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

DEZE WEEK: THEMA HERFST

Gazet Vedette druk je best
af op A4 formaat.
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Reinhart Stevens
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Dag Lieve Vedette,
Vinden jullie het nu in het bos ook zo
mooi? Al die kleuren en geuren zijn
echt prachtig. De bomen verliezen
hun bladeren om de winter te
overleven. Ook wij moeten nu extra
zorg dragen voor onszelf om niet
verkouden te worden. Daarom vind je
in deze Gazet Vedette het recept van
helende gember-thee.
Op 11 november vieren wij de
nationale feestdag. Dan herdenken
alle belgen het einde van Wereld
Oorlog 1. Oorlog ? Neen, dat willen
wij niet. Wij willen vrede én mensen
die lief zijn voor elkaar.

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.

Artikels en redactie
Mie Swennen
Sofie Jannsen
Kathy Vangilbergen

Wij wensen jullie veel vrede en liefs toe,
Het Pasform team

WAT EEN VEDETTE !
Reinhart Stevens
Wauw Reinhart! Jij zit niet stil.
Strijken, het gras maaien met de tractor én foto’s
doorsturen naar Gazet Vedette!
We kijken uit naar wat je volgende keer doorstuurt.

Eindredactie
Krista Telemans
Lay-out en ontwerp
Naomi Dom

Kunst en cultuur

Kijken naar een schilderij

DE PRACHTIGE KLEUREN VAN DE HERFST
CAMILLE PISSARRO
Dit schilderij van Camille Pissarro heet “Herfst,
populieren, Eragny”. Het werd gemaakt in
1894.
Op het schilderij zie je een landschap met
bomen die al een herfstkleurtje hebben. Als
je van heel dichtbij kijkt, zie je een wirwar
van streken en stippen olieverf. Er zijn geen
lijnen of vlakken. Kleuren lopen door elkaar
heen. Je ziet waar de zon schijnt door de
lichtere kleuren. De donkere kleuren vormen
de schaduwen.
Je herkent de bomen en het landschap.
Pissarro wilde een moment vastleggen dat hij
mooi vond. In een brief aan zijn zoon schreef
hij dat het niet makkelijk was om op deze
manier te schilderen. En gelukt is het!
De hoge bomen zijn populieren. Het zijn
bomen die snel groeien en wel 40 meter hoog
worden. Deze bomen worden geplant voor het
hout. Men gebruikt het hout in de industrie en
de bouw. Vroeger gebruikte men het hout om
lucifers van te maken.
Eragny is een dorpje in Frankrijk waar de
schilder een huis kocht. Hij woonde er tot aan
zijn dood. Hij maakte veel schilderijen van de
natuur en het dorpsleven in het dorpje.

Deze 2 fragmenten zijn uit het
schilderij uitvergroot. Je ziet niet
goed wat hij schilderde.
Vind jij de fragmentjes op het
schilderij?

Info: wikiart.org
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Leef en beleef
11 NOVEMBER IS EEN FEEST-DAG
WAPEN-STILSTAND
11 november is een nationale feestdag. In heel ons land, maar ook in andere landen,
herdenken we het einde van Wereld Oorlog 1.
11 november 1918 was de dag van de
wapen-stilstand. Op deze dag was de
oorlog eindelijk voorbij.
Ieder jaar herdenken we deze dag.

g-geschiedenis.eu

Op deze nationale feestdag wordt een
ceremonie gehouden aan het Graf van de
onbekende soldaat in Brussel. Van veel
soldaten die stierven, kennen we de naam
niet. Zij worden herdacht aan dit graf.
Onze koning bezoekt ieder jaar deze
plechtige gebeurtenis.

academie-auderghem.be

In West-Vlaanderen werd heel hard
gevochten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er zijn veel soldaten gestorven.
Vele van hen waren Engelse soldaten. Deze
worden herdacht onder de Menenpoort.
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De namen van de soldaten staan op
de muren van het monument, De
Menenpoort. Het zijn meer dan 54.000
namen.

Elk jaar op 11 november wordt aan de
Menenpoort een doden-wake gehouden.
Dit is een plechtig moment waar men
de overledenen herdenkt. Vele Engelse
families komen dan nog steeds naar
Menen.

Iedere avond blaast men The last post
onder de Menenpoort. Dan valt het gewone
leven even stil en klinkt er een trompet. Zo
herdenkt men de soldaten van de Eerste
Wereld-oorlog.
Op de website van toerisme Ieper staat
een mooi filmpje van The last post. Je
hoort de trompet en ziet de Menenpoort.
Bekijk hier de video:
www.toerismeieper.be/thelastpost

De klaproos is het symbool voor Wereld
Oorlog 1. Dat komt omdat er in de
Vlaamse velden veel klaprozen groeiden.
Een arts uit het leger schreef er in 1915
een gedicht over. Ook op de kerkhoven
van de soldaten kwamen veel klaprozen
voor. Sindsdien zijn klaprozen verbonden
met de Eerste Wereld-oorlog.
Geniet dus gerust van je extra dag vrij.
Maar sta ook even stil bij de betekenis van
deze feestdag.
Kijk op 11 november naar het nieuws op
TV. Er zullen zeker beelden zijn over deze
nationale feestdag.
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Groen en gezond
HELENDE GEMBER-THEE
Gember is een wortel-knol van de gemberplant. Deze plant
groeit in Azië. Je vindt de plant in de winkel als een knol en
in poedervorm.
Ja kan er een lekkere thee mee zetten. Het is goed voor je
gezondheid.
Drink deze thee als je verkouden bent of griep hebt. Het
voorkomt en verzacht keelpijn.
Gember bewaar je in de koel-kast. Steek het in een
gesloten bakje of een plastic zak. Zo blijft de wortel
ongeveer 1 maand vers. Hij droogt niet uit.

NODIG
• Halve liter water
• 1 Stuk gemberwortel
(ongeveer 2 centimeter)
• Zoetstof naar smaak (suiker,
agavesiroop, ahornsiroop)
• Steelpan

STAP 1

Snij de gember in schijfjes.
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• Citroen
• Zeef
• Lepel
• Mes
• Snijplank
• Glas

STAP 2

Doe het water in een steelpan.
Breng het aan de kook. Als het
water kookt, haal de steelpan
van het vuur.

Groen en gezond

STAP 3

Doe de stukjes gember in de
steelpan. Laat het 10 minuten
staan.

STAP 5

Giet de thee door een zeefje in het
glas. Zet het boven de wasbak als
je niet wil morsen.

STAP 4

Doe er 1 lepel agavesiroop bij.

STAP 6

Doe er een schijfje citroen bij.
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Groen en gezond
ZINTUIGEN ZOEKTOCHT
Wat een mooi herfstweer. Tijd voor een wandeling!
Gebruik tijdens deze wandeling je zintuigen. Sta af en toe eens stil. Neem de tijd.
Merk je omgeving op.

WAT HOOR JE?
•
•
•
•
•
•

WAT ZIE JE?
Vogels
De wind
Krakende takken
Auto’s
Mensen
...

WAT RUIK JE?
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Bomen
Verkeer
Dieren
Iets heel klein
Gekleurde bladeren
...

•
•
•
•
•
•

Schors van een boom
Gras tegen je benen
Harde grond
Nerven van een blad
Wind tegen je wangen
...

WAT VOEL JE?
Gras
Dorre bladeren
Uitlaatgassen
Mest
Dieren
...

PROEVEN
Dat doen we thuis met
een heerlijk warm drankje.
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Groen en gezond
DWARRELENDE HERFSTBLADEREN
Waar komen die mooie herfstkleuren vandaan?

In de lente en de zomer zijn de bladeren van de bomen groen.
Dat komt omdat de boom veel energie gebruikt om sap naar
de bladeren te sturen. Zo vormen de bladeren bladgroen. Dit
bladgroen neemt zonlicht op. Zo kan de boom groeien. Het kost
een boom veel energie om dit bladgroen te maken. Tijdens de
winter heeft de boom deze energie hard nodig om te overleven.
Als er teveel sap naar de bladeren gaat, zal de boom uitdrogen.
Daarom stopt de sap-stroom naar de bladeren in de herfst. Nu
de bladeren geen sap meer krijgen, verkleuren ze en sterven ze
langzaam af. Zo bereidt de boom zich voor op de winter. Hij spaart
zijn energie in deze koude periode. In de lente worden de dagen
weer langer en warmer. De boom krijgt weer meer energie. Dan
heeft hij weer sap voor nieuwe groene bladeren.
Wist je dat enkel
loofbomen dit doen?
Dat zijn de bomen met
bladeren. Naaldbomen
doen dat niet. Een spar
of dennenboom blijft
in de winter gewoon
groen.

Geef deze bladeren herfst-kleuren.

De herfst is in het land. De bomen kleuren geel, oranje en rood.
Binnenkort vallen de bladeren van de bomen. Maar waarom?
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DE GROTE FOTO-WEDSTRIJD

NUMMER 2: POMPOEN-RECEPT
STUUR ONS JOUW FAVORIETE POMPOEN-RECEPT EN WIN EEN PASFORM KOOKBOEK
Wat is jouw favoriete pompoen-recept? Laat het ons weten en maak kans om deze
wedstrijd te winnen. Stuur je recept met een foto. Wie weet win jij of je groep wel het
Pasform kookboek!
Sturen naar: naomi@pasform.be
Deelnemen kan tot: dinsdag 10 november 2020
De winnaar is diegene die de meeste stemmen krijgt op onze facebookpagina
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Veel succes

Kruiswoordraadsel
We zoeken een woord. Het is iets eetbaars dat we
tijdens de herfst in de bossen vinden.

1

Veel succes!
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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

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

