazet
op te vrolijken en ze hoopt zo snel mogelijk
weer te kunnen komen kokkerellen bij
Pasform.”
Helga, wij kunnen alvast niet wachten om
terug met jou te kokkerellen!

CAROLINE JOUCK
Caroline uit Hasselt maakte de smoothie uit
Gazet Vedette van een vorige week.
“Njam njam! Dat heeft gesmaakt!” zegt Caroline.

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
TEKEN EEN HUISDIER : DE KAT.
Soms weet je niet goed hoe je aan een tekening moet beginnen. Daarom ga je eerst goed kijken naar wat je wilt
tekenen. Zo ontdek je de basisvormen. Basisvormen zijn een cirkel, vierkant of driehoek. Deze teken je eerst met
een potlood. Daarna verbindt je de lijntjes. Dan werk je af: oogjes, oortjes, staart. Teken nu de achtergrond. Zit de
kat binnen of buiten? Of misschien zit er nog een ander diertje naast? De laatste stap is inkleuren met materiaal
dat je zelf kiest.
Tip: Laat je niet afschrikken, misschien lukt het niet de eerste keer maar vergeet niet : tekenen is veel oefenen!
Succes!

Jouw tekening hoeft natuurlijk niet
op een echte kat lijken. Kijk maar
naar dit schilderij van Laurel Burch.
Zij is een Amerikaanse kunstenares
die katten op een heel unieke manier
schildert.
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Klaar
Vanden
Eynde
maakte in het Kunstatelier
van Pasform een mooi
schilderij met acrylverf:
“De kat op de schoot”.

Kunst en cultuur

Kijken naar kunst

KLEURRIJKE KUNST
Dit schilderij is gemaakt door de kunstenaar Henri Matisse in 1914 in Frankrijk.
Kleur was voor Matisse heel belangrijk. Hij wilde schilderijen maken die de mensen
mooi vonden en prettig om naar te kijken. Want kleuren kunnen een mens vrolijk
maken. Voor dit schilderij gebruikte hij 3 kleuren: rood, blauw en geel. Met deze
kleuren kan je alle andere kleuren maken. Bijvoorbeeld groen maak je door geel en
blauw te mengen.
Op het schilderij zie je een gele kat die op een blauw tafeltje staat. Op het tafeltje
ligt ook geel fruit. De rode visjes zwemmen in groen water. De muur en vloer zijn
rood. Onderaan in de hoek zie je een boeketje bloemen. Door het raam kan je de
grote tuin zien.
Foei kat, blijf van de visjes af. Zou jij niet beter in de tuin gaan spelen?

Pictogrammen: www.sclera.be

www.pasform.be
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Puzzel en kleurplaat
Herken jij het volgende spreekwoord met dieren? Weet jij wat het wil zeggen?

Als de

van

de
Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.

Oplossing:

op

Dit spreekwoord wil zeggen: als er geen toezicht is, doet men waar men zin in heeft.
Geldt dit spreekwoord ook in tijden van Corona? Mag je nu zomaar doen waar je zin in hebt?
Neen, door het corona-virus zijn er strenge regels. Denk maar aan het afstand houden, in je kot blijven, de
weinige mensen in je bubbel. Er is dus juist veel toezicht. Zo hoopt men dat het virus weggaat en we tegen de
zomer weer kunnen genieten van samen dingen doen.

Geef jij dit machtig jachtluipaard kleur?
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Groen en gezond
DIERENWEETJES
Wat weet jij van dieren? Verbind het dier met het juiste weetje.

1. Een

proeft met zijn poten.

2. Een

slaapt met 1 oog open.

3. Een
heeft evenveel nekwervels
als een mens.

4. Het hart van een
600 keer per minuut.

klopt meer dan

5. Een
eten.

kan 3 jaar slapen zonder te

6. Een

kan niet springen.

7. Een

kan niet naar boven kijken.

Oplossingen: 1 = vlinder, 2 = dolfijn, 3 = giraf, 4 = muis, 5 = slak, 6 = olifant, 7 = varken.

www.pasform.be
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Groen en gezond
DIEREN IN ONS KOT
Ook bij Pasform blijven wij allemaal in ons kot. Maar wat is
het in ons kot toch vrolijk met onze dieren bij ons!
We stellen onze lieve (huis)dieren graag aan jullie voor.

Snuffel en Joske
Sofie kom je tegen bij vormingen
in provincie Limburg.
Hier zie je haar huisdieren Snuffel
en Joske. Snuffel houdt van
luieren in de tuin. Joske is een
echte deugniet. Het zijn beide
dwergkonijnen, toch zijn ze van
een ander ras. Zie jij het verschil?
Kijk maar eens naar hun oren!

Mona
Kitty begeleidt vormingen in provincie
Limburg.
Hier zie je ze met haar kat Mona. Mona
knuffelt heel graag. Maar ze heeft ook
enkele vreemde gewoonten.
Zo zit ze graag op papier of op het
kookvuur en drinkt ze enkel vers water
van de kraan.

Deze ganzen zijn Florimont en
Florinette. Ze zijn een koppeltje
en wonen bij Kathy.

Florimont en Florinette

Horen ze of zien ze iets in de
buurt dan maken ze luid lawaai.
Dat geluid noemt gakken bij
ganzen.

Dit is Amidala, de poes
van Karien. Karien zie je
vooral in Tienen en bij
ervaringsdeskundige
en
theateracademie.
Haar kinderen noemden de
poes naar prinses Amidala
van de Star Wars films. Af
en toe zetten ze dus haar
kroontje op.
Deze oude kat is Novecento.
De knappe kat van Lisa. Haar
kom je tegen bij vormingen
in Tienen.

Novecento
8

www.pasform.be

Novecento wordt binnenkort
14 jaar. Hij speelt graag met
touwtjes.

Amidala

Naomi zorgt er elke week voor dat
Gazet Vedette er mooi uitziet. Op de
foto zie je Java, de kat van Naomi,
die meehelpt.
Java is een speelvogeltje en jaagt
de hele dag achter vliegjes en
speeltjes. Maar het allerleukst
vindt ze knuffelen in de zetel.

Frits en Fleur
En collega Griet? Die
houdt van alle dieren
die in en rond haar
huis leven. Zoals deze
ijverige spin.

Katelijne Mees is een trouwe lezer van
Gazet Vedette. Zij stuurt deze foto op
van haar 2 poezen, Frits en Fleur.

Sierra

Zij houden ook afstand tijdens deze
corona-tijden.

Java

James Van Nieuwenhoven
uit Bierbeek is een
Vedette die we al jaren
kennen. Hier zie jij zijn
hond Sierra.
De naam van het ras is
Rhodesian Ridgeback.
Hoewel Sierra al heel
groot is, is het nog maar
een puppie.

Nyssa en lammetjes
Nyssa is een grote, maar heel vrolijke
hond van Ellen. Ellen ken je van de
vormingen in Ternat.
Krista is de directeur
van Pasform. Zij heeft
paarden en honden.

Qwerlina en Loki

Qwerlina, het paard,
draagt
een
masker
dat gemaakt is van
‘vliegengaas’, net zoals
in onze vliegenramen. En
dat is ook het doel van dit
masker. Het beschermt
de ogen en de oren van
het paard tegen vliegen,
muggen en dazen.

Als Nyssa iemand leert kennen, wil ze
meteen knuffelen!
Zo ook met de lammetjes! Van achter
de draad spelen ze loopwedstrijden met
elkaar. Als ze allebei willen knuffelen,
steekt Nyssa haar tong door de draad
om de lammetjes een likje te geven!
Het zijn de beste vriendjes!

www.pasform.be
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Leef en beleef
HOE VOEL JIJ JE VANDAAG?
Soms is het moeilijk om te vertellen hoe je je voelt. Wat je voelt, kan verwarrend
zijn of soms wil je er gewoon niet over praten. Ben je blij, maar ook een beetje
jaloers? Of verdrietig en wil je alleen zijn? Of zo boos dat je niet kan vertellen
wat je voelt, en dan wordt er al snel ruzie gemaakt.
Deze beer kan je helpen te laten zien wat je voelt. Dan moet je er niet altijd over
praten. Knip alvast deze tekeningen uit.
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Plooi op de volle lijnen

Leg het lichaam van de beer op een snijplank
en snij op de stippellijnen in het gezicht.

Trek de strook met gezichten
door het gezicht

Draai de beer om en lijm de strookjes aan
elkaar op de ~ symbolen. Zo wordt het een
cirkel die je gemakkelijk kan ronddraaien.

Doe ook lijm op de ~ symbolen van het
voetje en kleef op de achterkant van de
beer. Het stukje met de letter ‘v’ komt op
de bodem, het stukje met de ‘b’ komt op
de achterkant van de beer.

Draai de beer om en
zet hem recht. Door
aan de cirkel te draaien
kies je de emotie hoe jij
je voelt.

Als de beer omvalt
zet je hem ergens
tegen, zoals een mooie
bloempot.
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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www.facebook.com/vzwpasform
Rekeningnummer: BE55 0689 0137 4244
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