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Dag beste vedette,
Ondertussen is het september
en geniet je van de laatste mooie
zomerdagen. Minder en minder zie
je vlinders. Meer en meer vind je kale
takjes. Met deze ideeën zet Gazet
Vedette je creatief aan het werk. Kijk
op de volgende bladzijden. Zo breng
je kleur in je huis en in je leven. Kleur
vind je ook in de schilderijen van Keith
Haring. Zijn tekenstijl is heel bekend.
Je wordt er vrolijk van.
Stuur ons een vrolijke foto van jou
als vedette. Zo doe mee aan onze
wedstrijd. Je kan er een gratis
vorming van Pasform mee winnen.
Op onze website www.pasform.be
vind je je keuze aan vormingen. Je
kan je alleen inschrijven of samen
met de mensen uit je bubbel. Samen
doen wij leuke vormingen, samen
houden wij het corona-veilig.
Veel plezier en tot snel,
Het Pasformteam

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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DE GROTE FOTO-WEDSTRIJD
TOON JEZELF ALS GROTE “VEDETTE” EN WIN
Gazet Vedette ziet zijn vedetten graag. Daarom geven we een prijs aan de grootste vedette.
Stuur een foto waar je jezelf als vedette toont. De leukste inzending wint een fantastische
prijs: Gratis deelname aan een dag-vorming naar keuze bij Pasform.

ZO DOE JE MEE:
1. Trek een foto van jezelf als “Vedette”. Wat een vedette is, dat kies je zelf.

2. Stuur hem op naar naomi@pasform.be
3. Pasform kiest de leukste 5 foto’s. Deze staan in de volgende Gazet Vedette. Hier kunnen
alle lezers stemmen op de leukste foto, door een mail te sturen naar naomi@pasform.be.
Je kan ook stemmen via Facebook.com/pasformvzw. Een foto leuk vinden is 1 stem.
4. De foto met de meeste stemmen wint! Deze foto komt op de cover van Gazet Vedette.
5. De winnaar mag deelnemen aan een dag-vorming naar keuze.
Opgelet: slechts 1 winnaar per foto.

VEEL GELUK!

www.pasform.be
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Kunst en cultuur
K

H
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ARING
Kijken naar een schilderij

KUNST VOOR IEDEREEN
Keith Haring was een Amerikaanse kunstenaar.
Hij leefde en werkte in New York. Zijn vader was
een tekenaar. Hij tekende vooral stripverhalen. Zo
begon Keith Haring op jonge leeftijd te tekenen.
Hij werd beroemd door de tekeningen die hij maakte
op de muren van de metro in New York. Daar kon
iedereen ze zien. Hij vond dat iedereen kunst moet
kunnen kopen en er van genieten. Maar toen hij zo
veel succes had werden ook zijn kunstwerken heel
duur.
Dit kunstwerk heet “Mama
en baby”. Liefdevol kijkt deze
moeder naar haar kind.

Met het kunstwerk “Beste
vrienden” toont hij dat
vriendschap belangrijk is.
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De tekeningen van Keith Haring zijn heel eenvoudig.
Je ziet meteen dat het zijn werk is. Hij maakt
figuren zonder details. Ze hebben dikke zwarte
lijnen en felle kleuren. Je ziet geen mond, ogen,
neus of vingers. Toch zie je de boodschap van de
kunstenaar.

Keith Haring hield van dansen en muziek. Zullen we dit dansje
proberen? Zet een leuk muziekje op en doe deze figuren na
tot de muziek stopt.

Kunst en cultuur
TEKEN ZELF EEN KEITH HARING FIGUUR
WAT HEB JE NODIG
Dobbelsteen, papier, zwarte stift of ander teken-materiaal
HOE GA JE TE WERK
1. Gooi met je dobbelsteen. Bijvoorbeeld: gooi je drie, zo gaat het hoofd eruit zien.
2. Gooi terug met je dobbelsteen voor de benen en de armen, zo stel je je figuurtjes samen.
3. In het laatste vakje kan je nog elementjes aan je tekening toevoegen. Fantaseren maar…

HOOFD
ARMEN
BENEN
EN...

VOORBEELDEN

www.pasform.be
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Groen en gezond
MAAK EEN TAKKEN-BOEKET
Verzamel op je volgende wandeling takken. Niet te groot en dik, wel lange
fijne takken. Verzamel takken die op de grond liggen. Het is niet de bedoeling
takken van de bomen af te breken. Takken die op de grond liggen, zijn al
droog. Deze kan je gemakkelijker beschilderen.
Wanneer je terug thuis bent, maak je er een mooi boeket van. Origineel voor
op de tuintafel, maar ook mooi binnen!

NODIG
•
•
•
•
•
•
•

Allerlei takken
Glas of vaas om het boeket in
te zetten
Verschillende kleuren verf
Penseel
Waterpot
Doek
Krant om de tafel te
beschermen

STAP 1

Breng een eerste laag verf aan op de
takken. Neem de tak in één hand en
het penseel in de andere. Het stuk van
de tak in je hand, hoeft niet geverfd te
worden. Dat komt in de vaas.
Wissel af: Verf sommige takken
volledig in 1 kleur. Verf andere takken in
meerdere kleuren.
6
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STAP 2

Versier de takken als de
eerste laaf verf droog is.
Gebruik andere kleuren en
zet stippen, streepjes en
lijntjes rond de tak.
Gebruik je fantasie.

STAP 3

Hier zie je enkele voorbeelden van
afgewerkte takken.

STAP 4

Laat de verf goed drogen.

STAP 5

TIP
Doe geen water in de vaas.
Anders gaan je takken rotten
en komt je verf los. Je kan
een laagje zand of stenen
in de vaas doen, als je dat
mooi vindt.
Schik de takken in een glas of vaas.
Je boeket is klaar.
www.pasform.be
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Groen en gezond
BEWEEG-DOBBELSTEEN
En we blijven bewegen! Gooi met de dobbelsteen en doe
de oefeningen.
Oh ja, eerst nog even de dobbelsteen maken:
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Knip langs de buitenranden
Plooi dan alle lijnen en vorm de dobbelsteen
Lijm de flapjes vast
Gooi met de dobbelsteen. De zijde die naar boven ligt,
zegt je welke beweging je moet doen.
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oefeningen:
www.pasform.be
Darebee.com/workout

Leef en beleef
DANKBAARHEID-VLINDER
Nu de herfst er aan komt, zien we nog een paar vlinders. Daar ben ik dankbaar
voor.
Schrijf/teken/plak in deze vlinder de dingen waar jij dankbaar voor bent.
Bijvoorbeeld: Vrienden, gezond zijn, lekker eten, een warm bed, een mooie
omgeving...
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TIP
Gebruik kleur
om de vlinder
op te vrolijken.
www.pasform.be
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Kunst en cultuur

VLINDER PLOOIEN MET OUDE TIJD-SCHRIFTEN

NODIG
•
•
•
•

•

Oude tijdschriften
Schaar
Garen of pijpenrager
De sjablonen
onderaan de rechtse
pagina
Potlood of stift

STAP 1

Knip de sjablonen uit op de pagina
hiernaast.
Leg ieder sjabloon op een mooi
blad uit een tijdschrift. Omtrek het
sjabloon en knip het uit.
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STAP 2

Plooi de vierkanten volgens de
lijnen op het sjabloon. Plooi eerst
het midden zodat je 2 driehoeken
krijgt. Plooi dan verder als een
harmonica. De stippellijnen op het
sjabloon geven je een idee.

STAP 3

Plooi de harmonica’s in het midden
even toe.

STAP 4

Leg een klein en groot deel tegen
elkaar. Maak ze aan elkaar vast
door een draad of pijpenrager rond
de plooi te draaien. Zet vast met 2
knoopjes.
Trek de vleugels een beetje open.

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
www.pasform.be
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