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Gazet Vedette druk je af op A4 formaat.
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Dit kunstwerk is van
Klaar Vanden Eynde.
Ze maakte het in het
Pasform kunstatelier.
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VOORWOORD
Lieve Vedetten,
Vissen kunnen zwemmen.
Reptielen en zoogdieren kunnen
zwemmen én lopen.
Vogels kunnen zwemmen én lopen én
vliegen.
Dat is fantastisch.
Dat is geluk hebben!

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.

Lees meer weetjes over vogels in
deze Gazet.
Zonnige groetjes,

Oproep - oproep - oproep - oproep - oproep

Het Pasform-team

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

Eindredactie
Krista Telemans
Lay-out
Sofie Janssen

Oproep Special Olympics - Reporters gezocht
15 juni brengen we Gazet Vedette uit met thema:
Hiervoor zoeken we reporters.
Wil jij graag een artikel schrijven voor deze gazet? Verhalen van sporters, verslagen
van trainingen, actie-foto’s, supporters aan het woord, foto’s van je sportclub, toffe
ervaringen, ... Met al deze info maken we een gazet waarin jullie de vedetten zijn.
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Stuur jouw verhaal + enkele foto’s naar:
Mail: sofie@pasform.be
Post: Pasform vzw, GuidoGezellelaan 15/3,
3550 Heusden-Zolder
Houd je post in de gaten, op 15 juni komt
deze speciale Gazet Vedette uit.

Wil jij volgende keer in Gazet Vedette staan?
Stuur dan een leuke foto naar Sofie@pasform.be

KUNST EN CULTUUR

Concert van vogels
Hoe zou dit concert klinken?

www.artinflanders.be

Dit oude schilderij kreeg
de naam Vogelconcert.
Het zou gemaakt zijn door
de Vlaamse schilder Paul
de Vos. Hij schilderde
graag dieren.
We zien heel wat soorten vogels bij elkaar. De vogels kijken naar de uil. De uil houdt als
concertmeester een muziekboek vast. Maar hoe gaat de uil daar een mooi concert van
kunnen maken?
De papegaai en de reiger krijsen. Een ekster kwekt. De duif koert. Een pauw schreeuwt.
Het geluid van de zwaan klinkt als een trompet. De toekan met zijn grote snavel maakt
een brommend geluid. Arme uil. Wat een concert met al die soorten vogels. Ze maken
allemaal een ander geluid.
De kunstenaar maakte een schilderij over het spreekwoord: Elke vogel zingt zoals hij
gebekt is. Iedereen zegt en doet het op de manier die bij hem past.

De ogen van de uil zijn zo scherp dat ze
zelfs goed in het donker kunnen zien.
De uil hoort ook heel goed. De uil ziet
en hoort wat andere vogels niet zien en
horen.
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GROEN EN GEZOND

In mei leggen alle vogels een ei
In mei leggen alle vogels een ei. Dat spreekwooord ken je wel. Het wil zeggen dat het
broed-seizoen begint. De vogels bouwen een nest en leggen eieren. De lente is in het
land. Nieuw leven begint.
Maar over vogels en hun eitjes valt nog veel meer te zeggen.

Wist je dat???
https://twitter.com/BoswachterTim

De kolibrie legt het kleinste ei. Het is zo klein als de
nagel van een pink en weegt slechts 0,5 gram.

Een struisvogel ei is supersterk.
Zelfs als een volwassene op een
ei gaat staan, zal dit ei nog niet
barsten. De schaal is enorm
sterk.

Blauwe
eieren
worden
minder snel warm dan
bruine eieren. De blauwe
kleur zorgt dat de eieren niet
te warm worden. Slim van
de natuur hé!
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John Federico

Sommige vogels leggen
blauwe eieren. Zoals de
spreeuw en de ekster.

Het ei van een struisvogel is ook
heel groot. Je moet veel geduld
hebben om het ei te koken.
Wie van een hardgekookt eitje
houdt, moet het ei wel anderhalf
uur koken.

Hier zie je een eitje van een kip
tussen eieren van struisvogels.

Weetjes over eitjes
Een kip legt ongeveer 250 eieren per jaar.
Zo’n ei kan wit of bruin zijn.
Kippen met witte oorlellen, leggen witte eieren.
Kippen met bruine of rode oorlellen, leggen bruine eieren.

Op alle eieren in de winkel staat een code gedrukt.
Het eerste cijfer duidt aan hoe de kip gekweekt wordt:
0= biologisch, 1= vrije-uitloop, 2= scharrel, 3 = legbatterij.
De letters verwijzen naar het land, BE= België.
De laatste cijfers verwijzen naar de producent.
Wil je weten of een ei nog vers is ?
Leg het ei in een kommetje met water.
Kijk wat het ei doet.
Een gelegd ei blijft nog 28 dagen goed.

Hard gekookt of zacht gekookt?
Leg je ei al meteen in het koude water.
Een zacht gekookte eitje laat je 4 tot 6 minuten koken.
Een hard gekookt ei laat je 8 tot 10 minuten koken.

Heb je een ei laten vallen?
Strooi er zout over. Het ei stolt.
Zo kan je het gemakkelijk opvegen.

Gooi lege eierschalen niet weg.
Verkruimel ze en strooi ze in de lente tussen de jonge
plantjes. Zo krijgen de plantjes extra voeding.
Eierschalen zijn ook een heel goed middel om slakken uit de
tuin te houden.
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LEEF EN BELEEF

Geluks-vogels
Ken jij de uitdrukking een geluksvogel zijn?
Met een geluksvogel bedoelt men iemand die heel veel geluk lijkt te hebben.
Het omgekeerde van een geluksvogel is een pechvogel.
Dat is iemand die erg veel pech heeft.
Wat ben jij? Eerder een geluksvogel of een pechvogel?
Het bestaat niet dat je enkel een geluksvogel of enkel
een pechvogel bent. Geluk en pech wisselen elkaar af. In
ieders leven komen ze allebei voor.
Nu denk je misschien, geluk of pech hebben, dat
overkomt je. Daar kan je niks aan doen. Dat is waar. Maar
uit onderzoek blijkt dat positieve mensen gelukkiger zijn.
En een positieve kijk op dingen, dat kan je leren. Gelukkig
maar.

In Japan brengt een
kraanvogel geluk

We doen even een oefening.
Kies eens vaker voor de positieve gedachte:

NIET

WEL

Ik durf dat niet

Ik wil iets nieuw proberen

Dit lukt me niet			

Ik doe het stap voor stap

Ik geef het op

Ik probeer het nog eens op
een andere manier

		
De ander is beter dan mij

Ik ben goed zoals ik ben,
ik hoef niet perfect te zijn

Ik ben hier niet goed in

Ik heb veel andere talenten

Ik heb weeral pech		

Niet

6 - www.pasform.be

beter

erg,

volgende

keer

Iedere geluks-vogel zit wel eens met een ei
In mei leggen alle vogels een ei. Maar van mensen zegt men ook wel eens dat ze met
een ei zitten. Dat is een spreekwoord. Het wil zeggen dat je met een probleem zit.
Zit jij ook wel eens met een ei?
Denk volgende keer aan deze tips:
Praat erover

Kom tot rust

Vraag hulp

Is het echt een
groot probleem of
voelt het alleen zo aan?

&

Alles gaat voorbij.
Gevoelens, gedachten en
situaties blijven niet voor
altijd hetzelfde.

denk na

Kan je een oplossing
verzinnen?

Digi-tip
de geluksvogels
Ken jij de geluksvogels al? Ze komen uit de boeken van
Leo Bormans. Hij schreef verschillende boeken over geluk.
Er bestaat ook een spel over de geluksvogels. Door het spel te
spelen, leer je veel bij over geluk. Je krijgt ook veel tips om zelf
gelukkiger te worden.

Op de facebook-pagina van Pasform vind je ook video’s over geluk terug.
Enkele van onze vedetten vertellen wat geluk voor hen betekent.
James: https://www.facebook.com/Pasformvzw/videos/457862475352972
Ester: https://www.facebook.com/Pasformvzw/videos/431252297951139
Lars: https://www.facebook.com/Pasformvzw/videos/449837676361387
Hanne: https://www.facebook.com/watch/?v=288313316263073
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KUNST EN CULTUUR

Maak je eigen geluksvogel

NODIG
•
•
•
•

Sjabloon vogel
Ribkarton
Potlood
Schaar

• 2 paperclips
• Papieren plakband
• Stiften

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Knip de sjablonen op de
pagina hiernaast uit.

Teken de sjablonen over
op karton: de vogel 2 keer,
het rechthoekje 1 keer.

Knip de figuren uit het
karton.

STAP 4

STAP 5

STAP 6

Leg de kartons zoals op de
foto, met het rechthoekje
ertussen. Plak vast.
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Plooi de kartons naar
elkaar toe. Plak ze vast
aan de bek en staart.

Plooi de 2 paperclips
zoals op deze foto.

STAP 7

STAP 8

STAP 9

Plak de paperclips vast
met een stukje plakband.
Dit zijn de pootjes.

Plak stroken plakband
over heel de vogel.

Plak ook plakband over de
lege ruimtes tussenin. Zo
wordt je vogel dikker.

STAP 10

STAP 11

STAP 12

r Mache Bird Template
Teken aan beide kanten
Teken
Papier Mache
Bird
Template
van de vogel het bekje.
vogel:

Teken aan beide kanten
van de vogel een oogje.
Gebruik de zwarte stift.

Gebruik een kleurige stift.

patroontjes op je
krullen, stippen,
lijnen, bollen, ...

Sjablonen

Cut 2

Cut 2
Cut 1
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Zoekspel
Vogels in de tuin
Zoek jij het staartje dat past bij de juiste vogel? Trek een lijn van de kop naar de juiste
staart. Ken je ook de naam van de vogel? Trek dan een lijn van de staart naar de juiste
naam.

1.					A.						PIMPELMEES

2.					B.						ROODBORST

3.					C.						MEREL

4.					D.						EKSTER

5.					E.						HOUTDUIF

6.					F.						MUS
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1C mus, 2E pimpelmees, 3D merel, 4F houtduif, 5A ekster, 6B roodborst

Oplossing
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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

