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VOORWOORD

WAT IS PASFORM

Lieve Vedetten,
Het is zo ver. We zijn in het nieuwe jaar! Het
wordt een jaar vol hoop. Hoop dat we binnenkort
terug op bezoek mogen en onze liefste familie
en vrienden kunnen knuffelen. Eerst moeten wij
nog wat geduld hebben en volhouden tot het
virus echt overwonnen is.
Nieuwjaar vieren we omdat de aarde in een
grote cirkel rond de zon draait. De aarde heeft
daar een heel jaar voor nodig. Als de aarde
aan een nieuwe cirkel begint, is het nieuwjaar!
Nieuwjaar vieren ze niet overal op eenzelfde
manier, op hetzelfde uur of op dezelfde dag,
iedere cultuur heeft haar eigen traditie. Wel
maakt iedereen goede voornemens, of je nu
aan deze of aan de andere kant van de aarde
woont. Dat alles en meer lees je in deze Gazet
Vedette.
Hebben jullie met deze feestdagen kaartjes
verstuurd en kaartjes gekregen? Wij vinden dat
altijd heel tof. Doe zeker mee aan onze grote
foto-wedstrijd.
Met vele lieve wensen,
het Pasform team.

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.

COLOFON
Artikels en redactie Eindredactie
Mie Swennen
Krista Telemans
Sofie Jannsen
Kathy Vangilbergen Lay-out en ontwerp
Naomi Dom

Bart Bekaert

Bart stuurt deze foto naar Naomi. Dag Bart!
Tot volgende keer.
En een fantastisch nieuw jaar gewenst!

Reinhart Stevens

Reinhart stuurt ons bijna elke week
een foto. We zetten ze dolgraag in
Gazet Vedette.
We zijn benieuwd wat je volgende
keer stuurt, Reinhart.
Alvast de beste wensen!
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Wil jij volgende keer in Gazet Vedette staan?
Stuur dan een leuke foto naar naomi@pasform.be

KUNST EN CULTUUR
Kijken naar een schilderij

Foto: Wikiart

MET HAMER EN BEITEL GEMAAKT
door Constantin Brancusi
De kunstenaar Brancusi werd geboren
in een klein dorpje in Roemenië. Als
arme boerenzoon moest hij op zijn 7
jaar herder worden. Op de leeftijd van
27 jaar besloot hij naar Parijs te gaan
om beeldhouwer te worden. Hij maakte
de tocht te voet van Roemenië naar
Frankrijk en beleefde veel avonturen
onderweg. Men maakte er zelfs een
film van.
In Parijs leerde hij andere beroemde
kunstenaars kennen. Door het maken
van mooie eenvoudige beelden werd
ook hij beroemd.
Brancusi maakte dit beeld uit een grote
blok steen. Hij hakte met een beitel
en hamer de figuren uit de steen. De
vorm van de steen kan je nog goed
zien. Hoewel steen koud en hard is,
maakte hij er toch een teder beeld van.

Dit beeld is gemaakt
door de kunstenaar
Constantin Brancusi.
Het heet De kus.
Brancusi maakte van
dit beeld verschillende
versies in andere
materialen.

Een omhelzing van twee mensen die
elkaar graag zien. Het is heel eenvoudig
van vorm en lijnen. Toch zien we
onmiddellijk wat de kunstenaar ons
wilde vertellen.
Natuurlijk zijn die mensen in het echt
niet zo lomp en hoekig. De kunstenaar
wilde een symbool van liefde en eenheid
maken. Misschien als Brancusi nu nog
zou leven, kon hij het beeld de naam
“knuffelcontact” geven.
Op 81 jarige leeftijd
stierf hij. Zijn atelier
is een museum
geworden en je kan
het vinden op het
plein van Centre
Pompidou in Parijs.
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Gelukkig Nieuwjaar!

Je wenst anderen een gelukkig Nieuwjaar.
Het nieuwe jaar, dat komt vanzelf. Maar geluk, daar kan jij bij helpen.
Hieronder zie je kleine dingen waarmee je anderen
of jezelf gelukkig maakt.
1. Knip de kaartjes uit.
Je mag nog extra kaartjes met opdrachten maken.
2. Steek ze in een pot.
3. Neem iedere dag een kaartje.
4. Geef die dag extra aandacht aan wat er op het kaartje staat.
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Dans en lach

Bak koekjes en deel
ze uit (aan mensen
in je bubbel)

Geef complimentjes

Bel spontaan
naar iemand

Doe iets voor een
ander zonder iets
terug te willen

Probeer iets
nieuws uit

Schrijf iemand een
kaartje, zomaar

Pasform wenst jou
en je dierbaren een fantastisch 2021!
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Nieuwjaar rond de wereld

Hoe vieren mensen in de wereld het nieuwe jaar ?

Wij, in Europa, vieren Nieuwjaar op 1 januari.
Op oudejaarsavond, 31 december, genieten we van een
lekkere maaltijd en daarna vieren we feest.
Om 12 uur wordt er vuurwerk afgestoken en wensen we aan
iedereen een jaar vol geluk, vriendschap en vooral een goede
gezondheid.
We drinken ook een lekker glaasje champagne.
Nieuwjaarsdag gaan we op bezoek bij familie en lezen de
kinderen hun nieuwjaarsbriefje.
Wat wensen jullie aan elkaar bij Nieuwjaar ?
De Brazilianen vieren feest op het strand van
Copacabana. Een paar miljoen feestvierders
komen daar samen om te genieten van
muziek, dans en vuurwerk. Ze dragen allemaal
In New York mag iedereen het hele jaar goede
witte kleding om hun goede voornemens uit te
voornemens en wensen schrijven op speciale
drukken.
confettibollen. Deze worden op 31 december
Ze gooien eten en bloemen in de golven van de
uitgestrooid wanneer er op Time Square een
zee als offer aan de zeegodin.
grote confettibol naar beneden wordt gelaten.

Moslims vieren Nieuwjaar op 18 augustus.
Op deze dag verhuisde de profeet Mohammed
van Mekka naar Medina. Er is een speciale
gebedsdienst in de moskee.

In China valt Nieuwjaar in 2021 op 12
februari. Het feest zelf wordt gevierd met
een feestmaaltijd, draken en leeuwendansen,
cadeautjes en vuurwerk. Voor de Chinezen is
het een echt familiefeest.

En op Nieuwjaarsdag zeggen we tegen elkaar:
Nederlands = Gelukkig Nieuwjaar
Engels = Happy New Year

Duits = Frohes neues Jahr
Frans = Bonne Année

Italiaans = Felice Anno Nuovo
Turks = yeni Yiliniz mutlu olsun

EF
E
L
E
B
N
LEEF E

Goede voornemens
Gelukkig nieuwjaar!
2020 is een jaar om vlug te vergeten.
Vol goede moed starten we een nieuw jaar.
En bij een nieuw jaar horen goede voornemens.
Wat zijn jouw goede voornemens?

wil ik

In het nieuwe jaar
wil ik
gaan naar:

dit p

robe
ren:

droom
ik van:
ga
ik:

wil ik dit
leren:

wens ik:

wil ik dit veranderen:
wil ik dit meer doen:

wil ik hier nog beter in worden:
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365 Dagen - Rebus
Een

jaar op

Een

jaar staat weer voor ons klaar.

Onze

zorgt voor al onze dagen.

De

= nieuw

in ongeveer 365 dagen een

cirkel om de

= zon

Dit noemt men een jaar.
Maar eigenlijk doet de

er iets langer over.

= Aarde

Daarom is elk vierde jaar 1 dag langer.
= draaien

Dat noemt men dan een schrikkeljaar.
Als de

klaar is met haar cirkel om de zon

Zegt iedereen op Aarde:

= gelukkig

jaar!

Een jaar met:
365 dagen
52 weken
12 maanden
4 seizoenen
ons allemaal
en 1 verjaardag voor
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Sneeuw-pret

We maken nep-sneeuw
Op de Hoge Venen lag er tijdens de eindejaar-periode
sneeuw. Maar dat is een heel eind rijden en het was er
enorm druk. Er werd zelfs afgeraden om er naartoe te
gaan. Maar niet getreurd, we maken gewoon zelf sneeuw!

Nodig:
• Bicarbonaat of
zuiveringszout
• Balsem voor je haren
• Een kopje
• Een lepel
• Een mengkom

Doe je kopje halfvol met
balsem.

• Gebruik je kopje als
maat.
• Giet bicarbonaat in
het kopje.

Giet 2 en een half kopje
bicarbonaat in de
mengkom.

Voeg de balsem bij
de bicarbonaat in de
mengkom.

Goed mengen met
de lepel.

• Nu is je sneeuw klaar.
• Probeer sneeuwballen te
maken met je handen.
• Tip: als de sneeuw niet
goed plakt, voeg je nog wat
balsem toe.

Plaats 3 sneeuwballen
op elkaar. Je hebt nu
een sneeuwman.

Zoek wat knoopjes,
parels, een dopje…

Zoek wat decoratie en gebruik
je fantasie. Zo maak je leuke
sneeuwlandschappen.

Versier je sneeuwman.

Net zoals met echte sneeuw
kan je je sneeuwman niet
bewaren. Maar op deze manier
heb je toch weer even het
gevoel van sneeuw gehad. Leuk
toch?!
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Kleurplaat
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Teken eerst met potlood:
de velden, de huizen, de
versiering in de boom.
Kleur dan de tekening in.

AANKONDIGING

DE GROTE FOTO-WEDSTRIJD
WIE MAAKT DE BESTE WENS-KAART?
We weten dat jullie graag kaarten maken. Daarom deze nieuwe wedstrijd:
Stuur je mooiste, gekste, tofste... zelf gemaakte wens-kaart naar
Pasform. Wie weet ben jij de volgende winnaar!
WAT KAN JE WINNEN?
Een set Pasform-postkaarten,
gemaakt door de deelnemers van
de kunst ateliers. Zo houd je in 2021
contact met je vrienden en familie.

HOE DOE JE MEE?
Sturen naar: naomi@pasform.be
Of per post: Pasform, F. De Merodestraat 18,
2800 Mechelen
Deelnemen voor: 19 januari 2020

INSPIRATIE

KRANT PER POST KRIJGEN
Gazet Vedette wordt gratis per
mail verzonden. Je kan hem ook
downloaden via
www.Pasform.be of via
facebook.com/Pasformvzw
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?
Vraag na of je zijn of haar adres
aan ons mag bezorgen en mail
de contactgegevens naar
naomi@pasform.be

WORD VEDETTE
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.

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
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/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
naomi@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

