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Lieve Vedetten,
We zitten nu meer binnen. Omdat
het kouder is en omdat vele winkels,
cafés en musea gesloten zijn door
de corona-regels. Toch blijven wij
positief. Er zijn nog vele leuke dingen
die je kan doen en waar je zelf over
kan beslissen. Als je zelf over iets kan
beslissen, kan je jezelf zijn en voel
je je vrij. Net zoals de vogels in het
schilderij van Folon.
Waar jij ook over mag beslissen, is
wie onze winnaar wordt van de grote
foto-wedstrijd. Je kan stemmen via
facebook Pasform of een mailtje
naar Naomi. Ik duim alvast voor alle
6 kandidaat-winnaars.
Tot vlug, veel liefs,
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
Mie Swennen
Sofie Jannsen
Kathy Vangilbergen

Eindredactie
Krista Telemans
Lay-out en ontwerp
Naomi Dom

WAT EEN VEDETTE !
We volgen jouw avonturen graag, Reinhart Stevens. In jouw mail aan Naomi zeg je:
We waren gaan wandelen in Tielt, met moeke en vake. We hebben de gouden trap gezien.
Ik ben ook gaan motor-rijden met Alain. Alain is mijn buddy. Eerst reden we tot Luik.
Daarna naar zijn vader om herten te zien. Als laatste gingen we naar alain thuis omdat
hij koud kreeg.
Groetjes, Reinhartje

EN JIJ?

Vlooybergtoren in
Tielt-Winge

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

DE WERELD VAN JEAN-MICHEL FOLON
VRIJHEID

Dit is een kunstwerk van de Belgische kunstenaar Michel Folon. Hij leefde van 1934
tot 2005. Hij is in Ukkel Geboren. Deze gemeente ligt dicht bij Brussel. Toen hij 21
jaar oud werd, besloot hij om kunstenaar te worden.
Zijn kunst werd eerst bekend in Amerika en later pas in België. Naast het maken
van tekeningen, maakte hij ook beeldhouw-werken, schilderijen, affiches, films,
glasramen, mozaïeken…
Dit kunstwerk kreeg de naam Vrijheid. De hand is open. Daarom vliegen de vogels
weg. De vliegende vogels zijn een symbool voor vrijheid. Folon vond dat iedereen
zichzelf mag zijn.
Respect voor vrijheid en de natuur vind je in veel zijn werken terug. Folon kon met heel
eenvoudige tekeningen veel vertellen. Hij deed mensen nadenken over belangrijke
dingen in het leven.
Deze tekening is gemaakt met aquarel-verf. Door veel water te gebruiken meng je
kleuren en laat je ze in elkaar overvloeien. Daar moet je wel even op oefenen!

In Knokke staat dit beeldje. Het mannetje
met hoed is een bronzen beeld van Michel
Folon. Hij wacht op de golven die hem twee
keer per dag overspoelen.
3

Leef en beleef
VRIJHEID TIJDENS CORONA
LUKT DAT?
De kunstenaar Jean-Michel Folon heeft het over vrijheid. Voel jij je nog vrij?
De corona-regels zijn streng. We zitten in een tweede lock down. Wat een bizarre
periode! Toch is het belangrijk om je goed in je vel te voelen.
De volgende oefening toont je de dingen waar je wel of geen vat op hebt.
• Dingen in de buitenste cirkel overkomen je. Je hebt er geen invloed op.
• Dingen in de binnenste cirkel kan je sturen. Je hebt er wel invloed op. Je kan hierover
zelf meebeslissen.
Hierop heb ik geen invloed.
Hier kan ik niets aan doen.

Hierop heb ik
wel invloed.
Hier kan ik iets aan doen.
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Corona-regels
Knip de
vakjes uit. In welke cirkel
horen ze thuis?
Bewegen

Knip de vakjes uit. Kleef de vakjes in de cirkel waar ze thuishoren volgens jou.

Het weer

De tijd
Positief denken

Gezond eten

Corona

Contact houden
Bubbel van 4

Bewegen

Jezelf verzorgenRegels volgen
Ziek zijn
Politiek

Hulp vragen

Je kamer poetsen

Wat anderen
zeggen

De tijd

Jezelf verzorgen

Corona-regels

Contact houden

Ziek zijn

Bekijk de cirkels goed. Waar kleven de vakjes?
ngen.
Gelukkig maar.
Veel
dingen
wordennu
nueens
voor je
beslist. En zelf kan jij ook beslissen of meebeslissen. Gelukkig
Bekijk
de cirkels
goed.
maarmaar.
zeker
niet
alles.
een stuk van je leven, maar zeker niet alles. Blijf dus zeker dingen doen
Waar Corona
klevenbepaalt
de vakjes?
waar je zelf invloed op hebt.
Veel dingen
worden nu voor je beslist.
invloed
op hebt.

Maar je hebt zelf ook nog vat op veel dingen. Gelukkig maar.
Corona bepaalt een stuk van je leven, maar zeker niet alles.
Blijf dus zeker dingen doen waar je zelf invloed op hebt.
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Leef en beleef
CORONA BINGO
Het is niet altijd gemakkelijk om positief te blijven in deze corona-periode. De vele regels,
de kleine bubbel… Dat kan op je gemoed of je gevoel werken.
Daarom deze corona-bingo. Hij staat vol met oppeppers.
Corona-bingo
Wij houden
vol! Doe mee!
Zo speel je:
niet altijduit
gemakkelijk
• DoeHet
eenisactiviteit
het kader om positief te blijven in deze corona-periode.
vele
regels,gedaan
de kleine
bubbel,
op over
je gemoed werken.
• Als De
je de
actviteit
hebt,
zet je…,erdat
eenkan
kruis
Daarom
dezekaart
corona-bingo.
Hij staat vol met oppeppers.
• Probeer
de hele
vol te krijgen
Wij houden vol!!! Doe jij mee?
Verwen jezelf!

Een warm bad, iets lekkers,
een cadeautje voor jezelf, …

Samen koken

Puzzels en spelletjes zorgen
voor afleiding. De tijd gaat
sneller voorbij.

Maak een boswandeling

Kies jullie lievelingsgerecht en
ga met je bubbel aan de slag.

Je beweegt, krijgt energie en zal
lekker slapen.

Maak kerstkaartjes

Warme drankjes
brengen warmte

Stuur een wens naar mensen
die je nu niet kan zien.
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Puzzel of speel een spel

Koffie, thee, chocomelk. Mag
het specialer? Google of kijk in
de vorige gazet vedette.

Houd contact

Houd contact. Probeer elkaar te
zien, via computer bijvoorbeeld.

Kleur

Kleuren is ontspannend. Zo ook
handwerken, diamond painting,
hout bewerken,…

Ontspannen

Neem op tijd een pauze. Doe een
dutje, wat yoga of ontspanningsoefeningen.

Vinger-labyrinth
Wijs jij de ﬁguur van Folon de weg.?
Volg met je vinger het pad
naar het midden van
het hart.

Een vinger-labyrinth geeft focus en rust. Het gaat als volgt:
Ga rustig zitten en adem eens diep in. Neem dan de wijsvinger van de
hand waar je niet mee schrijft. Volg met je vinger de weg naar het midden
van het hart. Telkens er gedachten komen stop je even. Laat de gedachte
gaan en ga dan verder op het pad.
Vergeet niet om ook de weg terug te gaan.
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Kunst en cultuur
VOGELS DIE WACHTEN OP KLEUR
ZO GA JE TE WERK:
Laagjes: Zet laagjes van eenzelfde kleur over elkaar
Overgang: Door harder of zachter op je potlood te drukken maak je
een overgang van de ene naar de andere kleur.
Blenden: Door over een kleur met een wit kleurpotlood te gaan laat je
een kleur in elkaar vloeien. De kleur zal er ook iets lichter uitzien.
Arceren: Je zet lijntjes in één richting. Door ze verder of dichter bij
elkaar te zetten krijg je een donkerdere of lichtere kleur.
Kleuren is een fijne
ontspanning. Het is een
manier om je hoofd leeg
te maken.
Geef deze vogels kleur.
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Digi-tip
FACEBOOK
Hier zie je een prachtig gedicht
van Eva Tekent. Haar werk kan je
bekijken via Facebook.
Ga naar
www.facebook.com/evatekent1
en scroll naar onder.
Je vindt er tekeningen met tekst
over herkenbare dingen.

Geef Pasform een duimpje
op Facebook, en blijf op
de hoogte van nieuws,
weetjes en leuke artikels.
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DE GROTE FOTO-WEDSTRIJD

NUMMER 2: DE FINALISTEN !
WIE WINT DE PRIJS? STEM NU!
Deze 6 finalisten maken kans op het Pasform kookboek. Wie het kookboek wint, dat
beslis jij!
Zo stem je:
1. Ga naar www.facebook.com/pasformvzw
2. Ga een beetje naar onder tot het bericht met de finalisten
3. Klik op de eerste foto, deze wordt groter
4. Duw op het rechtse pijltje tot je jouw favoriete foto ziet.
5. Bij deze foto druk je op het duimpje. Proficiat, jouw stem telt!
Heb je geen Facebook profiel? Dan stem je door te mailen naar naomi@pasform.be
Stemmen kan tot vrijdag 27 november 2020
Caroline Jouck
Pompoensoep à la Jeroen Meus,
maar wel met Halloweenspinnen
(gehaktballetjes en spaghetti) en
een room-spinnenweb.

Edward Wyffels
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Samuel Sterkmans

Karen Gorssen

Luc Vandeloock

Christina Van Swijgenhoven
Recept: Pompoenkoekjes met roomkaastopping
en meringue
Ingrediënten:
- 300gr pompoen in blokjes
- 4 eierdooiers
- 1 theelpl kaneelpoeder
- 50 gr basterdsuiker
- 1 theelpl sinaasappelzeste
- 300 gr zelfrijzende bakmeel
- Voor de topping als je dit wenst : roomkaas en
meringues toefjes
Bereiden:
1) De pompoenblokjes gaar koken en laten uitlekken,
pureren en laten afkoelen. Verwarm de oven op 180 °
2) Klop de eidooiers, een snuifje zout, kaneelpoeder,
basterdsuiker, sinaasappelrasp en zelfrijzend bakmeel
erdoor
3) schep bergjes van beslag met tussenruimte op de
bakplaat
4) Bak de koekjes in de oven 20-30 min gaar. Laat
helemaal afkoelen en stevig worden
5) als topping kan je roomkaas smeren en een stukje
meringues opleggen.
Laat het smaken!
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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

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

