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De Pasform-krant voor alle vedetten die in hun kot blijven
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DEZE WEEK
Wat een vedetten!

Geef ons
kleur!

WIN!

De grote foto-wedstrijd
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Circusdieren
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Kunst & cultuur:

Daar komt het circus: Camille Bombois
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Circus: Vroeger en nu
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Vlinder plooien met oude tijd-schriften
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Dieren-yoga
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Lachen is gezond
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Zelf popcorn maken
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Groen en gezond:
Gazet Vedette druk je best
af op A4 formaat.
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Liefste Vedette,
De herfst is begonnen. Maar met
dit nummer vol circus, ontbreekt
het niet aan kleur! Voor iedereen die
vrolijk wordt van clowns, acrobaten
en dieren is deze Gazet Vedette een
topper.
Vergeet niet te stemmen op jouw
favoriete foto van de grote fotowedstrijd!

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.

Tot volgende keer!
Het Pasform-team

Artikels en redactie
Mie Swennen
Sofie Jannsen
Kathy Vangilbergen

Eindredactie
Krista Telemans
Lay-out en ontwerp
Naomi Dom

WAT EEN VEDETTEN!

Middagpauze tijdens de vorming
dierenplezier. Tijd voor ontspanning. Tijd
om Gazet vedette te

ontdekken.
Iedereen
enthousiast!
Voortaan krijgen ze ook de gazet in hun
brievenbus.

Groen en gezond
DIEREN-YOGA
TIJD VOOR ACROBATIE... OF LIEVER YOGA?
Yoga maakt je lichaam soepel en sterk. Kan jij deze houdingen? Ze zijn
afgekeken van wilde dieren.
Probeer in de houding te gaan staan. Hou dit 4 tot 8 tellen vol. Ondertussen
blijf je rustig in en uit ademen.

Afbeeldingen: kids yoga stories
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Leef en beleef
CIRCUSDIEREN
DIERENWELZIJN
Denk terug aan het circus van vroeger. Misschien ben je als kind naar het circus gegaan.
In een kleurige tent. Met optredens van clowns en acrobaten. Dieren die kunstjes doen.
Zoals de leeuwentemmer, apen die grapjes uithalen, een olifant die kunstjes doet en
de dame met een grote slang in haar nek.

https://www.hln.be/wetenschap-planeet/dieren/peta-onthult-gruwelijke-dierenmishandeling-in-chinese-circussen~a00b1ab8/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Voor het publiek is een circus
leuk. Maar voor de dieren niet.
Ze leven in kleine hokken.
Ze zijn altijd onderweg. Ze
worden gedwongen om
kunstjes te doen. Deze dieren
hebben geen normaal leven.

Er zijn circussen waar de dieren echt verwaarloosd en mishandeld worden. De
circusmensen doen de dieren pijn en maken hen bang. Niet alle circussen zorgen goed
voor hun dieren.
Gelukkig is het in België verboden om wilde dieren te houden in een circus. Helaas is
dat niet overal zo. Er is wel steeds meer controle op het welzijn van de dieren. Er wordt
gecontroleerd of er goed voor hen gezorgd wordt.
Als dat niet het geval is, worden de dieren in beslag
genomen. Dat wil zeggen dat ze weggehaald worden
uit het circus. Deze dieren worden dan verzorgd in
een opvangcentrum. Als ze weer beter zijn, wordt er
gezocht naar een nieuwe thuis. Denk maar aan een
dierentuin of zoo. Daar kunnen de wilde dieren tot
rust komen.
https://www.natuurhulpcentrum.be/exotische-dieren/
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Kunst en cultuur
DAAR KOMT HET CIRCUS!
Dit schilderij is gemaakt in
1920 door de schilder Camille
Bombois. Het schilderij is dus
100 jaar oud! Het schilderij heet
“De Krachtpatser”.
Een krachtpatser is iemand
die heel gespierd en sterk
is. Nu noemen we het een
“bodybuilder”.
De man op het schilderij laat
zien hoe sterk hij is. Met 1 hand
tilt hij veel gewicht. In zijn andere
hand houdt hij een schaaltje om
geld in te leggen. Op de grond
liggen meer gewichten. Hij geeft
een show om te laten zien hoe
sterk hij is. De mensen staan
rond hem kijken naar zijn show.
Waarschijnlijk heeft hij veel
geoefend om dat sterke lichaam
te krijgen. Op de achtergrond zie
je de groene circus-tent.
Camille Bombois maakte veel
schilderijen over het circus. Hij
kende het leven van een circus
artiest goed. Hij trok een tijdje
mee met een rondreizend circus
waar hij zijn geld verdiende als
worstelaar.

Info: Wikiart.org

Later ging hij met zijn vrouw in
Parijs wonen. Hij werd beroemd
met zijn schilderijen.
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Kunst en cultuur
CIRCUS: VROEGER EN NU
Het woord circus komt uit het Latijn en
betekent “ronde”.
Het circus ontstond 250 jaar geleden.
Een Engelse sergeant deed allerlei
kunstjes op paarden.

Dat deed hij in een tent, op een ronde
piste in het midden. Rondom stond een
tribune voor de toeschouwers

De meeste circussen trekken rond met een grote tent. Mensen die in het circus
werken, wonen in woonwagens of caravans.

In het circus werken: clowns, goochelaars, acrobaten, mensen met dieren...

6

Er is een modern circus, Cirque du soleil. Hier doen artiesten van heel de
wereld mee. Ze reizen de hele wereld rond met hun shows.
Bij de circusnummers komt muziek, dans en zang voor. De artiesten maken
een show vol jongleren, trapeze, acrobatie en clownerie.
Ze treden op in grote zalen, zoals het Sportpaleis in Antwerpen.

TIP
Wil je zelf een goochelaar
worden ?
Typ in google: wikiHow,
eenvoudige kaartentrucs doen.
Hierop staan stap voor stap
een aantal goochel trucs met
kaarten op.
Veel plezier!
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Groen en gezond
LACHEN IS GEZOND
Clowns zijn de grapjassen van het circus. Met flauwe
grapjes en hun gestuntel brengen ze het publiek aan
het lachen.
Lachen is gezond. Die uitspraak heb je vast al gehoord.
Maar waarom is lachen gezond?
Als je lacht, maakt je lichaam endorfines aan. Dat is
een bepaalde stof die je goed doet voelen. Het wordt
het geluks-hormoon genoemd. Van lachen ga je je dus
beter voelen. Zelfs al je nep lacht, werkt het!
Al eens van lachyoga gehoord? Bij lach-yoga lach je
zonder reden. Juist omdat je er gelukkig van wordt. Eens
proberen! Gewoon even lachyoga ingeven op google. Je
vindt filmpjes met oefeningen.

KLEUR ONS IN
Herken jij deze figuren uit het
circus? Geef hen kleur.
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Groen en gezond
ZELF POPCORN MAKEN
Als je naar het circus NODIG
gaat, heb je ook graag
iets te knabbelen. En
iedereen eet graag
popcorn. Laten we hem
zelf maken van maïs!

STAP 1

Doe een klein beetje olie in de pan,
tot deze heet is.

STAP 3

Je ziet de maïs poffen. Als het
poffen stopt, haal je het deksel er
af.

•
•
•
•

Pofmaïs
Olie
Suiker of zout
Pan met dikke bodem
en deksel

STAP 2

Doe een paar handen vol maïs in de
pan. Doe het deksel toe.

STAP 4

Je popcorn is klaar! Nu kan je er
nog suiker of zout op strooien.
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Digitale tip
WORD ZELF CIRCUS-ARTIEST
Iedereen die zelf zin krijgt om
circustechnieken aan te leren, kan
les volgen aan de circusschool. Er zijn
er verschillende. Misschien is er wel
eentje bij jou in de buurt.
Neem een kijkje op google. Typ:
circusschool

MOPJE
De olifant en de muis zijn
goede vrienden. Ze gaan samen
zwemmen.
Aan het zwembad ontdekt de
olifant dat hij zijn zwembroek
vergat.
Zegt de muis tegen de olifant;
‘Niet erg. Ik heb er 2 mee, je
mag er wel 1 van mij lenen’!

10

DE GROTE FOTO-WEDSTRIJD

FINALISTEN

WAT EEN SPANNENDE WEDSTRIJD! WE VROEGEN IN DE VORIGE GAZET VEDETTE OM EEN
FOTO DOOR TE STUREN VAN JEZELF ALS GROTE VEDETTE. DEZE FOTO’S KREGEN WE
OPGESTUURD:

Links: Kathleen Deldinne
vecht tegen de windmolens.

Rechts: De tulpen-tuin
van Reinhart Stevens.

JIJ KIEST DE WINNAAR
HOE? DOOR TE STEMMEN!

Stemmen kan op 3 manieren:
1. Ga naar www.facebook.com/pasformvzw. Hier zie je de 2 foto’s staan. Bij de foto die
jij het mooist vindt, zet je een duim. Dit is jouw stem.
2. Stuur een mail naar naomi@pasform.be met jouw stem.
3. Bel naar 015/29.84.42 en zeg welke foto jij het mooist vindt.
JE KAN STEMMEN TOT EN MET DINSDAG 6 OKTOBER. IN GAZET VEDETTE VAN 7 OKTOBER
WORDT DE WINNAAR BEKEND GEMAAKT.
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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
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www.facebook.com/vzwpasform
Rekeningnummer: BE55 0689 0137 4244
Ondernemingsnummer: 0567.872.147

