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Dag liefste Vedetten,
Wat leuk dat jullie nog steeds fan
zijn van Gazet Vedette! Het is weer
heel warm. Gelukkig hebben we een
recept voor frisse ijsjes.
Je kan ontsnappen aan de zon door
binnen te blijven. We maken een
kleurrijke handpop.
En wie glimlacht daar zo? Het is Mona
Lisa. Dat is een beroemd schilderij.
Veel plezier,
Het Pasformteam

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 Vedette!
LUC VANDELOOCK

Luc verzamelt houwtouwen. Dat is een lint voor sleutels. Je hangt het rond je nek. Zo verlies
je je sleutels niet. Hij heeft er al 1083! Wat een knappe verzameling, Luc!
Heb jij een houwtouw dat weg mag? Laat het ons weten. Wij bezorgen het aan Luc.
Stuur een mail naar naomi@pasform.be

Ben jij de volgende Vedette? Stuur een mail naar naomi@pasform.be

Digitale tip
BEROEMDE CONCERTEN VANUIT JE ZETEL
De zomerfestivals gaan niet door. Gelukkig zijn er veel concerten gefilmd.
Op de videowebsite YouTube staan concerten die je gratis kan bekijken.
In deze lijst vind je Rock en Roll concerten. Volg de stappen.
Stap 1: surf op het internet naar WWW.YOUTUBE.COM

Stap 2: typ in de zoekbalk “LIVE ROCK AND ROLL CONCERTS”

Stap 3: klik op het vergrootglas

Stap 4: klik op het eerste resultaat.

Stap 5: Het is een lijst met allemaal concerten waaruit je kan kiezen. Zoek rechts welk
concert jij graag wilt kijken!

www.pasform.be
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Groen en gezond
EEN GEZOND(ER) IJSJE MAKEN

Wat is een ijsje lekker. Zeker nu het zo warm is. Jammer dat ijsjes niet gezond
zijn. Gelukkig kennen wij een recept voor fruit-ijsjes. Die zijn gezonder dan
ijsjes uit de winkel.

NODIG

LET OP
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STAP 1

Doe 250 ml yoghurt
in de maatbeker.
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250 ml volle yoghurt
Aardbeien
Een mixer
Plastic bekertjes
Een maatbeker
Een koffielepel
Een handdoek
Snijmes
Snijplank

STAP 2

Spoel de aardbeien.

In fruit zit suiker. Dit ijsje is
gezonder dan ijsjes uit de
winkel. Maar er zit nog altijd
veel in.
Eet 1 ijsje. Zet de rest in de
diepvries voor een andere
dag.

STAP 3

Snij het kroontje
van de aardbeien.

STAP 4

Doe de aardbeien
bij de yoghurt.

STAP 5

STAP 6
Mix tot de aardbeien
en de yoghurt
gemengd zijn. Hoe
meer aardbeien, hoe
meer smaak en hoe
donkerder je ijsje zal
zijn.

Giet het mengsel in
de bekertjes.

STAP 7

Steek een lepel in
het midden van je
beker.

STAP 8

Zet in de diepvries.
Laat zeker tot
morgen staan.

STAP 9

De volgende dag:
Haal een ijsje uit de
diepvries.
Neem een handdoek.
Wikkel het rond het
ijsje. Verwarm met je
handen.

STAP 10

TIP
Je voelt het ijsje
loskomen.
Haal
het uit de beker.
Smakelijk!

Tip: je kan allerlei soorten
fruit gebruiken. Of zelfs
meerdere soorten fruit in
één ijsje.
Doe banaan of perzik bij de
aardbei. Heerlijk fris!
www.pasform.be
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Kunst en cultuur

Kijken naar een schilderij

10 WEETJES OVER MONA LISA EN
LEONARDO DA VINCI
1. Leonardo Da Vinci leefde 500 jaar geleden. Hij
deed verschillende dingen: hij was een beroemd
kunstenaar en uitvinder, maakte muziek en
speelde toneel. Hij maakte dit schilderij 500
jaar geleden. Hij maakte ook uitvindingen om
de mens te laten vliegen.
2. Leonardo Da Vinci was 50 jaar oud toen hij de
Mona Lisa schilderde. Eigenlijk heet de vrouw
op het schilderij Lisa Gherardini. Ze was de
vrouw van een rijke koopman. De rijke koopman
wilde een portret van haar.
3. Leonardo verhuisde van Italië naar Frankrijk. Hij
nam het schilderij mee. Lisa Gherardini heeft
nooit het afgewerkte schilderij gezien.
4. Het schilderij hangt nu in het Louvre. Dit is een museum in Parijs, Frankrijk. Het
schilderij hangt achter dik kogelvrij glas. Dit glas dient om het te beschermen.
5. De Mona Lisa is het beroemste schilderij ter wereld. Er komen 6 miljoen bezoekers per
jaar naar het schilderij kijken. Het is een lange wachtrij om haar te zien.
6. Veel mensen schrikken als ze het schilderij zien. Het is veel kleiner dan je zou denken.
7. Ooit werd het schilderij uit het museum gestolen. De dief was iemand die in het
museum werkte. Heel Frankrijk vond dat toen erg. Twee jaar later kon men de dief in
Italië betrappen. Hij moest hiervoor 7 maanden en 14 dagen in de gevangenis.
8. Leonardo Da Vinci wilde dat zijn schilderijen net echt leken. Daarom werkte hij ook
heel lang aan een schilderij. Aan de Mona Lisa werkte hij 4 jaar lang.
9. Haar glimlach is mysterieus… Lacht ze? Of is ze verdrietig? Door deze glimlacht is de
Mona Lisa beroemd geworden. Ook de ogen zijn zeer bijzonder. Het is precies of ze je
volgen.
10.Leonardo Da Vinci was een dierenvriend. Hij kocht vogels op de markt. Hij liet de vogels
dan uit hun kooi vliegen. Hij was vegetariër. Hij at geen vlees.
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Pictogrammen: www.sclera.be

Kunst en cultuur
WAAR GAAT JOUW MONA LISA OP VAKANTIE?
Deze Mona Lisa is klaar om naar het strand te gaan. De zon
schijnt. Gelukkig vergat ze haar zonnebril niet. Ook het hoedje
beschermt haar tegen de zon. Ze heeft een plaatsje gezocht
op het strand. Fijne vakantie Lisa, geniet van je plekje op het
strand!
Waar gaat jouw Mona Lisa naartoe? Gaat ze liever naar de
bergen? Of blijft ze dicht bij huis? Misschien wil ze een drukke
stad bezoeken?
Maak een tekening en verhaal.

www.pasform.be
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Leef en beleef
GEVOELENS-IJSJES
Hoe voel jij je vandaag?
Iedereen heeft gevoelens. Maar je bent er niet altijd bewust van.
Soms voelen die emoties goed: blij, trots. Soms voelen ze niet goed:
boos, verdrietig.
Er zijn ook veel moeilijke gevoelens. Je kan je gefrustreerd voelen,
beschaamd, verliefd, neerslachtig… Onze gevoelens horen bij ons.
Geen enkel gevoel blijft voor altijd. Gelukkig maar. Altijd verdrietig zijn
is niet goed. Maar een keertje huilen kan wel opluchten. En van altijd
schaterlachen krijg je kaakpijn.
Hiernaast staat een mega-ijsje. Het is je gevoelens-meter voor de
komende dagen. Elke avond kleur je een bolletje ijs. Eerst denk je na
over jouw dag. Hoe voelde je je vandaag? Kleur daarna het bolletje in
een kleur die bij dit gevoel past.

Super blij
Oranje
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Blij
Geel
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Gewoon
Roze

Boos
Rood

Verdrietig
Bruin

Leef en beleef
WE MAKEN EEN MAKKELIJKE HANDPOP
NODIG
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STAP 1

Doe de kous rond
je hand. Steek je
vingers waar je tenen
normaal gezien zitten.
Steek je duim in het
gekleurde vakje van
de hiel. Je moet de
kous waarschijnlijk een
beetje goed trekken.

Je kan in de plaats
van watten-schijfjes
ook watten-bollen
gebruiken. Ping-pong
balletjes werken ook
goed.

Een kous die je niet meer nodig hebt
Watten of 2 pingpongballen
Zwarte stift
Wol
Sterke lopende lijm
Een balpen
Rood papier
Potlood
Een schaar

STAP 2

Teken met je andere
hand met de balpen
2 stippen op 2
centimeter boven je
knokkels.

STAP 5

Neem enkele wattenschijfjes. Prop er een
bol van.

STAP 3

STAP 4

Doe de kous
weer van je
hand.

Doe een druppel
lijm op de twee
stippen. Laat de
lijm opdrogen.

STAP 6

Doe in het midden van je prop lijm.
Druk goed. Als de lijm droog is, zal
de prop een bol blijven. Doe dit voor
elk oog.
www.pasform.be
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STAP 7

Doe een beetje lijm
op elk bolletje.

STAP 11

Kleef de ballen op de
stukjes gedroogde
lijm van stap 4. Druk
goed aan en laat
drogen. Zorg dat de
stippen naar voor
wijzen.

STAP 8

Duw de kanten met
lijm tegen elkaar.

STAP 12

Neem veel wol. Hoe
meer wol, hoe meer
haar je pop zal
hebben.

STAP 16

STAP 9

Kleur 2 zwarte
rondjes op de bollen.
Dat zijn de ogen

STAP 13

Maak een cirkel van
de wol.

STAP 17

STAP 10

Doe nu lijm op de
onderkant van de
bollen.

STAP 14

Druk de cirkel plat.

STAP 18

STAP 15

Knip de uiteinden
van de wol open. Zo
maak je los haar.
www.pasform.be

Doe veel lijm op
de kous, achter de
ogen.

Druk de wol op de
lijm. Druk goed aan
tot het droog is. Het
haar mag tegen de
ogen komen.

Teken op het rood
papier een U van
ongeveer 1 cm.

STAP 19

Knip de U uit.

STAP 20

Doe lijm op de
onderkant van de U.

STAP 21

Doe de kous aan.

STAP 22

De
tong
komt
ongeveer op je duim.
Druk goed aan tot
het droog is.

Verzin nog een leuke
naam voor je pop en klaar!
Mijn pop heet Herbert.
Hoe heet die van jou?

www.pasform.be
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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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