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OP DE COVER: EEN NIEUWE WIND
Er waait een nieuwe wind door Blidscap. Sinds 4 juli 2018 wordt onze
vereniging immers geleid door een nieuw bestuur. Het was geen evidente
zoektocht en de voorbije maanden is er achter de schermen hard gewerkt
om een nieuw team bij elkaar te krijgen. Verder in dit tijdschrift lees je er
meer over.
Er waait eveneens een nieuwe wind door het tijdschrift. Na jarenlang het
redactiewerk voor zijn rekening te hebben genomen gaf Peter de fakkel
door aan een nieuwe generatie. De vertrouwde rubrieken blijven zeker
behouden. Verder zal de ervaring leren waar er plaats is voor verandering
of verbetering. Tips zijn altijd welkom op de redactie.
Bij deze neem ik de gelegenheid te baat om Peter hartelijk bedanken voor
zijn hulp en bijstand bij het tot stand komen van dit nummer. Het waren
leerzame en interessante momenten!
Rest me enkel nog iedereen veel leesplezier te wensen.
Elke.
elke.thys@connict.net
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OVERLIJDEN ANGELE BOIY
Op 2 juni tijdens de open-deur-dag van Blidscap kwam je voor de laatste
keer naar ons. Je had een goeie dag en je kwam kijken of we het goed
gedaan hadden. Ik denk dat we je die kans niet gegeven hebben, want op
enkele seconden zaten we met zijn allen rond de tafel te luisteren naar je
verhaal - soms om te lachen en soms een beetje triestig - maar dankbaar
voor alles wat we in groep verwezenlijkt hebben.
Je was één van de pioniers, 30 jaar lang zijn we creatief aan ’t werken met
bloemen. Je was er altijd bij voor te duwen en te trekken, telkens naar de
goede kant. Je rust en positiviteit bracht ons dikwijls naar de goede
richting. Het was niet altijd gemakkelijk om het juiste evenwicht in de groep
te krijgen, maar je droeg altijd te steentje bij.
Je was actief bij ieder evenement, hetzij in Blidscap of buitenhuis. We
hebben samen kerken versierd en feesttafels; en veel mensen gelukkig
gemaakt en in de bloemetjes gezet.
We missen je nu al om onze verslagen te schrijven, het kwam altijd zo vlug
uit je pen – soms rijmend soms dichterlijk.
Je droeg je steentje bij, bij verschillende groepen en activiteiten en maakte
met je positiviteit de groei van onze werking mee mogelijk. Steeds zullen je
plaats en stoel aan tafel tijdens de bloemschikmomenten ons altijd aan je
herinneren.
Het ga je goed, Angèle, en dank voor alles.

De Bloemschikgroep
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WIND
Dat zal hem geen windeieren hebben gelegd.
Daar zal hij wel veel geld mee hebben verdiend.
De wind in de zeilen hebben.
Voorspoed hebben.
De wind niet door de hekken laten waaien.
Elke gelegenheid te baat nemen.
De wind van voren krijgen.
Kritiek krijgen, direct gezegd worden wat er mis is.
Het is een kwade wind die niemand voordeel brengt.
Er is altijd wel iemand die van de omstandigheden weet te profiteren.
Wie wind zaait zal storm oogsten.
Wie ruzie probeert te verwekken zal zelf ruzie krijgen.
Het gaat hem/haar voor de wind.
Hij/zij heeft geluk.
De wind niet door de hekken laten waaien.
Elke gelegenheid te baat nemen.
De wind waait uit een andere hoek.
De omstandigheden zijn veranderd.
Iets in de wind slaan.
Niet naar een advies luisteren.
Elke bos stro waait voor de wind.
Onder makkelijke omstandigheden kan iedereen welvaren.
De mantel naar de wind hangen.
Steeds de opinie van de anderen volgen.
Tegen windmolens vechten.
Tegen denkbeeldige gevaren/zaken vechten.
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PUZZEL
Hieronder vind je de oplossing van de puzzel uit Blidscap 162:
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De nieuwe opgave:
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NIEUWS UIT BLIDSCAP
WAT VOORAFGING
I. opendeurdag van 2 juni 2018
Zoals steeds werden alle lokalen opengesteld voor alle bezoekers, en
werd een route uitgestippeld door Ria en Jeanine en ingekleurd door
Monique, zodat iedere ruimte gemakkelijk te vinden was.
Aan deze bewegwijzering was tevens een wedstrijd verbonden: Mieke
Meuris haalde de beste score, Inge Theunis werd tweede en Jessica
Wijnants haalde brons. Proficiat!
Het eerste lokaal werd gevuld met de jaarwerking van de bloemschikkers.
Rita Thibaut zorgde voor de tombola en breide 300 mutsjes om onze
gekookte eitjes warm te houden.
Van de kantklosser stond tussen alle bloemstukken het bruidsboeket van
Hilda Kustermans, dat ze gemaakt had voor het huwelijk van haar
kleindochter.
De ruimtes boven werden bemand door de schilders, naaisters en
kantklossers, die er hun werken tentoon stelden.
Fotografie werd in een donker piepklein kamertje gepresenteerd.
Wevers en spinners stelden hun werken tentoon in een opgefrist lokaal.
Bij het doorgaan van de luifel kon je genieten van een hapje en een
drankje.
De zaal was omgebouwd in barokstijl – Jos knipte en plakte zijn mooie
kaarten aan elkaar, en de kinderen genoten van hun laatste creadag.
Keramiek en boetseren sloten de tentoonstelling met hun prachtige
werkstukken.
Een welgemeende dank voor de samenwerking aan allen, die meewerkten
om deze dag tot een vreugdevol feest te maken.
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Wij kregen die dag ook het bezoek van districtsburgemeester Carl
Geeraerts en districtsschepen voor cultuur Rudi Sempels. Caroline
Bastiaens (schepen voor cultuur Stad Antwerpen) was eveneens van de
partij om ons een hart onder de riem te steken. Alle drie hartelijk dank
hiervoor.
Gans de dag kregen we bezoek van de mensen van Open Tuin- en
Vijverweekend, die ons om 18 uur aan tafel vergezelden, waar
afscheidnemend voorzitter Erik ons voor de laatste keer smakelijk eten
toewenste.
Het was een gezellig samenzijn, dat vlug de latere uurtjes bereikte.
De open deur werd na een vermoeiende dag om 22 uur gesloten met het
prettig voornemen “OP NAAR VOLGEND JAAR”.
Maria.
II. bestuurswissel
Op de Bijzondere Algemene Statutaire vergadering van 4 juli werden:
● de nieuwe statuten en het huishoudlijk reglement van Blidscap v.z.w.
voorgelezen en goedgekeurd.
● een nieuw bestuur verkozen:
○ Willy Piedfort en Maria Mees worden voorzitter en
ondervoorzitter. Zij zullen samen het voorzitterschap
waarnemen tot er een nieuwe kandidaat is voor een volledige
termijn.
○ Timothy Graff is benoemd tot penningmeester.
○ Alle groepsleiders worden lid van de Raad van Bestuur: De
werking van Blidscap v.z.w. werd overgedragen aan het nieuw
bestuur.
● Er wordt een stuurgroep opgestart die de vergaderingen van de
Raad van Bestuur zal voorbereiden. Naast de voorzitters en de
penningmeester zal ook Jan Verbist hieraan deelnemen.
● Peter Cornelissens sluit af met de jaarrekening voor te lezen.
Maria.
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III. dank aan het vorige bestuur
Op 4 juli ontvingen Erik en Peter, van ons allen, een ruiker bloemen en
een
cadeaubon om met hun echtgenote gezellig uit eten te gaan, als dank voor
hun jarenlange inzet bij Blidscap.
Toen ze 16 jaar geleden het bestuur overnamen waren ze met 10 mensen
om het werk te verdelen. De laatste jaren deden ze alles met hun twee,
wat een geweldige prestatie is en waarvoor wij hen heel dankbaar zijn.
Het nieuwe bestuur hoopt om hun werk voort te zetten en Blidscap verder
goed te besturen.
Maria.

WAT KOMT
I. nieuw werkingsjaar
Het was een druk voorjaar maar het loonde de moeite. De overgang van
het oude bestuur naar een nieuw ‘algemener’ bestuur werd voorbereid;
nieuwe statuten werden opgesteld; het huishoudelijk reglement en de
voorwaarden voor verhuur werden aangepast enz…
Al deze dingen gingen in voege bij de algemene vergadering van 4 juli
2018.
De start nieuw werkjaar is op woensdag 5 september.
Een nieuw bestuur betekent meestal ook enkele nieuwe regels. Ook bij
Blidscap is dit het geval. Zo zal bvb het lidgeld (voorheen
abonnementsgeld genoemd) en het groepsgeld herzien worden.
Omdat we toch op 5 september willen starten en omdat we alle groepen
willen betrekken bij de besluitvorming van het bestuur werd er beslist om
tot nieuwjaar een aantal dingen te laten zoals ze zijn. Omdat het maar tot
nieuwjaar is werden de bedragen aangepast voor 4 maanden (tot einde
2018). We hebben dan de tijd om een nieuwe regeling uit te werken en
deze voor te leggen aan de raad van bestuur.

7

Vanaf volgend jaar wordt er lid- en groepsgeld gevraagd voor heel 2019
dus van januari tot en met december.
In ons volgend tijdschrift kan je de nieuwe bedragen en de nodige uitleg
hierover vinden.
De huidige inschrijvingen gelden voor de periode van 1 september 2018
tot 31 december 2018.
Het (gezins)lidgeld bedraagt: 10,00 per persoon/gezin
Groepsgelden:
Bloemschikken groep 1
Bloemschikken groep 2
Boetseren/pottenbakken
Fotografie
Kantklossen 1e jaar
Kantklossen 2e jaar
Kantklossen volgende jaren
Naad
Schilderen
Weven
Mozaïek

20,00 EUR
10,00 EUR
40,00 EUR
30,00 EUR
30,00 EUR
25,00 EUR
20,00 EUR
25,00 EUR
20,00 EUR
30,00 EUR
20,00 EUR

Toelichting:
Je wordt lid op het ogenblik van betaling (kwestie van verzekering!!).
Om boekhoudkundige redenen worden de lid- en groepsgelden liefst
betaald via overschrijving op het bankrekeningnummer van Blidscap: IBAN
BE33 9730 7190 7346.
Gelieve op uw storting- of overschrijvingsbewijs uw lidnummer te
vermelden alsook de groep(en) waarvoor je aanbetaald.
Indien overschrijven te moeilijk of onmogelijk is kunnen bij wijze van
uitzondering de lid- en groepsgelden betaald worden aan de groepsleiders.
Voor vragen kan je bij Maria Mees terecht op 03/569.04.17.
Maria.
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II. jongerencrea
Er werd weer een mooi programma opgesteld voor onze jongste leden.
15 september 2018

mozaïek

27 oktober 2018

3D-tekenen

24 november 2018

juwelen maken

22 december 2018

bloemschikken - kerststuk

19 januari 2019

kalligrafie

9 februari 2019

knutselen rond Valentijn

16 maart 2019

schilderen

6 april 2019

bloemschikken - paasstuk

11 en 18 mei 2019

kaarsen maken

1 juni 2019

pailletjes op isomo

De workshops gaan steeds door van 9 uur tot 12 uur in de lokalen van
Blidscap. Wie 7 jaar of ouder is, kan deelnemen.
Naast het lidgeld voor het lopende werkingsjaar, vragen we in 2018 per
workshop 8,50 EUR te betalen. De prijzen voor 2019 worden later bekend
gemaakt.
Op volgende data geeft Rita Thibau kantklossen aan jongeren die deze
kunst (verder) onder de knie willen krijgen: 29/09, 06/10, 10/11, 01/12 en
08/12.
III. workshop paverpol
In tijdschrift 162 stond een artikel over paverpol; een soort textiellijm
waarmee je beelden en schilderijen kan maken.
Liliane Van Tilborgh geeft op zaterdagen 26 januari 2019 én 2 februari
2019 een workshop paverpol. Voor deze twee dagen betaal je 50,00 EUR,
alles inbegrepen. Starten doen we om 10 uur, afsluiten om 16 uur.
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Inschrijven kan tot eind december via overschrijving op de rekening van
Blidscap + aanmelding bij Maria Mees (maria.mees3@telenet.be).
IV. workshops glasjuwelen maken
Fransien Baetens geeft opnieuw workshops glasjuwelen en dit op
zaterdagen 2 februari 2019 en 15 februari 2019. Voor een dagje
glasplezier betaal je 50,00 EUR, alles inbegrepen. Starten doen we om 10
uur, afsluiten tussen 16 uur en 17 uur.
Inschrijven kan tot eind december via overschrijving op de rekening van
Blidscap + aanmelding bij Maria Mees (maria.mees3@telenet.be). Vergeet
zeker niet de datum door te geven waarop jij wil komen!
V. “open” workshops bloemschikken
Blidscap organiseert volgende “open” workshops bloemschikken:
- 29 oktober: grafstuk maken
- 18 december: kerststuk maken
Deze workshops zijn voor iedereen toegankelijk.
Meer info is verkrijgbaar bij Rita Van Den Bergh op 0479/12.30.52 of
alexander.boiy@telenet.be.
VI. Privacyverklaring ledengegevens
Op 25 mei is de nieuwe Europese privacywetgeving in werking gegaan.
Deze wet heeft als doel om persoonsgegevens nog beter te beschermen.
Ook Blidscap moet hieraan voldoen.
In ons volgend tijdschrift zullen we toelichten hoe Blidscap dit toepast.
Maria.
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VI. familienieuws
- Verjaren in september:
Maria Vanhees
Gwijde Devillé
Mariette Van Den Bossche
Irène Lathouwers
Danny Roose
Jan Verbist
Annemie Neiman
Nick Vanreusel
Marianne Claessens
- Verjaren in oktober:
Peter Cornelissens
Rita Simons
Ria De Witte
Annie Van Alsenoy
Joske Janssens
Betty Kooman
Lisette Reusen
Rita Thibau
Caroline Elen
- Verjaren in november:
Rita Van Den Bergh
August Devillé
Ghislena Bressinck
Cecile Van der Bruel
Erik Stalmans
Yolanda Valkenborgh
Jeannine Van Riel
Christiane Van Berlo
Nada Sthwab
Nan Turneer
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Op 1 augustus overleed Angèle Boiy (bloemschikken), weduwe van Roger
Breëns.
Op 4 augustus overleed Virginie Boiy, de moeder van Suzanne De Lie
(bloemschikken) op 92-jarige leeftijd.
Blidscap wil langs deze weg diep en oprecht medeleven betuigen aan alle
betrokken families.

Gelieve fouten, tekortkomingen of aanvullingen in bovenstaande lijsten te
melden op het secretariaat bij Maria Mees.
VII. zaalverhuur
Blidscap biedt zijn leden de mogelijkheid de polyvalente zaal met de luifel
te huren voor o.a. een privé-feestje of een vergadering.
De prijs bedraagt 65.00 EUR voor de huur van zaal en luifel en indien
gewenst 20.00 EUR voor het volledige eetgerei.
De waarborg bedraagt 125.00 EUR.
Alle informatie hieromtrent is te bekomen bij Jeannine Geyskens,
03/568.82.19 of jeanninegeyskens@hotmail.com.

SIGAREN
Roken mocht hij van haar niet meer,
en dat raakte zijn geneugten zeer
Was het omdat hij zijn sigaren miste,
of gewoon omdat hij zich vergiste?
Want hij kocht bloemen voor een ander en niet voor haar,
zo kreeg hij toch nog een sigaar.
Walter.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Met de komst van het nieuwe bestuur is er ook een nieuw huishoudelijk
reglement opgesteld. Je kan het hieronder nalezen.
Art 1 De jaarlijkse bijdrage voor de leden en de kosten deelname aan de
groepen wordt jaarlijks bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van de raad van bestuur.
Art 2 Groepsleiders zoals gedefinieerd in de statuten maken in principe
deel uit van de raad van bestuur. Groepen met meer dan 10 leden kunnen
per 10 leden een extra groepsleider aanduiden. Groepen kleiner dan 5
personen kunnen zich door een andere groepsleider laten
vertegenwoordigen.
Art 3 De groepsleiders, als vertegenwoordiger van hun groep bepalen
samen met het bestuur hoe en wanneer er gewerkt wordt. Elke wijziging
en elke afwijking van de gewone gang van zaken dient vooraf met het
bestuur besproken te worden.
Art 4 De groepsleiders zorgen voor:
- dat dit reglement wordt nageleefd
- de netheid in en het afsluiten van de lokalen,
- het afsluiten van de verwarming,
- het innen van het drankengeld,
- het periodiek afrekenen bij penningmeester of secretaris,
- het invullen van de aanwezigheidslijsten,
- dat steeds voldoende materiaal aanwezig is
- dat het gebruikte materiaal goed wordt gebruikt en onderhouden
De groepsleider kijkt ook na of de aanwezigen lid zijn van de vereniging en
of ze tot de groep behoren.
Bij afwezigheid van de groepsleider wordt door de groep een vervanger
voorzien
Art 5 Leden kunnen slechts uitgesloten worden door de algemene
vergadering op voorstel van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan
met onmiddellijke ingang een schorsing opleggen. Het niet betalen van
lidgeld heeft automatisch ontslag tot gevolg.
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Art 6 Er kan van de vereniging niets ontleend worden, zelfs niet voor een
korte periode zonder voorafgaande melding aan en akkoord van de raad
van bestuur.
Art 7 Het al dan niet aanvaarden van giften of materieel, wordt uitsluitend
beslist door de raad van bestuur.
Art 8 Leden die werken met minderjarigen of hen begeleiden dienen een
uittreksel strafregister afgeleverd in toepassing van art 596.2 aan het
bestuur voor te leggen.
Art 9 Het werkingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Tijdens
de schoolvakanties is in principe Blidscap gesloten. Activiteiten kunnen
slechts tijdens deze periodes doorgaan na voorafgaande toelating van het
bestuur.
Art 10 De voorzitter dient steeds verwittigd te worden bij een ernstig
voorval of bij ernstige ziekte ongeval of overlijden van een van de leden.
Art 11 De zaal of een lokaal kan na voorafgaande toelating van het bestuur
aan leden en niet leden verhuurd worden. De voorwaarden hiervan worden
vastgelegd in een huurcontract.
Art 12 Blidscap stelt voornamelijk infrastructuur ter beschikking. Materialen
gebruikt door het maken van een specifiek project dienen, al dan niet via
Blidscap, door het lid zelf aangekocht te worden. Deze werken blijven
steeds eigendom en verantwoordelijkheid van het lid zodat deze er vrij
mag over beschikken.
Art 13 Verkoop van werken ten voordele van Blidscap. Dit zijn werken
waarvan de basismaterialen door Blidscap werden aangekocht en
waarvan een aantal leden op vrijwillige basis er ten voordele van de
vereniging een werk van maken. In dit geval kan de verkoop doorgaan in
de lokalen van Blidscap en komt de opbrengst volledig ten goede van de
vereniging.
Art 14 Personen die tijdens een evenement van Blidscap eigen creaties
wensen te verkopen kunnen dit slechts na toelating van het bestuur en na
eventuele betaling van een standgeld. De hoogte en de berekening van dit
standgeld evenals eventuele voorwaarden worden bepaald door de raad
van bestuur.
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Art 15 Bij evenementen, voorstellingen, tentoonstellingen enz… die
georganiseerd worden door leden en waarbij inkom wordt gevraagd dient
men deze gelden, na aftrek van eventuele kosten integraal over te maken
aan de vereniging.
Art 16 Omdat de inkomsten van de bar noodzakelijk zijn voor Blidscap is
het gebruik van eigen meegebrachte dranken niet toegelaten. Het
drankenassortiment wordt bepaald door de raad van bestuur.
Art 17 Evenementen mogen slechts georganiseerd worden onder de naam
van Blidscap na toelating van de raad van bestuur die hieraan
voorwaarden kan koppelen.
Art 18 Workshops voor leden en niet-leden kunnen georganiseerd worden
na toelating van de raad van bestuur. Hieraan kunnen voorwaarden
worden gekoppeld.
Art 19 Elke externe communicatie, in welke vorm ook, in de naam van
Blidscap valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.
Art 20 Alle groeps-overkoepelende projecten dienen besproken en
goedgekeurd te worden door de raad van bestuur.
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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
dinsdag van 19.00 tot 22.00 uur zelf onze kleding maken
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
vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur bloemschikken groep 1 (*)
in onderlinge afspraak cursussen, toneel
zie “agenda” jongerencrea
(*): 1 maal elke 2 weken
(**) elke eerste woensdag van de maand

Knip deze inschrijvingsstrook uit en bezorg ze ons terug.
…………………………………………………………………………………
INSCHRIJVINGSSTROOK

De familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . met lidnummer . . . . . . .
schrijft zich in met (aantal) . . . . . . . . personen voor de volgende
activiteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . op datum van . . . . . . . . . . .
en betaalt daartoe het verschuldigde bedrag van . . . . . . . . . .EUR.
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AGENDA
5 september

☻

Start werkingsjaar

5 september

Bloemschikken groep 2

15 september

☻

Jongerencrea: mozaïek

29 september

☻

Jongerencrea: kantklossen

3 oktober

Bloemschikken groep 2

6 oktober

☻

Jongerencrea: kantklossen

14 oktober

Ф

Pompoenfeest De Kroeme Riek

27 oktober

☻

Jongerencrea: 3D-tekenen

29 oktober

☻

Bloemschikken: grafstuk

29 oktober - 4 november

Herfstvakantie - gesloten

7 november

Bloemschikken groep 2

10 november

☻

Jongerencrea: kantklossen

24 november

☻

Jongerencrea: juwelen maken

1 december

☻

Jongerencrea: kantklossen

8 december

☻

Jongerencrea: kantklossen

14 december

Eindejaarsfeestje

18 december

☻

Bloemschikken: kerststuk

26 januari & 2 februari

☻

Workshop paverpol

2 februari

☻

Workshop glasjuwelen

15 februari

☻

Workshop glasjuwelen

lees hierover meer in

☻

“nieuws uit Blidscap”

Blidscap

Ф

verleent medewerking
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