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Gazet Vedette druk je af op A4 formaat.

Eitjes op hun pa asbest 3
PASEN IN DE WERELD

Paas-bl oemstu kje
Stappenplan

Thema: Vrolijk Pasen
Ook in dit nummer
			Vedetten in de kijker
Leef en beleef:
Vrolijk Pasen
Groen en gezond: Zoektocht
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Deze kip op haar
nest werd gemaakt
in de vorming Vrolijk
Pasen.
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VOORWOORD
Lieve Vedetten,
Het weer zit niet mee de laatste
dagen. Regen, koude en wind, brrr.
Gelukkig hebben we iets om samen
naar uit te kijken: het Paasfeest.
En met een mooi paasstuk haal je
toch al de lente in huis. Kijk maar
op pagina 8.
Deze gazet met thema Vrolijk
Pasen brengt je alvast in de juiste
sfeer.
Vele paasgroetjes,

Vedetten van de week

Het Pasform-team

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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Jenny en Jimmy

Dirk Lambrechts

Hier zie je Dirk. Hij is aan het trainen
voor de Special Olympics. Hij loopt
door weer en wind, want de training
is heel belangrijk voor Dirk.
Wij supporteren, Dirk!
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WAT IS PASFORM

Onlangs was Jimmy jarig. Jenny maakte
voor zijn feestje een dessertje. Ze koos
voor het receptje van de chocomousse
uit Gazet Vedette. Alle bewoners van
studio 2 vonden de chocomousse heel erg
lekker. Op de foto zie je Jenny P, de lekkere
mousse en onze jarige Jimmy.

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

KUNST EN CULTUUR

Gebakken eitjes
op hun paasbest

Stokbrood op het hoofd en gebakken eitjes op
de jurk.
Wikipedia

Misschien had de ontwerpster die morgen een
lekker ontbijtje met eitjes gegeten? Dan was
het ontbijt de inspiratie voor deze vrolijke gekke
jurk.
Dit is Agatha Ruiz de la Prada. Ze is kledingontwerpster. Ze maakt vrolijke kleding met
felle kleuren. Deze jurk toonde ze tijdens de modeweek in Milaan in 2009.
Tijdens die modeweek tonen de ontwerpers hun kleding op de modeshow. Een
mannequin doet de jurk aan en loopt op de catwalk. De catwalk is een podium zodat
het publiek de kleding kan bekijken en bewonderen.
Voor meer vrolijke jurken:

www.agatharuizdelaprada.com

Op je paasbest hoor je wel eens zeggen. Dat wordt gebruikt voor iemand die op
zijn of haar mooist gekleed is. Dat komt van vroeger, toen de mensen naar de
paasmis gingen. Met Pasen moest je biechten. Dan was je mooi vanbinnen en
mooi vanbuiten.
Ook werd rond Pasen het huis goed schoongemaakt. De voorjaarsschoonmaak
werd het genoemd. Vroeger verwarmden veel mensen het huis met een
kolenkachel. Dat gaf veel stof. De voorjaarsschoonmaak was echt nodig!
Deze gebruiken bestaan bijna niet meer.
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LEEF EN BELEEF

Vrolijk Pasen!
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Vrolijk
Pasen

Felices

Frohe

Pascuas

Ostern
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Happy

Joyeuses

Buona

Easter

Pâques

Pasqua

België
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Spanje

Italië

Engeland

Nederland

Duitsland

De oplossing staat op pagina 10.

freepik.com/vectoren/starline

Beste paaswensen
uit 6 landen.
Geef jij de eitjes de juiste
kleur?

Pasen in de wereld

LEEF EN BELEEF

Pasen vieren we in België met een lekkere lunch of diner.
Daarna gaan we paaseitjes zoeken in de tuin.
Eieren horen bij Pasen. Ze symboliseren de herrijzenis van
Jezus Christus op Paaszondag.
Maar hoe vieren ze Pasen in de rest van de wereld?
In Polen vieren ze op Natte Maandag de komst van de lente
en de verrijzenis van Jezus. De vrouwen worden volledig nat
gemaakt. Na het overgieten met water zouden de vrouwen
gezonder, vruchtbaarder en gelukkiger zijn.
In Bermuda, eilanden dichtbij Amerika, vieren ze dat Christus
naar de hemel vertrekt door op Goede Vrijdag te vliegeren met
zelf gemaakte vliegers.

Op het eiland Corfu, nabij Griekenland, worden de zaterdag voor
Pasen kleipotten en kruiken uit de ramen gegooid. De Grieken
geloven dat het gooien van deze potten de lente verwelkomd en
dat nieuwe planten zullen groeien in de potten.

In Midden en Zuid-Amerika duurt het Paasfeest een hele
week. Ze houden een processie met heiligenbeelden. In de stad
werken de inwoners dagenlang om de straten te bedekken met
bloemen. De kleurrijke bloementapijten dienen ervoor dat de
heiligenbeelden de grond niet raken.
In Spanje zie je op Pasen mannen in witte pakken en hoge
puntmutsen. Met wierook en rinkelende bellen gaan ze door
de straten. Met deze processie verbeelden de Spanjaarden de
lijdensweg van Christus.

In Zweden hebben ze geen paashaas, wel een paasheks. De
kinderen verkleden zich als heksje en gaan de dag voor Pasen
langs de deuren. Ze ruilen zelfgemaakte tekeningen voor
snoep. Ze steken ook Paasvuren aan. De paasvuren verjagen
de heksen die bij de duivel zijn langs gegaan.
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GROEN EN GEZOND

Zoektocht
De lente is in het land! Trek je wandelschoenen aan en ga op ontdekking.
Wandel in een park of bos en voer de opdrachten uit.
			

		

Hup hup, tijd voor een zoektocht.

						Veel plezier!

Volg je neus. Zoek
een stukje natuur
dat sterk geurt.

Ga op zoek
naar een
paasbloem of
narcis.

Leg je naam met
allerlei materialen uit
de natuur. Gebruik
enkel spullen die al
op de grond
		liggen.
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Kijk goed rond.
Zie je een
boom met roze
bloesems?

Vergelijk knoppen
aan de bomen.
Zoek 3 verschillende
soorten.

Luister goed.
Kan je 10
verschillende
geluiden horen?

Pluk een brede
spriet gras.
Probeer hierop te
fluiten.

Ga zitten op een
bankje. Adem 1
minuut rustig
in en uit.

Zie je lentebloeiers?
Dat zijn bloemen
die al vroeg op het
jaar in bloei staan.

Paas-kruiswoordraadsel

Paaskruiswoordraadsel
Vind je alle woorden.
Ze beginnen allemaal met Paas +
Vind jij alle woorden?

De oplossing staat op pagina 10.

Ze beginnen allemaal met Paas+...
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Een bloemstuk voor Pasen
Zelf aan de slag

NODIG

Een eierdoos.

Verzamel eierschalen.

Een goede schaar en
water.

Pluk kleine voorjaarsbloemen. Je kan ze ook
met wortel uitsteken.

Ook pluimpjes, mos of
kleine paasdecoratie kan
je gebruiken.

Bloesemtakjes.
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WERKWIJZE

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Knip het deksel van de
eierdoos af.

Spoel de eierschalen.
Laat ze drogen.

Schik de eierschalen in de
doos. Je kan ook af en toe
eentje omdraaien.

STAP 4

STAP 5

STAP 6

Bloemen met wortel plant
je in een hoge eierschaal.
Geef een beetje water.

Knip de bloemen op maat
zodat ze in de eierschalen
passen.

Doe een beetje water in
de eierschalen. Schik de
takjes en bloemen erin.

STAP 7

Schik het mos en de
pluimpjes erbij. Je kan ook
paasdecoratie toevoegen.

Veel
bloemschikplezier
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Teken de andere helft

Oplossingen
Vrolijk Pasen pagina 4:
1 = België
2 = Spanje
3 = Duitsland
4 = Engeland
5 = Frankrijk
6 = Italië
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Oplossing kruiswoordraadsel

Paas-kruiswoordraadsel pagina 7:

1
2
2
3.
4.
5.
5
6
7.
8.

= paasei
= paasbloem
= paasklok
= paashaas
= paasmand
= paasboom
= paasbrood
= paasnest
= paaslam
= paaskip

Vedetten in
Vorming Vrolijk Pasen
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KRANT PER POST KRIJGEN

WORD VEDETTE

Gazet Vedette wordt gratis
per mail verzonden. Je kan
hem ook downloaden via
www.Pasform.be
of
via
facebook.com/Pasformvzw

Wil je ons een verslagje of foto sturen van jouw
bezigheid?

Vedetten die niet vertrouwd
zijn met internet of geen printer
hebben, krijgen Gazet Vedette
gratis per post in de brievenbus.

Laat van je horen via sofie@pasform.be of bel
naar Krista op 0468/ 16 79 37.

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

Wil je ons een vraag stellen of een suggestie
geven? Wil je geïntervieuwd worden? Dat kan
allemaal.

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.
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 sofie@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 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

