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Lieve Vedette,

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

Brrrr het wordt al vroeg donker. Op
vele plaatsen zie je nu pompoenen
met een kaarsje in. Dan denken wij
aan Halloween. De ene persoon
vindt Halloween heel tof, de andere
persoon vindt ‘het feest van de
doden’ griezelig. Het maakt sommige
mensen bang. Ken jij het schilderij
‘De Schreeuw’? Door naar het
schilderij te kijken voel je de angst bij
het geschilderd figuurtje.
Ook nu kan je meedoen aan onze
wedstrijd. Stuur ons een foto van
jouw pompoen-gerecht. We zijn heel
benieuwd naar jouw recept!

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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Plezant die Krant

Eerste
dag
van
de
cursus
Ervaringsdeskundige voor mensen met
een verstandelijke beperking. Vandaag
heb ik kennisgemaakt met Griet, mijn
docent en klasgenoten Dorien en
Ibrahim. Normaal zal Carl hier ook zijn,
maar hij is nog van zijn vakantie aan het
genieten. Onze kennismaking begint
met leuke afbeeldingen die aansluiten
bij onze hobby’s en levensverhalen. We
hebben ook het reglement doorgelezen
en geleerd wat ‘ervaringsdeskundige’
nu juist inhoudt. Het was een toffe dag,
we hebben veel geleerd van elkaar en de
leerstof die Griet ons meebrengt om ons
om te kneden tot ervaringsdeskundige.

Mijn eerste appel- en peer-kaartje
hebben we ingekaderd en hangt te
pronken in de keuken. Zie foto hierbij.
Mooi hè!

Cedric Maeyninckx

De kaartjes die
ik nog aan het
maken ben ga
ik versturen
naar familie en
vrienden.
Fijn om te doen nu ik veel thuis ben.
Groetjes en dank voor Gazet Vedette!!!!
Katelijne Mees

ZOEK
5 VERSCHILLEN
Zoek deDE
5 verschillen
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Kunst en cultuur
Kijken naar een schilderij

HOOR JIJ DE SCHREEUW?
DE SCHREEUW - EDVARD MUNCH
Dit is een schilderij van de kunstenaar
Edvard Munch. Het schilderij kreeg de
naam De schreeuw. Het is gemaakt
in 1893. Het is 127 jaar oud!
De
kunstenaar
woonde
in
Noorwegen. In de hoofdstad Oslo is
er een museum voor de kunstenaar
gebouwd.
De schreeuw is het bekendste werk
van Munch.
Het behoort tot de
schilderijen van de wereld.

duurste

Munch schilderde 4 verschillende
schilderijen over dit onderwerp. Hij
gebruikte verschillende materialen
zoals olieverf en pastels.

Op het schilderij zien we een brug. Vooraan staat een angstige figuur. Hij kijkt
ons aan . Zijn ogen zijn groot en de mond staat wijd open. Hij schreeuwt. De
lange handen bedekken de oren alsof hij ze wil beschermen. Zijn lichaam is lang
en kronkelt. Zijn hoofd zonder haar lijkt akelig.
Achteraan zien we nog twee figuren. Je ziet ze vaag stappen, heel rustig naast
elkaar. Horen zij die schreeuw van de man niet?
Bovenaan zie je de zonsondergang in felle rode en oranje kleuren. Het zijn kleuren
die in elkaar overlopen. Water, lucht en grond lopen door elkaar. Ook de manier van
schilderen, met veel lijnen, geeft het schilderij een onrustige indruk.

In heel wat Halloweenfilms
gebruiken ze dit gezicht.
Griezelig!
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Kunst en cultuur
MAAK STAP-VOOR-STAP EEN GRIEZEL-TEKENING

NODIG
Een zwarte stift of potlood

1. EEN DOODSHOOFD

2. EEN SPIN EN HAAR SPINNENWEB

3. EEN ENGE POMPOEN

4. ZET JE FIGUREN BIJ DE SCHREEUW

voorbeeld
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Leef en beleef
DIT IS HALLOWEEN

Het feest komt eigenlijk van de Kelten, een volk dat lang geleden in
Ierland woonde. Het nieuwe jaar begon bij hen op 1 november. En
31 oktober was voor hen oudejaarsavond. De oogst was binnen,
het zaaigoed voor het volgend jaar lag klaar.

Deze feestdag was ook om de zon te bedanken voor de
goede oogst. De Kelten staken vreugdevuren aan. En ieder
gezin nam een houtskool mee naar huis om de haard aan
te steken. Ze staken de houtskool in een uitgeholde biet en
maakten er griezelige gezichten op om enge geesten op
afstand te houden.

Veel mensen uit Ierland verhuisden naar Amerika.
Daar ontdekten ze dat pompoenen veel mooier waren
om als lantaarn te gebruiken. Vandaar de uitgeholde
pompoenen met een kaarsje in

Halloween werd eerst alleen in Amerika gevierd. Maar nu
vieren wij het ook ieder jaar. Het is een griezelfeest waarbij je
anderen aan het schrikken maakt.
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Tijdens Halloween zie je ook altijd verschillende dieren.
De bekendste Halloweendieren zijn vleermuizen, zwarte katten en spinnen.

Als een zwarte kat van je wegloopt, dan voorspelt dat
weinig goeds. Loopt de kat met je mee, dan is er geen
probleem. De kat vergelijkt men met een heks, omdat
de ogen van een kat ver schijnen in het donker.

Vleermuizen werden vroeger gezien als de
woonplaats van de duivel. Deze beesten leven
dan ook in het donker

Een spin maakt je bang. Vroeger zag men
een spin als een vriendje van de heks

Het feest van Halloween is ook een feest voor angst van
de dood. Veel kostuums verwijzen dan ook naar de dood.
Omdat men met deze vermommingen anderen bang
maakt, probeert men zijn eigen angst voor de dood te
verstoppen
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Leef en beleef
GRIEZELEN EN BANG ZIJN
Het is herfst. Het blijft langer donker buiten. De
dagen worden steeds korter. Halloween komt eraan.
Tijd voor spookverhalen!
Griezelen is leuk, maar kan ook een beetje eng zijn.
Hou jij van spookverhalen en Halloween?
Ga je graag op griezeltocht?
Van spoken en heksen weten we dat ze niet echt zijn. Daarom vinden we Halloween
wel leuk. Het is een spel. Maar je kan natuurlijk ook echt bang zijn.
Waar ben jij bang voor?

Bang zijn is een gevoel. Maar dit gevoel komt van een gedachte. Je denkt dat je in
gevaar bent. Daarop schiet je lichaam in actie. Je wordt alert en wil vluchten: je bent
bang.
Maar wat als deze gedachte niet klopt?
Bijvoorbeeld als je bang bent voor spinnen. Ben je wel echt in gevaar als je een spin
ziet? Eigenlijk zijn hier in België geen gevaarlijke spinnen. Het is je gedachte die zegt
dat het eng is. Maar eigenlijk is er niets aan de hand. Het is dus een foute gedachte
die ervoor zorgt dat je bang bent. Terwijl bang zijn in dit geval niet nodig is.

Bang zijn is voor iedereen anders. Kijk
naar deze afbeelding. Beide figuren
zien dezelfde hond. Toch hebben ze
een andere reactie. Dat komt omdat
ze andere gedachten hebben bij de
hond.
Hun gevoel heeft dus niets met de
hond te maken. Het gevoel heeft te
maken met hun gedachte.
www.gedachtekracht.nl
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Probeer volgende keer als je
bang bent, even stil te staan bij je
gedachte. Is het echt nodig dat je
bang bent? Of kies je een andere
gedachte. Dan hoef je niet meer
bang te zijn. Dan ben je dapper.

Een FOBIE is een niet-reële angst. Je
hebt dus een fobie als je in paniek raakt
wanneer er eigenlijk niets aan de hand
is. Je bent niet in gevaar, er gaat niets
gebeuren, maar toch ben je heel erg bang.
Enkele voorbeelden van fobieën:
Arachnafobie: angst voor spinnen
Claustrofobie: angst voor kleine ruimtes
Altofobie: hoogtevrees
Dentofobie: angst voor de tandarts
Entomofobie: angst voor insecten
…
Er bestaan meer dan 400 fobieën!
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DE GROTE FOTO-WEDSTRIJD

NUMMER 2: POMPOEN-RECEPT
STUUR ONS JOUW FAVORIETE POMPOEN-RECEPT EN WIN EEN PASFORM KOOKBOEK
Hier rechts zie je ons favoriete recept met pompoen. Wat is jouw favoriete pompoenrecept? Laat het ons weten en maak kans om deze wedstrijd te winnen. Stuur je recept met
een foto. Wie weet win jij of je groep wel het Pasform kookboek!
Sturen naar: naomi@pasform.be
Deelnemen kan tot: dinsdag 10 november 2020
De winnaar is diegene die de meeste stemmen krijgt op onze facebookpagina
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Wat moet je doen?

Groen en gezond

TIKVENIK

NODIG

Tikvenik

Wat moet je
Wat
doen?
moet je doen?

Tikvenik is een gerecht uit Bulgarije.
Het is een pompoen-strudel.
Tikvenik Heerlijk
Tikvenik
en perfect voor Halloween.
Smakelijk!

et je
Wat
doen?
moet je doen?
Tikvenik
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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

