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DEZE WEEK: THEMA GEZELLIGE WINTER

Gazet Vedette druk je best
af op A4 formaat.
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VOORWOORD
Lieve Vedetten,

Pasform is de sociaal-culturele organisatie
voor volwassenen met een beperking, hun
netwerk en de ruime samenleving.

We kijken uit naar de feestdagen.
We maken het extra gezellig binnen
en sturen kaartjes naar vrienden en
familie.

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.

Ook zijn we blij dat 2020 bijna voorbij
is. Het was geen leuk jaar. We moeten
volhouden om corona te bestrijden.
Samen met het vaccin zullen wij het
virus overwinnen.
Dit jaar heeft ons geleerd hoe belangrijk
gezondheid is. En hoe belangrijk het is
om te zorgen voor elkaar. Dat mogen
wij nooit meer vergeten. 2021 wordt
beter, veel beter.
We wensen je een fijne Kerst, een leuk
feest en een super tof nieuw nieuwjaar.

Artikels en redactie
Mie Swennen
Sofie Jannsen
Kathy Vangilbergen

Tot in 2021,
Het Pasformteam

Eindredactie
Krista Telemans
Lay-out en ontwerp
Naomi Dom

WAT EEN VEDETTEN !
Reinhart Stevens giet
kaarsen in vormpjes. Ziet
er leuk uit!

Gisela Vanmeensel stuurt Naomi een mail, ze zegt:
Bedankt voor het leuke krantje van Pasform. Er staan
weer fijne en mooie activiteiten in. Ik heb veel nieuwe
dingen bij geleerd .
Groetjes!
Gisela stuurt een foto
van de winterfoto’s uit de
vorige Gazet Vedette. Ook
de antwoorden op de fotoquiz. Knap gedaan, Gisela!

EN JIJ?

Stuur een mail naar naomi@pasform.be.
Vertel wat jij graag doet. Naomi zet je in de volgende Gazet Vedette.

Kunst en cultuur
Kijken naar een schilderij

EEN GEZELLIGE WINTERAVOND BIJ CARL LARSSON
Dit is een schilderij van Carl Larsson. Hij is een Zullen we het vanavond ook zo gezellig maken?
beroemde kunstenaar in Zweden. Het schilderij We sluiten de gordijnen, doen onze kerstlichtjes
is gemaakt in 1901. Het was toen een koude
winteravond. Maar binnen is het gezellig en warm.
De mensen op het schilderij zijn het gezin van de
kunstenaar. De vrouw rechts is Karin, de vrouw
van de kunstenaar. Zij zorgde voor het mooie
interieur en de kleuren van de kamer. Dat was haar
beroep. De kinderen links aan tafel zijn Britta en
Kersti. Ze kijken allemaal naar de kunstenaar die
een schets maakt voor het schilderij. Net zoals bij
een foto die genomen wordt.
De olielamp op de tafel zorgt voor de verlichting
van de kamer. Nu doen we gewoon het licht aan.
Maar in die tijd was er nog geen elektriciteit in de
huizen. Het licht van de lamp geeft een warme
gloed aan het schilderij.
Op de tafel zie je een fruitschaal, sigarendoosje,
bloemen in een vaas, glazen en flessen staan.
Ook de koffie en tasjes met koekjes staan klaar.
Zouden ze bezoek verwachten? De deuren naar
de serre staat open. Door het venster zien we dat
het buiten donker is.

aan, luisteren naar rustige muziek of kijken een
film en maken warme chocomelk. Heerlijk toch?
Het huis van de kunstenaar en zijn gezin bestaat
nog steeds. Het is een museum geworden. Je
kan het gaan bezoeken in Zweden.
Als je meer wilt zien over deze kunstenaar, over
zijn huis, zijn tuin, familie en kunstwerken: kijk op
www.carllarsson.se. Druk op vertalen zodat je
het in onze taal kunt lezen.
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Groen en gezond
WARME CHOCOLADE-MELK
HEERLIJK EN GEZELLIG!
ingrediënten voor 4 personen
- 1 liter halfvolle melk
- 150 gr chocolade callets puur
- 1 bus slagroom

Stap 1

Doe de melk in een pannetje en laat
ze warm worden. Blijf steeds roeren.
Stap 3

Verdeel de chocolademelk over 4
tassen

Stap 2

Doe de chocolade erbij.
Blijf goed roeren.
Stap 4

Doe er slagroom bij. Hmmm, lekker!

TIP!
Pasform heeft een film-ploeg. Zij toveren verschillende recepten én
meer leuke doe-dingen in video’s. Ben je benieuwd?
Ga naar www.facebook.be/PasformVZW

Digi-tip
TIPS VOOR KERST IN UW KOT
Het kerstverhaal verteld en getekend in zand
1. Ga naar Youtube (of www.youtube.com)
2. Typ in de zoekbalk bovenaan:
Kerstmis in het zand
3. Klik op het bovenste resultaat
4. Geniet van deze prachtige vertelling!

Kerstliedjes
Op Youtube vind je de perfecte muziek om de kerstsfeer in huis te halen.
Ga naar Youtube en typ in de zoekbalk de naam van jouw favoriete kerstmuziek.
Bijvoorbeeld: kersthits, kerstconcerten van Kristoff, Dana Winner…

Televisie-specials
Houd tijdens de
eindejaarperiode ook je
TV in de gaten. Er komen
zeker weer speciale
uitzendingen: familiefilms,
kerstconcerten, aftellen
tot nieuwjaar…
Bron afbeelding: www.vrt.be/
vrtnws/nl/
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Leef en beleef
VOL ENERGIE DE WINTER DOOR
JE BATTERIJEN OPLADEN
Brrr, wat is het koud buiten. En het wordt al zo vroeg donker. De winter is in het land.
Veel dieren gaan in winterslaap. Zo sparen ze hun energie.
Hoe is het met jouw energie? Doe je het graag wat rustiger aan in de winter? Of barst
jij nog altijd van energie?
Hier staat een oefening met allerlei activiteiten. Bij iedere activiteit staat een batterij
met lege blokjes.
Kleur de blokjes van de batterij:
- groen: Hier krijg ik energie van, super!
- rood: Hier word ik moe van, dit kost moeite.

Bewegen

Werken

Koken

Wandelen

Rusten op mijn kamer

Muziek luisteren

Spel spelen

Babbelen via computer

Knutselen

Zoek nu de groen gekleurde batterijen. Dit zijn de dingen waar jij energie van krijgt.
Blijf deze dingen zeker doen tijdens de winter. Het zijn je energie-bommetjes.
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Kunst en cultuur
EEN KNUSSE COLLAGE
AAN DE SLAG MET TIJDSCHRIFTEN
Buiten is het winters koud. Dat vraagt om extra
warmte binnen! Het schilderij in deze gazet toont
je een gezellige huiskamer.
Maar hoe maak jij het thuis knus en gezellig?
Maak een collage met dingen die jij knus, gezellig
en warm vindt.
We hebben het begin alvast gemaakt.
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Kunst en cultuur
WARME WENSEN VOOR 2021
KERST-KAARTEN MAKEN
We mogen wel zeggen dat 2020 geen fantastisch jaar was. Het ging vaak over ‘corona’,
‘een kleine bubbel’ en ‘in je kot blijven’.
Maar: een nieuw jaar, een nieuw begin! Wij kijken uit naar het nieuwe jaar. Maak alvast
een warme wens voor 2021.

WENS-KAARTJES MAKEN:
Nodig:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 stevige kaartjes, 10 x 15 cm
Een schaar
Lijmstift
Stevig gekleurd papier of vilt (voor de sterren)
2 dunne takjes van ongeveer 10 cm (buiten gaan
zoeken)
2 draadjes van ongeveer 10 cm
Washi-tape (mooie plakband)
Versiering voor de sterren: glitter, stift, washi-tape
(dat is mooie plakband)…

Stap 1

Stap 2

-Knip de witte kaders met tekst uit.
Volg de stippellijn.
-Kleef deze kaders op een stevig
kaartje.

-Knip dan de ster uit.
-Teken deze 2 keer over op het
gekleurd papier of het vilt.
-Knip deze sterren uit.

Stap 3

Stap 4

Versier de sterren.

Prik met de punt van de schaar een
gaatje in de sterren.

Stap 5

Stap 6

Knoop de ster met een draadje bovenaan het takje.
Je hebt nu een vallende ster of wensster gemaakt.

-Kleef het takje met de plakband op
het kaartje.
-Schrijf een mooie wens in het
kaartje.
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Zoek-spel
Kerstmis,
horen kerstballen
bij
ZOEK daar
DE EENZAME
KERST-BAL
In het
rooster
hieronder
staan verschillende
kerstballen.
Kerstmis,
daar
horen kerstballen
bij.
Maar 1 kerstbal komt maar 1 keer voor, zoek hem.
In het rooster hieronder staan verschillende kerstballen.
Slechts 1 kerstbal komt maar 1 keer voor, zoek hem.
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AANKONDIGING

DE GROTE FOTO-WEDSTRIJD
WIE MAAKT DE BESTE WENS-KAART?
Ook de eindejaar-periode zal in kleine kring zijn. Toch is het fijn om contact te
houden met elkaar. Via telefoon, computer… maar natuurlijk ook met wenskaartjes.
We weten dat jullie graag kaarten maken. Daarom deze nieuwe wedstrijd:
Stuur je mooiste, gekste, tofste... zelf gemaakte wens-kaart naar Pasform.
Wie weet ben jij de volgende winnaar!

WAT KAN JE WINNEN?
Een set Pasform-postkaarten, gemaakt
door de deelnemers van de kunst
ateliers. Zo houd je in 2021 contact met
je vrienden en familie.

HOE DOE JE MEE?
Sturen naar: naomi@pasform.be
Of per post: Pasform, F. De Merodestraat 18, 2800 Mechelen
Deelnemen voor: 5 januari 2020
Ps: Zoek je inspiratie? Kijk op pagina 8

Veel knutselplezier!
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Gazet Vedette wordt gratis per mail
verzonden. Je kan hem ook downloaden
via www.Pasform.be of via facebook/
Pasform.
Vedetten die niet vertrouwd zijn met
internet of geen printer hebben, krijgen
Gazet Vedette gratis per post in de
brievenbus.

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.

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

Ook op onze facebookpagina:
www.facebook.com/pasformvzw, vind
je zeer regelmatig toffe nieuwtjes, leuke
weetjes en amusante doe-activiteiten.
Zien we je daar?

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 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

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

