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Kalender

maandag van 13.00 tot 16.00 uur Boetseren - Pottenbakken
maandag van 13.00 tot 16.00 uur weven
maandag van 13.00 tot 16.00 uur fotografie
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
vrijdag 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
Jongerencrea datums
19 maart van 9 tot 12 uur Paas knutselen met Rita
23 april van 9 tot 12 uur kaligrafie met Paula
14 en 21 mei van 9 tot 12 uur kaarsen maken met Rita
18 juni van 9 tot 12 uur bloempotjes schilderen en versieren met Liliane
Voor iedere activiteit zal er nog een mail verzonden worden met een
voorbeeld.
Prijs per kind per activiteit 10.00 euro
Schrijf tijdig in en vermeld voor welke activiteit en naam van het kind.
Betaling bij inschrijving op rekeningnummer Blidscap
BE33973071907346
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Kerstverkoop 19 december 2021
Niets is nog hetzelfde, alles is veranderd en zekerheden hebben we spijtig
genoeg niet meer.
In 2019 en 2020 is onze kerstverkoop niet kunnen doorgaan omwille van
corona.
De vraag was : Wat brengt 2021 ?
Gans het jaar stegen en daalden de besmettingen – de deuren mochten
een (klein) tijdje open, en gingen weer toe.
Tegen het einde van het jaar kwamen de donkere wolken weer op ons af,
en daarom hebben we het zekere voor het onzekere genomen. Vroeg in
december zijn we begonnen met onze kerstversiering aan te bieden via
facebook. De bloemstukken werden gemaakt en gefotografeerd kwamen
ze bij onze mensen terecht.
Begin december rond Sinterklaas kwam het verlossende woord : de
verkoop mocht in open lucht plaatsvinden. Daar maakten we gebruik van
en we konden op deze manier nog veel mensen en/of vaste klanten
gelukkig maken en tevreden stellen met onze (zoals altijd) prachtige
kerstbloemstukken en andere kerstartikelen (wollen sjaals,
keukenschorten, zelfgemaakte kaarsen, confituren, handtassen en
wandtapijtjes, …). Allemaal gemaakt door onze leden – waarvoor dank !
Het was anders en anders, maar toch nog een beetje gelukt - en iedereen
was tevree.
Dankzij deze werking kunnen we onze activiteiten verderzetten
--------------------------------------------------------------------------------------------------Steun onze vereniging !!
Wij verzamelen oud ijzer en andere metalen.
Bij een voldoende grote hoeveelheid laten we dit ophalen en krijgen wij er
nog iets voor.
Je kan je oud ijzer, koper lood en zink …. achterlaten voor de deur van de
container achter het gebouw.
Zo blijft dit uit het zicht van de straat en is de kans kleiner dat anderen het
zich toe-eigenen.
Wij danken jullie reeds voor de moeite.
Het bestuur
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26 maart 2022 – Open–deur-dag

Onze deuren staan die dag open voor alle kijklustigen. En alles staat in het
teken van de lente en Pasen.
We gaan dit jaar niet alleen tentoonstellen, maar we gaan ook werken.
Iedere groep laat in zijn eigen lokaal zien hoe er bij Blidscap gewerkt
wordt.
Iedere bezoeker kan volgen van start tot einde van ons werkstuk - zo
proberen we de mensen te inspireren en misschien krijgen de kijklustigen
ook kriebels in de vingers., zodat ze zich graag aansluiten bij een van onze
activiteiten.
Een plaatsje voor een gezellige babbel met een hapje en een drankje is
altijd voorzien.
Wij ontmoeten je graag zaterdag 26 maart 2022 van 10 tot 17 uur.
bij Blidscap, Conterscherp 98, Zandvliet
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8 mei 2022 talent in de tuin bij Blidscap vzw
Is een optreden van de Volkskunstgroep 't Havermeuleke
De groep (dansers, vendeliers en muzikanten), opgericht in 1976, werd
genoemd naar de Vlaamse volksdans " 't Havermeuleke". Net zoals in de
dans
staan
verbroedering
en
plezier
centraal
in
onze
groep. Oorspronkelijk lag de focus bij volksdansen, maar later
kwamen volksmuziek en vendelzwaaien hier ook bij. Naast de traditionele
en nieuw gecreëerde Vlaamse volksdansen, dansen we ook buitenlandse
dansen. We komen wekelijks samen in Leuven voor repetities, en geregeld
treden we op tijdens volksfeesten of festivals.
't Havermeuleke nam in 1995 en in 2003 deel aan het Wereldfestival in
Schoten. Op
de Leuvense
Paasfeesten zorgen we mee
voor de
organisatie, opvang en begeleiding van de buitenlandse gasten. Ook
internationaal zijn we actief. We waren al te gast in verscheidene
Europese landen waaronder Oostenrijk, Frankrijk, Nederland, Italie, Polen,
Roemenië, Portugal, en op het World Folkfest in Springville in de V.S. (Dit
jaar zijn we uitgenodigd in Tsjechië - als corona het belieft).
Voor Talent in de Tuin passen we ons programma lichtjes aan en zullen de
muzikanten het voortouw nemen met een café chantant van populaire
Vlaamse liedjes. ‘t Havermeuleke zorgt voor visuele intermezzo’s.
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200 jaar Berendrechtse Buitenmolen

Een korte geschiedenis
De Buitenmolen (ook bekend als de Westmolen of Westmolengeest) werd
in 1822 op initiatief van molenaar Joannes Lamberechts door de
Berendrechtse aannemer Jacob Royers gebouwd. Hij maakte hiervoor
gebruik van Boomse bakstenen, hout, kalk, cement én ook roggemeel.
Bouwlocatie was de Westmolengeest bij de Zandvlietsesteenweg in
Berendrecht.
In 1936 werd de molen uitgerust met een dieselmotor met maalstenen. Tot
1947 was hij in bedrijf. Daarna begon het verval. Sinds 6 november 1981
is de molen een beschermd monument en onderdeel van een beschermd
dorpsgezicht. Dat jaar werd hij ook verkocht aan bakker Antoon Verbraak.
Deze liet de molen tussen 1987 en 1996 in 2 stappen restaureren. Sinds
1996 werd er tot het plotse overlijden van Toon Verbraak in 1998 weer
gemalen. In 2003 en 2004 maalde vrijwillige molenaar Michael Jordan
graan voor diervoeder en consumptie. In 2008 en 2009 kwam de molen
telkens in nieuwe handen terecht.
Om in juli 2014 bij de huidige eigenaars Luc Van Thillo en Katrien Van
Rooy terecht te komen. Op 17 mei 2015 werd er door de Nederlandse
Robert Van’t Geloof uit Hendrik-Ido-Ambacht gedraaid, zonder zeilen en
zonder windborden. En op 25 mei 2015 is er voor het eerst sinds jaren
weer gemalen. In mei 2019 is in het aanpalende schuurtje een Brasserie
met terras, uitbaters zijn Kathy Dhooghe en Mike De Cock en achter de
molen is een minigolf aangelegd.
Sinds 6 jaar is er wel een nieuwe molenaar dat is Jorn van der Cloot.
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Werking van een korenmolen
Een rondleiding doorheen de Buitenmolen, startend van de kap en
afdalend naar de stelling.

De kap
In de kap bevindt zich de bovenas waaraan de wieken bevestigd zijn.
Deze as wordt gesmeerd met reuzel (varkensvet).Om de bovenas zit
het bovenwiel, het belangrijkste wiel van de molen dat alles in de molen
aandrijft. Het functioneert ook als vangwiel (de vang is de rem van de
molen).Het bovenwiel drijft de koningsspil aan die uitkomt op
de steenzolder .Ook zien we dat de complete kap rust op meer dan
30 kruirollen. Met deze rollen kan de molenaar de kap met de wieken op
de wind kruien (draaien).We dalen een trapje af en komen dan aan op:
De luizolder
Rond de luias is een dik touw gedraaid dat tot op de begane grond komt
zodat we daar de zakken mee kunnen luien (Middeleeuws woord voor
hijsen).Op de luias zien we nog een wiel met een touw: het gaffelwiel met
het gaffeltouw. Dat is een rondgaand touw zodat de molenaar ook op
handkracht kan luien. Ook is er nog een tweede wiel aan een as, voor de
elevator. Dat is een lange riem met bakjes, ook om graan naar boven te
transporteren. De molenaar kan hier ook de molenstenen inschakelen,
afhankelijk van de wind kiest hij om met 1 of 2 stenen te malen. We dalen
een trapje af en komen dan aan op:
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De steenzolder
We zien op de steenzolder boven ons hoofd het spoorwiel. En op de vloer
zijn er 2 koppels stenen die draaien in de steenkuip. De molenaar kapt het
graan in de trechter die het kaar heet. Vandaar gaat het in de schuddebak.
De steenspil met vierkante hoeken zorgt dat de bak het graan tussen de
stenen schudt. Tussen de stenen wordt het verspreid, gebroken en
uitgemalen waarna het meel in een gat verdwijnt. Dat komt een zolder
lager uit in de maalbak. We zien 2 koppels maalstenen op de steenzolder:
een koppel blauwe stenen van basaltlava (natuursteen) voor het malen
van bakkersmeel en een koppel kunststenen waar de molenaar naast
bakmeel ook veevoeder mee kan malen. Er zijn ook 2 luiken in de vloer
waar de zakken doorheen komen tijdens het luien en 2 houten kokers van
de elevator. We dalen een trapje af en komen dan aan op:
De maalzolder
Dit is dé werkplek van de molenaar omdat hij hier de fijnheid van het meel
controleert. Met zijn ene hand aan de licht en de andere hand aan het
meel kan hij voelen of het meel fijn of juist grof gemalen is. De licht is het
mechanisme om de steen op te lichten bij wegvallende wind of te laten
zakken bij toenemende wind, om altijd de juiste fijnheid van meel te
hebben. De molenaar kan hier ook de graantoevoer bijstellen. In het
midden tussen de2 maalbakken staat er nog een schoner om graan mee
te kuisen als het recht van het land komt. We gaan door één van 4 deuren
en betreden:
De stelling
De stelling is rondom de molen gebouwd en we zien de wieken aan de ene
kant en de staartbalk met de kruilier aan de andere kant. Met de kruilier
kan de molenaar de kap draaien om de wieken loodrecht op de wind te
plaatsen. Ook kan hij hier de vang (rem), de pal en de kneppel bedienen.
De pal zorgt er voor dat de wieken vanuit stilstand niet achteruit kunnen
draaien. De kneppel verdubbelt de remkracht van de vangbalk, als extra
veiligheid in geval van storm. De wieken zijn voorzien
van hekwerk, windborden en 4 zeilen. Hoe meer wind, hoe minder zeilen
er nodig zijn. De molenaar kan malen tot ongeveer windkracht 9, maar dan
zonder zeilen en de wind(storm?)borden eruit.
Op 15 mei zijn er grote feesten 200 jaar Berendrechte buitenmolen.
de route is
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Wist je dat…
Je jezelf niet kunt kietelen. Als je jezelf probeert te kietelen, voorspellen je
hersenen het gekietel namelijk al en reageren hier niet of nauwelijks op.
Als iemand anders jouw kietelt, kunnen je hersenen deze prikkels niet
voorspellen en kietelt het wel!
------------------------------------------------------------------------------------------------Wist je dat…..
Bewegen gezond is voor lichaam en geest, maar slecht weer is niet ideaal
om buitenactiviteiten te ondernemen. Het is dan beter om binnenhuis iets
te doen en dansen vormt in dit geval een uitstekend alternatief. Dansen
traint immers het hele lichaam:
het coördinatievermogen en de bloedsomloop verbeteren, de spieren van
de armen en de benen en de rug worden versterkt en mogelijke blokkades
worden losgemaakt. Maar nog belangrijker is het feit dat dansen een
uitstekend middel is om dementie tegen te gaan. Tijdens het dansen en
het aanleren van de verschillende stappen en figuren, worden de logisch
denkende linker- en rechterhelft van de hersenen getraind. Dansen wordt
dan ook beschouwd als een echte hersentraining en een uitstekend middel
tegen het ‘grote vergeten’.
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De darmen…ons tweede brein!

In onze Westerse visie zijn vooral het hart en de hersenen de organen die
het meeste aandacht krijgen. Er zijn immers veel aandoeningen
gerelateerd aan deze organen. Eén bepaald orgaan wordt hierdoor een
beetje vergeten: onze darmen.
Hoe werken onze darmen juist?
Het voedsel in de maag komt in de dunne darm terecht, die zo’n 6 meter
lang is! In de dunne darm wordt het voedsel verteerd en worden de
voedingsstoffen opgenomen. Daarna passeert het voedsel naar de dikke
darm, die zo’n 1 meter lang is. Daaraan wordt nog vocht onttrokken en
wordt de massa door gestuwd naar de endeldarm. Wanneer deze gevuld
is, na doorgaans 24 uur, krijg je de aandrang om naar het toilet te gaan.
Ons tweede brein
Nee, sexy of opwindend klinkt dit allemaal niet, maar onze darmen zijn
toch razend interessant:
Ze werken namelijk onafhankelijk van onze
hersenen, die er voortdurend signalen naar stuurt! Daarom worden de
darmen “het tweede brein” genoemd. Ze hebben namelijk een eigen
zenuwstelsel en ze regelen zichzelf. In onze darmen zitten zo’n half miljard
zenuwcellen en maken zo’n 20 hormonen zelfstandig aan. En dus niet de
hersenen, zoals we zouden denken. De hersenen en de darmen werken in
een tweerichtingsverkeer. Dat is relatief nieuw, en wordt volop onderzocht.
Ben je moe of voel je je opgejaagd, zullen de darmen hierop reageren. Je
kan dan het letterlijk “in je broek doen van angst”, “een knoop in je maag
hebben”, krampen krijgen of diarree,…. Ook de bekende “vlinders in je
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buik”, “het buikgevoel”,… laat ons zien dat onze darmen iets te vertellen
hebben, wat het hoofd ons niet altijd vertelt!
Darmflora
In onze darmen zit een 2 kilo aan darmbacteriën: de darmflora. Deze
laatste zorgen voor een goede weerstand tegen ziekmakende bacteriën. In
de darmen zit 2/3 de van ons immuunsysteem gehuisvest. Een verkeerde
voeding en een onregelmatige levensstijl kan onze darmflora totaal
ontregelen en de verkeerde bacteriën vrij spel geven met allerlei ziekten
tot gevolg. Paracelsus wist het al : “De dood huist in de darmen”! Maar
laten we dit positiever verwoorden:
“Gezondheid huist in de darmen”, tenminste als we er goed voor zorgen!
M.a.w. we kunnen een heleboel ziekten vermijden wanneer we goed voor
onze darmen zorgen.
Wist je dat serotonine, het geluk hormoon, voor slechts 10 % wordt
aangemaakt in onze hersenen, en voor 90 % in onze darmen! Raakt je
darmflora uit balans, kan dit de regeling van de serotonine belemmeren,
met angstgevoelens en depressie tot gevolg.
Waar worden onze darmen blij van?
- Een gezonde uitgebalanceerde voeding.
- Te veel suiker vermijden! Onze darmflora verzuurt ervan.
Voedingsmiddelen met bitterstoffen in zijn een prachtig middel. Het
bitter is een vergeten wijsheid in de voeding. Bitterstoffen houden de
balans in onze darmen. Rucola, andijvie, pure chocolade, nog
groene bananen, ijsbergsla, postelein, zuring, rozemarijn en
venkelzaad zijn enkele toppers! Zij temperen eveneens de drang
naar suiker.
- De darmen houden van regelmaat: zowel in de voeding als in je
levensstijl.
- Voldoende beweging!
- Vermijd zoveel mogelijk stress. Onze darmen raken er letterlijk van
“in de knoop”, waar de volksmond zijn wijsheid weer eens toont.
Dochter Edith
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Taart met frangipane en appelen

Ingrediënten voor de frangipane :
100 gr malse boter
70 gr kristalsuiker
65 gr bloemsuiker
Een koffielepel kaneel
90 gr bloem
Een snuifje zout
65 gr amandelpoeder
1 dopje amandelextract
1 ei
Voor de taart:
1 vel bladerdeeg
2 appelen
50 gr parelsuiker
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Bereiding :
Warm de oven voor op 175°C.
Doe de juiste hoeveelheid boter in kleine blokjes in een mengkom.
Doe er de suiker, de bloemsuiker, de kaneel, de bloem, een snuifje zout,
het amandelpoeder, het amandelextract en het ei bij.
Meng alles onder elkaar tot een glad spijs.
Leg het bladerdeeg in de taartvorm
Doe er het frangipane beslag op
Snij de appelen in partjes en leg ze op de frangipane
Strooi de parelsuiker over de appelen
Schuif de taart in de oven in gedurende 45 minuten ongeveer.
Voor een variant:
Je kan op de bodem van het bladerdeeg eerst een laag confituur smeren
alvorens je het beslag in de vorm doet, bv abrikozenconfituur

Smakelijk Liliane
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Paasvaas maken met hyacint en kronkelwilg

Wat heb je nodig:






een hoog zwart vaasje
9 tulpen kleur lichtgeel
5 hyacinten kleur blauw
3 takken kronkelwilg
6 stuks plastiek paaseitjes kleur geel/wit

Vul de vaas met water.
Plaats de 3 konkelwilgtakken in de vaas.
Schik de gele tulpen en de blauwe hyacinten tussen de kronkelwilg.
Hang de paaseitjes geel/wit aan de kronkelwilg.
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Maak een paaskonijn

Benodigdheden:
Een oude sok, rijst of fijn zand, schaar, touwtjes
Werkwijze:
Vul de onderkant van de voet van de sok met rijst of zand en knoop daar
dan een touwtje rond, zodat het een lichaampje is.
Vul dan het tweede stuk van de voet van de sok met rijst of zand zodat het
een hoofdje is en knoop daar weer een touwtje rond.
Knip dan het been van de sok in twee zodat dit de oortjes worden.
Plak of teken oogjes en een neusje op het hoofdje. Geef het ook nog een
mooi strikje.

Veel plezier, Liliane
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sudoku
Hieronder vind je de oplossing van de sudoku uit Blidscap 176
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vroege zondagmorgen
mijn mooiste moment elke
week de vroege zondagmorgen
de weg nog leeg, alleen voor mij
zelfs nog geen verkleumde vogel
maar aan het licht herken ik al
de lente die zich verraadt door
roze strepen in de lucht en
door de dagen die gaan lengen
even wat tijd zonder gepraat
om rustig weg te dromen
genieten van wat onbetaalbaar is
een tijd om jezelf te ontmoeten,
jezelf tegen te komen
Rita Arends
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District Berendrecht – Zandvliet- Lillo
voor hun steun en aandacht
voor onze vereniging

20

21

22

23

24

