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De Pasform-krant voor alle vedetten die in hun kot blijven
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WIE IS DE WINNAAR VAN DE GROTE FOTO-WEDSTRIJD?
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DEZE WEEK: THEMA FOTO

Bekijk de video van de winnaar via
www.facebook.com/PasformVZW
Gazet Vedette druk je best
af op A4 formaat.

Wat een vedetten!

Reinhart Stevens en
James Vannieuwenhoven
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Dag Lieve Vedetten,
Wat was dat spannend! Wij zijn trots
op onze finalisten van de pompoen
foto-wedstrijd. Jullie hebben toffe
supporters.
Ook wij zijn grote supporters van al
onze vedetten. Daarom blijven wij
graag voor jullie deze Gazet maken.
Vandaag haalden wij enkele foto’s
uit de oude doos. Weet je dat de
oudste foto’s al meer dan 100 jaar
oud zijn? Meer dan 100 jaar geleden
werd het fototoestel uitgevonden.
Vandaag kunnen wij het ons niet
meer voorstellen om te leven zonder
foto’s.
Kijk vlug verder en veel plezier,

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

Het Pasform-team

WAT EEN VEDETTEN !
Reinhart Stevens kijkt
graag naar het televisieprogramma: The masked
singer. Hij maakt een
kostuum zoals de zangers
dragen. Knap, Reinhart!

EN JIJ?

James Vannieuwenhoven geeft alle Vedetten een
tip voor koude dagen:
Houd je lekker warm met een gebreide sjaal en een
zelfgemaakt deken.
Wauw James! Wat zijn we jaloers op jouw brei-talent.

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

BEROEMDE FOTO’S
NET OP DAT MOMENT, KLIKTE DE FOTOGRAAF
Albert Einstein was een zeer slimme
wetenschapper. Op het feestje voor zijn 72ste
verjaardag, vroeg een fotograaf of hij een foto
mocht nemen. Omdat Einstein al veel had
moeten lachen voor de foto, stak hij zijn tong
uit. Net op dat moment klikte de fotograaf.
Deze foto met Einstein zijn handtekening
erop, werd voor 106.000 euro verkocht!

Dit is een foto gemaakt door de eerste man op
de maan, Neil Armstrong. De man op de foto,
is de tweede man op de maan, Buzz Aldrin. De
foto is genomen op 21 juli 1969.
Als je kijkt naar het gezicht van Buzz Aldrin,
zie je de weerspiegeling van Neil Amstrong.
Ze maakten toen een wandeling van twee uur,
op de maan. Ze namen een 100 tal foto’s.

Marilyn Monroe was een bekende actrice
in Hollywood. Op deze foto staat ze op een
verluchting van de metro. Net als de foto werd
genomen, waaide haar jurk omhoog.
Deze foto is 66 jaar oud.
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Kunst en cultuur

FOTOGRAFIE IN BEELD
DE GESCHIEDENIS VAN DE FOTO

1816

Camera obscura

1948

1940

1980

Digitale camera

Spiegelreflex-camera

NU

Camera - smartphone - computer

PORTRETTEN

Polaroid

1900

Kodak Brownie
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Zwart-wit

Ingekleurd

Kleur

Selfie

Kunst en cultuur
Kunstige fotografie

KUNSTIGE FOTOGRAFIE

Foto’s nemen in de natuur

FOTO’S NEMEN IN DE NATUUR

Foto’s hoeven
niet van
altijdeen
vanpersoon,
een persoon,
dier
of landschap
Foto’s hoeven
niet altijd
dier of
landschap
kan
ook kunstige
maken.
Hieronder
staat
te zijn. te
Jezijn.
kan Je
ook
kunstige
foto’s foto’s
maken.
Hieronder
staat een
eenopdracht.
creatieveDe
opdracht.
geeftjeje
een
andere
kijk
creatieve
opdrachtZe
geeft
een
andere
kijk
opop
dede
om jeEn
heen.
En leuke
herfstfoto’s
natuurlijk!
natuur natuur
om je heen.
het geeft
je leuke
herfstfoto’s
natuurlijk!
1. Knip op de stippellijn. Zo krijg je 2 kleinere bladen.
1. Knip op de stippellijn. Zo krijg je 2 kleinere bladen.
2. Knip de figuren uit. Je hebt de buitenkant nodig. Deze
2. Knip de figuren
hebt de(Prik
buitenkant
nodig.
Deze
moet een
moet uit.
heelJeblijven.
met de punt
van
je schaar
heel blijven. Prik met de punt van je schaar een gat in de
gat in de figuur. Knip over de stippellijn naar de figuur
figuur. Knip over de stippellijn naar de figuur toe. Knip verder
toe.de
Knip
verder op de lijn van de figuur.)
op de lijn van
figuur.
3. Nu heb je een sjabloon of zoekkader.
3. Nu heb je een sjabloon of zoekkader.
4. Ga naar buiten. Vergeet je camera en de sjablonen
4. Ga naar buiten. Vergeet je camera en de sjablonen niet!
niet!
5. Ga op zoek
naar
natuur.
Kijk natuur.
door je sjabloon
5. Ga
opeen
zoekmooi
naarstukje
een mooi
stukje
Kijk door je
of het eensjabloon
mooi beeld
is.
of het een mooi beeld is.
6. Neem dan
een foto.
camera
hetdichtbij
sjabloon.
6. Neem
danHou
eenjefoto.
Hou dichtbij
je camera
hetZo
komt dit mooi
in beeld.
sjabloon.
Zo komt dit mooi in beeld.
7. Stuur je7.leukste
foto’s
op naar
Pasform:
Stuur je
leukste
foto’s
op naar Pasform:
naomi@pasform.be
naomi@pasform.be
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Groen en gezond
HEERLIJK SPECULAAS
OF IS HET SPECULOOS?
Kan je niet wachten op Sinterklaas? Maak zelf je speculaas!
ingrediënten
- 75 gr amandelpoeder
- 250 gr patisserieboter
- 500 gr tarwebloem
of bak boter
- 1 eetlepel kaneel
- 350 gr kandijsuiker (donker)
- 1 koffielepel baksoda/bicarbonaat
- 2 eieren
- 1 à 2 lepels lauw water
Stap 1

Stap 2

350 gram
Laat de boter zachtjes smelten in een
pan op het vuur of in de microgolfoven.

Weeg 350 gram suiker.

Stap 3

Stap 4

Roer de suiker in de boter.

Kluts de 2 eitjes.

Stap 5

Stap 6

Doe de eitjes in de pot, bij de
boter en suiker.

Doe er 2 eet-lepels lauw water bij.

Stap 7

Stap 8

Stap 9

75 gram

500 gram

Weeg 75 gram amandelpoeder. Doe dit in de pot.

Meng alles goed.

Weeg 500 gram bloem in een
kom.

Stap 10

Stap 11

Stap 12

Doe in de kom met bloem,
1 eetlepel kaneel.

Voeg 1 koffielepel baksoda toe.

Roer dit kommetje goed. Doe
het hierna in de grote pot.
Meng dit helemaal. Laat de
pot 1 nacht staan.

DE VOLGENDE DAG
Stap 13

Stap 14

175 graden
Kneed alles goed en vorm
2 dikke worsten. Snijd deze
worsten in schijfjes. Leg de
schijfjes op bakpapier op een
bakplaat.

Verwarm de oven op 175 graden. Zet daarna de bakplaat
22 minuten lang in de oven, op
175 graden.

Hmmmm, heerlijk smullen!
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Leef en beleef
DOE-FOTO-QUIZ
EEN BEESTIGE FOTO
Beantwoord de vragen. Zoek daarna de juiste dieren in de foto. Vind jij ze allemaal?
1. Hoeveel dieren zie je op de foto?
2. Welk dier heeft de langste nek?
3. Hoeveel poten heeft een spin?
4. Welk dier is Timon in de film “De Leeuwenkoning” van Walt Disney?
5. Welk dier is het zwaarst op de foto?
6. Hoe wordt een jonge kat genoemd?
7. Welk dier heeft de langste naam op de foto?
8. Welk dier is Winnie de Poeh?
9. Welk dier zijn naam rijmt op bier?
10.Welke vogel is de meest voorkomende ter wereld?
11.Welke twee dieren op de foto hebben geen poten?
12.Welk dier is eerst een rups?
13.Welk dier springt van tak naar tak?
14.Wie op de foto leeft het liefst onder de grond?
15.Wie legt er een ei in mei?

ANTWOORDEN
15.In mei leggen alle vogels een ei, is het gezegde.
14.De mol leeft onder de grond.
13.De aap springt van tak naar tak.
12.De vlinder is eerst een rups.
11.De Slak en de slang hebben geen poten.

10.De meest voorkomende vogel in de wereld is een tamme kip.
9. Mier rijmt op bier.
8. Winnie de Poeh is een beer.
7. De lange naam is onzelieveheersbeestje. Of kan ook lieveheersbeestje.
6. Een kitten is de naam voor een jong katje.
5. De olifant weegt het zwaarst.
4. Timon is een stokstaartje.
3. Een spin heeft 8 poten.
2. De giraf is het dier met de langste nek.
1. Je kan 15 dieren vinden op de foto
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EN DE WINNAAR IS...
DE GROTE FOTO-WEDSTRIJD

6 Finalisten streden 4 weken lang voor de grote prijs: Het Pasform-kookboek.
Er werd via Facebook gestemd. De foto met de meeste duimpjes won. Wekenlang
was het zéér spannend! Karen en Christina hadden veel stemmen, en er kwamen
steeds meer stemmen bij. Alle kandidaten hadden veel supporters en kregen veel
likes. Proficiat!
Wat een spannende wedstrijd. Op vrijdag 27 februari werden de stemmen geteld.
De grote winnaar mag bekend gemaakt worden!

Christina Van Swijgenhoven

Een dikke proficiat, Christina!
Jij ben de grote winnaar!
Je kreeg maar liefst 536
duimpjes op Facebook én 2
stemmen via mail.
Dat is ongelofelijk veel!
Geniet van je prijs!

Recept:
Pompoenkoekjes met
roomkaastopping
en meringue
Ingrediënten:
- 300gr pompoen in blokjes
- 4 eierdooiers
- 1 theelepel 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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ER IS MEER !

HET WINNAAR-FILMPJE
Onze film-ploeg ging op stap om de winnaar haar prijs te geven.
Maar... Ze hebben nóg een grote verrassing.
Bekijk het filmpje en ontdek wat zij van plan zijn!
Waar vind je het filmpje:
- Facebook: www.facebook.com/PasformVZW
- Youtube:
- Website: www.pasform.be

Kobe Wyffels

Karen Gorssen

Samuel Sterkmans

Luc Vandeloock

Caroline Jouck
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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

