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OP DE COVER: LENTE

Vogels bouwen nieuwe nesten.
Mieren komen uit de grond.
Hier en daar vliegt heel voorzichtig
een eerste zwaluw in het rond.
In de tuin gaan bloemen bloeien.
In de vijver zwemt weer vis.
En geloof me – dat betekent
dat het alweer lente is!
(Uit: Het grote versjesboek, Marianne Busser & Ron Schröder)
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WENSEN 2019
Beste leden van Blidscap,
Het bestuur wenst jullie een voorspoedig 2019, vol goede ideeën en een
goed contact onder elkaar.
Wij zijn tevreden dat we jullie dit kunnen wensen. In juli vorig jaar was het
helemaal niet zeker of en hoe Blidscap zou doorgaan. En kijk het is ons
gelukt. Daarom een bijzondere dank aan Willy, Tim, Jan, Conny, Maria,
Rita en alle leden van de Raad van Bestuur die door hun inzet dit hebben
mogelijk gemaakt.
Er zullen steeds nieuwe uitdagingen komen en mensen die door
omstandigheden de medewerking stop zetten. Zo moesten wij vervanging
zoeken voor Elke Thys die onze website beheerde en ook de
samenstelling van ons tijdschrift verzorgde.
Gelukkig hebben we snel opvolging gevonden.
Zo heeft Jan Verbist een heel nieuwe website gemaakt, jullie moeten zeker
eens gaan zien. Liliane Van Tilborgh zal Facebook voor Blidscap
opvolgen; dit hebben jullie misschien als gemerkt. Liliane is ook bereid om
het tijdschrift klaar te maken om te drukken. Wij, iedereen van Blidscap,
moeten teksten en info aanleveren, die zij zal verwerken tot een mooi
tijdschrift.
Dus hebben jullie iets te melden, gelieve dat dan aan deze mensen te
laten weten.
Hier hun emailadres:
Jan Verbist : verbisten@telenet.be
Liliane Van Tilborgh : monninkenhofje@gmail.com
Blidscap hoopt in de toekomst zo verder te kunnen gaan en te blijven
bestaan en rekenen op jullie medewerking
Het bestuur
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PUZZEL
Hieronder vind je de oplossing van de puzzel uit Blidscap 164:
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WORKSHOP PAVERPOL VAN 26/01 EN 02/02
Onder leiding van Liliane Van Tilborgh wordt een figuur van
elektriciteitsdraad gemaakt. Dat bekleden we met aluminiumfolie. Daarna
omwinden we het object met t-shirtstof die in repen is geknipt en gedrenkt
is in Paverpol.
Daarna halen we de haardroger boven en drogen we het beeld. Als het
gedroogd is, zetten we het in vorm. Dit kan onder andere op een stuk hout,
op steen,...
Dan moet het beeld nog aangekleed worden met lappen t-shirtstof.
Hierna moet het beeld een paar dagen drogen. Dan kan het gebrusht
worden in verschillende tinten acrylverf.
De deelnemers gaan tevreden naar huis.

WORKSHOP GLASJUWELEN 02/02
Deze workshop werd georganiseerd door Fransien Baetens.
Glasjuwelen worden gemaakt in een hotpot, die in de microgolf wordt
opgewarmd.
Er waren vier enthousiaste deelneemsters, die met een aantal geslaagde
juwelen naar huis gingen.
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NIEUWS UIT BLIDSCAP
WAT VOORAFGING
I. Kerstverkoop van 16 december 2018
Na weken denken en werken, konden we op zondag 16 december om 10
u onze deuren openen.
In gedachten knipten we ons vierde lintje door, want zover zijn we reeds.
Een 200 bloemstukken en stukjes werden aangeboden: lange, ronde,
hoge, lage, met andere woorden voor iedereen wat naar zijn of haar zin.
Keuze was er voldoende in alle kleuren en vormen.
Wanneer de beslissing gevallen was kon je nog genieten van een tasje
koffie of thee met een lekkere wafel. Dit alles werd aan tafel gebracht door
Annemie en Bob, achter de schermen bakte Hilda de wafels en Tine en
Willy zorgden voor onze dranken. Dank je wel voor deze samenwerking.
Naast kerststukjes werden er ook sieraden, kerstkaarten, schilderijtjes en
aarden schalen aangeboden.
Rond 6 u werden de lichten gedoofd en de deuren gesloten, opruimen dat
was voor morgen.
In alle stilte dromen we over onze vijfde editie op 15 december, we
nodigen jullie nu al uit en wensen je van harte welkom.
Rita.
II. Algemene Vergadering van 28 januari 2019
Aanwezigen: 23
1. Het verslag van de vorige algemene vergadering werd goedgekeurd.
2. Timothy Graff stelt het financieel verslag voor.
3. Voorstelling van de nieuwe leden van de Stuurgroep
Willy Piedfort: Duo-voorzitter samen met Maria Mees
Maria Mees: Duo-voorzitter samen met Willy Piedfort
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Timothy Graff: Penningmeester. Hij zorgt voor de financiën en de
jeugd
Jan Verbist: raadgever inzake vzw bestuur, groepsleiding,
beheer nieuwe website
Rita Van Den Bergh: Organisatie activiteiten, dagelijkse controle,
verantwoordelijk voor de zaalverhuur en bezit de meeste kennis van
Blidscap
Conny Put: Ledenbeheer en secretariaat
Alle vragen en opmerkingen kunnen aan deze personen of aan de
groepsleiders doorgegeven worden en komen dan zo op de Raad
van Bestuur.
Alle groepsleiders zijn benoemd tot leden van de Raad van Bestuur.
4. Het programma van 2019: zie “Agenda” verderop dit tijdschrift
5. Varia
● Blidscap Facebook zal vanaf nu beheerd worden door Liliane
Van Tilborgh
● Bezoek aan de Brouwerij van De Koninck. (Korting mogelijk
via Libelle). Dat zal verder besproken worden in de volgende
Raad van Bestuur.

WAT KOMT
I. Jaarplanning jongerencrea
16 maart 2019
6 april 2019
11 mei 2019
18 mei 2019
25 mei 2019
1 juni 2019
14 september 2019
26 oktober 2019
30 november 2019
21 december 2019

schilderen
bloemschikken (paasstuk)
kaarsen maken
kaarsen maken
kaarsen maken
pailletjes op isomo
knutselen met Fransien
knutselen rond Halloween
iets met pareltjes
bloemschikken (kerststuk)

Voor meer informatie kan je op de website terecht.
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II. Ambachtenmarkt en boerenwafelkar ism DS De Molengeest
Zondag 17 maart 12 uur
Maak er een familiedag van en kom met gans de familie en/of vrienden
naar Dienstencentrum Molengeest.
12 u middagmaal (vooraf bestellen bij het Dienstencentrum)
* Tomatensoep met balletjes
* Kippenfilet met champignonroomsaus
* Fris lenteslaatje en kroketten
* Eclair
Prijs:
6,50 euro voor inwoners van Antwerpen en ouder dan 65 jaar
9,50 euro voor niet-inwoners van Antwerpen en voor inwoners jonger dan
65 jaar
Vanaf 13.30 u
AMBACHTENMARKT EN BOERENWAFELKAR
Met medewerking van het plaatselijk atelier Blidscap VZW laten wij u
kennismaken met verschillende ambachten uit de tijd van toen.
Tijdens uw bezoek kan u smullen van lekkere verse Brusselse wafel die
gebakken wordt terwijl u wacht.
Orgelist Jos Stappaerts zorgt voor de muzikale sfeer.
III. Opendeurdag 30 maart
Wanneer de winter zijn einde nadert en de lente in het zicht komt, begint
ons bloed sneller te stromen en krijgen we kriebels.
Wij zetten alle deuren open, zodat het winterstof buiten kan en de lentezon
binnen.
Zo zetten wij op 30 maart onze deuren open om jullie te ontvangen, zodat
je kan genieten van onze gemaakte werken.
Alle groepen stellen tentoon, ieder jaar slagen ze erin van iets nieuws te
brengen.
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De bloemschikkers kijken al uit naar het nieuwe seizoen en zullen u
bloemstukken aanbieden in het teken van de lente en Pasen.
Als versterking komt Liliane Van Tilborgh haar verzameling paverpol
voorstellen. Een rijk gevulde verzameling waar ieder zijn verbeelding bij
kan laten werken!
Jean Geerts, houtdraaier in hart en ziel, neemt samen plaats in de zaal,
om eveneens zijn werken voor te stellen.
Wanneer de benen moe zijn en de mond droog van het babbelen kan je
komen keuvelen in de bar.Wij verwennen je daar graag met een tasje
koffie en iets lekkers.
Wij hopen een fijne dag te beleven samen met jullie.
Tot dan.
Rita.
IV. Tulpenpluk 22 april 2019
Vorig jaar november heeft het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo 170.000
tulpenbollen in verschillende kleuren en soorten geplant voor de vijfde
tulpenpluk.
Tot midden vorige eeuw was de tulpenpluk in de voormalige polderdorpen
een bedrijfstak en vond er een kermisgebeuren plaats naar aanleiding van
de oogst.
Het district en de stad Antwerpen willen dit erfgoed graag in stand houden
en organiseren daarom elke twee jaar een tulpenpluk.
Op 22 april 2019, Paasmaandag, kunnen alle bezoekers een gratis bosje
tulpen gaan plukken tijdens het oogstfeest.
Blidscap werkt mee aan dit evenement door workshops te organiseren
waar mensen geholpen worden om een mooi bloemstuk te maken.
Maria.
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V. Talent in de Tuin 17 mei 2019
Blidscap wil ook dit jaar deelnemen aan dit evenement samen met 5
andere tuineigenaars. Het concept is dat er in de verschillende tuinen of op
publieke locaties muziekoptredens doorgaan waar lokale inwoners naartoe
kunnen komen.
Blidscap heeft dit jaar gekozen voor de groep "Allemaal Zangers"
"Allemaal Zangers" is de naam van het inclusief zangkoor uit Stabroek
waar echt iedereen welkom is. Leeftijd, kleur, overtuiging, met of zonder
beperking, elk individu is even belangrijk in dit koor. Diversiteit is geen hol
begrip, het kenmerkt onze samenleving en "Allemaal Zangers" is hiervan
het zingend bewijs.
Samen zingen ze liedjes van verschillende genres in diverse talen. Plezier
vinden in het zingen is hun drijfveer en gedragen door de groep worden
grenzen verlegd. Dit bijzondere koor gaat geen uitdaging uit de weg en
toont het publiek dat ze allemaal zangers zijn.
Er zijn 4 optredens van telkens 30 min.
Speeltijden: 14.00u, 15.00u, 16.00u en laatste optreden 17.00u.
Er is drank, koffie en gebak te verkrijgen.
Maria.
VI. Zaalverhuur
Blidscap biedt de mogelijkheid om zalen te huren voor o.a. privé-feestjes
of een vergaderingen.
Onze leden, maar ook externen kunnen hiervan gebruik maken.
Voor alle inlichtingen kan je terecht bij Rita Van Den Bergh, 0479/12.30.52
(vandenberghrita1@gmail.com).
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LILIANE VAN TILBORGH
TENTOONSTELLING OP DE OPENDEURDAG BIJ BLIDSCAP
OP ZATERDAG 30 MAART 2019
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
Mijn naam is Liliane Van Tilborgh, geboren in het verdwenen dorpje
Oorderen, op 5 juni 1949.
Door te werken met de materialen Paverpol, Paverplast, Paversand,
textiel, hout, glas en alle andere recycleerbare materialen geef ik
groeivormen aan mijn kunstwerken en zo krijgen ze een nieuwe ziel.
Kunstvormen bezitten niet alleen hun natuur gebonden verleden als
aantrekkingskracht, doch zij hebben blijvend generaties geboeid en
overleefd.
Liliane Van Tilborgh
Monnikenhofstraat 277
2040 Berendrecht
0475/97.28.46
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JEAN GEERTS
TENTOONSTELLING OP DE OPENDEURDAG BIJ BLIDSCAP
OP ZATERDAG 30 MAART 2019
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
Jean heeft houtdraai-cursussen gevolgd.
Hij is actief lid van de Vlaamse Houtdraaiersvereniging.
WABI SABI: Japanse filosofie die de schoonheid ziet in de onvolmaaktheid
en eenvoud van de natuur.
Mijn filosofie:
NIET ALLE HOUT IS TIMMERHOUT!!!!!
Jean Geerts
Mollei 81
2930 Brasschaat
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CRAZY CROCHET
Een initiatief van "Villa Max" die het wereldrecord "grootste gehaakte
deken" willen verbreken.
VZW Villa Max is een organisatie die kostenloze vakanties aanbiedt aan
gezinnen met een ernstig ziek kind.
Wie doet er mee? Dit is voor een goed doel.
Wie heeft er nog wol? Alle soorten en kleuren zijn welkom en kunnen
afgegeven worden bv aan je groepsverantwoordelijke of in de lokalen van
Blidscap.
Blidscap wil meer doen en ook effectief mee haken; daarvoor hebben we
een haakkoffieshop opgericht. Bedoeling is 1 keer per maand een
voormiddag samen te komen om te haken. Iedereen welkom met een
crochet.
Onze eerste haakkoffieshop vond al plaats op 22 februari.
Voor de volgende data zie op onze website of info bij Rita Van den Berg.
Crazy Crochet loopt tot 21 december 2019.
Rita/Maria.
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KALENDER
maandag van 13.00 tot 16.00 uur mozaïek
maandag van 13.00 tot 16.00 uur weven
maandag van 13.00 tot 16.00 uur fotografie
dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur kantklossen
woensdag van 13.00 tot 16.00 uur bloemschikken groep 2 (**)
woensdag van 19.00 tot 22.00 uur boetseren-pottenbakken
donderdag van 09.00 tot 12.00 uur schilderen
donderdag van 19.00 tot 22.00 uur kantklossen
donderdag van 19.00 tot 22.00 uur zelfs onze kleding maken
vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur bloemschikken groep 1 (*)
in onderlinge afspraak cursussen, toneel
zie “agenda” jongerencrea-aDo @atelier
(*): 1 maal elke 2 weken
(**) elke eerste woensdag van de maand
Herinnering voor wie zijn lid- en groepsgeld voor 2019 nog niet
betaald heeft. Je kan alle info in Tijdschrift 164 terugvinden (te
raadplegen via de website www.blidscap.be en dan “Boekje” kiezen).
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AGENDA
4 maart - 10 maart

Krokusvakantie - Blidscap
gesloten

6 maart

Bloemschikken 2

16 maart

Jongerencrea schilderen

17 maart

☻

Ambachtenmarkt en
boerenwafelkar DC Molengeest

30 maart

☻

Opendeurdag

3 april

Bloemschikken 2

6 april

Jongerencrea bloemschikken

7 april

aDo @elier Break an egg

8 april - 22 april

Paasvakantie - Blidscap
gesloten

22 april

☻

Tulpenpluk

8 mei

Bloemschikken 2

11, 18 en 25 mei

Jongerencrea: kaarsen maken

19 mei

☻

Talent in de Tuin

25 mei

aDo @elier Flitsende FotaDo’s

1 juni

Jongerencrea pailletjes

5 juni

Bloemschikken 2

29 juni

aDo @elier Fuifje

lees hierover meer in

☻

“nieuws uit Blidscap”

Blidscap

Ф

verleent medewerking

14

.

15

16

17

18

19

