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Gazet Vedette druk je af op A4 formaat.
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Dit kunstwerk is van
Johanni Monsuur.
Zij maakte het in de
Kunst-Droom.
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VOORWOORD
Lieve Vedetten,

Genieten jullie ook van het heerlijke
lenteweer? Overdag zonnig en
‘s nachts vrieskoude, dat is
typisch in de lente. De natuur
komt terug tot leven. Tijdens een
wandeling valt het op. Je ziet meer
en meer bloemen in het gras en
bloemknoppen aan de struiken.
Zo ontdek je telkens weer iets
nieuws. Wij vinden dat heel leuk.
Jij ook?
Vele groetjes,

Vedetten van de week

Het Pasform-team

WAT IS PASFORM
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.

COLOFON
Artikels en redactie
Mie Swennen
Sofie Janssen
Kathy Vangilbergen
Kitty Vos

Eindredactie
Krista Telemans
Lay-out
Sofie Janssen

Zag jij de Pasform rugzakken al?

Deze vedetten zijn er alvast heel blij mee.
Angelique maakte er een kunstwerk op.
Irene, Dirk en Marc van het tekenatelier in Tienen tonen
ze trots.
Ook Giel van het kunstige dagboek gaf zijn goedkeuring.
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Wil jij volgende keer in Gazet Vedette staan?
Stuur dan een leuke foto naar Sofie@pasform.be

KUNST EN CULTUUR

Gevaarlijk weer

Wikipedia

Dit is een schilderij van Winslow Homer, gemaakt in 1884. Het schilderij kreeg de naam
” Waarschuwing voor de mist”.
Je ziet een visser in een klein bootje op zee. De golven zijn hoog. Het bootje gaat op
en neer op de hoge golven. In de boot liggen een ton en twee grote vissen. Een goede
vangst voor de visser.
Aan de horizon zie je een groot schip. Het is
nog ver weg. De visser kijkt naar het schip.
Daar moet hij naar terugkeren.
Er is mist en stormweer op komst. Dat is
gevaarlijk weer voor de visser in het kleine
bootje. Gaat hij het halen? Zou hij bang zijn?
Zal hij de ton en de vis weggooien om sneller
te kunnen varen?
Of het hem gelukt is, weten we niet. De
kunstenaar wilde het harde en moeilijke leven
van zeelieden tonen.

De visser heeft heilbot gevangen. Deze vis kan enorm
groot worden tot wel 4 meter en 320 kg wegen.
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LEEF EN BELEEF

Weer-praatje

Kleef hier een foto van jezelf.
Zo sta jij in de weerstudio.
Goede avond beste kijkers.
Het weer vandaag...
Ooh ... euhm ... Dat is een ander weer-praatje.
Beste lezers,
Iedere dag zijn we omringd door het weer. We kunnen er niet omheen. Telkens we
buiten komen, krijgen we te maken met het weer. Zelfs binnen achter het raam,
geeft het weer ons een bepaald gevoel. Zie je een stralende zon, voel je de warmte?
Of is het eerder een koude, natte dag? Hangen er grijze regenwolken of is er een
stralend blauwe lucht?
Vaak heeft het weer ook een invloed op onze stemming. Want zeg nu zelf, wie wordt
er vrolijk van een koude regenbui? De eerste lentezon daarentegen tovert wel een
glimlach op ons gezicht.
We maken vaak een praatje over het weer. Maar wat weten we er eigenlijk over?
Deze Gazet Vedette heeft als thema ‘het weer’. Je komt er vanalles over te weten.
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GROEN EN GEZOND

De weersvoorspelling
Iedere dag geven de weermannen en -vrouwen op tv ons uitleg over het weer.
Ze gebruiken hiervoor symbolen.
Knip de symbolen uit en plak ze op de juist prent.

sneeuw
hagel

onweer
regen
zon

bewolkt

wind
mist
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Spreekwoorden
Trek een lijn naar het juiste woord en vind het spreekwoord.

1.

altijd

wat

is

dag

zo

Een

of

de

zon

schijnt

nooit

wat

Een

2.

de

leven

bekijken

van

kant

Het

zonnige

Oplossing
2. Het leven van de zonnige kant bekijken.
= Optimistisch zijn
1. Een dag is nooit zo nat of de zon schijnt altijd wat.
= Hoe slecht het ook gaat, er is altijd wel iets positiefs.
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LEEF EN BELEEF

Het zonnetje in huis
Op de vorige bladzijde zie je spreekwoorden over het weer.
Zo bestaan er nog veel. Ken jij deze al?

Het zonnetje in huis zijn
Een blij persoon zijn

Met je neus in de wind lopen
Erg trots zijn

Een vlaag van woede
Een opwelling van woede

Een gezicht als een donderwolk
Een erg ontevreden gezicht
Deze spreuken gaan over gevoelens.
Over gevoelens spreken is niet altijd gemakkelijk. Daarom gebruiken we wel
eens spreuken om duidelijk te maken wat we voelen. De spreuken helpen ons
gevoelens te benoemen.

Gevoelens als het weer
Wist je dat je ook het weerbericht kan gebruiken om
je gevoelens mee te delen? De symbolen hiernaast
helpen je op weg.
Niet vergeten: net zoals het weer steeds verandert,
veranderen ook je gevoelens. Gevoelens komen en
gaan. Heb je een mindere dag, weet dan dat deze ook
weer voorbij gaat. Of om het met een weerspreuk te
zeggen: Na regen komt altijd weer zonneschijn.

boos
verdrietig

blij

bang
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GROEN EN GEZOND

De eerste lentebloemen
Rik is een vrijwilliger bij natuurpunt. Hij helpt een domein
onderhouden. In zijn vrije tijd wandelt hij er vaak. Dan neemt
hij zijn fototoestel mee. Hij bracht voor Gazet Vedette de
eerste lentebloemen in beeld.
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Vrolijke lentebloeiers
Al vroeg in het voorjaar kun je de eerste lentebloemen zien bloeien. Deze bloemen
noemt men vroege bloeiers omdat ze eerder in bloei staan dan andere bloemen en
planten.
De narcis is een lentebloeier.
Men noemt ze ook wel paasbloem omdat ze rond Pasen bloeit.
De narcis is een bolgewas:
In de herfst plant je de bol in de grond. In de bol zit de
bloem en de stoffen om de bloemen te laten groeien.
In januari krijgt de bol worteltjes.
Uit de bol komen eerst de blaadjes en de stengels
omhoog.
Na een tijdje komen aan de stelen de bloemknoppen.
De knoppen worden dikker en dikker en daar barst de
bloem uit.
Knip na de bloei de groene blaadjes niet af. Zij zorgen
dat de bol nieuw voedsel krijgt.
Bloembollen vermeerderen zich vanzelf. De bloemen
groeien jaar na jaar terug. Eén keer planten en een
leven lang plezier.
Een boeketje narcissen:
Voeg geen andere bloemen bij je boeketje narcissen.
Uit de stengel van de narcis komt een slijm dat voor
andere bloemen schadelijk kan zijn.

Er bestaan heel wat soorten narcissen:
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Kleuren op nummer
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Vedetten in
Bezoek aan de brouwerij
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KRANT PER POST KRIJGEN

WORD VEDETTE

Gazet Vedette wordt gratis
per mail verzonden. Je kan
hem ook downloaden via
www.Pasform.be
of
via
facebook.com/Pasformvzw

Wil je ons een verslagje of foto sturen van jouw
bezigheid?

Vedetten die niet vertrouwd
zijn met internet of geen printer
hebben, krijgen Gazet Vedette
gratis per post in de brievenbus.

Laat van je horen via sofie@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
sofie@pasform.be

Wil je ons een vraag stellen of een suggestie
geven? Wil je geïntervieuwd worden? Dat kan
allemaal.

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

WAT DENK JIJ ER VAN?

GAZET VEDETTE VOOR MEER
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 sofie@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 sofie@pasform.be

Je kan Gazet Vedette lezen, downloaden en afdrukken via www.Pasform.be of
facebook.com/PasformVzw. Gazet Vedette wordt gratis verstuurd naar de e-mailadressen
in ons bestand volgens de GDPR richtlijnen. Je meldt je hiervoor aan door te mailen naar
sofie@pasform.be.

Verantwoordelijk uitgever
Krista Telemans
- Pasform VZW
F. De Merodestraat 18
2800 Mechelen
- krista@pasform.be

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

