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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
woensdag 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 18 juni van 9.00 tot 12.00 uur
Workshop ‘Hedendaagse letters’
Kalligrafie
voor volwassenen najaar 2022.
1ste les op zaterdag 17 september van 10u00 tot 15u30
2de les in oktober
3de les in november
De data voor de lessen in oktober en november worden in overleg met
de deelnemers afgesproken.
Prijs per deelnemer € 60.00 voor de 3 dagen.
Gelieve dit bedrag te storten op de rekening van
Blidscap BE33 9730 7190 7346.
De pennen worden door de lesgeefster ter beschikking gesteld.
Alle materialen die nodig zijn kunnen ook ter plaatsen gekocht worden
(prijs van de winkel).
3

Overlijdens
Innige deelneming aan Eddy en Monique Willemen- Anthonissen bij het
overlijden van Maria Daelemans hun moeder en schoonmoeder.

Innige deelneming aan Walter en Anita Schmitz – Wyns bij het overlijden
van Maria van Kogelenberg hun moeder en schoonmoeder.

15 MEI 2022 – Molenfeesten
200 jarig bestaan “Buitenmolen” te Berendrecht
Blidscap werd, in het kader van “oude ambachten”, gevraagd aan dit
evenement deel te nemen. Na rondvraag bij onze groepen was er een
grote bereidheid en dit was het resultaat.
2 leden kantklossen - 4 leden boetseren - 2 leden weven
1 lid schilderen - 1 lid handwerk – 3 leden bloemschikken
2 leden jongerencrea.
Het was een aangename, zonnige namiddag met ook wat wind ideaal
om de molen goed in werking te zien. Voor de organisatoren was het
een groot succes, ook onze groepen konden op veel belangstelling
rekenen. Menige vraag moest beantwoord worden.
De uitbaters van het restaurant “ De Molen” zorgden voor de innerlijke
mens en zo kreeg elke deelnemer van Blidscap 3 drankbonnen en een
eetbon. De namiddag vloog voorbij en rond 18.00 uur werd er stilaan
ingepakt en gingen we tevreden huiswaarts.
Blidscap dankt alle deelnemers voor hun inzet, “het was fijn er bij te zijn”.

Het bestuur
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Talent in de tuin – zondag 8 mei 2022
Na jaar coronapauze kon het district opnieuw uitpakken met talent in de
tuin. Er was heel wat te beleven in Berendrechtse en Zandvlietse tuinen:
rock ’n roll, pure Latin, soul & swing en gipsy jazz. Net zoals de vorige
edities was ook Blidscap van de partij en, geheel in de geest van de
traditionele bezigheden van onze VZW, werd bij ons in de tuin een
product van eigen bodem geserveerd: Vlaamse volksdans en –muziek.
Volkskunstgroep ’t Havermeuleke uit Leuven was het talent van dienst.
Begonnen als naschoolse activiteit in het Heilige Drievuldigheidscollege
aan de Oude Markt te Leuven, houdt de groep vandaag de Vlaamse
volksdanskunst levend door traditionele dansen aan te leren en te tonen
in binnen- en buitenland. Op 8 mei brachten ze een aantal van deze
dansen in de tuin van Blidscap onder begeleiding van de eigen
muzikanten en afgewisseld met populaire Vlaamse volksliedjes. Op het
dansprogramma stonden onder andere de wasvrouwendans, la Tintin,
de valse du patron, de Loere, dradenspinnen en de schout. Tussen de
liedjes zaten (meer of minder) bekende meezingers zoals de lichtjes van
de Schelde (Bobbejaan Schoepe) , ik wil door de straten verdwalen
(Wannes Van de Velde) en mijn zoetlief was een weverkijn (Armand
Preud’homme).
Elk optreden werd afgesloten met ’t Havermeuleke, de dans de groep
haar naam gaf. Alle aanwezigen werden uitgenodigd om aan te sluiten
en na een kort instructiemoment, lukte het iedereen ook om de pasjes en
draaiingen van deze volksdans tot een goed einde te brengen. Op deze
manier heeft de tuin van Blidscap nieuw (volksdans)talent voortgebracht!

Rita
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De geheimen van een Spaansche Stadt...
Ergens ten noorden van de metropool Antwerpen vind je een dorpje
terug, verscholen tussen de groene Antwerpse polders en de industriële
haven. Enkele kilometers verderop meandert de grens met Nederland.
Het lijkt een rustig dorpje, dat Zandvliet, maar schijn kan bedriegen.
Verscholen in de geschiedenis verbergt het de oude geheimen van een
Spaanse vestingstad, vertellen de straten over grote oorlogen en een
heldhaftige strijd tegen mens én natuur. Deze wandeling neemt je mee
op ontdekkingstocht doorheen die verhalen en laat je kennis maken met
het unieke verleden van dit bijzondere dorp. Laat je charmeren door
gezellige pleintjes en ongedwongen straatjes. Geef je ogen flink de kost
en laat je onderdompelen in de geheimen van een Spaansche Stadt...
De Spaansche Stadt...
De Botermarkt is het kloppende hart van het dorpje Zandvliet.
Waar we nu de lindebomen rond ons vinden, heerste er eeuwen geleden
een serieuze bedrijvigheid. Zandvliet was in de 17de eeuw immers de
meest noordelijke vestingstad van de Spanjaarden.
Op de hoek van de Botermarkt vinden ze zelfs nog één van de originele
‘bornputten’ terug. In 1868 werd op deze waterput een gietijzeren pomp
geplaatst, waardoor de bekende ‘minnepomp’ zich kenmerkt door de
typische meisjesfiguur bovenaan. We laten de verkwikkende schaduw
van de lindebomen voor wat ze is en slaan achteraan het marktplein
de Spaansemolenstraat in. De molen zelf is allang verdwenen, maar laat
een rijke geschiedenis achter. Je vond hem al terug op de Zandvlietse
verdedigingswallen in de zestiende eeuw...als stille getuige van het
polderleven tot hij uiteindelijk gesloopt werd in de jaren ‘20 van de vorige
eeuw.
Zoals de kievit fluit...
De inwoners van de vesting Zandvliet kenden woelige tijden...het dorp
was immers het decor van heel wat veldslagen. De guitige knaap met z’n
fluit, die de “Flierefluiter” heet, die we in dit straatje ontmoeten
visualiseert de woelige geschiedenis van het dorp. Hij spiegelt de
zorgeloze levenswijze van de kievit aan het leven in het dorp en bezorgt
de Zandvlietenaren enigszins spottend hun bijnaam: Kieviten.
De ‘Flierefluiter’ draagt een gelapte broek, loopt steeds op schoenen die
dringend aan herstelling toe zijn en heeft steevast een katapult op zak.
Want in die contreien wist je maar nooit...
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Met de blik op de toekomst...
We lopen de Spaanse Molenstraat verder uit en vinden
nog meer symboliek rechts op de Zandvlietse Varkensmarkt.
Dit recent heraangelegd pleintje springt meteen in het oog door de
moderne waterpartij die hier domineert en de gezellige sfeer die het
uitstraalt. Toch gaat onze aandacht hier uit naar het metalen
beeldhouwwerk op het plein. Dit kunstwerk van de hand van kunstenaar
Rudi Devoght, “Een stevige verwantschap bij de Schelde”, werd volledig
opgebouwd uit oude handwerktuigen die door de bewoners van
Berendrecht, Zandvliet en Lillo gedoneerd werden. De kronkelende
kolom symboliseert de Schelde, de grillige levensader van de Antwerpse
polders. Berendrecht, Zandvliet en Lillo zijn vereeuwigd als man,
vrouw en kind, de blik vol vertrouwen op de toekomst gericht.
Ga zeker ook eens op zoek naar de rat, de kievit en de krab. Deze drie
dieren staan namelijk symbool voor de spotnamen van respectievelijk
Berendrecht (de ratten), Zandvliet (de kieviten) en Lillo (de
krabbenvangers).
‘t Bergske van Spinoza
Wanneer we de Spaanse Molenstraat achter ons laten kruisen we de
Begijnhoeve. In de volksmond wordt deze straat ook wel de “Kattenwal”
genoemd. We staan hier dan ook op de oude vestingwallen van de
‘Spaansche Stadt’ Zandvliet. De straatnaam verwijst naar de
‘stormkatten’: verplaatsbare aanvalstorens waarmee de belegeraars
onder beschutting de vestingrachten konden benaderen. We lopen nu
een smal voetpaadje in, ‘t Bergske Af en slaan op het einde van dit
straatje rechtsaf, de Conterscherp in.
De Spaanse veldheer begon in 1622 met het uitbouwen van wallen en
verdedigingslinies rondom het dorpje Zandvliet. Ambachtslui en
werklieden worden aangetrokken uit een wijde omgeving en de werken
nemen maar liefst vijf jaren in beslag. Het dorpje Zandvliet groeit onder
Spaans bewind uit tot een heuse vesting, maar alle verdedigingswerken
mochten niet baten. In 1628 veroveren de Staatsen uit Nederland
Zandvliet op de Spanjaarden, die er een jaar lang over doen om
hun eigen vesting terug te winnen.
Het staat in de sterren geschreven...
De vesting Zandvliet is allang verdwenen en in de loop der tijden
omgebouwd tot het charmante dorpje dat we vandaag kennen.
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Toch zijn er nog heel wat stille getuigen van de Spaanse overheersing.
Zo ontwaren we vandaag nog de zevenpuntige ster in het stratenplan
van Zandvliet, de overblijfselen van de verdedigingswallen rondom
het dorp. Ook heel wat straatnamen herinneren aan deze woelige tijden:
de Zuidvest, de Noordvest en ook de Conterscherp, waar we momenteel
wandelen. De naam Conterscherp is afgeleid van het Franse
“Contr’escarpe”, een verwijzing naar de steile buitenhellingen van de
voormalige vestingracht. (escarpe=binnentalud)
Vreemde vogels...
Op het einde van de Conterscherp slaan we rechtsaf de Keyserhoeve in
en steken deze drukke straat over, tot we op onze linkerzijde het kleine
straatje Walenhoek ontdekken. Naast Spaanse soldeniers waren in
Zandvliet ook heel wat huursoldaten gelegerd. De Walenhoek, waar we
inslaan, ademt met z’n kleine straten, karakteristieke schikking en dichte
bebouwing nog steeds de sfeer van de vesting uit. Het was dan ook de
plek waar heel wat Waalse huursoldaten gekazerneerd waren. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat je ook vandaag nog heel wat
Fransklinkende namen terugvindt in het bevolkingsregister van Zandvliet.
Er leefden heel wat vreemde vogels tussen de kieviten!
Drukkers en kunstschilders...
We volgen rechtsom de oude trambedding van de Walenhoek en slaan
vervolgens wat verderop opnieuw rechts in. Zo komen we opnieuw op de
Keyserhoeve uit. Het ‘Sint-Gertrudisputje’ of kerkeputje springt in het
oog wanneer we de kerk naderen. Dit smeedijzeren kunstwerk van drie
meter hoog werd in analoge stijl met de Quinten Metsijsput op de
Handschoenmarkt te Antwerpen opgebouwd en werd aan Zandvliet
geschonken door Jozef Nuyts, een telg uit een vooraanstaande
Antwerpse drukkersfamilie. Maar de drukkunst is niet de enige
kunstzinnige band die Zandvliet verbindt met de grootstad. De
Keyserhoeve, de hoofdstraat van Zandvliet die we net kruisten, dankt
zijn naam aan de kunstschilder Nicasius De Keyser. Nicasius, geboren
te Zandvliet in 1813, werd als schilder beïnvloed door het neoclassicisme
van Louis David en behaalde al snel heel wat successen met zijn
schilder- en tekenwerk. Van 1855 tot 1879 was hij directeur van de
Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen en hield hij zich
vooral bezig met de portretkunst. Deze zoon van Zandvliet gaf trouwens
niet alleen zijn naam aan De Keyserhoeve, maar ook aan die andere
bekende winkelstraat in de Antwerpse binnenstad.
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De burgemeester en de herberg...
We houden de kerk aan onze linkerzijde en lopen wat verderop linksom
opnieuw de Spaanse Molenstraat in. In nummer 16 vinden we hier het
voormalige gemeentehuis van het dorp Zandvliet, dat gebouwd werd
in 1876. Voordien vergaderde het gemeentebestuur noodgedwongen in
één van de lokale herbergen. Vandaag behoort Zandvliet tot het
Antwerpse district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en wordt het voormalige
gemeentehuis gebruikt voor culturele, protocollaire en
districtsactiviteiten. Niet geheel een onlogische keuze, want binnenin zijn
maar liefst drie werken van kunstschilder Nicasius De Keyser te
bewonderen. Bovenaan het gebouwtje vinden we één van beide
wapenschilden van Zandvliet terug: een zilver wapenschild met een
gegolfde dwarsbalk van lazuur (blauw), symbool voor de Schelde.
Het andere schild, twee zilveren leliestengels en zilver kruis op een
wapenschild van keel (rood) werd pas later toegekend aan het dorp en
verwijst naar de Sint-Michielsabdij, waartoe Zandvliet behoorde.
Aan de kaak gesteld...
Aan het eind van de straat leunt een stevige beuk tegen het kerkhof aan.
Tussen de wortels van deze reus vinden we een uniek stukje Zandvliets
erfgoed dat vaak over het hoofd gezien wordt door argeloze
voorbijgangers. De zevenhoekige arduinen steen is een restant van de
originele ‘kaak’, een schandpaal waar lichte vergrijpen moesten
uitgeboet worden. Later werd deze plek gebruikt door de veldwachter om
er na de hoogmis de gemeentelijke verordeningen voor te lezen en de
inwoners van Zandvliet te informeren over allerhande zaken. De
toespraak van de veldwachter eindigde dan ook altijd
steevast met de woorden: “Men zegge het voort!”
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Wist je dat... slechts 20 procent van de Sahara uit zand bestaat ?
Als je aan de Sahara denkt, zien de meeste mensen enorme
zandvlaktes en grote zandduinen voor zich. In praktijk is echter maar
20% van deze woestijn zand. De rest is rots, steenpuin en grind. Een
gebied met zand noemt men 'erg', de grindwoestijn 'reg'. Daarnaast zijn
er nog hele grote vlaktes met stof.

Wist je dat...de totale lengte van je bloedvaten wel 100.000 kilometer is ?
Bloedvaten verdelen het bloed vanuit ons hart over het hele lichaam. De
totale lengte van al deze bloedvaten is dus 100.000 kilometer. Dat is 2.5
keer zo lang als de omtrek van de aarde.
------------------------------------------------------------------------------------------------Wist je dat... je in de morgen langer bent dan in de avond ?
De lengte werd gemeten met een meetlint. ‘s morgens waren de
proefpersonen langer dan ‘s avonds. Dit komt door het inzakken van de
wervelkolom. Jongens krompen meer dan meisjes. Dit werd verklaard
door het verschil in lichaamsbouw tussen jongens en meisjes.
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Bloemstuk met rozen in de vorm van een taart

Benodigdheden voor dit bloemstuk met rozen:










Glazen recipiënt op voet
krans van steekschuim
Voorgesneden steek schuimen cake vorm
Satéprikkers
mos
60-tal rozen
Buxus of ander groen
Siergras
Pitriet.
Werkwijze voor het maken van dit bloemstuk met rozen:

Bedek als onderlaag de schaal met mos
Maak de krans nat en plaats die op de onderlaag.
Steek de zijkant dicht met buxus of ander groen
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Plaats satéprikkers tussen de krans.
(als steun voor de cakevorm)

Maak de taartvorm nat en plaats hem op de satéprikkers.

Steek de roosjes in lagen in beide steekschuimvormen.
De openingen tussen de roosjes opvullen met buxus.
Afwerken met fijn siergras.

Veel plezier
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NATUURLIJKE MIDDELTJES TEGEN MUGGEN
1. CITRONELLA
De meest bekende én efficiënte methode: gebruik een plant of citronellaextract uit etherische oliën om muggen op afstand te houden.
2. CITRUS
Muggen houden ook niet van planten met een citroengeur, zoals:
o
o
o
o
o

citroentijm,
citroenbasilicum (kleine bladeren),
geranium,
citroenbalsem,
citroenverbena,

zo gebruik je de planten efficiënt:
1. Voor een intensere geur, laat je de planten liefst niet té lang in
bloei staan. Snoei ze op tijd, zodat ze meer geur kunnen afgeven.
2. De planten geven meer geur vrij als je ze overdag in de zon zet of
‘s avonds water geeft.
3. Zet de planten in een pot op de vensterbank.
4. Kies voor een mix van Citrusplanten. De kans is groot dat je je
kamer muggenvrij houdt!
5. Je kunt de planten ook in de buurt van de achterdeur hangen: net
boven de deuropening of er net boven.

3. GEBRUIK ETHERISCHE OLIËN
Ook etherische oliën werken goed tegen muggen.
1. Druppel wat etherische citronellaolie op strategische plekjes in je
huis. Bijvoorbeeld in de buurt van een open raam of deur.
2. Verdun wat etherische citronellaolie met een natuurlijke olie
(jojoba- of amandelolie) en breng een paar druppels aan achter je
oren of op de binnenkant van je polsen.
3. Spray wat lavendelolie op gloeilampen voordat je ze doet branden.
4. Als je een luchtverstuiver hebt, kun je enkele druppels etherische
olie in het water doen. Het aroma houdt muggen op afstand.
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ZELFGEMAAKT BROUWSEL
Met dit zelfgemaakte brouwsel jaag je niet alleen de muggen weg, je
krijgt er ook een blikvanger bij!
DIT HEB JE NODIG:
Bokaal
o verse kruiden zoals rozemarijn, lavendel, kattenkruid
o 1 citroen
o 1 limoen
o drijvende kaars
o citronella etherische olie
ZO MAAK JE HET:
o

1. Plaats de verse kruiden in de bokaal en vul het tot de helft met
water.
2. Voeg de citroen- en limoenschijven toe en 10 druppels van de
citronella essentiële olie.
3. Voeg er meer water bij, totdat de bokaal volledig gevuld met water
is.
4. Werk af met een drijvende kaars en een stukje koord of touw rond
de hals.
5. Hang deze bokaal op.
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VERVEN MET EEN BELLENSLANG Een leuke activiteit bij goed weer.
Benodigdheden:
Een plastiek flesje. Een oude sok/washandje
Een kom met water en afwasmiddel. Een elastiekje
Verf/voedingskleurstof. Een (groot) wit papier
Voorbereiding:
Knip de bodem van je flesje.
Plaats nu de oude sok/washandje rond de opening en bevestig deze
met de elastiek.
Verf verschillende kleuren op je sok/washandje OF meng de verf in je
kom met water en afwasmiddel en gebruik dan meerdere kommen.

Zet de kom met water en afwasmiddel klaar.
Leg je papier klaar.
Sop je flesje met de beschilderde kant in de kom met water en
afwasmiddel.
Blaas op de opening van de fles, en kijk hoe er zich een slang van
bubbels langs de andere kant vormt!
Blaas de slang op je papier en laat de bellen wegtrekken.

Veel plezier Liliane
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Pannenkoekenrecept
Wat hebben wij nodig
500 gr bloem
1 l melk
2 pakjes vanillesuiker
6 eieren
Scheutje spuitwater
Hoe gaan we te werk
Bloem en vanillesuiker mengen
Geklopte eieren onder mengen
Melk bijvoegen en tot gladde massa kloppen of mixen
Spuitwater toevoegen en even doorroeren
Pannenkoekjes bakken
Beleggen met suiker, siroop of andere lekkers.
Smakelijk Rita

En dat onze jongeren het lekker vonden is hier het bewijs
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Het oude vuur
Wanneer de avond is gekomen,
De ramen beloken, de lichten gedoofd,
Herleven weer de oude dromen
Die men vroeger heeft beloofd.

De stille hoop op beter tijden,
Voor iedereen de kans gelijk,
De zoete troost, na bitter lijden:
De zege zeker in ’t bereik.

Zij beiden, bij elkaar gezeten,
Starend in ’t vuur van de haard.
Zij hadden het al lang geweten:
Hun leven was het leven waard.
Toch bleven nog de oude dromen,
Wanneer de avond is gekomen.

Piet Paelinckx
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sudoku
Hieronder vind je de oplossing van de sudoku uit Blidscap 177
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District Berendrecht – Zandvliet- Lillo
voor hun steun en aandacht
voor onze vereniging
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