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Lieve Vedetten,
Gelukkig zijn er al veel minder mensen ziek
door het coronavirus. Toch moeten wij nog
heel waakzaam zijn en nog een tijdje in ons
kot te blijven.
Soms wordt het wat vervelend in ons kot.
Daar wil Gazet Vedette iets aan doen.
Daarom hebben wij het vandaag over
‘complimenten’. Niets is zo heerlijk dan een
compliment krijgen. Ook een compliment
geven doet deugd. En wij gaan een stapje
verder, want wij maken een compliment in
de vorm van een pluim.
Gezonde groentjes en fruit eten, helpt ook
om je goed te voelen. Arcimboldo maakte
een grappig schilderij van groentjes en
fruit. Wij maken er een smoothie mee. Laat
het je smaken!
Zolang
Pasform
geen
activiteiten
mag organiseren omwille van de
coronamaatregelen, blijven wij je wekelijks
verrassen met Gazet Vedette. Zit je op
facebook? Neem dan zeker ook een kijkje
.... en wordt onze vriend. :)
Groetjes,

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?
Vraag na of je zijn of haar adres aan ons
mag bezorgen en mail de contactgegevens
naar naomi@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.
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Wat een Vedette!

JAMES VANNIEUWENHOVEN
James Vannieuwenhoven uit Bierbeek stuurde
ons een foto van zijn handwerk.
“Ik ben dit naaiwerk aan het maken voor mijn
petekind Cisse die graag voetbal speelt.”
Daar gaat hij zeker blij mee zijn, James! Wat een
geduld heb jij!

Wil jij ook graag in Gazet Vedette staan? Stuur dan een mailtje naar naomi@pasform.be
www.pasform.be
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Digitale tip van de week
DE DIERENTUIN IN UW KOT!
Ga jij ook zo graag naar de dierentuin als wij? De
ZOO van Antwerpen en de ZOO van Planckendael
gaan digitaal!
Op YouTube vind je heel veel dierenfilmpjes over
de dieren. De dierenverzorgers maken een vlog.
Dat is een leuk videoberichtje. In de vlog vertelt
de verzorger over de dieren en laat de dieren zien.
Deze filmpjes zijn zo gemaakt, dat het lijkt alsof
je mee in de hokken van de dieren zit. Je kan ze
bijna aaien!

Waar vind je de filmpjes?
Stap 1: ga naar www.youtube.com
Stap 2: zoek in de zoekbalk naar “ZOO Antwerpen” of
“ZOO Planckendael”
Stap 3: het eerste zoekresultaat is hun kanaal, daar
zijn al hun filmpjes verzameld.
Stap 4: Tik 1 van de filmpjes aan. Het speelt nu af.
Stap 5: Tik met je muis middenin het filmpje en laat
niet los. Sleep je muis heen en weer. Zo beweeg je het
beeld.
Veel kijkplezier!

Kijk bijvoorbeeld naar een rode Panda die smult van zijn vieruurtje

Of heb je ooit al zo dicht bij een Maki gezeten dat je zijn strepen kan tellen?
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Kunst en cultuur

Kijken naar een schilderij

GEZONDE KUNST
Dit is een olieverf schilderij van
Giuseppe Arcimboldo. Hij maakte
het zo’n 500 jaar geleden.
Het heet “De zomer” en komt uit
de serie “Vier seizoenen”. Ken je
de andere seizoenen?
Het is een gezicht dat bestaat uit
allerlei groenten en fruit dat je
in de zomer kan eten. Hij schikte
alles zo totdat hij een bizar portret
had. Hij was er eigenlijk een beetje
voor de grap mee begonnen.
Het kon niet gek genoeg voor
Arcimboldo. Hij had er veel succes
mee in zijn tijd.
Het komt zelfs een beetje griezelig
over. Alles is zeer fijn en tot in
detail uitgewerkt. Je kan zelfs een
beetje langer kijken en dan zie je
nog heel wat tevoorschijn komen.
Zou hij al de groenten en fruit
opgegeten hebben?
Foto: Wikiart – visual art encyclopedia

Wat vind je niet terug,
in het schilderij?
de aardbei

Pictogrammen: www.sclera.be

www.pasform.be
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Leef en beleef
COMPLIMENTJES GEVEN
We zitten nu al meer dan een maand in ons kot. Voor velen wil dat ook zeggen dat ze constant met
dezelfde mensen samen zijn. En dat is niet altijd even eenvoudig. Soms ben je geïrriteerd. Iemand wil wat
meer ruimte of rust. En nog een ander kan meer tegen de bemoeienissen. Samen leven is soms een hele
uitdaging!
Maar in plaats van naar het negatieve te kijken, kan het
helpen om ook eens te zoeken naar de positieve dingen.
Oké, iemand kan vervelend doen, maar zal zeker ook dingen
goed doen. Sta daar eens even bij stil. En zeg het eens met
een compliment. Je zal zien dat de sfeer veel leuker wordt.

EEN COMPLIMENT
= een positieve opmerking

Je ziet hiernaast pluimen staan. Die mag je aan iemand
geven. Want ‘iemand een pluim geven’ is een uitdrukking
voor iemand een compliment geven.

= je zegt iets goed over hoe iemand
is of wat iemand doet

Als je graag kleurt, mag je de pluimen eerst inkleuren.
Anders knip je de pluimen gewoon uit. Niet vergeten je
compliment ook te zeggen als je de pluim afgeeft!

= een uiting van bewondering

ENKELE VOORBEELDEN OM JE
OP WEG TE HELPEN:
Jij kan
mooi kleuren.

Bedankt voor
de leuke dag.

Wauw!
Jij ziet er goed uit
vandaag!

Jij kan
goed helpen.

Ik vind het fijn
dat je zo goed voor
me zorgt.

Jij bent een
goede vriend
voor mij.

Ik werk graag
met jou samen.

Hoe reageert de persoon die het compliment krijgt?
Hoe voelt het om zelf een compliment te krijgen?
Bedenk ook eens een compliment voor jezelf.
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Kunst en cultuur
JE VERDIENT EEN PLUIM!
Dit is een gezegde dat betekent: Proficiat/Je hebt iets om trots op te zijn.
Hieronder zie je hoe je uit macramé een pluim maakt. Deze kan je ook aan iemand geven als compliment.
Wij worden alvast helemaal rustig van dit ontspannende handwerk.

TIP: Oefen eerst met touw of dik garen. Dun garen is moeilijker.

•
•
•

Touw/(dik) garen
Schaar
Plakband

4
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Knip een stuk draad af
en leg het dubbel met
een lus bovenaan. Hoe
dikker je garen, hoe
langer de draad.

Plak de bovenkant en
de onderkant vast met
een stuk plakband. De
draden zijn gespannen.

5

Leg deze draden opzij.
Neem er dan 2 draden
van. Leg ze in een lus
zoals op de
foto hierboven.
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Leg de linker lus onder
de vastgeplakte draad.

3

Knip nu 30 kortere
draden; de lengte
tussen de plakband is
een goede maat.
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Neem nu de rechter
lus. Leg de lus over de
uitstekende draden.
Aan de andere kant
steek je de draden
door de andere lus.

Op de foto zie je hoe
het er nu uitziet.
Je trekt de knoop aan
door tegelijk aan beide
zijden aan de draden
te trekken.

tip
Probeer eens
een pluim in
verschillende
kleuren!
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Hier zie je de eerste
aangespannen knoop
en de tweede knoop.

12

Als extra kan je het
garen rafelen. Iedere
draad bestaat uit
enkele fijnere
opgedraaide draden.

9

10

Nu doe je telkens hetzelfde. Maak macramé
knopen tot je beneden
bent.

Verwijder de onderste
plakband. Neem dan
de schaar. Knip de
randen mooi in een
boog, zoals een pluim.

13

14

Deze draden kan je los
doen voor een fijner
effect. Je kan dat doen
met de hand of met
een kam.

Dan ziet je pluim
er zo uit.

11

Klaar!

Je kan pluimen afwerken tot oorbellen of
sleutelhanger. Of je kan
enkele grotere pluimen
aan een takje
ophangen.

www.pasform.be
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Groen en gezond
ZOMERSE SMOOTHIE
Fruit is gezond, dat weet je nu wel. Maar ken je een smoothie al? Dat is een drankje van fruit
dat heel gemakkelijk zelf te maken is. Je kan er alles in doen wat je lekker vindt. Dit recept is
een gemakkelijke basis smoothie die bijna iedereen lust.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

1 Peer
1 Banaan
Aardbijen
Melk

1

2

Was de peer.

5

10

3

Schil de peer.

6

Doe de stukjes peer
in de beker

www.pasform.be

Een mixer
Een grote beker
Een aardappelmesje
Een dunschiller
Een snijplank

Was de aardbeien.

Snijd de peer in
stukjes.

7

Snijd de kroontjes
van de aardbeien.

4

Snijd het klokhuis
uit de peer en smijt
het weg.

8

Snijd de
aardbeien in 2.

9

Doe de aardbeien in de
beker, bovenop
de peer.

10

Pel de banaan.

13

14

Giet een beetje melk bij
het fruit. Hoe meer je
erbij giet, hoe lopender
je smoothie wordt

Mix alles door elkaar
tot al het fruit gemixt
is en er sap overblijft

11

Snijd de banaan
in stukjes.

12

Doe de banaan in de
beker, bovenop de
aardbeien en de peer.

15

Giet je smoothie in
een glas.

En genieten maar!

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
Ondernemingsnummer: 0567.872.147

