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G a z e t V e d emt at g a z i n e
P a s fo r m c t i v i t e i t e n ,
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Gazet Vedette druk je af op A4 formaat.
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ZONBESCHERMING

Slaatje in een jar
stappenplan

Thema: Zomerpret
Ook in dit nummer
Vedetten van de week
Leef en beleef:
Zomer			
Spel:			
Doolhof
		
Vedetten in form					
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Dit kunstwerk is van
Kathy Vangilbergen.
Ze maakte het voor
Gazet Vedette.

12
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VOORWOORD
Lieve Vedetten,
Wij houden van de zomer. De dagen zijn
zonnig en lang. Je kan gezellig buiten
met vrienden afspreken. Denk maar aan
een terrasje, een wandeling in het bos of
een plons in het zwembad. En dan zijn er
nog de uitstappen en vakantie om naar
uit te kijken en van te genieten!
Om tussendoor even tot rust te komen,
maakten we een gazet vol spelletjes.
Ideaal om even te bekomen onder een
parasol.

Vedetten van de week

Zomerse groetjes,
Het Pasform-team

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.

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

Shalini Wils

Eindredactie
Krista Telemans
Lay-out
Sofie Janssen

Marc Vandormael

Voordat het atelier van Pasform met vakantie gaat,
willen Shalini en Marc nog even hun laatste werken tonen.
Knap hé!
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Wil jij volgende keer in Gazet Vedette staan?
Stuur dan een leuke foto naar Sofie@pasform.be

LEEF EN BELEEF

Waterpret aan het zwembad
Hou jij ook van
zwemmen?

Durf jij van de
springplank
springen?

Dit schilderij is gemaakt door David Hockney in 1967. Het kreeg de naam De grotere
plons.
We zien een heel modern huis en zwembad. De palmbomen tonen ons dat het in een
warm land is. Op de stoel zit niemand. Vooraan zien we een gele duikplank. We zien
geen mensen. Wel een plons in het water. Er is net iemand in het water gesprongen.
Het water spat nog omhoog. Het lijkt alsof alles even stilstaat. De zwemmer is in het
water verdwenen.
De kunstenaar schilderde vele schilderijen over water. Hij vond het fijn aan het zwembad.
De zon, het water en lekker niets doen. Dat betekende voor hem een fijn vakantiegevoel.
David Hockney is over de hele wereld beroemd. Hij schildert nog steeds. Ondertussen
is hij 86 jaar.
Hieronder in de vakjes zie je hoe hij water schildert. Zou jij dat ook kunnen?
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Het is zomer!!!

Mooi weer, vakantie, leuke uitstappen, tijd voor je vrienden en hobby’s, heerlijke ijsjes
en verfrissende drankjes op terras. Kortom, tijd om te ontspannen en te genieten.
Maar euhm, vind jij waar het Pasform mannetje zich verstopt heeft?
Op deze pagina verstopte het zich 2 keer. Op nog 3 andere pagina’s kan
je het vinden. Ook de kleur verdween. Kleur jij het terug rood?
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De oplossing staat op pagina 18.

LEEF EN BELEEF

Doolhof

De oplossing staat op pagina 18.

Zet je de bloemen
in de vaas?
Zoek de weg door
het doolhof.

UIT-TIP
Het maïsdoolhof in Peer
Zoek je weg door het doolhof van maïs.
Deze activiteit is geschikt voor alle leeftijden.
- Tettelstraat in Peer
- 15 juli tot 31 augustus van 10u tot 18u
Het doolhof in Loppem
Naast het Kasteel van Loppem ligt een
eeuwenoud doolhof. Een labyrint van
haagbeuken voor jong en oud.
- Steenbrugsestraat 26 in Loppem (Zedelgem)
- juli en augustus van 13u tot 18u
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GROEN EN GEZOND

Niet zomaar een wandeling...
Op bladzijde 6 en 7 vind je leuke opdrachten voor tijdens het wandelen. Neem de
opdrachten mee op pad. Zo wordt zelfs een bekende wandeling weer helemaal
anders. Veel wandel- en zoek-plezier!

1.

BINGO of SUPERBINGO?

Kan jij de afbeeldingen in het rooster allemaal vinden?
Trek een streep door de dingen die je tijdens je wandeling vindt.
Wie als eerste een rij vol heeft, heeft bingo.
Wie als eerste alle dingen vindt, heeft superbingo.

Een stopbord

Een hond

Een zebrapad

Een huis

Een container

Een fietser

Een madeliefje

Een bank

Een straatnaambord

Een rode auto

Een huis met luikjes

Een zwarte vogel
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2.

NATUUR IN DE STAD?

Blijf tijdens je wandeling even staan.
Maak het stil. Doe je ogen dicht. Wat hoor je?
Zijn het geluiden uit de natuur of uit de stad?

Wat hoor je?
1.
2.
3.
4.
5.

3.

DOBBELEN MAAR...

Neem een dobbelsteen mee op je wandeling.
Van hoeveel verschillende bomen ken je de naam?
Van hoeveel verschillende wilde bloemen ken je de
naam?
Gooi met de dobbelsteen. Het aantal ogen geeft
aan hoeveel namen je moet vinden.

3.

AUTO BINGO

Welke auto kleuren vind je? Streep door welke kleuren je vindt.
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Zomer rebus
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Wat kan je allemaal doen in de vakantie?
Los de rubussen op.
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De oplossing staat op pagina 18.

3.

Zoek de verschillen

De oplossing staat op pagina 18.

Zalig, zo’n zomerse picknick.
Maar bij de tekening ging iets mis. Zoek de 16 verschillen.
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GROEN EN GEZOND

Slaatje in een jar
~ picknick in een bokaal
NODIG

VOOR 2 PERSONEN
•
•
•
•
•
•
•
•

12 kerstomaten
50 g rucola
mini mozzarella
100 g penne
3 takjes basilicum
2 el pijnboompitten
25 g parmezaanse kaas
1 teentje knoflook

STAP 1

STAP 2

Rooster de
pijnboompitten.

Maak de knoflook proper.

STAP 4

STAP 5

Doe dit allemaal in een kom.
Mix alles. Voeg olie toe als
de pesto te droog is.

Kook de penne zoals op
de verpakking staat.
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• 75 g half gedroogde
tomaten
• olijfolie
• peper en zout
• 2 jars of bokalen
• een snijplank
• een snijmesje
• vuur + pannen

STAP 3

Neem gedroogde tomaten,
knoflook, pijnboompitten,
basilicum,
parmezaanse
kaas, olie, peper en zout .

STAP 6

Giet de penne af.
Spoel onder koud water.

STAP 7

Snij de kerstomaten in 2.

STAP 10

Voeg de kerstomaten toe.

STAP 13

STAP 8

STAP 9

Doe de pesto in de bokaal.

Doe de penne bovenop de
pesto.

STAP 11

STAP 12

Voeg
de
bolletjes toe.

Digi-tip

mozarella

Voeg de rucola toe.

STAP 14
Eten maar!

Sluit de bokaal af.

Schud de bokaal zodat alles goed gemengd is.
Wanneer je het slaatje thuis of op je werk
eet, kan je de bokaal op een bord gieten.
Ben je aan het picknicken? Eet dan gewoon uit je
bokaal.

Je kan allerlei gerechten meenemen in een jar of bokaal.
Wanneer je deze gaat vullen, hou je rekening met wat eerst in de bokaal mag.
• Doe eerst de dressing of saus onderaan in de bokaal.
• Dan de zwaarste ingrediënten zoals pasta, quinoa, blokjes kaas, komkommer, kip,
wortel, paprika, ...
• Daarna voeg je de lichtste ingrediënten toe zoals sla, veldsla, spinazie, tuinkers,...
• Als laatste de afwerking: kaasschilfers, noten, zaden, pitten, croutons ...
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Hoe bescherm ik mijn huid in de zon?
De zon kan onze huid verbranden. Een goede zonbescherming is daarom belangrijk.
Thuis en op vakantie. Veilig van de zon genieten en je huid beschermen doe je door:
Hoe bescherm ik mijn huid in de zon?

• Zoek de schaduw op.

zon kan onze huid verbranden.
goede
zonbescherming
daarom
Thuis en op vakantie.
• Draag De
beschermende
kledij. Een
Een
shirt,
hoed ofispet
enbelangrijk.
een zonnebril.
Veilig van de zon genieten en je huid beschermen doe je door:

• Smeer een
zonnebrandproduct. Smeer dik en om de twee uur.
- Zoek de schaduw op.
kledij. Een shirt, hoed of pet en een zonnebril.
• Zit niet in-- deDraag
zonbeschermende
tussen 11u
en 15u.
Smeer een zonnebrandproduct. Smeer dik en om de twee uur.
-

Zit niet in de zon tussen 11u en 15u.

• Drink voldoende
water.
- Drink voldoende water.

Zoek jij in de tekening wat je kan beschermen tegen de zon

De oplossing staat op pagina 18.

Zoek in de tekening wat je kan beschermen tegen de zon.
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Insecten bingo
Hieronder vind je heel wat kriebeldieren. Ken jij ze allemaal?
Ga eens op zoek in de tuin of het park. Welke insecten kom jij tegen?
Zet een kruisje bij de insecten die je vindt.
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Insecten zijn heel nuttige diertjes. Ze bestuiven planten en bloemen zodat
deze vruchten maken. Of ze verwerken groenafval en zorgen voor goede grond.
De meeste insecten zijn ongevaarlijk. Maar het kan dat een insect je bijt of steekt.
Dat geeft jeuk, pijn of een bult. Wat kan je doen?
• Leg een koude, natte doek op de beet.
• Leg ijs op een zwelling.
• Smeer zalf voor insectenbeten.

Bel direct je huisarts:
• Bij een steek in je mond, tong of keel.
• Als je overgevoelig bent voor beten.
• Als je het benauwd krijgt.
• Als je uitslag krijgt op andere plaatsen.
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KUNST EN CULTUUR

Teken het landschap
Op de voorpagina van deze Gazet Vedette zie je een berglandschap. Vooraan
staat dezelfde figuur als op deze pagina. In welk landschap staat de figuur nu?
Het is aan jou om een mooie achtergrond te tekenen. Staat de figuur op de markt,
in een bloemenweide of aan het begin van een wandelpad? Gebruik je fantasie en
tekenen maar...
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In het zwembad
Deze figuren zijn in het water. Ze spelen en dobberen in het zwembad. Maar op deze
prent ontbreekt het water. Aan jou om het te tekenen! Op bladzijde 3 van deze Gazet
Vedette zie je hoe kunstenaar Hockney water schildert. Lukt het jou ook?
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GROEN EN GEZOND

Citroenlimonade met munt
NODIG

VOOR 4 PERSONEN
•
•
•
•

1 citroen of limoen
6 citroenen
600 ml water
100 gr fijnkorrel
suiker
• enkele takjes munt
• 12 ijsblokjes
• Snijplank

•
•
•
•
•
•
•

snijmes
fruitpers
maatbeker
weegschaal
pannetje
klopper
kan

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Snij de 6 citroenen
middendoor.
Pers ze uit.

Weeg 100 gr suiker.

Doe de suiker en het
citroensap
in
een
pannetje.

STAP 4

STAP 5

STAP 6

Zet het pannetje op het
vuur. Blijf roeren tot de
suiker opgelost is.

Giet 600 ml water bij in
het pannetje.

Was nog 1 citroen of
limoen. Snij ze in dunne
schijfjes.
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STAP 7

Doe de schijfjes in een
kan. Voeg de limonade
van het pannetje toe.

STAP 8

STAP 9

Zet de kan minstens 1 uur
in de koelkast.

Giet de gekoelde limonade
in grote glazen. Voeg
ijsblokjes en munt toe.

Digi-tip

Heerlijk verfrissend
Proost!
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Oplossingen
Oplossing p. 4 Zoek het Pasform mannetje
Het Pasform mannetje verstopte zich op pagina 5, 17 en 19.

Oplossing p. 5 Doolhof

Oplossing p. 8 Rebus
1. Een ijsje gaan eten
2. Op reis gaan
3. Picknick in het bos
4. Museum bezoeken

-

Hoe bescherm ik mijn huid in de zon?
De zon kan onze huid verbranden. Een goede zonbescherming is daarom belangrijk. Thuis en op vakantie.
Veilig van de zon genieten en je huid beschermen doe je door:
-

Oplossing p. 9
Zoek de 16 verschillen
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Zoek de schaduw op.
Draag beschermende kledij. Een shirt, hoed of pet en een zonnebril.
Smeer een zonnebrandproduct. Smeer dik en om de twee uur.
Zit niet in de zon tussen 11u en 15u.
Drink voldoende water.

Oplossing p. 12
Zonbescherming
Zoek jij in de tekening wat je kan beschermen tegen de zon

Vedetten in
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REPORTERS GEZOCHT!!!
Gazet Vedette is de krant van Pasform. Iedere maand ontdek je er een thema. Je vindt
teksten, kunstwerken, spelletjes, stappenplannen, vedetten en nog zoveel meer. Het is
een gazet voor jullie. We willen deze gazet nog meer van jullie maken. Daarom start
een redactie-groep.
Heb jij zin om Gazet Vedette mee uit te werken?
•
•
•
•

Ben jij nieuwsgierig en onderzoek je graag dingen?
Ben jij een vlotte babbelaar en wil je interviews afnemen?
Neem je graag foto's?
Of misschien schrijf jij graag teksten?

Herken jij één van je talenten? Dan ben jij de reporter die we
zoeken! Samen met de redactie-groep zoeken we onderwerpen
en maken we artikels. Om de 14 dagen komen we samen, op
vrijdag voormiddag. Kan je niet aansluiten bij de groep, maar wil
je graag als losse reporter meewerken? Ook dat kan.
Info: sofie@pasform.be of 0474/21.35.00
Inschrijven: inscrhijvingen@pasform.be

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
sofie@pasform.be.

GAZET VEDETTE VOOR MEER

Organisaties kunnen Gazet Vedette
ontvangen, in grotere aantallen.

op

papier

Vanaf juli kost een pakket van 10 Gazetten 15€ plus
verzendingskosten. Elk bijkomend exemplaar mee
verzonden in hetzelfde pakket kost 1,50€.
Je kan je aanmelden voor een éénmalige bestelling
of een doorlopende bestelling, door te mailen naar
sofie@pasform.be.

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?

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. Meld je 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

