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Kalender 

 

maandag van 13.00 tot 16.00 uur 

maandag van 13.00 tot 16.00 uur 

maandag van 13.00 tot 16.00 uur  

woensdag van 13.00 tot 16.00 uur 

woensdag van 19.00 tot 22.00 uur 

woensdag van 09.00 tot 12.00 uur 

donderdag van 13.00 tot 16.00 uur 

donderdag van 19.00 tot 22.00 uur 

vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur 

vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur 

vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur 

 

boetseren - Pottenbakken 

weven 

fotografie 

bloemschikken groep 2 (**) 

boetseren-pottenbakken 

schilderen 

kantklossen 

zelfs onze kleding maken 

handwerkgroep (**) 

bloemschikken groep 1 (*) 

bloemschikken groep 3 (**) 

 

  

*  Om de 14 dagen  **  maandelijks  

Kalender jongerencrea 2022 

Zaterdag 17 september  kalligrafie met Paula 

Zaterdag 22 oktober  paverpol met Liliane 

*Zaterdag 19 november kaarsen maken met Rita  

*Zaterdag 26 november kaarsen maken met Rita  

*Om veiligheidsredenen werkt Rita met groepjes van 5 , max 6 kinderen. 

Woensdag 28 december bloemschikken met Rita 

Schrijf tijdig in met naam van het kind en voor welke activiteit 

10 euro per kind per activiteit 

Gelieve dit bedrag te storten op de rekening van 

Blidscap  BE33 9730 7190 7346. 

 



 

4 

Wat geweest is: 

24/6 Lente drink 

Eindelijk een lentedrink, na een jaar met hoogten en laagten, activiteiten 
die op een alternatieve wijze mochten doorgaan (kerstverkoop) en 
andere die we moesten 
schrappen zoals kerstfeest en nieuwjaarsreceptie. 
Enkele maanden later kon er weer gewerkt worden, dan weer niet, maar 

nu tijdens de vakantie zijn we met grote inhaalmaneuvers bezig. En dat 

doet deugd. 

Alles komt goed zingt Bart Van den Bossche, en dat hopen wij ook. 

Na de jaarvergadering werd er geklonken op het verleden en de 

toekomst. Wie aanwezig was, heeft er van genoten en kon de 

vriendschapsbanden weer een beetje aanhalen. 

Handtassen maken 

Meermaals hebben wij de gehaakte tas van Maria bewonderd,  die door 

Jeanne gemaakt werd. Tot het idee kwam om het zelf te proberen. 

Onder leiding van Jeanne kwamen 17 vlijtige mensen opdagen, die het 

project aandurfden. De grootte varieerde van persoon tot persoon, maar 

het werden er allemaal even mooie. 

Na 2 bijeenkomsten waren de tassen kant en klaar om mee op stap te 

gaan. 

Wie er een voering in  wilde zetten, kreeg tekst en uitleg mee om het 

thuis verder af te maken. 

Dit is misschien voor herhaling vatbaar op een avond, zodat onze 

werkende leden ook de kans krijgen om hun handwerkkunst te 

beproeven. 

 

         Rita 
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Wat komt: 

Workshop ‘Hedendaagse letters’ Kerstkaarten maken  

voor volwassenen op zaterdag 29 oktober van 10u00 tot 16.00 uur. 

Prijs per deelnemer € 20.00 

Inschrijven voor 22 oktober.  

Gelieve dit bedrag te storten op de rekening van 

Blidscap  BE33 9730 7190 7346. 

(met vermelding van uw naam en “hedendaagse letters”.) 

 

Alle materialen die nodig zijn worden door de lesgeefster ter beschikking 

gesteld.  

__________________________________________________________ 

 

*6 oktober handtas haken van 19.00 tot 22.00 uur 

*13 oktober afwerken handtas van 19.00 tot 22.00 uur 

 

9 december Gezellig samenzijn met kaas en wijn 

 

18 december kerstverkoop 

 

__________________________________________________________ 

 

Blidscap vzw is op zoek: 

Naar Poetsvrouw – man op vrijwillige basis met onkosten vergoeding  

1 X per week 4 uur. 

Bij interesse bellen naar Rita 035687515 of Maria 0498277533 
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In de voetsporen van smokkelaars…  

De nabijheid van een grens bepaalt al snel hoe een landschap eruit ziet, 
maar ze oefent ook een grote invloed uit op de mensen die in de buurt 
wonen. Het is de plek waar landen samenkomen en de verschillen extra 
uitgesproken lijken. Het is eveneens de plek waar je doorheen de 
geschiedenis vaak wat kon bijverdienen, als je genoeg lef en 
ondernemingsvermogen bezat. Waar je grenzen vindt, vind je 
smokkelaars. Deze erfgoedroute neemt u mee doorheen de verhalen 
van smokkelaars en douaniers. Het is een verhaal van wilde 
achtervolgingen en nachtelijke tochten langs smalle paadjes. Trek 
daarom uw stoutste schoenen aan en treedt in de voetsporen van 
onbevreesde smokkelaars en plichtsbewuste douaniers. 

Accijnzen en karrensporen… 
Smokkelen ontstaat wanneer de prijs van een product in twee landen zo 
van elkaar verschilt dat je er flink wat winst op kan maken. Vaak was 
smokkelen ook een manier om accijnzen en invoerrechten te ontlopen. 
Dit was natuurlijk een verlies van inkomsten dat de overheid niet 
onbeantwoord kon laten en daarom werden er heel wat douane- en 
hulpposten opgericht in de streek, aan beide zijden van de landsgrens. 
Zo had je douaniers in Ossendrecht, Putte, Stabroek, maar ook in 
Berendrecht, Zandvliet en Lillo. Er ontstond een kat-en-muisspel tussen 
de smokkelaars en douaniers. Kleinschalige smokkel voor eigen gebruik 
durfde al wel eens door de vingers gezien te worden, maar heuse 
smokkelbendes werden nagejaagd en opgespoord.  
Als smokkelaar moest je de streek dus goed kennen en wist je langs 
welke paadjes en karrensporen je ongezien met de buit thuis geraakte. 
Je trok voorzichtig het bos door, want achter elke boom of struik kon een 
douanier op de loer liggen! 
 
Grote wegen en kleine paadjes 
Via de Putsebaan lopen we de wijk “De Heide” in (in de volksmond en 
het lokale dialect beter bekend als ‘Dhaai’), waar van oudsher erg veel 
smokkelaars woonden. Tijdens de bezetting van de streek in de tweede 
wereldoorlog, vierde het smokkelen hier hoogtij. Voedingsmiddelen en 
dagdagelijkse producten zoals zeep waren immers duur en schaars 
geworden. De toegekende rantsoenbonnen waren vaak onvoldoende om 
in de behoeften van een doorsnee gezin te voldoen en heel wat 
inwoners lieten zich uit noodzaak in met grenssmokkel. Terwijl de Duitse 
bezetter zorgde voor nieuwe, moderne betonwegen (de aandachtige 
wandelaar ontdekt zeker nog 



 

7 

de jaarmarkeringen uit 1942 in de Putsebaan), trokken de smokkelaars 
door de bossen om aardappelen, jenever en sacharine te halen in 
Nederland. Een ietwat ondernemend smokkelaar nam ook bezems, 
houten klompen en linnen mee uit België om in Nederland wat bij te 
verdienen. 
 
Kantschijters en grenspalen. 
Zowel de grote, witte grenspalen als de kleinere, betonnen variant 
herinneren er ons aan dat we hier met de landsgrens flirten. Een bosrijk 
grenslandschap was ideaal terrein voor nachtelijke expedities. De routes 
werden zo vaak men kon afgewisseld om de douaniers te slim af te zijn 
en er werd steeds gezocht naar nieuwe paden en wegen. Maar ook de 
douaniers waren niet van gisteren: ze stonden vaak op uitkijk en lagen 
soms urenlang op de loer om een smokkelaar op heterdaad te kunnen 
betrappen. Dit leverde hen de smalende bijnaam ‘kantschijters’ op, 
omdat ze zich vaak achter struikgewas of zelfs in grachten 
positioneerden. Een typische smokkellading te voet kon tot ongeveer 
dertig kilogram wegen. Dit soort ladingen was meestal voor eigen 
gebruik en werden enkel met inbeslagname en een boete bestraft. 
Bij grotere ladingen, vanaf vijftig kilogram of zelfs vleessmokkel, volgde 
een arrestatie en werd de smokkelaar voor de rechtbank gebracht. 

 
Vranke vrouwen 

 
 
Smokkelen was niet enkel weggelegd voor stoere mannen. 
Integendeel, heel wat vrouwen uit de polder smokkelden met veel plezier 
mee. Vrouwen kon je natuurlijk niet zomaar onder hun rokken kijken. 
Wanneer dan ook vermoed werd dat er smokkelwaar, vaak in de vorm 
van boter, op het lichaam van de betrapte vrouwen verborgen zat, 
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werden de vrouwen in de zon of naast de warme kachel gezet. Als ze 
effectief boter verborgen hadden, liep de smokkelwaar gauw letterlijk van 
de benen. Toch werden smokkelaars soms ook veel hardhandiger 
aangepakt. Getuigenissen vertellen hoe grenssoldaten vrouwelijke 
smokkelaars arresteerden, opsloten, bedreigden en mishandelden. 
Eén enkele douanier mocht echter aan den lijve ondervinden dat deze 
vrouwen voor geen kleintje vervaard waren. Toen hij hen probeerde te 
onderscheppen, dreigden ze met zijn broek af te trekken. Schijnbaar was 
dit dreigement al eerder uitgevoerd, want de douanier liet hen wijselijk de 
tocht verder zetten. 
 
‘Den Doodendraad’ 

 
 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef Nederland neutraal, waardoor er 
bij de noorderburen geen Duitse bezetting kwam. De grens tussen beide 
landen werd hermetisch afgesloten door het plaatsen van een 
draadafspanning die onder stroom werd gezet.  
De 2.000 volt moest, samen met gewapende grenswachters en 
controleposten, niet alleen het smokkelen tegengaan, maar ook 
voorkomen dat er vluchtelingen of spionagemateriaal het land uit 
geraakten. Door deze versperring kwam wijk ‘Den Hoek’ aan de andere 
zijde van de grens te liggen en werd het afgesneden van de rest van de 
dorpen. De versperring maakte heel wat slachtoffers. Elke aanraking 
was fataal en de grenswachters hadden de toestemming om na één 
waarschuwing met scherp te schieten. Toch wisten nog tal van 
vluchtelingen, spionnen en smokkelaars onder, door of over de draad te 
geraken, vaak geholpen door de bestendige bespiedingsdienst, die alle 
nuttige informatie aan de Belgische legerleiding doorspeelde. 
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Vroeger en nu 
De eerste, echt gedocumenteerde moderne smokkelactiviteit 
in de streek dateert van 1870 en bestond uit het smokkelen van zout van 
België naar Nederland. Dit lucratieve handeltje ging door tot 1892, 
wanneer Nederland de accijnzen op zout terugschroefde van 12 naar 3 
cent en het niet langer winstgevend was om de trip te maken. 
Doorheen de jaren kende de dorpen en voornamelijk Zandvliet heel wat 
bekende smokkelaars en volksfiguren, zoals Schele Jan, de Kleine Klos 
en Del van Regina, de krekelraapster. De poldertrams vormden het 
ideale transport naar Antwerpen en de omliggende dorpen en vanuit de 
hele streek ondernam men al eens een daguitstap naar Berendrecht 
of Zandvliet om gesmokkelde goederen te kopen. Het smokkelen bleef 
doorheen de hele twintigste eeuw bestaan en draaide steeds vaker om 
de grote winst. Zowel smokkelaars als douaniers zetten motorvoertuigen 
in, wat soms leidde tot lange en wilde achtervolgingen, waarbij de 
kraaienpoten niet gespaard werden. Smokkelen was ‘big business’ 
geworden en heuse bendes onder leiding van smokkelbazen verdienden 
grof geld. Douaniers moesten steeds vaker het vuur openen om 
vrachtwagens tot stilstand te brengen en er vielen zelfs doden. 
Het romantische beeld van de smokkelaar die met z’n lading door de 
velden sloop, was definitief verleden tijd. 

 
Halt! Niets aan te geven? 
Het leven van de douaniers was niet minder spannend dan dat van de 
smokkelaars. Vaak kwam het tot handgemeen of moesten ze de 
achtervolging, te voet, met de fiets of later met de auto, inzetten. 
Smokkelaars probeerden hen soms zelfs van de weg te rijden en soms 
moesten de douaniers zelfs het vuur openen. Met behulp van vliegende 
brigades, tips uit naburige dorpen of van collega’s uit Nederland, 
probeerden ze de smokkelaars te onderscheppen en op heterdaad te 
betrappen. Het was zeker geen gemakkelijke taak, want een smokkelaar 
die gevat werd, verraadde zelden of nooit zijn kameraden. Douane- en 
tolkantoren vond je vooral op belangrijke transitplekken, zoals aan de 
eindhalte van de stoomtram te Zandvliet, in de Noordlandstraat, wat de 
verbinding met Antwerpen vormde. De tramlijn zelf is allang verdwenen, 
maar de verwijzing vind je nog wel terug in de straatnaam ‘De Roet’. 
“Grenzeloos” is een wandelroute doorheen Zandvliet en 
Berendrecht. Ze vertelt de geschiedenis van het smokkelen 
in de streek en neemt u mee langs de grens met Nederland. 
Volg de route aan de hand van de teksten en de kaart 
achteraan dit boekje. 
Het v 
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Rabarbertiramisu 

         

  Ingrediënten voor 4 personen 

 ½ cake, rechthoekige (hotelcake) 

 300 g rabarber (geschild, in stukjes) 

 1 stengel rabarber (ongeschild, in stukjes) 

 1 el porto 

 100 g volle yoghurt  

 140 g suiker 

 muntblaadjes 

 250 g mascarpone 

 2 eidooiers 

 1 el citroensap 

 Bereidingswijze 

Breng de ongeschilde rabarber met de porto en 20 g suiker aan de kook.    
Laat 2 minuten sudderen. Laat afkoelen. 

Snij de geschilde rabarber in stukjes. Stoof ze zacht met 80 g suiker. 
Laat afkoelen. 

Klop de eidooiers schuimig met 40 g suiker. Meng de mascarpone met 
het citroensap en schep er de eiercrème door. 

Snij de cake in stukjes. Schik laagjes cake, mascarpone, groene en rode 
rabarber in glaasjes. Werk af met yoghurt, rabarber en blaadjes munt. 
          

        Smakelijk Liliane 

 

http://www.libelle-lekker.be/ingredienten/producten/352/cake
http://www.libelle-lekker.be/ingredienten/producten/313/port
http://www.libelle-lekker.be/ingredienten/producten/215/suiker
http://www.libelle-lekker.be/ingredienten/producten/230/verse-kaas
http://www.libelle-lekker.be/ingredienten/producten/56/ei
http://www.libelle-lekker.be/ingredienten/producten/397/vruchtensap


 

11 

Wist je dat…er in kant-en-klare soepen uit blik of pak ingrediënten zitten 
die je niet nodig hebt? Ze hebben bovendien ook geen nuttige 
voedingswaarde en zijn vaak afkomstig uit landen van over de hele 
wereld: bindingsmiddel, E-nummers, veel zout en suiker. Aan de 
binnenkant van blikken is meestal een laag aangebracht die de hormoon 
verstorende stof bisfenol A bevat. Die kan schade aanrichten aan de 
gezondheid… Het is beter zelf soep te maken met verse groenten en 
kruiden. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wist je dat…volgens een oude wijsheid laurier muizen op afstand houdt? 
Naar het schijnt houden muizen niet van de geur van laurier en blijven ze 
ervan weg. Dat is ook de reden waarom laurier in Engeland en Amerika 
in kerstkransen wordt verwerkt. Het is daarom ook geen slecht idee om 
wat laurierblaadjes in je voorraadkasten te leggen. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wist je dat…paars verschillende gevoelens op – roept?  

Zo staat donkerpaars voor wijsheid, introspectie en mildheid.  

Lavendel is speelser en creëert  een gevoel van romantiek.  

Paarstinten met een blauwe boventoon zijn kouder dan die met een rode 
boventoon. Omdat het vroeger heel moeilijk was om paars te maken, 
was het voorbehouden voor koningen en koninginnen.  

Dat is de reden waarom het nog steeds een “koninklijke” kleur wordt 
genoemd. 
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Wist je dat... heet water sneller bevriest dan koud water ? 

Een hoge school student genaamd Mpemba in Tanzania, (Afrika) 
ontdekte in 1969 dat heet water sneller bevriest dan koud water toen hij 
ijs aan het maken was. Zijn leraren geloofden in het begin niet dat dit 
mogelijk was en het duurde een paar jaar voordat professoren van de 
universiteit uiteindelijk zijn ontdekking erkenden. Er worden verschillende 
oorzaken genoemd ter verklaring van dit effect. Zo verdampt een deel 
van het water wat het overige water al afkoelt en er uiteraard voor zorgt 
dat er minder water overblijft om te bevriezen. Verder speelt er nog het 
volgende: zolang er geen onzuiverheid en geen beweging is, kan water 
een paar graden onder nul nog vloeibaar blijven. Water dat warm is 
geweest, ondergaat deze superkoeling gemakkelijker. Door de 
verwarming zijn veel opgeloste gassen uit het water verdwenen. Het is 
daardoor zuiverder geworden. Warm water koelt daarom gewoon door, 
en is in één keer bevroren als je de koelkastdeur open doet. Koud water 
krijgt eerder een vliesje ijs, en dat belemmert verdere afkoeling. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wist je dat... er gemiddeld 100 mensen per jaar stikken in een balpen?  

Het feitje zegt genoeg, kijk uit met het kauwen op je pen!  

Ze zijn levensgevaarlijk.  

____________________________________________________________________________________________________ 

Wist je dat... een glimlach een facelift is, die voor iedereen betaalbaar is? 
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Kruidenkrans maken 

 

 

 

Hoe verwerk je kruiden op een creatieve manier in een bloemstuk? Birgit 

Davids laat zien dat je leuke combinaties kunt maken met kruiden. Ter 

inspiratie maakte zij een mooie kruidenkrans. Probeer het ook! 
 
 Dit heb je nodig: 

o Strokrans 30 cm ,wikkeldraad, krammetjes, groen band of repen van een 

donkere vuilniszak, diverse kruiden met takjes van ongeveer 8-10 cm  
o salie, munt, lavendel, rozemarijn, dille 

Werkwijze: 

Stap 1: 

Omwikkel de strokrans met groen band (of met repen van een donker 

grijze vuilniszak). Dit is nodig omdat de takjes bij het indrogen iets kleiner 

worden en daarna de krans misschien niet volledig bedekt is. De 

donkere ondergrond valt dan minder op dan het gele stro. 

 

Stap 2: 

Bevestig het klosjes wikkeldraad aan de krans. 

Stap 3: 

Knip de kruiden allemaal op ongeveer gelijke lengte en verdeel het in 4 

gelijke porties (zodat je zeker weet dat er aan het eind ook nog een 

zelfde hoeveelheid materiaal is). 
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Stap 4: 

Leg een rijtje takjes op de krans, met de topjes in de richting van de 

draairichting van de wijzers van de klok en wikkel een paar keer met het 

wikkeldraad over de onderzijde van de steeltjes. 

 

Stap 5: 

Leg nu een nieuwe laag takjes kruiden op de krans. Doe dit zo dat de 

topjes van de 2de laag de steeltjes en het wikkeldraad van de 1ste laag 

bedekken. Wikkel dit weer stevig vast met het draad. 

Stap 6: 

Herhaal dit totdat je bijna bij het begin bent aangekomen. 

 

Stap 7: 

Knip de wikkeldraad af en zet deze aan de achterzijde vast met een 

kram. 

 

Stap 8: 

Vul het laatste stukje van de krans op met kruiden en zet dit vast met 

een kram. Controleer of er nog stukjes onbedekt zijn die opgevuld 

kunnen worden met een extra toefje kruiden. 

Stap 9: 

Zorg dat de krans niet alleen van de bovenzijde bedekt is, maar ook aan 

de binnenzijde en buitenzijde, want je kijkt bijna nooit recht van boven 

naar een krans. 

Stap 10: 

De krans is klaar om opgehangen te worden! Hang 'm aan de muur met 

een leuk lint of leg hem op een schaal. 
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Mijn kwetsbaarheid 
 

Maak ik dit aan allen openbaar 
het maakt me zo kwetsbaar 

angst over wat ik ga bereiken 
kan ik me met jou vergelijken 

 

Alles lijkt bij jou zo perfect 
en ik, ik ben met angst bedekt 

zo onzeker over wat ik mis 
over mijn onkunde de ergernis 

Bevrijd door dit met je te delen 
mijn onzekerheid kan gaan helen 

jij ontvangt zo mooi wat ik zeg 
en toont empathisch de weg 

Jij, je accepteert van mij iedere traan 
geeft daarmee waarde aan mijn bestaan 

ik voel je zachte arm nu om me heen 
de warmte brengt ons bijeen 

Vanuit liefde maak jij me zacht 
van kwetsbaarheid mijn kracht 
hierdoor kunnen wij verbinden 
ongeacht wat anderen vinden. 

(Mark Verhees) 
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Barbecuerooster schoonmaken: dit zijn de 6 makkelijkste manieren. 

1 Met zilverpapier of een metaalspons 

Tussen het bakken door kan je het barbecuerooster schoonmaken met 

een prop zilverpapier of een metaalsponsje op een vleesvork geprikt. 

2 Met citroen 

Om vet en geurtjes te verwijderen kan je een halve citroen op een vork 

prikken en met de snijkant over de hete grill wrijven. Geen citroen in 

huis? Een doormidden gesneden ui werkt even goed! 

3 Goed doorwarmen 

Laat je barbecue na het grillen nog even aan staan en hou hem op hoge 

temperatuur. De aangekoekte restjes komen zo los en zijn makkelijk te 

verwijderen. 

4 Vochtig krantenpapier 

Wikkel het afgekoelde rooster na het barbecueën in krantenpapier en 

maak het papier vochtig. Laat het een nachtje liggen en de volgende 

ochtend kun je het vuil gewoon met keukenpapier verwijderen. 

5 In het gras 

Leg je barbecuerooster ‘s avonds in het gras en laat 

het ochtenddauw zijn werk doen. ‘s Ochtends kun je het vuil met 

een doek of wat keukenpapier van je grill vegen. Opgelet, gooi het 

rooster niet in het gras wanneer hij nog heel warm is, 

om schroeivlekken in je gazon te vermijden! 

6 Met een scheutje bier 

Je barbecuerooster schoonmaken met bier? Het klinkt gek, maar het 

werkt echt! Giet wat bier over je nog warme barbecuerooster en laat 

even inwerken. Nadien kun je het meeste vuil eraf vegen met wat 

keukenpapier. 
 

                        

https://www.libelle-lekker.be/artikelen/223690/aluminiumfolie-fouten
https://www.libelle-lekker.be/artikelen/206294/zo-krijg-je-geur-uit-potjes
https://www.libelle-lekker.be/artikelen/180091/7-dingen-die-je-kan-doen-met-citroen
https://www.libelle-lekker.be/artikelen/192018/welk-barbecue-toestel-past-bij-mij
https://www.libelle-lekker.be/artikelen/3411/koken-met-bier
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Sudoku 

 
Hieronder vind je de oplossing van de sudoku uit Blidscap 178 
 

1 8 3 4 9 7 2 6 5 

6 4 5 3 8 2 1 7 9 

7 9 2 1 5 6 3 4 8 

2 5 1 7 3 4 8 9 6 

8 7 9 2 6 5 4 3 1 

3 6 4 8 1 9 7 5 2 

5 3 8 9 4 1 6 2 7 

4 2 6 5 7 8 9 1 3 

9 1 7 6 2 3 5 8 4 

 
      De nieuwe opgave: 179 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  6  4     

8    9    4 

   8 3 6    

 9  4    5 2 

5        8 

    8 1 9   

3  7   8   9 

  1    7 4  

       1 3 
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" hoe kan het goed gaan met onze economie als: 

de tabakshandelaar de sigaar is 

de bakker zijn brood niet meer verdient 

de herenmode de das is omgedaan 

de lampenverkopers de toekomst duister in zien 

de scheepvaart de wind uit de zeilen is genomen 

de timmerman niet meer weet van welk hout pijlen te maken 

de houthakker het bijltje er bij neergelegd heeft 

de horlogemakers de tijd willen terugzetten 

de confectie-industrie er een mouw moet aan passen 

de tuinders knollen voor citroenen hebben gekocht 

de binnenschippers aan lager wal geraakt zijn 

de chauffeurs de macht over het stuur kwijt geraakt zijn 

de wegen aan belasting bezweken zijn 

de badmeesters het hoofd niet meer boven water kunnen houden 

de bierbrouwers uit een ander vaatje moeten tappen 

in de bioscopen het doek gevallen is 

de kwekers op zwart zaad zitten 

de schoorsteenvegers uit hun dak gaan 

de stratenmakers op straat staan 

de caféhouders het zat zijn 

de kappers met de handen in het haar zitten 

                                                                                Monique 
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District Berendrecht – Zandvliet- Lillo 

voor hun steun en aandacht 

voor onze vereniging 
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