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Voor de derde keer organiseert Pasform een 
‘BijZONdere dag’.  
Net zoals vorig jaar doen we dit in samenwerking 
met G-Sportdienst Limburg in het Provinciaal 
Domein Dommelhof te Neerpelt. En ook CM 
ondersteunt deze dag.

Op 12 oktober 2017 wordt het Dommelhof 
omgetoverd tot een gezellige plek waar je kan 
proeven van cultuur en sport.  Op het programma 
staan tal van workshops : je kan kiezen voor 
iets creatiefs, je kan koken, je kan schilderen, 
je kan gezond bewegen of een nieuwe sport 
uitproberen.

Tijdens deze dag schrijf je in voor twee workshops, 
één in de voormiddag en één in de namiddag.
We sluiten de namiddag af met een gezamenlijk 
dansmoment.  

In dit boekje ontdek je het volledige programma 
en alle praktische informatie.  Het belooft een 
fijne dag te worden, jij komt toch ook ?!

 EEn hippE bOOdschappEntas
Canvas tassen zijn helemaal hip! Heb je zelf altijd al eens je 
eigen boodschappen tas willen versieren? Dan kan dit tijdens 
deze workshop. Je gaat je tas versieren met textielverf.  
Je mag je creativiteit helemaal los laten. Als er tijd over is 
maak je een badge, deze kan je dan op je tas spelden.

 gEzOndE tussEndOOrtjEs
Vergeet die Marsreep, zak chips of cola! We leren je vandaag 
gezonde, maar vooral ook lékkere snacks maken. Deze geven je 
niet alleen een energieboost, maar zijn ook gezond. We denken 
aan een mango-smoothie, banaan-havermoutpannenkoekjes, 
zelfgemaakte humus, ... . Dat belooft!

 schildErEn zOals rEné magrittE
René Magritte is een Belgische 
kunstschilder. Hij maakte heel 
eigenaardige schilderijen en 
portretten. Tijdens deze workshop 
ga je zelf aan de slag als schilder. 
Je maakt een portret zoals deze 
bekende kunstenaar dat deed. 
Na de workshop mag je jouw 
schilderij mee naar huis nemen.
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 muziEK En EmOtiEs
In ‘muziek met emoties’ kan je je helemaal laten gaan.  
Lachen, boos worden, verdrietig zijn, ... alles komt aan bod.  
Je ontdekt je wat muziek met je kan doen en op welke manieren 
je jezelf kan uiten via dans en beweging. Geen enkele beweging 
is te gek! Emoties horen nu eenmaal bij ons.

 badzOut
Het is herfst en dan wordt 
het buiten al wat kouder. 
Tijd dus om jezelf wat te 
verwennen en dat kan met 
badzout. Of je kan het als 
cadeautje geven. Je kan 
het zo kleurig maken als je 
zelf wil want je kiest je eigen 
kleuren. En natuurlijk ook 
je favoriete geur! Je maakt 
zelf een label om aan het 
flesje te hangen.

 EEn cactus zOndEr stEKEls?
Ja, dat kan, als je hem zelf maakt ! En dat doe je met steentjes.  
Je kan ze eerst naar eigen smaak verven, daarna teken je 
de stekels er op.  Je werkt af met hier en daar een bloem.  
Tenslotte zorg je voor een mooie pot waarin je de cactus kan 
‘planten’. 

 alcOhOlvrijE cOcKtails
De feestdagen komen er 
aan, dan is het altijd leuk om 
iets lekkers uit te proberen. 
Je leert enkele cocktails 
maken zonder alcohol.  
De lekkerste cocktails kan 
je thuis nog een maken 
want we geven je het recept 
mee.  En bij een drankje 
horen natuurlijk ook enkele 
lekkere hapjes… 
Ook deze ga je maken in 
deze workshop.

 thEatErKriEbEls
Heb jij altijd al eens theater 
willen spelen? Maar durfde 
je de stap nog niet zetten? 
kom dan zeker meedoen in 
deze workshop! Hier kan je 
proeven van verschillende 
theateroefeningen. 
Je probeert je kunsten uit in 
een klein groepje. Je ontdek 
je wat je leuk vindt en of het 
smaakt naar meer…
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 WErK mEt jE talEnt
In deze workshop bekijk je wat jij heel goed kan en wat je heel 
graag doet. Je kiest een talent op een foto of je maakt er een 
tekening over. Je vertelt over je talent aan anderen. Wat kan 
je doen om nog beter te zijn in je talent? Je gaat naar huis 
met een doosje of een schriftje waarin jou talenten in woord of 
beeld staan, zo kan je hier nog mee verder werken.

 pEnnEn viltEn
In deze workshop werk je met wol en ontdek je wat vilten is.   
We bekijken enkele voorbeelden.  Dan steken we zelf de handen 
uit de mouwen. Dat doe je met kleurige wol, zeep en water.   
Je kiest je lievelingskleuren in wol, deze wikkel je rond een pen, 
zeepsopje erop en wrijven maar!  Je kan 2 pennen maken.  

 djEmbé
Trommelen op hippe Afrikaanse muziek. Je leert in groep 
spelen maar ook luisteren naar elkaar. Samen plezier en 
muziek maken, zo kan je jezelf helemaal uitleven! 
Ook rolstoelgebruikers kunnen deelnemen.
- Max 12 personen -

 Kubb
kubb is een spel waarbij je met werpstokken houten blokken 
omver moet gooien.  Als je raak gooit, kan je scoren. Het team 
dat de koning van de andere ploeg omver gooit, is gewonnen! 
Spannend dus.  Ook rolstoelgebruikers kunnen deelnemen. 
- Max. 12 spelers -

SPORTIEVE           WORkSHOPS
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 KrOlff
Dit is een kruising tussen golf 
en croquet. Je speelt  buiten 
op een grasveld. In kleine 
groepjes worden verschillende 
holes afgewerkt. Wie over alle 
holes het minst aantal slagen 
nodig heeft, is de winnaar van 
het spel! 

 dans
Leef je uit op muziek! Stapsgewijs leer je een dans aan. 
Laat je maar lekker gaan op mooie tonen en swingende ritmes 
van leuke muziek! Iedereen kan meedoen.

 fitnEss
In een echte fitnesszaal mag je je 
uitleven op de crosstrainer, de fiets of de 
loopband. Naar eigen keuze test je hoe 
het met je conditie gesteld is of… doe je 
het gewoon rustig aan. De fitnessruimte 
is rolstoeltoegankelijk! 
- Max. 12 deelnemers -

 WandEling
Al wandelend verkennen we Neerpelt, want ook wandelen 
is een gezonde sport.  We volgen de 4000 stappenroute.  
We voorzien stappentellers zodat wandelaars achteraf kunnen 
zien hoeveel stappen ze gezet hebben. Ook rolstoelgebruikers 
kunnen mee.

 gElijKWaardig En rEspEctvOl (10.30 - 12.00 uur)
Gelijkwaardig en respectvol omgaan met volwassenen met 
een beperking... klinkt vanzelfsprekend! Maar alles draait om 
hoe je kijkt naar de persoon met een beperking. 
‘kleine details’ in ons dagelijks handelen kunnen een grote 
invloed hebben op het welbevinden van de personen waarmee 
we werken. We onderzoeken dit aan de hand van  filmbeelden 
en bespreken praktijkvoorbeelden. We staan stil bij begrippen 
als vertrouwen, privacy en communicatie. 

De gastdocent voor deze workshop is Tom Willems. Hij is 
een begeleider in een dagcentrum voor ouderen met een 
verstandelijke beperking binnen Tevona.

 inspirErEndE WandEling (13.00 - 14.30 uur)
Wie elke dag een (half) uurtje wandelt, geniet van alle voordelen 
van lichaamsbeweging.  Ook je mentaal welbevinden vaart er 
wel bij.  En hier doen we nog een schepje bovenop.
Al wandelend wissel je ervaringen uit vul je je rugzak met ‘good 
practises’ die je meekrijgt van een collega uit een andere 
voorziening.  Laat je inspireren door de omgeving… en door je 
collega’s !

WORkSHOPS VOOR BEGELEIDERS
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 Deelname aan deze dag kost €10.  
 Je kan inschrijven tot vrijdag 22 september 2017.
 Wil je een groep deelnemers inschrijven? Stuur dan een 

 mailtje met alle namen van de deelnemers,  de organisatie en  
 de gekozen workshops naar inschrijvingen@pasform.be

 Alle creatieve workshops zijn toegankelijk voor 
 rolstoelgebruikers.

 Elke creatieve workshop heeft maximaal 8 deelnemers.
 Begeleiders kunnen gratis deelnemen aan deze dag. 
 We voorzien voldoende begeleiding zodat begeleiders zelf 

 kunnen deelnemen aan de workshops voor begeleiders 
 Iedereen verzamelt in het THEATERGEBOuW vanaf 10.00 uur 
 Breng voor ‘s middags een picknick mee.
 Je kan ‘s middags een drankje kopen in het cafetaria. Neem 

 dus eventueel wat zakgeld mee.
 De huisfotografen maken een foto-reportage van deze dag. 

 Indien je niet gefotografeerd wil worden, gelieve dit vooraf te 
 melden via mail.  

GOED OM TE WETEN INSCHRIJVEN IN 5 STAPPEN

DAGINDELING

10

vanaf 10.00 u Onthaal
10.30 u  tot 12.00 u Eerste workshop
12.00 u tot 13.00 u Lunchpauze
13.00 u tot 14.30 u Tweede workshop
14.45 u tot 15.15 u Gezamelijk slot

Ik schrijf me in via de website www.pasform.be of stuur dit ingevulde 
strookje vóór vrijdag 22 september 2017 naar Pasform per post naar: 
Pasform, Guido Gezellelaan 15 bus 3, 3550  Heusden-Zolder

Ik ontvang een factuur van Pasform van € 10 en betaal deze.
Je bent ingeschreven na betaling.

Je ontvangt een bevestiging van je workshop na 22 september 2017.  
Breng deze mee de dag zelf.

Organisatie
(voorziening)

adres
(Straat + huisnummer)

(Postcode + gemeente)

ik kies 3 workshops die ik wil volgen (1 workshop is voor reserve).
(Duid 3 bolletjes aan)

 Een hippe boodschappentas
 Gezonde tussendoortjes
 Schilderen zoals René Magritte
 Pennen vilten
 Badzout
 Een cactus zonder stekels
 Alcoholvrije cocktails
 Theaterkriebels

 Muziek en emoties
 Werk met je talent
 Djembé
 kubb
 krolff
 Dans
 fitness
 Wandeling

ik  
(voornaam + achternaam)
schrijf me in voor “Op maat’ op donderdag 12 oktober 2017.
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INSCHRIJVEN VOOR BEGELEIDERS
De workshop voor begeleiders zijn  ‘Gelijkwaardig en respectvol’ en 
‘inspirerende wandeling’.

Begeleiders kunnen hiervoor inschrijven via mail naar 
inschrijvingen@pasform.be met vermelding van :
- naam en voornaam
- organisatie
- vermelding van de workshop
- mailadres als contactadres voor opvolging


