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Gazet Vedette druk je best
af op A4 formaat.

Liefste Vedette,
Het is herfst. De boomblaadjes vallen
af. Het regent en er is veel wind. Hoog
tijd om alle appels te plukken!
Je kan appels smakelijk opeten
of klaar maken in gerechtjes en
drankjes. Schilders lieten zich
vaak inspireren door appels en
appelbomen. We hebben een creatief
ideetje met appels en peren voor jou.
De winnaar van de grote fotowedstrijd is bekend. Toevallig of niet,
de foto heeft met wind te maken.
Proficiat!
Veel plezier en groetjes,
Het Pasformteam

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
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Eindredactie
Krista Telemans
Lay-out en ontwerp
Naomi Dom

WAT EEN VEDETTE!
Hallo,
Ik had graag wat meer verteld over mijn
bezigheid in het dagcentrum. Ik werk
hier 3 volle en 2 halve dagen per week.
Wij doen allerlei werkjes voor bedrijven
zoals snoepzakjes maken, brieven in
enveloppen steken, kaartjes aftellen,
cd’s sorteren… Als er eens een rustiger
moment is sorteer ik ook doppen voor
de blinde geleide honden. Ik doe dat
graag op mijn eigen tempo. Daarbij haal
ik alles wat er niet in hoort eruit zoals
kroonkurken of metalen deksels. Ook
de vuile dopjes worden eerst gewassen
voor ze meegegeven worden. Ik hoop dat
iedereen zo’n fijne dagen beleeft zoals ik
hier.
Groetjes, Veronique Redant

Kunst en cultuur
De

in de

DAMES EN HEREN, APPELEN EN ... KUNST!
MAND MET APPELEN

Dit is een schilderij van Paul
Cezanne. Het is een stilleven.
Dit wil zeggen een schilderij van
voorwerpen, niet van modellen.
In dit stilleven zette de kunstenaar
een fles, koekjes, een doek en een
mand met appelen op een tafel.
Hij schilderde het fruit met felle
kleurtjes. Zo vallen ze goed op. Je
wil er zo in bijten.

DE APPELBOOM

Gustav Klimt schilderde deze
appelboom. Onderaan zie je een
bloemenrijtje. Daarachter staat
de appelboom met heel veel rode
appeltjes. De blaadjes zijn groen. De
schaduw is blauw. Zo vallen de rode
appeltjes op.

DE LUISTERKAMER

René Magritte schilderde dit kunstwerk. Je ziet een
kamer met een venster en een houten vloer. In de
kamer is een groene appel. De appel is zo groot als
de kamer. Hij past er net in! Is de appel te groot?
Of is de kamer te klein? Het brengt ons in de war.
De kunstenaar doet ons nadenken.

Bron afbeeldingen: WikiArt
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Kunst en cultuur
FRUITIGE GROETJES
KAARTJES MAKEN

NODIG

• 2 lege kaartjes (10 x 15 cm)
• een tijdschrift
• een schaar
• een lijmstift
Knip de kaders met de appel en de
peer uit. Knip op de stippellijn.

STAP 2

Scheur de stukken tijdschrift in
kleinere stukjes.
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STAP 1

Blader door een tijdschrift.
Scheur groene en rode vlakken uit.
Dat mogen verschillende tinten
groen en rood zijn.
Leg ze op 2 aparte stapeltjes.

STAP 3

Kleef de stukjes papier in het fruit.
Kleef ze een beetje op elkaar.

STAP 4

STAP 5

Kleef de groene stukjes op de peer
en de blaadjes.
Kleef de rode stukjes op de appel.

Kleef dan de kaders met je appel en
peer op een kaartje

STAP 6
Klaar! Nu kan je er
een boodschap in
schrijven.
Naar wie stuur jij
jouw kaartjes?
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Groen en gezond
APPEL-KANEEL WATER NODIG
We maken een gezond drankje met
water, appel en kaneel. Dit smaakt
lekker in de herfst! De appel is fruit
dat je in de herfst eet. Kaneel geeft
een gezellige smaak. Dat past goed
bij de regen en het koude weer.

STAP 1

Was de appels.

STAP 4

Doe 1 liter water in de
karaf.

STAP 7

Doe 1 soeplepel
Tagatesse in de karaf.
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•
•
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STAP 2

Haal het klokhuis er uit.

STAP 5

Doe de stukjes appel
erbij.

STAP 8

Meng alles goed door
elkaar.

2 Appels
2 Kaneelstokjes
1 Liter drinkwater
Zoetstof, bijvoorbeeld
1 soeplepel tagatesse
Een karaf

STAP 3

Snijd de appel in stukjes.

STAP 6

Doe de kaneelstokjes
erbij.

STAP 9

Zet de karaf 2 uur in de
frigo. Hierna kan je hem
lekker fris drinken.

Groen en gezond
DE APPEL: WEETJES
Er bestaan meer dan 7 duizend (7000)
appelsoorten.

Appels zijn lekker en niet duur.
Blozende appels

Appels zijn een gezond
tussen-doortje.

Appels zitten vol
vitamine C. Vitamine
C helpt ons gezond te
houden.

Appels zijn lekker in
cake of taart.
Appels zitten vol vezels. Vezels zorgen
ervoor dat onze darmen goed werken.

Soms woont er
iemand in de appel. Deze
appel mag je niet opeten.

De pitjes mag je niet eten.
Die zijn niet gezond.

Van appels maak je
heerlijk appelsap.
Deze appel is op.
Voor appelmoes heb je
veel appels nodig!

Het spreekwoord zegt: Als je elke
dag een appel eet, blijf je gezond.
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Leef en beleef
HOE KOMT EEN APPEL BIJ JOU IN DE FRUITMAND
TERECHT?
Appels groeien aan een appelboom, dat weet je. Maar hoe komen ze van
de boom tot bij jou in de fruitmand? Ze leggen een hele weg af. Die weg begint in de winter
en eindigt aan het begin van de herfst, in het daar op volgende jaar.

WINTER

LENTE

ZOMER
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In de winter hangen er
geen appels aan de boom.
We zien alleen kleine
knoppen. Daar komen in
de lente bloemen aan.

In de lente hangen er
allemaal bloemetjes aan
de boom. Het zijn witte
of roze bloemetjes. Deze
blijven 10 dagen aan de
boom hangen, daarna
vallen ze af.

In de zomer zien we
groene knopjes op de
boom op de plaats waar
de bloem zat. Die groene
knop is het begin van de
appel. Maar hij is nog hard
en zuur. We kunnen hem
nog niet eten.

HERFST

In de herfst is de appel groot.
Hij is niet meer groen van kleur,
maar geel of rood. De appel is
rijp. Nu kan je de appel plukken
en eten!

De appels worden met de hand
geplukt en in kisten gedaan. Deze
gaan naar de fruitveiling. Daar
worden de appels verkocht aan de
winkeliers.
De appels die niet verkocht worden,
worden bewaard in grote koelkasten
om later te verkopen.

De winkeliers laten de
appels naar hun winkels
brengen. Hier kunnen wij
ze dan kopen.

Leg de appels thuis in
de fruitlade van de frigo,
dan blijven ze het langste
vers. Je kan ze ook in een
fruitschaal leggen.

WEETJE
Leg een appel nooit samen met
een banaan. Zowel in appels als
bananen zit een stof, ethyleen. Die
zorgt ervoor dat het fruit vlugger rot
wordt. Dus als je appels en bananen
samen legt, zullen ze allebei heel
snel rot worden.
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Puzzel
EEN GEZONDE PUZZEL
Knip de puzzel uit op de zwarte lijnen. Meng de stukjes door elkaar. Maak de
puzzel terug zodat alle stukjes op de juiste plaats liggen. Nu kan de worm verder
aan zijn appel eten! Gebruik de kleine afbeelding hiernaast als voorbeeld.
Heb je graag stevige puzzel-stukken? Knip de puzzel eerst uit op het buitenste
vierkant. Kleef de puzzel op een stuk karton. Knip dan alle stukjes uit.
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DE GROTE FOTO-WEDSTRIJD

WINNAAR: KATHLEEN DELDINNE
DE WINNAAR IS BEKEND! KATHLEEN DELDINNE WINT EEN DEELNAME AAN EEN VORMING
NAAR KEUZE.
Kathleen, jij krijgt binnenkort jouw Pasform-cheque in de mailbox.

De winnende foto
van Kathleen Deldinne:
Vechten tegen de windmolen.
Kathleen won omdat zij de meeste stemmen kreeg van andere lezers via mail,
Facebook en telefoon.
Doe jij mee aan de volgende wedstrijd? Verwacht in Gazet Vedette van 21 oktober 2020
een nieuwe aankondiging. Welke opdracht zou het nu zijn?
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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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