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Tot onze spijt moeten wij het overlijden van Gust Devillé melden. Hij werd
geboren in 1929 te Halle bij Brussel maar kwam na zijn huwelijk in
Berendrecht terecht. Hij was samen met Lucia, zijn vrouw, medestichter en
jarenlang drijvende kracht achter onze vereniging. Wat allemaal in 1976
met enkele mensen begon in hun woonkamer, groeide uit tot het Blidscap
dat we vandaag kennen.
Gust was niet alleen jarenlang voorzitter van Blidscap, hij zorgde er ook
voor dat de vereniging via, het oude klooster verhuisde naar onze huidige
plek. Onder zijn leiding werd een oude quarantaine stal omgebouwd tot
lokalen waar de verschillende groepen terecht konden. Later kwam er de
zaal en de luifel bij. Buiten zijn voorzitterschap was hij ook actief in de
groepen beeldhouwen, houtsnijden en fotografie. In 2000 gaf hij de fakkel
door maar bleef actief in Blidscap. Gust werd bijna 92 jaar. Dat hij ruste in
vrede.
Jan Verbist

Nieuw werkingsjaar van 1 januari 2022 tot 31 december 2022
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Groepsgelden 2022 voor bestaande leden:
Bloemschikken 1

namiddag

45 EUR

Bloemschikken 2

namiddag

25 EUR

Bloemschikken 3

avond

25 euro

Boetseren/pottenbakken

85 EUR

Fotografie

62 EUR

Kantklossen

45 EUR

Naad

45 EUR

Schilderen

45 EUR

Weven

62 EUR

Handwerk

25 EUR

Groepsgelden 2022 nieuwe leden:
Bloemschikken 1

namiddag

56 EUR

Bloemschikken 2

namiddag

31 EUR

Bloemschikken 3

avond

31 EUR

Boetseren/pottenbakken

107 EUR

Fotografie

77 EUR

Kantklossen

56 EUR

Naad

56 EUR

Schilderen

56 EUR

Weven

77 EUR

Handwerk

31 EUR

Het lidgeld bedraagt 20 EUR per lid en dit voor een volledig jaar.
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De groepsgelden voor onze vaste leden blijven zoals verleden jaar. .
Voor een workshop van de jongerencrea of het aDo @atelier betaal je per
deelnemer 10 EUR.
Voorbeeld 1
Persoon A wenst alleen administratief lid te zijn: er dient dan een lidgeld
van 20 EUR betaald te worden.
Voorbeeld 2
Persoon B schrijft zich in voor bloemschikken 1: er dient dan een lidgeld
van 20 EUR betaald te worden plus voor nieuwe leden een groepsgeld van
56 EUR, tezamen 76 EUR. Voor bestaande leden is het groepsgeld 45
EUR samen met het lidgeld is dat 65 EUR.
Voorbeeld 3
Gezin C schrijft 3 kinderen in voor de jongerencrea/het aDo @atelier: er
dient voor het eerste kind 20 EUR betaald te worden, voor kinderen 2 en 3
telkens 10 EUR (tezamen 40 EUR), plus per kind en per workshop een
bijdrage in de kosten van 10 EUR.
Voorbeeld 4
Gezin D schrijft 2 volwassenen in voor naad (1 persoon) en voor
schilderen (1 persoon). Ook hun 3 kinderen komen naar de
jongerencrea/het aDo @atelier. Voor de 1e ingeschrevene dient 20 EUR
betaald te worden. Voor de 4 overige personen steeds 10 EUR.
In totaal zou dus 50 EUR lidgeld moeten betaald worden, maar het
maximumbedrag is vastgelegd op 40 EUR. Daarnaast bedragen de
groepsgelden voor naad en schilderen, voor nieuwe leden, telkens 56
EUR tezamen is dit 152 EUR, voor bestaande leden 2 x groepsgeld van 45
EUR totaal met lidgeld 130 EUR plus per kind en per workshop een
bijdrage in de kosten van 10 EUR.
Toelichting:
Je wordt lid op het ogenblik van betaling (kwestie van verzekering!).
Om boekhoudkundige redenen worden de lid- en groepsgelden betaald via
overschrijving op het bankrekeningnummer van Blidscap:
IBAN BE33 9730 7190 7346.
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Gelieve op het storting- of overschrijvingsbewijs je lidnummer te
vermelden (te vinden op het adresetiket) alsook de groep(en)
waarvoor je betaalt.
Bij wijze van uitzondering kunnen de lid- en groepsgelden betaald worden
aan de groepsleiders.
Zoals vorig jaar is er voor de bestaande leden een Corona-korting in
mindering gebracht .

Voor vragen kan je terecht bij Maria Mees op 0498 27 75
maandag van 13.00 tot 16.00 uur Boetseren gevorderden
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 13.00 tot 16.00 uur kantklossen
donderdag van 19.00 tot 22.00 uur zelfs onze kleding maken
donderdag van 13.00 tot 16.00 uur handwerkgroep (**)
vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur bloemschikken groep 1 (*)
vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur bloemschikken groep 3 (**)

* Om de 14 dagen
** maandelijks
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Open deur
Op 25 september konden we onze deuren openzetten. Alle vrienden,
kennissen en sympathisanten konden langskomen.
Al was het een moeilijk jaar, toch hebben we heel wat kunnen
verwezenlijken. Iedere groep stelde het beste van hun tentoon.
We kregen ondersteuning van enkele creatieve buitenstaanders :
 Stan en Marysa : presentatie van mooi houtwerk
 Toon en Marieke : pronkten gans de dag tussen prachtige
vogelhuisjes en allerlei werkstukken in hout
 Paula : stelde een cursus kalligrafie voor, en hopelijk groeit er een
tijdelijke groep uit.
 Jos : knipte en plakte gans de dag kunstvolle kaartjes.
 Liliane : bracht haar paverpol beelden tot leven in de grote zaal –
een streling voor het oog.
In de zaal werd afscheid genomen van Georgette – ze heeft jarenlang de
mensen met veel geduld de knepen van het kantklossen bijgebracht.
Omringt door haar cursisten werden herinneringen opgehaald, en met veel
voldoening werd een punt gezet achter een zeer actief leven bij Blidscap.
Dankjewel Georgette !!!
Het was een zonovergoten dag, velen genoten met volle teugen van dit
weer en een drankje in de hand – het was weer gelukt dit jaar en iedereen
was tevreden.

Coronamaatregelen
Bij kerstfeest/kerstverkoop/nieuwjaarsreceptie en gewone activiteiten.
Blidscap heeft beslist om controle in te voeren.
Aan de leden wordt gevraagd het Covid Safe Ticket bij te hebben en dit
elke samenkomst. Aan de deelnemers aan bovengenoemde activiteiten
zal het CST gevraagd en gecontroleerd worden, dit ook voor het geval er
een controle zou zijn.
De stuurgroep
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Wat komt…
Winterdorp in de Polder
Van 17 december 2021 tot 7 januari 2022 wordt de Botermarkt in
Zandvliet omgetoverd tot winterdorp.
Voor de eerste maal wordt er een ijspiste aangelegd, en terugblikkend op
het schaatsen op de oude welen te Berendrecht met de toen genoemde
schavardeien, zullen er heden ten dage zeker baantjes getrokken worden
op de piste aan de Botermarkt
De horeca zorgt er voor een hapje en een drankje, zodat alles gezellig kan
verlopen
Op de markt staan er wel 4 kraampjes; die bemand worden door de
verenigingen – en ook Blidscap doet mee !!!
Wij bemannen een kraam op 21 – 22 - 23 december en 28 – 29 – 30
december.
Wij verkopen kerstartikelen, een zeer uitgebreid gamma schorten,
tafelkleedjes, borrel-onderzetters, kaarsen, warme sjaals en zelfs
bedsokken – geweldige ideeën voor geschenkjes onder de kerstboom.
Openingsuren winterdorp :
 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : 18 tot 22 uur
 Woensdag : 16 tot 22 uur
 Zaterdag en zondag : 14 tot 22 uur
Kerstfeest: op vrijdag 17 december
Samen kunnen we dan genieten van onze klassieke kaasavond en voor
wie geen kaas lust een vleesschotel.
We volgen de horecaregels, dus CST wordt gevraagd en gecontroleerd.
We voorzien geen bijzondere tafelschikking.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 20.00 EUR per persoon , exclusief drank,
inclusief dessert. Hiervoor dit jaar GEEN subsidies van het district.
Vraag om cadeau van 5 EUR mee te brengen wordt geschrapt.
Inschrijvingen worden gevraagd via oproepingsbrieven, betalen is
inschrijven en dit voor 7 december.
Apertief om 19 uur en 19.30 aan tafel.
Het bestuur
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Kerstverkoop
Op 19 december 2021 heeft de vijfde grote kerstverkoop plaats in Blidscap
aan de Conterscherp 98 te 2040 Zandvliet van 10 tot 17 uur.
Om 10 uur wordt het symbolische lintje doorgeknipt en kan ieder zijn
keuze maken uit de talrijke bloemstukken.
Gelet op onze leuze “Voor ieder wat wils” zal de variatie groot zijn – in alle
formaten en kleuren en zoals alle jaren zeker doenbaar qua prijs !
Onze mensen, die de horeca verzorgen, ontvangen je met open armen en
schenken je graag een drankje, al dan niet met een dikke wafel of een
gebakje.
Laten we er een fijne dag van maken, zodat we er energie van kunnen
opdoen om volgend jaar door te kunnen gaan met deze activiteiten.
Tot dan, we verwachten U allen .

Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 21 januari 2022.
Wij heffen het glas op het Nieuwe Jaar.
Wij hopen een jaar vol warmte, vrede en liefde voor elkaar, een goede
gezondheid en een groot pak creativiteit.
Wil jij op deze wensen komen klinken, dan ben je van harte welkom om
19.30 uur in onze zaal.
Als jij zorgt voor een glimlach en gezelligheid, zorgen wij voor een hapje
en een drankje.
Iedereen welkom, en tot dan in het nieuwe 2022 !!!
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Keramiek - Pottenbakken
Keramiek is een materiaal dat noch een metaal noch een polymeer is.
Voorbeelden van keramieken zijn
bijvoorbeeld aardewerk, steengoed en porselein, maar daarnaast valt ook
te denken aan glas, diamanten, supergeleiders en implantaten. Keramiek
ontstaat door verhitting (in bijvoorbeeld een oven), soms in combinatie
met druk, waarbij minimaal twee elementen aanwezig zijn. Een van deze
elementen is non-metallisch en de ander mag zowel metallisch als nietmetallisch zijn.
Het woord "keramiek" komt van het Griekse keramos, wat drinkvat of
aardewerkvat betekent. Van origine werd het woord gebruikt voor het
aanduiden van voorwerpen die van gebakken klei zijn gemaakt.
Traditioneel zijn keramieken dan ook op klei (ofwel silicaten) gebaseerd.
Hiervan zijn er zeer veel en ze worden gemaakt van uiteenlopende
kleisoorten, diverse toeslagstoffen en allerlei procedés (bijvoorbeeld een
verschillende oventemperatuur).
Bij de traditionele keramieken valt bijvoorbeeld te denken aan
gebruiksvoorwerpen zoals potten en serviezen in porselein, aardewerk of
steengoed, aan bouwmaterialen (baksteen, straatstenen en tegels) en aan
sanitair (wasbakken en toiletpotten).






Aardewerk wordt gebakken van klei bij een temperatuur van 800 tot
ongeveer 1100°C, waarbij geen sintering of verglazing optreedt.
Aardewerk wordt vrijwel altijd geglazuurd.
o Terracotta is ongeglazuurd aardewerk van roodbakkende klei.
Steengoed of gres wordt gemaakt van een gresklei en kan worden
gebakken bij hogere temperaturen (1200-1300 °C); hierbij versintert de
klei, het product is geschikt voor het bewaren van vloeistoffen.
Porselein, gebakken van een speciale witte kleisoort, gemengd met
kwarts en veldspaat, gebakken bij 1200-1400 °C, waarbij het geheel
verglaast. De basisgrondstof is kaolien of pe-tuntse afkomstig uit China.
Kaolien wordt in Europa gevonden in de streek van Limoges, Duitsland,
Tsjechië, Oekraïne, Cornwall en Spanje.

Een ander voorbeeld van traditioneel keramiekgebruik is de
(beeldhouw)kunst. Hierin staan vooral de vorm en kleur van keramiek
centraal. Veelal wordt keramiek hierbij van een glazuurlaag voorzien.
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De verschillende stappen bij het pottenbakken










Ten eerste moet de pottenbakker zijn klei kiezen. Indien deze te droog
is, moet de klei nat gemaakt worden.
De tweede stap is het kneden van de klei. Er bestaan verschillende
methodes om dit te doen. Een van de bekendste en gemakkelijkste
methodes is de ossenkop-methode. Een andere werkwijze is
de spiraaltechniek. Het kneden van klei is noodzakelijk om eventuele
luchtbellen uit de klei te verwijderen. Als er luchtbellen in de klei blijven,
kan het werk bij het bakken ontploffen. Dit proces heet 'walken': klei
verdichten en soepel maken door te kneden.[1]
In de derde stap gaat de pottenbakker de klei omvormen en bewerken
tot een voorwerp. Dit kan volgens verschillende bewerkingstechnieken.
Daarna, als het voorwerp droog is, kan het voor de eerste maal
gebakken worden. Bij het bakken op ongeveer 900 °C (deze
temperatuur kan variëren), kan het gebeuren dat het aardewerk begint
te barsten of zelfs ontploft (zie stap 2). Als dit voorvalt moet de
pottenbakker helemaal opnieuw beginnen, want de klei is inmiddels
aardewerk en kan niet meer omgevormd worden tot boetseerbare klei.
Vervolgens, nadat het voorwerp gebakken is, gaat de pottenbakker het
aardewerk gladschuren met schuurpapier.
Als zesde stap moet het voorwerp geglazuurd worden. Daarvoor moet
het voorwerp eerst met een lichtjes natte spons van stof ontdaan
worden. Dit voorkomt dat het glazuur zich op de stof gaat vastzetten.
Als achteraf het stof eraf zou vallen, zou ook het glazuur verdwijnen.
Het glazuren van aardewerk is een van de moeilijkste fasen bij het
pottenbakken. Dit komt doordat glazuur altijd anders reageert en ook
een andere kleur krijgt. Als er te veel glazuur op aardewerk is
aangebracht, kan die zelfs uitlopen. Dan krijg je vlekken en bubbels,
wat meestal niet de bedoeling is.

Het glazuren kan op verschillende manieren:





Glazuur in het voorwerp (bijvoorbeeld beker, pot) gieten.
Glazuur op het voorwerp spuiten.
Met een penseel, glazuur op het voorwerp aanbrengen. Een beetje
zoals verven.
Het voorwerp in glazuur dompelen.

Als laatste stap moet het voorwerp een tweede keer gebakken worden op
ongeveer 1250 °C (de temperatuur kan variëren).
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Verschillende bewerkingstechnieken van klei
Boetseren
Bij het boetseren wordt met de handen een vorm gegeven aan de klei.

Lappen en plakken
De klei wordt plat gerold door middel van een deegrol. Zo ontstaan er
plakken of lappen klei. Deze lappen worden aan elkaar vastgemaakt.
Hiervoor moet de pottenbakker kleine sneetjes in de klei maken op de
kanten die aan elkaar 'geplakt' zullen worden. Op deze sneetjes moet er
wat slib(= klei vermengd met water) worden aangebracht.
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Rollen of slierten
Met de handen wordt de klei gerold totdat er kleine cilindervormige slierten
ontstaan. Deze slierten worden op elkaar geplaatst met het doel een pot te
verkrijgen.

Draaien
Bij het draaien wordt gebruikgemaakt van een pottenbakkersschijf,
waardoor men heel nauwkeurig kan werken. Er wordt eerst een bolletje
klei in het midden van de schijf geplaatst en daarna kan het draaien
beginnen.
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Gieten in hulpvormen
Bij deze techniek wordt slib (=klei vermengd met water) gegoten in een
hulpvorm uit gips gemaakt. Dit laat men eventjes drogen en dan kan men
het uit de hulpvorm halen.

Enkele voorbeelden

14

Ooit
Een bijzonder gedicht over de essentie van ons bestaan.
Ooit komt de dag
dat ik niet meer kan en mag
aan het einde van mijn leven
als er geen tijd meer is over gebleven
waar is dan de rijkdom en de macht?
en alle angsten waaraan ik dacht?
Ooit komt de dag
dat ik niet meer kan en mag
gaat het dan nog over mooi en briljant?
zijn geloof en huidskleur dan relevant?
dan gaat het niet om wat ik ben geworden
wat er dan toe doet, is van een andere orde
De antwoorden op echte vragen
Hoe heb ik me naar anderen gedragen?
Waren mijn daden uit integriteit?
Deed ik oprecht wat ik zelf bepleit?
Was ik een stimulerend voorbeeld?
Heb ik het goede met anderen gedeeld?
Welke moed en lef heb ik zelf getoond?
Wie heb ik met mijn liefde beloond?
Ooit komt de dag
waarop ik zelf vragen mag
welke pracht heb ik zelf mogen ervaren?
en welke herinneringen zullen anderen bewaren?
(Mark Verhees)
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Havermoutkoeken met vulling

Ingrediënten








100 gram havermout of havermeel
60 gram amandelmeel
1 ei
1 tl kaneel en 1,5 tl cacao
1 tl bakpoeder
1 el kokosolie
3 el agavesiroop
Benodigdheden





Mengkom
Houten spatel
Bakpapier
10 min. + 15 min. oventijd
Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 160 graden.
2. Meng eerst alle droge ingrediënten (havermout, amandelmeel,
bakpoeder en kruiden)
3. Meng het ei en de kokosolie door het beslag en roer als laatste de
agavesiroop erdoor. Ik gebruik hiervoor een houten lepel.
4. Rol nu met je handen 6 balletjes van het deeg en leg ze op een
rooster bekleed met bakpapier.
5. Duw nu in elk balletje met je duim een holletje en vul deze met wat
fruitspread of jam. Je kan er ook voor kiezen om de koekjes na het
bakken te vullen.
6. Zet de koekjes 15 minuten in de voorverwarmde oven.
Laat ze afkoelen op een rek en smullen maar! Smakelijk Liliane
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Blidscap organiseert een
Workshop schrijven van creatieve letters
Gegeven door Paula

Er wordt geoefend rond het schrijven, maar al snel maken we afgewerkte
kaarten en doosjes.
De bedoeling is dat iedere deelnemer ong. 10 afgewerkte kaarten maakt,
telkens met andere ideeën en ook enkele doosjes.
Er wordt voornamelijk geschreven met inkt met de redispen ( dikke letters)
en de spitse pen ( fijne letters) en ook wat geoefend met de trekpen.
Data’s: Zaterdag 15 januari 2022
Zaterdag 12 februari 2022
Zaterdag 19 maart 2022
Telkens van 10.00 tot 15.00 uur.
Prijs per deelnemer € 60.00 voor de 3 dagen.
Inschrijven bij Maria Mees: maria.mees3@telenet.be
Storten op rekening Blidscap BE33 9730 7190 7346
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Kerststukje drie op een rij

wat heb je nodig:
een onderschaal met 3 gelijke potjes
steekschuim
meerdere soorten kerstgroen (vb. den, buxus, taxus, klimop)
3 kaarsen
enkele verschillende kerstballetjes
pookdraad ongeveer 5cm lang (=dikke bloemendraad)
bloemendraad (=minder dik dan de pookdraad)
kaarsje en aansteker
mes, tang, allessnijder
Werkwijze:
Maak het steekschuim passend voor de potjes, een halve cm onder de
rand.
Laat de pasvormen volzuigen met water, nooit onderduwen!
Door de pookdraad op te warmen (boven een kaars) kan je deze
gemakkelijk in de onderkant van de kaars duwen, per kaars gebruik je 2
draadjes. Gebruik de tang om vast te houden want de draad wordt warm.
Steek de kaars (met de draad) in het midden van het steekschuim, doe dit
3 keer.
Verwerk daarna het kerstgroen over de drie potjes, zorg ervoor dat elk
potje rondom mooi gevuld is.
Met de bloemendraad maak je een steeltje aan de kerstballetjes(waar je
anders een haakje aandoet)zodat je deze in het steekschuim kunt
vaststeken.
Optioneel kun je nog wat engelenhaar en/of sterretjes toevoegen.
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Knutselen jongerencrea
Kerstboom maken met wc rolletjes

Je hebt nodig 6 wc rolletjes die knip of snij je in de helft.
Begin met 4 stukjes voor de onderste rij aan elkaar te plakken
Dan 3 erboven op dan 2 en dan 1 en 1 (zie voorbeeld)
Leg de boom plat op tafel en begin hem te versieren.
Bij enkele achterkanten kan je gekleurd papier kleven.
Verf de boom en versier hem.
Als laatste kleef je de voet onder de boom.
Je kan hem ook met sneeuw bespuiten.
Veel plezier
Liliane
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sudoku

Hieronder vind je de oplossing van de sudoku uit Blidscap 175
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District Berendrecht – Zandvliet- Lillo
voor hun steun en aandacht
voor onze vereniging

Putse Baan 16, 2040 Zandvliet
Tel: 03568 63 40
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2040 Antwerpen
Tel: 03561 21 11
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