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De Pasform-krant voor alle vedetten die in hun kot blijven

Teken of plak hier een foto van jouw
gezicht en dat van je beste vriend(in).
Nu zijn jullie allebei Rode Duivels!

DEZE WEEK

Gazet Vedette druk je best
af op A4 formaat.
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Digitale tip van de week
PRACHTIGE SPROOKJES UIT DE EFTELING
Ken je de Efteling? Dat is een pretpark in Nederland vol met fantastische sprookjes figuren. Op youtube kan je
verschillende sprookjes uit de Efteling beluisteren. Jan Decleir, een bekende Vlaamse acteur, vertelt de sprookjes.
Veel plezier!
1: Ga naar youtube.com

2: Typ in de zoekbalk van youtube “sprookjes Efteling”

3: Klik op het eerste resultaat

4: De sprookjes beginnen nu vanzelf te spelen.

Dag lieve Vedette,
Kijk je ook iedere dag in de spiegel? Je mag
tevreden zijn met jezelf. Daar word je gelukkig van.
Geluk zit in de kleine dingen. Als je lacht, zie je er
nog mooier uit. De kunstenaar Picasso schilderde
ook gezichten. Het lijken vreemde gezichten. En
toch zijn ze heel mooi. Jij kan dat ook. Met het
stappenplan uit deze Gazet Vedette maakt je een
prachtig en bijzonder schilderij.
Over gezichten gesproken... ken jij onze Rode
Duivels? Ben jij een supporter? Ook al is er nu geen
Europese voetbalcompetitie omwille van corona,
toch kan je zorgen voor voetbalsfeer. Hier vind je een
kleurplaat. Je kan extra versieren met pomponnen
in onze Belgische driekleur.
Ons kot is heel belangrijk. Het is ons huis. Door alle
leuke dingen die wij er beleven, wordt het huis onze
thuis. Een thuis is waar je je goed voelt. Haal al je
creativiteit naar boven en maak van de huisjes op
blz. 11 jou thuis.
Lieve groet,
het Pasformteam
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www.pasform.be

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.
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Wat een Vedetten!

REINHART STEVENS
Reinhart stuurt ons deze 2
foto’s. Op de eerste harkt hij
hooi. Dit hooi doet hij in de
kruiwagen.
Op de tweede foto staat hij
aan de boom van Donkerheide.
Reinhart gaat eigenlijk niet zo
graag wandelen. Hij gaat liever
op café. Maar dat gaat nu nog
niet.
Mooie foto’s Reinhart!

KATELIJNE MAAS
Van Katelijne kregen we een
foto van haar ingekleurde
bloemenplaat. Deze kleurplaat
stond in een vorige Gazet
Vedette.

Ze kleurde de plaat samen in
met haar mama, Maja.
Ze schrijft dat ze het heel fijn
vonden om samen te doen.
Wat een
dames!

prachtige

plaat,

Wil jij ook graag in Gazet Vedette staan? Stuur dan een mailtje naar naomi@pasform.be
www.pasform.be
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Kunst en cultuur

Kijken naar kunst
Het schilderij uitgelegd
Groen: neus en mond staan naar rechts
Rood: oog kijkt naar voor
Blauw: oog kijkt naar links
Paars: de hand is heel hoekig en de
vingers zijn vlakken

GEKKE GEZICHTEN VAN PICASSO
Dit schilderij is een portret door Picasso, van zijn minares Dora Maar. Het is
gemaakt in 1937. Nu hangt het in ‘Museum Picasso’ in Parijs.
Pablo Picasso is een beroemde moderne kunstenaar. Als kind kon hij al heel goed
tekenen. Hij maakte in zijn leven heel veel kunstwerken. Hij was steeds op zoek naar
nieuwe materialen om mee te werken, technieken om uit te proberen en nieuwe
stijlen.
Zo maakte hij dit portret van Dora. Hij maakte dit in de stijl van het kubisme. In dit
schilderij wil hij Dora langs verschillende kanten laten zien. Het gezicht kijkt naar
rechts, de ogen kijken een andere kant op. Het lijken gebroken stukjes van een
gezicht die terug samen gezet zijn om één gezicht te maken.
De hand en het kleed bestaan uit platte vormen en vlakken. Zou jij het ook zo
schilderen?
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Kunst en cultuur
MAAK ZELF GEKKE GEZICHTEN ZOALS PICASSO
Jij kan zelf ook een kunstwerk als dat van Picasso maken. Hier zie je hoe je het doet.

DIT HEB JE NODIG

- oude tijdschriften
- schaar
- lijm
- stiften of andere kleurmaterialen
- potlood
- papier

STAP 3

Je kan nu afwerken met zwarte
stift.

STAP 1

Knip uit de tijdschriften neuzen,
oren, monden en ogen. Groot en
klein. Knip errond met rechte
lijnen zo maak je vlakjes. Puzzel
terug een gezicht samen. Het kan
niet gek genoeg. Kleef ze op je
papier.

STAP 2

Teken op het tweede papier
met potlood alles over. Trek
tussen de vakken lijntjes voor de
verbindingen en zo maak je de
vorm van het gezicht. Je mag
natuurlijk ook fantaseren. Je kan
niets fout doen.

STAP 4

Je kan ook de vlakken inkleuren
en versieringen en lijntjes bij
verzinnen. Experimenteer naar
harte lust.

Stuur je ons een foto van jouw
resultaat?

www.pasform.be
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Kunst en cultuur
SUPPORTER IN UW KOT!
Normaal gezien hadden we nu allemaal op café, bij vrienden
of op een plein naar de Rode Duivels kunnen gaan kijken, op
een groot scherm. Maar het Europees Kampioenschap (EK) is
verzet naar volgend jaar.
Dat vinden we heel erg sneu voor onze Rode Duivels. Daarom
dat we hen een hart onder de riem willen steken, door vanuit
ons kot te supporteren. We maken versiering in de tricolor!

DIT HEB JE NODIG

•
•
•
•
•
•

Garen: zwart, geel, rood
Karton
Potlood
Schaar
Grote cirkel om na te tekenen
Kleine cirkel om na te tekenen

STAP 3

Teken de grote cirkel 2 keer.
Teken de kleine cirkel in het
midden van de grote cirkels.
Teken 2 lijntjes van de binnenste
naar de buitenste cirkel. Op de
foto hierboven zie je hoe.

STAP 4

Leg nu je 2 cirkels op elkaar. Het
gat ligt op dezelfde plaats.
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STAP 1
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Wikkel het garen rond het boogje
van de cirkels. Je kan kiezen voor
1 kleur of de kleuren afwisselen.

STAP 2

Knip de cirkels uit.
Knip ook de binnenste cirkels uit.
Op de foto zie je hoe.

STAP 5

Wikkel het garen goed dik. Hoe
voller het kartonnetje, hoe mooier
de pompon.

STAP 6

Neem nu een scherpe schaar en
een stuk garen. Houd je pompon
goed vast in het midden.

STAP 9

Trek het garen goed aan.
Leg een dubbele knoop.

STAP 7

Steek de punt van de schaar
tussen de 2 kartonnen cirkels.
Knip het garen door. Knip
helemaal rond.

STAP 10

Nu kan je de kartonnetjes
weghalen.

STAP 8

Neem nu het stuk garen en leg
het tussen de kartonnetjes. Ga
helemaal rond.

STAP 11

Als er lange stukjes garen
uitsteken, kan je ze bijknippen.
Klaar!

TIP
Ben je geen fan van voetbal,
maar maak je wel graag
pompons? Geen probleem,
je kan ze maken in allerlei
kleuren! Maak er voldoende
en knoop ze aan elkaar. Zo
maak je een slinger. Tof voor
een feestje of om je kamer op
te fleuren.

www.pasform.be
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GEEF ONS KLEUR!

Wat zien onze Rode Duivels er pips uit, zonder kleur. Geef jij hen kleur?
Rood, geel en zwart zijn alvast een goed begin.
En ken jij ook al hun namen? Schrijf ze erbij en laat zien dat jij de
allergrootste fan bent!

www.pasform.be
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Leef en beleef

HET KLEINE GELUK
We denken vaak dat veel geld hebben, met een sjieke auto rijden en verre reizen maken ons
gelukkig maakt. Maar niets is minder waar. Volgens onderzoek zijn mensen vaak gelukkiger
met kleine dingen. Bijvoorbeeld: samen zijn met familie, een lief kaartje krijgen, een vriendin die
onverwacht binnen springt, een gezellige babbel bij een tas koffie, bloemetjes in de natuur, een
knuffel van je huisdier…
Al deze kleine dingen dragen bij tot ons dagelijks geluk. Ze zorgen iedere dag voor een glimlach.
En dat is veel belangrijker dan grote dure dingen. Dingen voelen en beleven maakt veel gelukkiger
dan dingen hebben.
Dat heet dan gelukkig zijn, een deur die… open gaat

Waar neem jij vandaag de tijd voor?

Kies hier jouw gelukje van de dag

Geef iemand een compliment

Een kopje koffie met …

Even lekker niksen

Zalig buiten zitten

www.pasform.be

Knuffel iemand uit je bubbel

Tijd voor een babbeltje

Pluk een bosje bloemen
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Geluk zit vaak in de kleine dingen. Verstop jij
jouw geluk in de huisjes hiernaast?
Wat maakte jou de afgelopen weken gelukkig?
Waar voel jij je goed bij? Wat waren de leuke
dingen die je meemaakte?
In de huisjes kan je tekenen, kleuren, prenten
en foto’s plakken… Je mag ze versieren zoals
je ze zelf mooi vindt. Zo maak je een leuke
herinnering aan deze speciale periode. Je
kan de huisjes op de kast zetten of opplooien
als een boekje. Dat kan je dan later nog eens
bekijken.

1.
2.
3.
4.
5.

Knip de huizenrij uit
Vouw op de stippellijnen
Versier de huisjes: foto’s, prenten, kleuren
Dat kan aan beide zijden
Plooi tot een boekje

www.pasform.be
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Gazet Vedette wordt wekelijks 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 wekelijks, 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

