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Wat een Vedette!

STIJN VAN ISTERDAEL
Stijn is een vedette uit Ternat. Tijdens de
quarantaine zit hij vooral op het internet. Hij
knutselt of kookt niet zo veel.
Via Facebook en Messenger houdt hij contact
met vrienden en familie. Ook met ons!
Soms stuurt Stijn berichtjes of praten we via de
webcam.
Deze foto is genomen tijdens de vorming van
Pasform “De italiaanse keuken”.
Stijn hoopt dat hij snel terug naar de vormingen
van Pasform kan komen.
Wij ook Stijn! Want we missen jou!

Lieve Vedetten,
Hoe is het met jou?
Volg jij ook het nieuws over “Bubbels
klein houden”? Weet jij wat ze daarmee
bedoelen?
Awel, dat leggen wij je uit in Gazet Vedette.

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.

Vandaag hebben wij het over Bubbels,
Beren en Bijen. Heel boeiend allemaal.
Omdat wij weten dat kleuren ontspannend
is, geven wij je een bloemenweide om te
kleuren.
Veel liefs met een beredikke knuffel,
Het Pasformteam
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Wat een Vedette!

KAREN GORSSEN
Karen maakt een postkaartje met
het sjabloon dat vorige week in
Gazet Vedette stond.
Op de tekening van een kale
paardenblaasbloem schilderde en
tekende Karen gekleurde stippen.
Wat ziet dat er goed uit, Karen!

REINHART STEVENS
Wauw, Reinhart! Wat
kaastaart er heerlijk uit!

ziet

jouw

Je maakt ons allemaal jaloers. Was
de cake moeilijk om te maken?
Hopelijk hebben jij en je moeke er goed
van kunnen smullen.

DE OKKERNOOT
Deze tekening kregen we van De
Okkernoot. Kijk eens hoe mooi!
Wat krijgen we toch graag inzendingen
van jullie!

Wil jij ook graag in Gazet Vedette staan? Stuur dan een mailtje naar naomi@pasform.be
www.pasform.be
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Digitale tips van de week
HET GELUIDSHUIS
Hoorspelen: nu ook gratis
www.geluidshuisuitgeverij.com/binnenpret
Iedere week kan je luisteren naar 3 nieuwe
hoorspelen.
Druk zeker ook eens op ‘meekwelen’ en
het liedje ‘blijf allemaal in uw kot’. De
coronamaatregelen worden er op een heel
grappige manier gezongen.
Je vindt er ook kleurplaten, doolhoven,
tekenopdrachten…

BEREDIKKE KNUFFEL
Knuffels geven mag nog even niet, jammer genoeg. Kom Op Tegen Kanker laat je daarom, via het internet,
beredikke knuffels geven. Het is een virtueel kaartje dat je kan doorsturen naar iemand die je een knuffel wilt
geven. Volg je mee?

1
Ga naar www.berenknuffels.be en
klik op ‘Geef een knuffel’ om een
kaartje te maken.

4
Vink het vakje aan dat je akkoord
gaat met de voorwaarden.
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Kies welk kaartje jij wilt.

5
Klik op “Maak je knuffel en deel!”

3
Vul alle vakje in.
Naar wie stuur jij je knuffel en
waarom? Ik stuur een knuffel naar
mijn zus, want ik mis haar!

6
Je kan de knuffel doorsturen via
facebook, twitter of met de link.
Succes!

Kunst en cultuur

Kijken naar kunst

KUNST MET EEN BOODSCHAP
Dit is een muur kunstwerk van Bordalo II. Het is gemaakt uit afval.
De kunstenaar Bordalo II is een heel bekende straatkunstenaar in Portugal. Hij is
geen gewone kunstenaar. Als materiaal gebruikt hij afval. Hij gaat in de straten
op zoek naar weggegooide blikjes, oude banden, hout, plastiek en zelfs oude
apparaten. Met dit gevonden afval maakt hij dan enorme grote beelden van dieren
op de gevels van huizen. Hij wil ons vertellen dat hij zich zorgen maakt over de
natuur en de dieren. Wij brengen die in gevaar door de grote berg afval en rommel
achter te laten. Dit is niet gezond voor de natuur en de dieren.
Tijdens “mei-plasticvrij” proberen veel mensen om zonder afval te leven. Zo dragen
wij een steentje bij in het verkleinen van de afvalberg en het plastic in de oceanen.
www.bordaloii.com - facebook.com/BARDALOII
Pictogrammen: www.sclera.be

www.pasform.be
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GEEF MIJ KLEUR
Hier zie je een kleurplaat van een bloemenweide.
Geef jij ze kleur? In de wei hebben allerlei
insecten zich verstopt.
Kan jij 10 diertjes vinden?
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Groen en gezond
VAN BIJ TOT HONING
Op 20 mei is het wereld-bijen-dag. Wij gingen even kijken bij imker Jos.
In zijn tuin heeft imker Jos een stalletje met bijenkasten. Maar vele van zijn bijen zijn niet thuis.
Ieder jaar brengt Jos bijenkasten naar de boomgaarden in de fruitstreek. De fruitboeren hebben
dat graag. Want de bijen helpen om de bloesems te bestuiven. Zo kan er veel fruit aan de bomen
groeien. Voor de imker is dat ook fijn. In de bloesems van de fruitbomen zit veel nectar. Daar
kunnen zijn bijen veel honing mee maken.
Hieronder zie je hoe Jos honing oogst:

Jos heeft verschillende bijenkasten
onder een afdak gezet. Ook in de
boomgaarden heeft hij nog bijenkasten staan.

Aan de pootjes van de bij zie je mini
korfjes. Daarin brengt ze haar voorraadje stuifmeel mee naar de kast.
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In iedere bijenkast wonen zo’n
20.000 tot 40.000 bijen!
Iedere kast heeft zijn eigen
bijenvolk met een koningin.

In iedere bijenkast
zitten verschillende
ramen.

De bijen vliegen af en
aan. Ze brengen stuifmeel en nectar naar de
kast. Door een gleufje
in de kast kunnen ze
naar binnen.

Om de honing te kunnen oogsten,
haalt de imker de ramen uit de
kast. Let eens op zijn pak! Voor de
bijen is de imker nu een dief.
Ze durven te steken.

Hier zie je een raam
van dichtbij. Het
witte is bijenwas. De
honing zit dieper in
de gele raten.

De honing wordt uit de raten
geslingerd. Tegenwoordig kan
dat met een machine. Deze
draait zo hard, dat de honing
uit de raten vliegt.

Eerst wordt de was
weggeschraapt. De was
wordt gebruikt voor
kaarsen, boenwas,
beewraps...

Onderaan de machine zit een
tap of kraan waar de ruwe
honing uit komt.

Nog even een etiket met de
houdbaarheidsdatum erop.
Zo blijft er
zuivere honing
over. Deze wordt in
potjes getapt.

Bovenaan kan je de honing al zien.

De ruwe honing wordt
door een filter in een
andere machine gegoten. Deze machine
haalt alle restjes was
en stuifmeel weg.

Klaar!
Dankjewel bijtjes voor
jullie heerlijke honing.

www.pasform.be
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Leef en beleef
“DE BUBBEL” KLEIN HOUDEN, WAT WIL DAT ZEGGEN?
Van de veiligheidsraad mag je “je bubbel uitbreiden” met maximum 4 mensen. Je mag dus afspreken
met enkele andere mensen. En toch moeten wij“de bubbel” klein houden. Watbetekentdat?Enwat zou
er gebeuren moest je de regels aan je laars lappen en meer mensen zien? Deze tekening geeft meer
uitleg.
Dit ben jij. Jij woont in je blauwe bubbel, samen
met je begeleiders en je leefgroep, of je woont
in je gezin, of alleen. Jullie verlaten jullie blauwe
bubbel niet.
Begeleiders

Mensen in
je leefgroep

Jij
Jou
w

Gro

bubbel

ene bubbel

Als er iemand besmet is, blijft de besmetting
in deze kleine bubbel, dus in dit klein groepje
mensen.
Als iedereen zijn bubbel klein houdt, wordt het virus
niet ver verspreidt. Zo lopen zo weinig mogelijk
mensen risico om ziek te worden.
Ook de Groene, Gele en Rode familie houden hun
bubbel van contacten klein. Is er iemand besmet?
Het virus kan niet ver reizen. In Bubbel Groen is
iemand ziek. Als iedereen zich aan de regels houdt
en niet afspreekt met de andere bubbels, kan het
virus niet verder gaan naar die andere mensen.

Gele b bbel
u

Rode
b u b b el

Sinds zondag 10 mei mogen we 4 mensen zien. Dat moeten altijd dezelfde mensen zijn. Elke
bubbel mag dus een beetje groter. Zo wordt er een nieuwe bubbel gemaakt. Bubbel Blauw en
Bubbel Rood gaan bij elkaar op bezoek. Ook op bezoek moet je afstand houden en niet knuffelen.
Gelukkig is niemand ziek en dus kan het virus niet op reis gaan. Sommigen beschermen zich
ook extra goed door een mondmasker te dragen.
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s

Ook Bubbel Groen en Bubbel Geel gaan bij elkaar op bezoek en maken zo een nieuwe bubbel. Ze
komen te dicht bij elkaar en niet iedereen beschermt zich goed met een mondmaster. Het virus
kan zich nu verspreiden.

Gelukkig komen de twee grote, nieuwe Bubbels niet met elkaar in contact. Iedereen houdt
zich aan de regels en zo verspreidt het virus niet verder.

Wat zou er gebeuren moest
iedereen te snel zijn bubbel toch
groter maken? Stel je voor dat
iedereen bij elkaar op bezoek gaat?
Bubbel Blauw en Bubbel Rood gaan
bij elkaar op bezoek. Bubbel Geel
en Bubbel Groen gaan bij elkaar
op bezoek. Maar Bubbel Rood en
Bubbel Geel gaan ook bij elkaar op
bezoek!
Dan kunnen veel meer mensen
ziek worden. Want het virus dat
in Bubbel Groen zat, komt nu in
contact met iedereen!

www.pasform.be
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Gazet Vedette wordt wekelijks 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 wekelijks, 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
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