Gazet Vedette
Donderdag 7 mei 2020

De Pasform-krant voor alle vedetten die in hun kot blijven

DEZE WEEK

Gazet Vedette druk je best
af op A4 formaat.
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Beste Vedette,

Gazet Vedette wordt wekelijks gratis per
mail verzonden.

ja hoor, hier zijn wij weer!
Graag nemen wij je mee in de wondere
wereld van de paardenbloem. Mooi om
naar te kijken, blaadjes om op te eten en
zelfs als de bloem uitgebloeid is, is het leuk
om de pluisjes te laten vliegen.
Zoals iedere week bespreken wij een
opvallend schilderij. Weet jij wat pop-art
is? Zorgen voor elkaar is belangrijk, dat
leren wij in de cursus EHBO. Vandaag leer
je een eenvoudige windel leggen.

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 naomi@pasform.be

En uiteraard vind je in deze Gazet Vedette
nog leuke doe-activiteiten. Doe jij mee?
Groetjes, Pasform-team

Artikels en redactie
- Ellen Decuyper
- Sofie Jannsen
- Kathy Vangilbergen
Eindredactie
- Krista Telemans

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.

Lay-out en ontwerp
- Naomi Dom

PAARDENBLOEM KAPSEL
Nu niemand naar de kapper mag, is een paardenbloem de oplossing. kan jij de andere figuurtjes helpen
met hun nieuw kapsel?
Tip: pluk een paardenbloem en gebruik licht en schaduw.
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Afstand a.u.b.
Binnenkort gaan de winkels open. Nu het zonnetje zo schijnt en de bloempjes bloeien, is wandelen in
het park een heel fijne bezigheid. Als je anderen tegen komt, is heel belangrijk dat je genoeg afstand
houdt. “Social distancing” of “anderhalve meter maatschappij” noemen ze dat in het nieuws.
Maar hoeveel afstand moet je houden? Ons Pasform-mannetje legt het je graag uit.
1,5 meter

1,5 meter

De algemene regel is dat er anderhalve meter tussen jou en een andere persoon moet zijn.
Dat is ongeveer hetzelfde alsof je allebei een arm (of been) uitsteekt en elkaar net niet aanraakt.

Wat een Vedette!

Luc heeft ons een bericht gestuurd dat hij Gazet Vedette
zo mooi vindt. Luc kwam vroeger vaak naar de vormingen.
Hij schreef dan een verslag van de vorming en mailde het
ons. Hij is onze reporter! Misschien zag je al eens iets van
hem in onze brochure?
Gazet Vedette belde even naar onze reporter, Luc, om te
horen hoe het nu met hem gaat.
Luc was net terug van boodschappen doen. Hij woont
samen met zijn moeder van 91 jaar! Ze vinden dat er
tegenwoordig niet zoveel goeds meer op tv komt. Dat
vinden ze jammer. Maar nu luisteren ze samen naar liedjes
op zijn gsm.
Luc houdt zich ook bezig met lezen en schrijven.
Daarom dat hij zo’n goede reporter is voor Pasform.
Bedankt, Luc, voor al jouw mooie inzendingen!

Wil jij ook graag in Gazet Vedette staan? Stuur dan een mailtje naar naomi@pasform.be
www.pasform.be
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Quiz
MUZIKALE PICTOGRAMMEN
Een pictogram is een tekening die ons iets vertelt. Dit wordt beeldtaal genoemd.
Als je een pictogram ziet, weet je meestal wat er bedoeld wordt.

Voorbeelden

oversteek plaats

dames toilet

hier mag je zwemmen

geen honden toegelaten

Quiz
Je ziet een rijtje met symbolen, een rijtje met titels en de namen van zangers. Trek een lijntje van
de pictogrammen naar de juiste titel en daarna naar wie het zingt.

Mooi, het leven is mooi
- Will Tura

7 Anjers, 7 rozen
- Willy Somers

Hé, lekker beest
- Isabelle A

Alle kleuren van de
regenboog - K3

Daar gaat ze - Clouseau
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Pictogrammen: www.sclera.be

Kunst en cultuur

Kijken naar een schilderij

KUNST OM JE VINGERS AF TE LIKKEN!
Dit is een olieverfschilderij van Wayne Thiebaud. Het heet “ Vier ijshoorntjes” en
werd gemaakt in 1964.
- Wat zien ze er lekker uit. De kunstenaar die dit schilderij maakte schilderde het
liefst onderwerpen uit het gewone leven. Dit noemt men pop-art kunst. Zou jij ook
iets uit jouw omgeving kunnen tekenen?
- De verf is er heel dik opgezet en daardoor lijkt het of het ijs op het doek ligt. Het is
net alsof je het ijs kunt opeten. Het smelt niet hoor, het schilderij bestaat al 56 jaar.
- Hij schilderde met pastelkleuren. Welke smaken zouden het zijn? Welke kies jij?
- De ijsjes zijn een herinnering uit zijn jeugdjaren. “Ik hou wel van zoet. Maar ik moet
een beetje letten op wat ik eet” zei de kunstenaar. Het zal wel waar zijn. Dit jaar in
november wordt de schilder 100 jaar!
Phoenix ArtMuseum, Licensed by Vaga NY

Pictogrammen: www.sclera.be

www.pasform.be
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Kunst en cultuur

DOE-EEN-WENS-KAARTJE
Je kent ze wel, uitgebloeide paardenbloemen of ‘blaasbloemen’. Als je de pluisjes weg blaast, mag je een
wens doen. Hieronder kan je wens-kaartjes maken om te versturen. Zo schenk je een wens aan iemand
anders.

•
•
•
•
•

1

Enkele kleuren verf
Wattenstaafjes
Lege kaartjes
Schaar
Lijm

Kies een kleur verf.
Dop het wattenstaafje
in de verf

4

Maak zo een kleurige
stippenbol rond de
tekening.
Doe dit ook bij het
tweede kadertje.
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2

3

Zet stippen rond de
streepje van de blaasbloem .

Kies nu een andere
kleur verf. Neem een
proper wattenstaafje.
Zet extra stippen rond
de blaasbloem.

5

6

7

Laat de verf goed
drogen. Daarna knip je
de kadertjes uit op de
stippellijn

Lijm de witte kadertjes
nu op een stevig
kaartje.

Nog even een boodschap schrijven aan
de binnenkant en je
kaartjes zijn klaar voor
de post.

www.pasform.be
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Doe een wens

Doe een wens

Kunst en cultuur

DE GEHEIME BOODSCHAP
Met dit trucje kan je mensen verbazen, het lijkt wel magie!

•
•
•

1

2

Neem 2 vellen wc-papier. Zorg dat ze aan
elkaar blijven hangen.

8

Leg het wc-papier op
tafel

Twee vellen wc-papier
Stiften (potlood of balpen
werkt niet)
Een kom met water

3

4

Teken iets op het
rechtervel. Dit is de
kant die niet verborgen
zal zijn. Teken bijvoorbeeld een mannetje
zonder gezicht.

Draai het wc-papier
om, zodat de tekening
op de onderkant zit.
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5

6

7

Teken opnieuw iets
op het rechtervel. Dit
wordt de verborgen
kant van je tekening.
Maak een aanvullende
tekening, bijvoorbeeld
het gezicht van een
mannetje.

Vouw het wc-papier
samen. Plooi de linkerkant op de rechterkant,
zodat de eerste tekening bovenaan ligt.

Leg het wc-papier
met de eerste
tekening naar boven in
de kom met water.

www.pasform.be

Kijk! Je geheime
tekening verschijnt!

Puzzel

ZOEK HET WOORD
Vul de zinnen aan. Als je de juiste woorden invult, verschijnt er een woord in de blauwe vakjes.
Je leest het van boven naar beneden.

1. Je mag nu niet afspreken met...
2. Als je koorts hebt, ben je...
3. De naam van het virus is...
4. “Blijf in ...” zegt Maggie De Block
5. Je mag nu niet naar de vorming bij...

Digitale tip van de week
DIGITALE POSTKAARTJES
Heb je geen zin om zelf een postkaartje te knutselen? Geen nood! Je kan via e-mail digitale
postkaartjes versturen.
Op de website van Bond Zonder Naam kan je kiezen tussen talloze kaartjes met mooie spreuken.
Veel plezier!

WWW.BZN.BE/NL/ECARDS

Oplossingen puzzel:

www.pasform.be
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1- vrienden, 2- ziek, 3-corona, 4-uwkot, 5-pasform

Groen en gezond
DE PRACHTIGE PAARDENBLOEM
Kom jij wel eens langs een grasveld als je gaat wandelen? Is het je ook al opgevallen
dat er zoveel paardenbloemen zijn? De vele gele bloemen vrolijken het groene
gras op. Mooi om naar te kijken. Wat weet jij eigenlijk over de paardenbloem?
We geven je alvast wat info mee:

•
•
•

Verschillende delen van de plant worden gebruikt in de geneeskunde:
de wortel wordt gebruikt bij nier- en galkwalen en bij artritis.
De melk uit de steel wordt gebruikt tegen puistjes
Het sap van de bloem zou helpen tegen wratten
De pluizen die je wegblaast,
zijn de zaadjes. Dus als
je blaast, zorg je ervoor
dat er weer nieuwe
paardenbloemen kunnen
groeien.

Paardenbloemen groeien
ongeveer overal ter wereld.
Hier zie je een foto van de
Japanse Yayoi Kusuma
die er een kunstwerk van
maakte.

De plant is eetbaar. De
blaadjes worden gegeten
als ‘molsla’, sla dus.

De paardenbloem wordt ook
wel pisbloem genoemd. Want
als je veel blaadjes eet,
moet je veel plassen.
Als de plant
is uitgebloeid,
mag je ze niet
meer eten.

Fotograaf Neil Bromhall maakte
een mooi filmpje. Je ziet de
paardenbloem groeien van
bloem tot pluizenbol.
www.libelle.be/thuis/
paardenbloem-naar-pluizenbol
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Je kan siroop en gelei maken van
de paardenbloem. Er staan veel
recepten op internet, bijvoorbeeld:
www.weckenonline.eu/recepten/
paardenbloemengelei

Dieren lusten graag
paardenbloemen. Konijnen,
cavia’s, geiten, schapen, koeien,
paarden… ze lusten het allemaal!
Bij koeien, schapen en geiten
wordt de paardenbloem zelfs
gebruikt als medicijn tegen
darmproblemen.

Leef en beleef
ZORG VOOR ELKAAR - EHBO
Nu is het extra belangrijk om te zorgen voor elkaar. Dat
doen we door veel binnen te blijven en door te vermijden
om veel mensen te zien. En omdat we goed voor elkaar
moeten zorgen, is het leuk om écht voor elkaar te zorgen.

1

Zorg dat het verband
goed opgerold is.

5

Draai naar beneden.

9

Rol het verband opnieuw naar de andere
kant van de pols.

2

Laat je proefpersoon
zijn hand uitstrekken.

6

Rol het verband naar
de andere kant van
de pols.

•
•
•

Een proefpersoon die bij je
woont en die je mag aanraken
Een verband
Plakband

3

Leg het verband op de
pols met de start van het
verband naar beneden.

7
Rol het verband opnieuw naar de duim,
maar let goed op de
rode lijnen. De tweede
rode lijn moet hoger
dan de eerste rode lijn
komen.
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11

Blijf zo verder doen:
rollen naar de duim,
letten op de rode lijn,
naar beneden, naar de
andere kant en terug
naar boven.

Blijf zo rollen tot je aan
de elleboog bent.

4

Rol het verband
naar de duim.

8

Draai terug
naar beneden
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Als je aan de elleboog
bent, is je verband normaal op. Plak het vast
met een klein stukje
plakband.

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. De 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

www.Pasform.be
www.facebook.com/vzwpasform
Rekeningnummer: BE55 0689 0137 4244
Ondernemingsnummer: 0567.872.147

