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Dit kunstwerk is van
Joris Naelaerts. Hij
maakte het in KunstDroom groep 1.

VOORWOORD
Lieve Vedetten,
de grote vakantie is begonnen. De
scholen zijn dicht, werkplaatsen sluiten
en vele mensen gaan op vakantieuitstap. Ook als je thuis blijft, is vakantie
leuk. Je hebt extra veel tijd om met
je hobby bezig te zijn. Wij zijn zot van
boeken, beeldverhalen en luisterboeken.
Een schilderij is eigenlijk ook een verhaal.
Kijk maar verder.
Veel boekenplezier,

Vedetten van de week

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

Eindredactie
Krista Telemans
Lay-out
Sofie Janssen

Sylvie Looyen, Carine Eersels, Germain Coenegrachts, Anja Vandooren en Ria Gyselaers

We hadden nog wat tijd over tijdens Kunst-Droom, groep 3.
Deze vedetten wilden graag met hun vrij werk op de foto.
Zo komen ze ook eens in Gazet Vedette!
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Wil jij volgende keer in Gazet Vedette staan?
Stuur dan een leuke foto naar Sofie@pasform.be

LEEF EN BELEEF

Vakantie doet aan boeken denken
In deze vakantie krant vertellen we over boeken. Ik
hoor sommigen al zuchten: Lezen doe ik niet graag!
Maar er zijn veel verschillende soorten boeken: leesboeken,
tijdschriften, schetsboeken, kinderboeken, jeugdboeken,
weetjesboeken, kookboeken, …
Voor ieder is er wel één soort boek dat je heel erg leuk vindt.

Misschien is lezen moeilijk. Dat is geen probleem. Er
bestaan luisterboeken en luisterverhalen. Dit zijn boeken
die iemand voorleest en waar je naar kan luisteren. Je
vindt deze op CD in de bibliotheek. Op YouTube zijn er
ook veel spannende en grappige verhalen te vinden.
Hierover vind je in deze krant nog leuke tips.

Misschien zijn strips wel jouw ding? Een strip is een
getekend verhaal. Er zijn veel verschillende strips. Iedereen
kent ‘Jommeke’ of ‘Suske en Wiske’ maar er zijn nog vele
andere strips.
Heb jij ook een favorite strip ?
En hoorde je al van groot letterboeken? Dat zijn boeken met extra grote
voor mensen die slecht zien. Ook als je moeilijker leest, zijn ze handig.

letters

Of lees je op de computer of met de e-reader?
Wat je ook kiest, van een boek leer je altijd wat. Je hebt iets om over te praten. Of ze
helpen je wegdromen en ontspannen.
Maak er een fijne vakantie van en geniet van deze Gazet Vedette.
Veel leesplezier !
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KUNST EN CULTUUR

Het verhaal van de boerenbruiloft

Dit is een schilderij van Pieter Bruegel de Oude. Het schilderij is al heel oud. Het is
gemaakt rond het jaar 1566. Het kreeg de naam Boerenbruiloft. Het trouwfeest gaat
door in de schuur. De oogst is binnen en dan kan het feest beginnen.
Je ziet vele mensen in de schuur.
Zullen we de mensen op het doek eens zelf aan het woord laten?
Dag allemaal. Ik ben de bruid. Het is mijn feest vandaag.
Ik zit hier stilletjes aan de tafel en geniet van het volk rond
mij. Mijn plaatsje is in het midden van de tafel voor een
groen doek. Ze hebben een kroontje voor mij gemaakt.
Mooi toch?
Maar waar is mijn bruidegom?
Oei, oei. In de deuropening staat
nog veel volk. Ze willen allemaal
de bruid zien en feliciteren.
Krijgen zij ook iets te drinken?
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Ik zorg voor de muziek. Maar de mensen praten met
elkaar en luisteren niet naar de muziek van mijn doedelzak.
Ik kijk naar de pap. Die ziet er lekker uit. Zou ik ook een bordje
krijgen?

Dag mijnheer, ik geef je een hand.
Ik ben de monnik die het koppel
trouwde. Wie ben jij? De notaris of de
eigenaar van de schuur of misschien
Bruegel zelf?

Ik zorg voor de drank. Bier of wijn. Uit de grote kruik schenk ik
drank in kleinere drankpotten. Glazen van glas bestaan nog
niet. Iedereen heeft dorst.

Wij dragen pap rond op een oude deur.
De deur ligt plat op twee draagbalken.
Daar kunnen heel wat borden op
staan. Een mijnheer is zo vriendelijk
om de borden door te geven. Dank je
mijnheer!
Van mijn baasje mocht ik
meekomen. Maar ik blijf
liever onder de tafel zitten.

Waar is
mijn mama?

Voor het feest
heb ik een mooie
pauwenveer
op
mijn
hoed.
Hmm, dit was echt
wel lekkere pap.
Zou ik nog een
bordje krijgen?

De bruidegom hebben we niet gevonden.
Niemand weet wie haar nieuwe man is.
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KUNST EN CULTUUR

Een scrapbook
Heb jij al van een scrapbook gehoord?
Een scrapbook is eigenlijk een plakboek, maar
dan met een hip Engels woord. Het is een boek
of schrift waarin je herinneringen bewaart.
Zoals een foto-album, maar dan ruimer. In een
scrapbook kan je veel meer dan alleen maar
foto’s plakken. Zo kan je er kaartjes in bij houden.
Denk maar aan film tickets, een inkomkaartje,
post die je kreeg, ... Daarnaast mag je in een
scrapbook ook tekenen en knutselen.

Scrapbooken of een plakboek maken is tegenwoordig erg hip. Het is een fijne manier
om herinneringen te bewaren. Vaak zijn deze plakboeken erg persoonlijk. Dat maakt
het fijn om later nog eens in terug te kijken.

Scrapbooken is een fijne bezigheid. Het is een creatieve hobby die je tot rust brengt.
Je kan scrapbooks maken rond allerlei thema’s. Denk maar aan familie, een reis, je
hobby, vrienden, ... Wat denk je van een vakantie scrapbook?
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Maak je vakantie scrapbook
Wat als jij deze zomer eens een scrapbook maakt?

Een mooi plakboek vol met aandenkens aan de zomer. Met
foto’s van je vrienden, tickets van je uitstapjes, herinneringen
van je reis, ... Misschien wel een recept van je lievelingsgerecht?
Of een tekening van het terrasje waar je zat?

1.

Alles begint met het bijhouden van spulletjes: mooie prenten, tickets van
dingen die je bezocht, foldertjes, ...

2.

Druk zeker ook foto’s af van je reis, je vrienden, uitstapjes, ... Dat maakt het
zoveel leuker om later nog eens terug te kijken in je plakboek.

3.

Een scrapbook is een echt knutselboek. Je mag allerlei materialen gebruiken.
Potloden, stiften, stickers, stempels, glitter, papier met patroontjes, kleurige
plakband, ... In winkels met crea materialen vind je goedkoop allerlei spulletjes.
Maar je kan zeker al van start met dingen die je thuis hebt. Je kan bijvoorbeeld
mooie prenten en letters uit tijdschriften gebruiken.
En vergeet de basis niet: een schrift of boek met lege bladen papier, een schaar
en lijm.
• Heb je vanalles verzameld?
• Kies dan aan welke bladzijde je wil
werken. Een uitstap? Een vrienden
pagina? Foto’s van allerlei lekkers?
Zoek al het materiaal hiervan bijeen.
• Schik het op het blad.
• Puzzel met je decoratie tot jij het een
mooie bladzijde vindt.
• Plak alles vast.

Veel vakantie plezier!
Veel scrapbook plezier!

• Wil je er tekst of stickers bij? Maak er
een mooi geheel van.
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KUNST EN CULTUUR

Creatief met tijdschriften
Een zelfportret met woorden
Tijdschrijften staan vol met afbeeldingen en woorden. Die woorden hebben een
betekenis. Welke woorden zijn voor jou belangrijk? Welke woorden vertellen iets over
jou? Zoek een tijdschrift en knippen maar!

NODIG
• Een foto van jezelf: hoofd + schouders, zwart-wit op
gewoon A4 papier
• tijdschrift
• schaar
• lijmstift of lijmroller
• gekleurd papier A4

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Knip je portret uit.

Knip allemaal teksten uit
tijdschriften. Kies teksten
die iets over jou vertellen.

Kleef je portret vol tekst.

STAP 4

STAP 5
KLAAR!
Jouw
zelfportret
in
woorden. Net als een foto,
zegt het veel over jou.

Knip uitstekende teksten
af aan de rand van je
portret.
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Kleef je portret op een
gekleurd blad papier.

Maak een leuke kader met papier
NODIG
• Tijdschrift
• Schaar
• Knutsellijm
• Breinaald
• Fotokadertje

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Scheur een bladzijde uit.
Leg deze rechtop. Plooi
naar boven in 2. Doe dit
nog eens. Plooi nu 1 keer
in de andere richting.

Je
hebt
nu
een
rechthoedig
stapeltje.
Knip langs alle randen.
Zo krijg je allemaal kleine
rechthoekige stroken.

Rol het strookje rond een
breinaald. Doe aan de
bovenzijde wat lijm. Plak
het rolletje toe.

STAP 4

STAP 5

STAP 6

Maak
veel
rolletjes.
Volg stap 1 tot stap 3.

Plak de rolletjes naast
elkaar op het kader.

Voor de onderkant en
bovenkant kan je de
rolletjes in 2 knippen.
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LEEF EN BELEEF

Stripmuseum Brussel
Lees of kijk je graag strips?
Dan moet je zeker eens een bezoek brengen aan
Het Belgisch stripmuseum in Brussel.
Meer info:

Dit museum telt verschillende zalen, waarin je van alles te weten komt over strips.
Er is een leeszaal en een tentoonstelling over hoe strips gemaakt worden. In een andere
zaal worden originele striptekeningen tentoongesteld. Daarnaast is er ook een ruimte
voor de tekenfilm. Je ziet er originele animatievoorwerpen.
Er is heel veel te ontdekken. Neem maar eens een kijkje op :

In de vakantie kan je ook genieten van een
stripwandeling. In Brussel zijn er 50 muren met
tekeningen van helden uit de Belgische stripwereld.
Ook in Antwerpen kan je een wandeling maken langs
10 stripmuren. De naam van deze wandeling is
‘muurvast’.
Wanneer je aan zee bent, kan je een wandeling langs
beelden van stripfiguren maken. Dat is ‘wandelen
langs striphelden’ in Middelkerke-Westende.
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Welke figuren horen
bij elkaar?

Lucky Luke

Flip

Jommeke

Xavier

Robbedoes

Fanny

Asterix

Jolly Jumper

Carmen

Spip

Marcel
De oplossing staat op pagina 18.

Obelix
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KUNST EN CULTUUR

Strip-verhalen

Een ander woord voor een stripverhaal is een beeldverhaal. Dat woord zegt meteen
wat het is: een beeld-verhaal. Een verhaal dat wordt verteld in beelden. Dat zie je
duidelijk wanneer je een strip opent. Er zijn meer beelden of prenten dan tekst.
Een stripverhaal wordt gemaakt door een schrijver en een tekenaar. De schrijver verzint
het verhaal. De tekenaar maakt dit verhaal duidelijk met prenten. Opdat wij het begrijpen,
overdrijft de tekenaar vaak. Kijk maar eens naar deze prenten:

Kijk eens goed naar de gezichten. De uitdrukkingen op het gezicht zijn overdreven. Zo
zien we goed welke gevoelens de figuren hebben. Vaak worden emoties in strips erg
uitvergroot. Zo zie je heel duidelijk wat de tekenaar bedoelt.
Om het verhaal nog extra kracht te geven, gebruikt de tekenaar extra truckjes. Let maar
eens op de stripgeluiden. Strip-geluiden??? Een strip kan je toch niet horen? Inderdaad.
Daarom wordt de klank van geluiden erbij geschreven. BONK, AU, PAF, PFOUAGH,
AARGH, BOOM,... Nog wat extra tekening erbij zoals sterren, ijzige tekstballonnen,
uitroeptekens en zo meer. Zo wordt een strip meer dan een verhaal met prenten op
papier. Als lezer kan je je inleven in het verhaal en leef je mee met de figuren.

Heb jij ook wel eens zulke grote gevoelens?
Ben je zo blij dat je wil jubelen? Of razend kwaad als kapitein Haddock?
Kan je zalig wegdromen bij je vakantie? Of plak je weleens tegen het
plafond van het verschieten?
Uit je gevoelens op papier. Op de pagina hiernaast zie je hoe.
Maak een mooi strip-kunstwerk van je gevoelens.
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Krachtige gevoelens
NODIG
• Schetspapier en karton
• Potlood
• Verf, penseel, waterpot, vod
• zwarte alcoholstift
• schaar of breekmes
• Knutsellijm

STAP 1

TIPS
Teken grote dikke letters.
Kies of je ronde, hoekige of puntige vormen gebruikt.
Wat past bij je gevoel?

STAP 2

STAP 3

Teken de delen apart over
op karton. Later komen
ze op elkaar en krijgt je
werk dikte.

Knip of snij alle delen uit.

STAP 4

STAP 5

STAP 6

Schilder het karton. Kies
kleuren die passen bij je
gevoel. Laat drogen.

Omtrekt de randen met
zwarte stift.

Lijm de onderdelen
op elkaar.
Laat drogen.

Teken een ontwerp op
het schetspapier:
1. letters,
2. tekstballon
3. achtergrond.
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Zoekspel
Alle letters zijn door elkaar gevallen. Welk sprookje zoeken we?

1.

E E S T A E R S O S P

2.

O D A J K R P O E

N E E T U W S E W J I

4.

R R 0 D N E O S O O J
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De oplossing staat op pagina 18.

3.

Luisterverhalen

Digi-tip

Heb je al eens “luisterverhalen”
getypt in de zoekbalk van het internet?
Je ziet een hele lijst verschijnen.
Je kiest zelf wat je leuk vindt. Er is
voor iedereen iets.

Een heel leuk verhaal is :“Het verhaal van
Schobbejak”
Typ in de zoekbalk “YouTube het verhaal van
schobbejak”
Klik op de video. Luister naar het verhaal.

Hier vind je hele mooie
hoorspel-verhalen.
Je kan een stukje
beluisteren, maar als
je het hele verhaal wil
horen, moet je dit kopen.

Hou je meer van strips ?
Typ dan ‘Suske en Wiske luister strips’
in bij google.
Of ben je een kampioenen fan?
Typ dan ‘luisterstrip de kampioenen’.
Klik op de strip die je wil bekijken.

Zo kan je zelf veel nieuwe dingen ontdekken tijdens de vakantie.
Veel plezier met je zoektocht naar leuke leestips op het internet!
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Zoek de fouten
De zomer is in het land.
Zoek de 6 tekeningen die niet bij de zomer horen.

De oplossing staat op pagina 18.
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Woordzoeker
Zoek 10 stripboeken in deze woordzoeker.

JOMMEKE
KIEKEBOE
ASTERIX
KUIFJE
NERO

BUURTPOLITIE
ROBBEDOES
KAMPIOENEN
SMURFEN
URBANUS

De oplossing staat op pagina 18.

Zoek in deze woordzoeker de 10 stripboeken
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Oplossingen
Oplossing p. 11
Lucky Luke & Jolly Jumper, Jommeke & Flip, Robbedoes & Spip, Asterix & Obelix,
Carmen & Xavier, Marcel & Fanny.

Oplossing p. 14
1. Assepoester

2. Roodkapje

Oplossing p. 16

3. Sneeuwwitje

4. Doornroosje

Oplossing p. 17
Oplossing woordzoeker :10 stripboeken
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!!!

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

Vanaf nu komt Gazet Vedette niet meer om de 14
dagen. We schakelen over naar 1 keer per maand.
Maar niet getreurd; ze wordt extra dik, wel 20
pagina’s!
Hou je brievenbus of mailbox in de gaten, aan het
begin van de maand ontvang je de vernieuwde
Gazet Vedette.

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.
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.

MAANDELIJKS

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

