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Wat een Vedetten!
CHRISTINA VAN
SWIJGENHOVEN
Christina stuurt Gazet
Vedette deze lieve brief.
Dat verwarmt ons hart!
Ze stuurt ook de kleurplaat
van een vorige editie Gazet
Vedette. Wat mooi gedaan!

REINHART STEVENS
Reinhart maait het gras op
zaterdag, met de zitmaaier.
Lekker ontspannen!

JAMES VAN NIEUWENHOVEN
Dit creatieve gezicht maakte James tijdens het Pasformweekend met thema “Picasso”. Weet je nog in Gazet
Vedette van vorige week? Toen ging het ook over Picasso.

Ben jij de Vedette van volgende week? Stuur een mail naar naomi@pasform.be
2

www.pasform.be

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

Lieve Vedetten,

creatief zijn, wil ook zeggen dat je mag
fantaseren en eens gek mag doen. Ook
vandaag helpen wij je daarbij. Maak een
zotte collage, bedenk een vreemd gedicht,
verwonder je over het schilderij van Magritte,
verdwaal in een kers en maak een bijzondere
tekening.
Ook in koken kan je heel creatief zijn. Alhoewel
je best toch het stappenplan volgt! Vandaag
staat kersen-crumble op de menu.
Als kind speelde ik graag met een happertje.
Ken je dat? Kijk maar vlug op blz. 10 en speel
mee.

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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Kunst en cultuur
MAAK EEN COLLAGE MET MAGAZINE-KNIPSELS
Voor deze collage maak je met allerlei knipsels uit een tijdschrift terug een leuk en grappig beeld.

DIT HEB JE NODIG

ZO DOE JE HET
Stap 1: Zoek en knip allerlei
knipsels uit het tijdschrift: dit
kunnen lichaamsdelen zijn,
wat je graag lust, iets dat je
graag ziet of dingen die je
graag doet.
Stap 2: Deze knipsels zet
je samen op een blad. Even
zoeken wat leuk is. Misschien
kan je er nog iets bijzetten of
iets weglaten. Maak maar iets
gek.

- Een tijdschrift
- Schaar
- Lijm
- Papier

Stap 3: Kleef alles op het
papier.

www.pasform.be
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Leef en beleef
EEN GEDICHT OVER KUNST
Een gedicht maken is niet zo moeilijk als het lijkt. Kijk naar je collage op de pagina hiervoor. Vind je hem mooi?
Goed gelukt? Of had je liever andere kleuren? Of misschien wil je er eigenlijk een kat bijplakken?

1

2
3

4

Schrijf in elke wolk een woord
over je collage.

Een kleur

Iets wat je ziet

Een plaats

Een geluid

Volg nu de stappen om een gedicht te schrijven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schrijf een zin over de plaats
Schrijf iets over wie je ziet
Schrijf een zin over het geluid
Verzin iets wat met de zin over het geluid te maken heeft
Schrijf een zin over de kleur
Vertel iets over het weer
Herhaal de eerste zin die je schreef
Herhaal de derde zin, maar een beetje anders

Nu is het jouw beurt! Succes:

Voorbeeld:
Tussen groenten en fruit
Staat mijn blonde vrouw
VROEM het geluid
Van de voorbijrijdende hond
Groen is haar lievelingskleur, met
een gele bloem
Regen of zonneschijn, en een bij
zegt zoem
Tussen groenten en fruit
KABOEM het luide geluid

Wij zouden jouw gedicht heel graag lezen! Stuur je het op naar naomi@pasform.be ?
www.pasform.be

Kunst en cultuur

Kijken naar kunst
Omcirkel hier wat extra groot
is op het schilderij.

GEHEIMZINNIGE MAGRITTE
Dit schilderij is van René Magritte en is gemaakt in 1952. Het schilderij kreeg de naam Persoonlijke waarden. Het is
een kamer met allerlei voorwerpen. Hij schilderde de voorwerpen heel precies zoals ze zijn. Bijna zoals op een foto.
Het zijn voorwerpen die hij elke dag gebruikte. Iedereen herkent ze wel.
Maar toch klopt er iets niet. Zijn de kleine voorwerpen gegroeid? Of is de kast en het bed kleiner geworden?
De verhoudingen kloppen niet. Waar staan deze voorwerpen? Staan ze buiten want we zien de lucht?
Of staan ze in een kamer van een huis? Hij wilde de voorwerpen die hij nodig had en die hij dagelijks
gebruikte, in de kijker zetten. Heb jij ook voorwerpen die je dagelijks gebruikt zonder nadenken?
Magritte wilde ons doen nadenken en ons in de war brengen met zijn schilderijen. Daar had hij dan zijn
trucjes voor.
René Magritte is een Belgische kunstenaar en is een van de beroemste kunstenaars ter wereld.
In Brussel is het Museé Magritte Museum op het Koningsplein 1, zeker een bezoekje waard.
Op YouTube kan je het liedje horen van De Nieuwe Snaar dat gaat over René Magritte. Een stukje tekst:
Raad eens waar ik zit
Bij René Magritte
‘ K Heb zijn dromen doorgenomen
’ T Staat hier zwart op wit…

Pictogrammen: www.sclera.be

www.pasform.be

5

DIT HEB JE NODIG (6 PORTIES)

Groen en gezond
KERSEN-CRUMBLE
Het is weer kersentijd! Hou jij ook zo van die
zoete rode vruchten? Hieronder zie je een
eenvoudig, maar oh zo lekker recept met
kersen: kersen-crumble.
Crumble is het Engels woord voor kruimel. Een
crumble is een soort gebak waarbij fruit wordt
gemengd met kruimeldeeg.

STAP 1

Warm de oven voor op 180°C

STAP 4

Leg de kersen op de bodem van
de ovenschaal.

STAP 7

Weeg 120 g suiker af.
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- Vergiet
- Grote mengkom
- Kom om af te
wegen
- Weegschaal

STAP 2

Doe de kersen in een vergiet.
Spoel ze onder de kraan.

STAP 5

Weeg 150 g bloem af.

STAP 8

Doe de suiker bij in de mengkom.

- Mes
- Lepel
- Kersenontpitter
- Kleine
ovenschaal

- Bloem 150g
- Suiker 120g
- Boter 75g
- Kersen 350g

STAP 3

Ontpit de kersen.

STAP 6

Doe de bloem in de mengkom.

STAP 9

Weeg 75 g boter af. Snijd de
boter in blokjes.

STAP 10

Doe de boter bij in de mengkom.

STAP 13

Zet de schaal in
de oven bij 180°C.

STAP 16

Schep de crumble met een lepel
uit de overschaal. Je kan de
crumble warm of koud eten.

STAP 11

Was je handen. Kneed alles goed
met de hand. Was opnieuw je
handen.

STAP 14

Zet de timer op 25 minuten.

STAP 12

Kruimel het deeg nu over de
kersen in de ovenschaal.

STAP 15

Haal de kersencrumble uit de
oven na 25 minuten.

STAP 17

Leg er een paar kersen naast ter
versiering. Ook lekker met een
bolletje ijs of wat slagroom.

TIP: Hou je niet zo van kersen? Je kan een crumble ook maken met
appelen of peren.

TIP
Heb je geen kersenontpitter?
Je kan de pit ook weghalen met
een flesje en een stokje.

Foto: anjasfoodblog.nl/2016/07/29/kersen-ontpitten

www.pasform.be
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GEEF ONS KLEUR
Hmmmm, cupcakes! Geef jij deze heerlijke dessertjes kleur? Maak ze zo vrolijk als je kan.
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www.pasform.be

Digitale tip
BEWEGINGSTUSSENDOORTJES VAN COOKING CLASS
Om fit te blijven is het belangrijk om te blijven bewegen. Wil jij thuis graag eenvoudige oefeningen
doen? Zoek op je computer, op youtube, de bewegingstussendoortjes van Cooking Class op.
Je kan kiezen voor de aerobic reeks:

En als het al wat zotter mag, dan kan je kiezen voor superman, disco dans, robot, poetsvrouw en
nog veel meer. Grappig, motiverend en gezond!

Spel
DOOLHOF
Vind jij de weg uit dit kersje?

www.pasform.be
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Leef en beleef

EEN HAPPERTJE DAT IEDEREEN BLIJ MAAKT!

Vouw je mee? Een happertje is een klein spelletje. Meestal staat het vol opdrachten, maar deze
happer wil iedereen blij maken! Onder elke kleur staat een complimentje of iets waarmee je mekaar
blij maakt.
Een happertje maak je zo:
Stap 1: knip uit op het rode vierkant.
Stap 2: leg de tekening omgekeerd op tafel, met de kleuren naar beneden.
Stap 3: plooi de gekleurde hoeken op de stippellijn (zorg dat de witte stukken niet omgeplooid worden)
Stap 4: draai terug om, zodat de witte vlakken naar boven liggen
Stap 5: Op sommige witte driehoeken staat een gekleurd bolletje. Plooi die naar binnen, zodat je een
vierkant krijgt met de kleuren naar buiten.
Stap 6: plooi de happer doormidden, zodat je enkel nog de twee rode vlakken ziet.
Stap 7: plooi de happer terug open. Plooi daarna in de andere richting doormidden.
Stap 8: Klaar! Steekje twee duimen en wijsvingers onder de rode flappen en vouw open en dicht!
Hoe speel je? Vraag aan iemand een getal tussen 1 en 10. Zo veel keer vouw jij de happer open en toe.
Dan moet de persoon een kleur kiezen. Lees voor wat er onder die kleur verstopt zit!

Kunst en cultuur
TEKENEN MET VOORWERPEN
Tekenen kan ook eens héél anders! Zo kan je allemaal voorwerpen in je tekeningen verwerken.
Hoe ga je te werk?
Wat heb je nodig: papier, potloden of stiften en je verbeelding
Stap 1: kies een voorwerp. Dat mag alles zijn wat je wilt! Een banaan, een pureerder, een plant, een
schijfje citroen of komkommer, een boek, snoepjes, een bloem, een penseel, een yoghurtpotje,
een kous… Alles wat je kan bedenken!
Stap 2: leg het voorwerp op een blad papier
Stap 3: teken erop los! Wat kan jij verzinnen?
Hieronder zie je enkele voorbeelden. Succes!

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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