gedicht
Vermoeidheid
Als wij, grote mensen, moe zijn
Van het praten met elkaar,
Als we moe zijn van het slapen
Met elkaar, het wandelen
En handeldrijven met elkaar,
Het tafelen en oorlog voeren
Met elkaar, als we zo moe zijn
Van elkaar, van het elkaren
Van elkaar, dan zetten we de kat
Op onze schouder, gaan de tuin in
En zoeken de kinderstemmen achter
De hoge hagen en in de boomhut.
En zwijgend leggen wij onze vermoeidheid
In het gras, en de jaren die zwaar
En donker sliepen in de zoom
Van onze jas ontbloten zich daarboven
In een jongenskasteel en dansen op
En neer in een vochtige meisjesmond.
Als wij, de grote mensen, moe zijn
Van het praten,
Van het praten,
Van het praten met elkaar,
Gaan wij de tuin in en verzwijgen ons
In de kat, in het gras, in het kind.
Leonard Nolens (° 1947)
Uit: En verdwijn met mate (1996)
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paverpol
Wat is Paverpol?
Het is een soort textiellijm waar je beelden en schilderijen mee
kan maken.
Van paverplast, gemengd met paverpol kan je klei maken, waar
er structuren van kunnen gevormd worden.
Artsone en paversand geven een grof effect.
Acrylverf om af te werken.
Wat je nodig hebt om een beeld te maken is:
Oude t-shirtstof effen of gekleurd,
Aluminiumfolie,
Elektriciteitsdraad,
Plastic handschoenen,
Paverpol producten,
Voor een zittend figuur iets om het op te zetten bv. Een blok
hout, een stuk steen, stoeltjes enz...
Voor een staand beeld, een houten plaatje met een pin in. Max
grootte ongeveer 40 cm.,
Acrylverf om het beeld af te bruchen.
Niet al te beste kleding of een schort.
De mogelijkheden zijn heel groot en uitgebreid.
Op de opendeurdag zal ik een demo geven van de verschillende
technieken.
Als er interesse is voor een workshop wil ik beginnen met een
staand beeld. Per sessie zijn er 2 lesdagen nodig.
Hierbij enkele voorbeelden van mijn werken.
Hopend u hierbij wat meer info te hebben gegeven, verblijf ik
met vriendelijke groeten,

Liliane Van Tilborgh
Monnikenhofstraat 277
4

2040 Berendrecht
0475972846
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een jong koppeltje
Een jong koppeltje komt in een nieuwe buurt wonen.
De volgende morgen als het jonge stel aan het ontbijten is,
ziet de vrouw de buurvrouw haar was ophangen.
Wat een vuile was zegt ze, goed wassen kan ze niet,
misschien heeft ze een nieuw wasmiddel nodig.
Haar man bekijkt het hele gebeuren maar zegt niets.
Maar iedere keer als de buurvrouw haar was te drogen
hangt geeft ze hetzelfde commentaar.
Drie maand later is de vrouw verrast door een schone was
bij de buurvrouw en zegt tot haar man:
kijk ze heeft leren wassen, wie zou haar dat geleerd
hebben.
De man zegt: niemand, ik ben vanmorgen wat vroeger
opgestaan en heb onze ruiten gekuist.

wist je dat
De papegaai als huisdier zich inprent ‘bij de groep te willen
horen’, en daarom de menselijke uitspraken probeert na te
bootsen.

Hitler ervan overtuigd was dat de aanval zou plaatsvinden bij
Calais en hij had daar het Duitse 15de leger opgesteld. De
geallieerden landden op Omaha- Beach, op 6 juni 1944, en
vonden daar weinig weerstand.
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De saffraankrokus de saffraan levert, dit zijn de oranjerode
stempels: voor 500 gram saffraan zijn ongeveer 500.000
bloemen nodig. Daarom is het product zo duur.

De Romeinen eerst onder het gezag van de Etrusken stonden,
en die gebruikten het Griekse alfabet: de Romeinen wijzigden
dit, en voerden de alfabetische volgorde in zoals wij die kennen.

Een fiets na de winter bijna lege banden heeft, omdat het
ventieldopje en ook het bandmateriaal lekken. Een autoband
verliest ongeveer 0.10 bar per maand, zelfs als er regelmatig
mee gereden wordt.

9 volt batterijen rechthoekig zijn, omdat ze bestaan uit 6 ronde
batterijen van 1.5 volt, die in een serie
gemonteerd worden.

Maarten Luther King van de FBI de bijnaam ‘Zorro’ kreeg,
wegens verdenking van communistische sympathieën.

Achter beroemde computernamen als Jobs en Gates,
meestal mannen schuilgaan. Maar in 1952 werd de eerste
‘compiler’ uitgevonden door een vrouw: ‘Grace Murray Hopper’.

Een ‘broodje aap’ een doodenge gebeurtenis is, die waar
gebeurd kan zijn. Er zijn er dan ook verschillende versies van,
en de meeste hebben een moraal of houden een waarschuwing
in. In Vlaanderen kent men dit begrip als ‘stadsverhaal’.
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Paul Revere een bloeiende edelsmederij had in Boston, en er
onder andere beugels en kunstgebitten maakte, en dit in de
periode rond de Amerikaanse burgeroorlog (1861 – 1865).

Sint Patrick vaak afgebeeld wordt terwijl met de voet een slang
verpletterd. De legende berust echter op een vertaalfout uit de
9de eeuw.

puzzel
Geachte puzzelaar,
hieronder vind je de oplossing van de puzzel uit TS 160
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nieuws uit Blidscap
wat voorafging.
I. uitbetaling laatste pandbrieven een feit.
Op paaszondag 1april (geen aprilgrap) vond de laatste
uitbetaling plaats van de pandbrieven. De laatste schijf van
2250.00 EUR werden aan de pandhouders, die aan vorige
lotingen ontsnapt waren, a ratio van de pandbrief terug betaald.
Zo is het dak volledig afbetaald en onze vereniging weer
schuldenvrij.
Om 10.30 uur, die grijze zondagochtend tekenden de
pandhouders present in de zaal van Blidscap. Na een inleiding
van de voorzitter, die iedereen bedankte voor het vertrouwen
der voorbije jaren, werd een laatste maal het reglement van
uitgifte van pandbrieven voorgelezen en konden de laatste
pandbrieven omgeruild worden in briefjes geld. Tevens werden
de laatste intresten uitbetaald in vorm van waardebonnen.
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Om 11.00 uur was de uitbetaling afgerond en kon het tweede
evenement plaatsvinden dat op dezelfde voormiddag gepland
stond.
Erik.

II. toneel.
Het bestuur wil langs deze weg de toneelgroep danken voor het
mooie resultaat van de opvoeringen van ‘Madam Zimbra’.
Hierdoor werd Blidscap nog eens in de kijker gezet in onze
regio, en we wensen nog veel zulke prestaties, ook met de
nieuwe regisseur in opleiding.
Het bestuur.

III. inhuldiging gesmeed logo ‘Blidscap’.
Op paaszondag 1 april, nadat de laatste pandbrieven uitbetaald
werden, was het buiten verzamelen geblazen voor de
inhuldiging van het logo smeedwerk, vervaardigd door de Gilde
van de Belgische ambachtelijke smederijen.
Tijdens de opendeurdag van 2017 was deze gilde eregast in
Blidscap en gaf demonstraties over het ambachtelijk
smeedwerk. Nadat in de voormiddag de jongeren warm werden
gemaakt voor de smeedkunst begonnen de ambachtelijke
smeden onder het luikend oog van de vele toeschouwers het
logo van Blidscap te ontwerpen. Niet helemaal af, werd het werk
in de eigen smidse verder afgewerkt en kon het op zondag
1
april onthuld worden aan de lokalen van Blidscap. De voorzitter
en secretaris van de smedersgilde kregen de eer om het
smeedwerk te onthullen onder groot applaus van de opgekomen
genodigden. Nadien werd er in het bloemschikkerslokaal een
kleine receptie gehouden. Jeannine en Ria hadden zich
ontfermd over de lekkere hapjes die door verschillende
vrijwilligers aan de genodigden geserveerd worden. Paaseitjes
mochten op deze heilige dag natuurlijk niet ontbreken. Miswijn
werd vervangen door echte rode en witte wijn. 0ok de
smedersgilde was tevreden met het smeedwerk en de promotie
die ze tijdens de opendeurdag in 2017 mochten ervaren.
Om 13.00 uur werd de receptie afgerond, konden de glazen en
potjes afgewassen, en weer netjes op hun plaats gezet worden,
tot een volgen-de gelegenheid.
Erik.
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IV. Talent in de Tuin ook succesvol in Blidscap.
Op zondag 6 mei organiseerde het VC De Schelde de sociale en
culturele activiteit “Talent in de Tuin”. Net zoals bij de andere
deelnemers kan ook Blidscap terugkijken op een geslaagde
editie.
Veel volk, mooi weer en natuurlijk ook het muzikaal aanbod
hebben dit evenement succesvol gemaakt.
Met de koren van het zangkoor “Canteclaer” uit Hoevenen had
onze vereniging een mooie affiche.
Zaterdag 5 mei werd de zaal in orde gezet, de drank gekoeld, en
zorgde Eddy dat de stoelen mooi in perspectief stonden en nam
Jeannine het decoreren van het podium op haar. Wanneer het
gras gemaaid was en het onkruid gewied (Paul had zich eerder
die week ook al ontfermd over zijn stukje tuin) was alles klaar
om de toeschouwers de volgende dag te ontvangen.
Zondag 6 mei waren we met 9 helpers om alles in goede banen
te leiden.
De zelfgemaakte taarten werden door Jeannine, Hilda en Edith
aangeleverd.
Om 13.00 uur kwamen de eerste zangers toe en kon het
inzingen
beginnen.
Peter
ontfermde
zich
over
de
bonnenverkoop.
Het eerste optreden van het volwassenkoor kende al veel bijval.
Alle stoelen waren bezet wanneer de eerste zangnoten het ruim
van onze Blidscapzaal vulden. Nadeel was natuurlijk dat het
vrij snel heel warm werd en de nooddeur moest worden open
gezet om een beetje koeling te kunnen creëren. De warmte
bracht ook veel dorst met zich mee en dat was goed voor Josée
en Maria M. die de bar bemanden. Na het volwassenkoor was
het een uur later de beurt aan het kinderkoor. Met z’n vieren en
een enthousiaste dirigente werden mooie liedjes gezongen en de
nodige expressie aan de dag gelegd. Tussen de verschillende
optredens door, konden de hongerigen terecht bij Jacqueline,
Maria, Rita en Jeanne voor een lekker stuk taart en bijhorende
koffie. Het jeugdkoor trad op om 16.00 uur en kende veel bijval
bij het massaal toegestroomde publiek.
Als laatste optreden kwamen zowel het jeugdkoor als het
volwassenkoor aan bod en werden de mooiste liederen uit het
Disney repertoire met de juiste noot gezongen. Erik bedankte de
verschillende dirigenten en pianist met een fles cava. Zowel wij,
11

Blidscap als het zangkoor konden terugblikken op een geslaagd
namiddag.
Erik.

wat komt.
I. opendeurdag Blidscap 2 juni.
Op zaterdag 2 juni houdt de culturele vereniging Blidscap uit
Zandvliet opendeurdag. Met het thema “Barok” zijn de cursisten
een heel werkjaar aan de slag geweest om het beste van zichzelf
te geven.
Het resultaat mag er zijn. Kantklossers, wevers, boetseerders,
schilders, naaisters en zelfs de bloemschikkers hebben het voor
elkaar gekregen om weelderige en robuuste werkstukken te
maken met een knipoog naar de grote meester Rubens. Al deze
werken worden verwerkt in een grote 3 D barok schilderij die
tijdens de opendeurdag zal tentoongesteld worden.
Verder kunnen tijdens
de opendeurdag de
andere
tentoongestelde
werken
bekeken
worden,
kan
men
kennismaken met de grote weefgetouwen, wordt het
kantklossen voorgesteld en krijgt de bezoeker een indruk hoe
klei tot mooie beelden gebakken worden. De sierlijke bloemstukken, die te koop zullen worden aangeboden, is en blijft een
jaarlijkse trekpleister.
Als nevenactiviteit heeft het bestuur dit jaar Willy Augusteyns,
afkomstig uit het Viswater kunnen strikken, (voor meer info zie
verder in dit artikel). Willy zal tijdens de ODD op regelmatige
tijdstippen sessies geven. Bij voldoende interesse kunnen in het
najaar workshops georganiseerd worden.
Tijdens de opendeurdag zal er ook een puzzelwedstrijd
georganiseerd worden waarbij in elk lokaal A4 ingekleurde
tekeningen te zien zijn die in de juiste volgorde dienen geplaatst
te worden. Mooie prijzen te winnen.
s’ Middags worden er broodjes met ham of kaas aangeboden.
De prijs hiervan bedraagt 2.00 EUR per broodje. Gelieve op
voorhand (ten laatste op donderdag 31 mei) uw bestelling aan
Peter door te geven.
Vanaf 18.00 uur zal de dag zal worden afgesloten met een BBQ
waarbij iedereen welkom is.
12

Er is een vaste kost van 6.50 EUR per persoon voorzien voor de
groen-ten, en verder kan je uw menu samenstellen naar eigen
wens.
Naam…………………………………………….. lidnr…………. bestelt
hierbij:
Aant. Prijs
Groenten
Jagerskotelet
BBC-worst
Kippenbout
Kipfilet
Marinadebrochet
Broodje kaas
Broodje hesp
Totaal

6.50
2.80
1.80
1.80
2.40
2.70
2.00
2.00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Info: frans.cornelissens@telenet.be,
tel.: (03)6644914, GSM:(0486)88 04 64, of www.blidscap.be
Het zal tevens de laatste opendeurdag worden van
afscheidnemend voorzitter Erik Stalmans en secretaris Peter
Cornelissens die hun jarenlange inzet in schoonheid willen
eindigen.
Meer info over de opendeurdag en werking van Blidscap:
www.blidscap.be
Erik.

II. kerststallen tijdens opendeurdag.
Iedereen loopt regelmatig langs de kapper om geknipt, gekleurd
of gekruld te worden. Tijdens deze fatsoenering ontstaat er
meestal een goed gesprek over koetjes en kalfjes en soms
worden er plannen gesmeed of bruggen gebouwd. Zo ontstond
er een gesprek over ons bloemschikken en verkoop met
Kerstmis. Een man uit de buurt maakt kerststallen in hout en
ook kerstbomen, een perfect passende combinatie bij onze
kerstbloemstukken. De kapster deed de bemiddeling en wat
kwam er uit de bus: Willy komt met de opendeurdag op 2 juni
zijn werk voorstellen, en zo lopen wij misschien een beetje
warm om voor de kerstdagen zelf zulke mooie stal te maken.
Rita.
13
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III. Open Tuin en Vijver Weekend: ook een beetje
Blidscap.
Een week na onze opendeurdag zal de werkgroep Open tuin en
Vijver de negende editie organiseren van het open tuin en
vijverweekend dat in ons district zal plaatsvinden tijdens het
weekend van 9 en 10 juni.
Deze keer zullen 14 tuinen deelnemen en wordt de klemtoon
vooral gelegd bij de deelnemende tuinen. Zo zal er bij elke
deelnemer een extra activiteit georganiseerd worden zoals
bierbrouwen, demo’s oude ambachten, kunst in de tuin en zal
de molen onder begeleiding van gidsen kunnen bezocht worden.
De bomenbank zal zoals de vorige jaren de startplaats zijn voor
dit 2-jaarlijks evenement. De markt zal deze keer kleinschaliger
zijn maar zeker niet minder kwaliteitsvol. De groep Lenora die
zich bezighoudt met de verkeersproblematiek van de Noordrand
(ons district dus), zal ook aanwezig zijn en de nodige info verschaffen.
Tevens zal tijdens dit weekend een woordzoektocht
georganiseerd worden waarbij een 14-letterwoord zal moeten
gezocht worden. Bij elke deelnemer kan je een letter
terugvinden waarvan het uiteindelijke woord kan samenstellen.
Deelnemersformulieren zijn te verkrijgen bij de deelnemers en
aan de bomenbank. Er zijn 3 prachtige Boeddha beelden te
winnen.
14

De deelnemers aan het OTVW zullen tijdens onze opendeurdag
een preview houden bij elkaars tuinen en komen ‘s morgens om
9.00 uur samen in Blidscap om vandaar uit hun fietstocht aan
te vatten.
‘s Avonds zullen deze mensen (+/- 40
personen) deelnemen aan onze jaarlijkse BBQ. Luc Marivoet en
zijn team zullen weer weten wat doen.
Erik.

IV. bestuurswissel Blidscap in finale fase.
Op woensdag 4 juli vindt de bestuurswissel plaats waarbij Peter
en Erik definitief hun taken zullen overdragen aan het nieuwe
bestuur.
Voor het zover is, zijn er nog werkvergaderingen nodig om de
laatste
voorbereidingen
te
treffen.
Tijdens
de
groepsleidersvergaderingen werden de groepsleiders op de
hoogte gebracht van de laatste vorderingen. Ondertussen heeft
Tim Graff officieel de taak als penningmeester aangenomen en
zal Maria Mees, samen met nog een aantal andere leden (en
waarschijnlijk een nieuw gezicht) het secretariaatswerk op zich
nemen. Tim heeft reeds met Peter samengezeten voor het
overnemen van de boekhouding. Nadien komt de overdracht
van het secretariaatswerk en algemeen beheer aan de orde.
Ondertussen zijn er al taken verdeeld en zijn we een goed eind
op weg om de verderzetting van onze vereniging te verzekeren.
Erik.

V. te noteren.
Nu je dit leest is het misschien ook wel het gepaste ogenblik om
je kalender bij te werken en de volgende data al te noteren:
02/06/18: opendeurdag werkjaar 2017/2018.
04/07/18: bestuurswissel.

VI. familienieuws.
- Wie verjaart in juni:
Jacqueline Boden
Anita Van Dijck
Georgette Jennes
Clarisse Bogaerts
Jessy Kerstens
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Eddy Willemen
ElineVan Nimmen
Wanne Boen
Ian Van Bulck
- Wie verjaart in juli:
Anna Michielsen
Jeroen Verbist
Frieda Bogaerts
Hilda Kustermans
Lynn Van Den Bergh
Mia Guilliams
Anita Wyns
Lotte Graff
Ria Van den Bergh
Kyan Van Ostayen
- Wie verjaart in augustus:
Nicky Kompier
Veva Kerschot
Jeannine Geyskens
Paula Lambrechts
Josée Groffen
Magda Van Gool
Sonja Vinck
Myriam Van Gaever

Overlijden:
Onlangs moesten we afscheid nemen van Luc Caremans
(zeefdruk), echtgenoot van Hilde Maesen.
Blidscap wil langs deze weg diep en oprecht medeleven betuigen
aan alle getroffen families.
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Gelieve
fouten,
tekortkomingen
of
aanvullingen,
in
bovenstaande lijsten alleszins melden op het secretariaat, of bij
Peter;
Tel.: (03)664 49 14, of GSM: (0486)88 04 64, of
Email: frans.cornelissens@telenet.be
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Het bestuur.

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 te bekomen bij:
Jeannine Geyskens, Tel.: (03)568 82 19 of
email: jeanninegeyskens@hotmail.com

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 bloemenschikken 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 bloemenschikken groep 1(*)
zaterdagnamiddag patchwork (***)
in onderlinge afspraak cursussen, toneel
zie ‘agenda’ in dit tijdschrift kindercrea
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*): 1 maal elke 2 weken
(**): op woensdagen: zie rubriek ‘agenda’.
(***) op zaterdag: zie rubriek ‘agenda’
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
contant, of via de eurorekening van Blidscap:
IBANNUMMER: BE33 9730 7190 7346
BIC:
ARSPBE22

agenda
zaterdag 2 juni ’18
zaterdag 2 juni ’18

kindercrea: recyclage
☻

zaterdag 9 juni ’18

opendeurdag werkjaar 2017/2018
bloemenschikgroep 2

woensdag 13 juni ’18 Ф ☻ Open Tuin en Vijver Weekend
en zondag 10 juni ’18
zaterdag 16 juni ’18

patchworkles

van zondag 30 juni ’18
tot & met vrijdag 31augustus ’18
woensdag 4 juli ’18

zomervakantie
Blidscap gesloten
☻

zondag 15 juli ’18

bestuurswissel Blidscap
teksten binnen voor tijdschrift 163
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donderdag 23 augustus ’18

samenstellen tijdschrift 163

maandag 10 september ’18

start werkjaar 2018-2019

van zondag 28 oktober ’18
tot & met zondag 4 november ’18

herfstvakantie
Blidscap gesloten

vrijdag 14 december ’18
lees hierover meer in
Blidscap

eindejaarsfeestje 2018
☻
Ф

nieuws uit Blidscap
verleent medewerking

0
Mildheid wint altijd sympathie, vooral wanneer ze gepaard gaat met
bescheidenheid .
Goethe
Het lot van een volk heeft vaak afgehangen van een goede of een slechte
spijsvertering van een eerste minister
Voltaire
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