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Nieuwsbrief van ’t Westels Atelier 

                         januari – februari 2016 
 

 

Wij wensen je: 

Kriebeltjes in de buik 

Engeltjes om je heen 

Knuffeltjes in bed 

Kaboutertjes in de keuken 

Eendjes in het bad 

Roze olifantjes op het behang 

Maar vooral een fantastisch mooi, 

Gezellig en schitterend jaar! 

bron: www.1001tips.be 



2 
 

Kortcursus fietsreparaties 

Praktijkgerichte cursus, o.l.v. Danny Anciaux, waarin je kleine herstellingen en 

afstellingen leert uitvoeren. 

4 lessen op volgende data:  

15/02  banden en verlichting 

29/02  remmen en versnellingen  

07/03  kleine reparaties uitvoeren 

21/03  thema naar gelang behoeften 

Waar: Trienenkant, Crilsplein 1 Oevel. 

Telkens van 9:00 u tot 11:30 u 

Enkel telefonisch inschrijven via Trienenkant: 014/23.40.60. Dit op maandag 

en dinsdag tussen 9:00u – 15:30u en donderdag tussen 9:00u-12:00u 

 

Wij zijn nog steeds opzoek naar vrijwillige lesgevers voor: 
 
Italiaans 1ste jaar 

Frans 1ste jaar 

Voetreflexologie 

Pottenbakken dinsdag (samen met Jeanne Van Dijck) 

Koken 

….??? 

 Ideeën zijn altijd welkom! 

 

Krokusvakantie 

Van maandag 8 tot en met vrijdag 12 februari 2016 
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Tentoonstelling Westelse 

Kunstenaars 
December 2015 

 

Zoals elk jaar ook dit jaar! 

Even de gemeentelijke tentoonstelling 

“Westelse kunstenaars” binnenlopen. 

En onmiddellijk al werd mijn Wat-hart 

geraakt: één blik en je voelt direct: hela, 

hier hangt heel wat dat verraadt dat ’t 

WAT toch wel een stukje - of soms heel veel - bijgedragen heeft om zoveel 

kunstenaars te kunnen doen floreren. 

Direct terug de trappen van ’t kasteel gemeentehuis af naar de wagen om een 

fotoapparaat. Dan blijkt het niet allemaal gemakkelijk te fotograferen: soms 

reflecteert het flitslicht zodat je wel schuin moet gaan staan, soms licht dat 

door de vensters binnenvalt, soms tegenlicht… beoordeel a u b de fotograaf 

niet te streng om zijn gebrek aan handigheid. 

Hij was er des te meer fier op dat bij 8 op de 27 exposanten WAT-kleuren en 

WAT-trekken te genieten zijn. Da’s net geen 30 %! 

 

Prijskamp: welke foto hoort bij wie? 

 

Het lijstje van de deelnemers: Danny D’Joos, Annie Eysermans, Leon Kerkhofs, 

Ilse Lenaerts, Maria Mertens, Mia Van Dingenen, Rita Steurs, Hilde Van Loy, 

Netta Verstappen, Frieda van Heuckelom en Lena Vanhout….  en nu zit ik maar 

te hopen dat ik ze allemaal herkend heb… Sorry mocht er nog iemand van de 

exposanten aan mijn WAT-aandacht 

ontsnapt zijn! 

 

 

Marc 
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’t Is nog niet gedaan met de tentoonstelling!  

“Samen schilderen met de cursisten van het “WAT”” is de titel bij deze foto in 

het infoblaadje van het WZC de Parel te Westerlo. 

Inderdaad een groepje cursisten is langs geweest en nu moet er blijkbaar nog 

een en ander afgewerkt worden! 

Parelinfo 
 januari – februari 2016  

 

 

 

’s Morgens na een lange winternacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En onmiddellijk als je dit ziet, fotoapparaat vastgrijpen… een helrode 

morgenschicht… of is er een komeet gepasseerd?  Twee minuten later is al dat 

mooie rood alweer verdwenen en is de grijze wintermorgen weer daar. Toch, 

net lang genoeg om iedereen een mooi rode kerst en nieuwjaar te wensen. 

Warme kleuren, helder rood in een schicht voorbij… warme kleuren, 

helderrood voor alle lezers mag het een heel jaar zo zijn.  

Marc 
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Engels 1ste jaar …de laatste les van 2015 
o.l.v. Lief Van Herck  
 

Ze kunnen het niet laten: De laatste les voor de kerstvakantie moest het er 

kersts en nieuwjaars aan toe gaan.  Er was zelfs een gastlesvolger uitgenodigd. 

En of die verrast was: tussen al het lekkere door ging die les altijd maar verder 

met weeral een vertaling en 

nieuwe woorden… ‘k Kan ’t 

geloven dat je op die manier 

graag “naar school gaat” . 

 

 

 

 

Geschiedenis in de abdij: Nieuwjaars brunch 

Ze kunnen er wat van, die Watters! Een feestelijke brunch met liefde bereidt 

door cursiste ‘geschiedenis in de 

abdij’ Magda Lornoy. Een cursus 

zonder vaste lesgever, waarin de 

deelnemers afwisselend een 

thema brengen. 
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Redder in nood 

Wanneer je een werk(je) in 

klei hebt gemaakt en 

geglazuurd hebt, wordt het 

in de pottenbakkersoven 

gebakken. Dan kan het 

gebeuren dat de glazuur 

tijdens het bakproces 

uitloopt en zich vastzet aan 

de ovenplaat. De ingebakken glazuur maakt de platen op den duur 

onbruikbaar… 

 

…Verachtert René echtgenoot 

van Hilda de Winter, cursiste 

pottenbakken, alias de man met 

de slijpschijf én de goede wil om 

in actie te schieten voor alle 

keramisten, slijpt hier de glazuur 

van de bakplaten af.  

 

Bedankt René en helpers! 

 

VIVA ESPAÑA  

Op de volgende pagina een artikel van Francine Wijnants, oud-lesgeefster Frans 

met residentie in Spanje. 
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Hier volgt een tip voor de Spanje-liefhebber die eens iets anders wil dan aan het strand 

liggen. 

De feesten van Moros y Cristianos is iets wat  

je zeker niet mag missen als je in de buurt 

bent van één van ondergenoemde steden. 

In 711 vielen troepen uit Afrika Spanje 

binnen.  Ze werden de “Moren” genoemd. 

Rond 800 begon de “Reconquista” en 

werden de Moren langzaamaan vanuit het 

Noorden terug verdrongen. In 1492 wisten 

de katholieke koningen van Castillië en 

Aragón het allerlaatste Moorse bolwerk, 

Granada, in te nemen en de islam uit het 

schiereiland te verdrijven. 

 

 

In vele plaatsen, maar vooral aan de Costa Blanca, wordt nog jaarlijks de overwinning van de 

Christenen gevierd. Bonte kleding, marsmuziek en wapengekletter horen daarbij.  Hier in 

Orihuela gaan die stoeten uit midden juli gedurende 2 opeenvolgende avonden en ik kan jullie 

verzekeren dat bij een temperatuur van ca. 30°C het voor de deelnemers in die, werkelijk 

fantastische maar soms loodzware, kledij het geen lachertje is. Hier volgen de belangrijkste data : 

 Maart: Alicante stad, wijk El Palamó (Villafranqueza) -half maart; Santa Pola -begin/half     

maart. 

 April: Busot -half april; Sant Vicent del Raspeig -half april; Alcoy -rond eind 

april; Banyeres -rond eind april. 

 Mei: Petrer -half mei; Elda -eind mei, begin juni. 

 Juni: Elda: eind mei, begin juni; Teulada-Moraira -half juni; Benissa -eind juni, begin juli. 

 Juli: Benissa -eind juni, begin juli; Benitatxell -begin juli; Alicante stad, wijk El Rebolledo -

begin juli; Javea -half/eind juli; Guardamar -half/eind juli; Alicante stad, wijk San Blas -half 

juli; Orihuela -half/eind juli; Villajoyosa -eind juli; Almoradí 'juli-augustus. 

 Augustus: Elche/Elx -begin/half augustus; Alicante stad, wijk Altozano -half 

augustus, Alicante stad, wijk Jose Antonio -eind augustus. 

 September: Villena -begin september; Caudete -september; Ibi -half september; Altea -

eind september. 

 Oktober: Benidorm -begin oktober; Campello -half oktober; Alzira -oktober; Calpe -

half/eind oktober 

 
Een korte impressie van het 2 x 3 uren durende spektakel : 

https://www.youtube.com/watch?v=Fs_z5xeVtAE 

Francine Wijnants 

https://www.youtube.com/watch?v=Fs_z5xeVtAE
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Nieuwjaars Diner 

Het is een gewoonte geworden: met de lesgevenden en vrijwilligers en hun 

partners viert ’t WAT elk nieuw jaar. Zo is het ook dit jaar geweest, maar het 

verslagje is een beetje anders: vergeten foto’s te maken! 

Het is een boeiende avond geweest. Een avond van samen erg tevreden zijn. Er 

waren dit jaar wat minder inschrijvingen, maar dat kon de gezellige sfeer niet 

naar onder halen. 

 

Mooi nieuws: Marc moest even weg naar ’t gemeentehuis. Daar was ’t ook 

feest. De Westerlose afdeling van Natuurpunt werd ontvangen op het 

gemeentehuis n.a.v. de 30ste verjaardag. Die zijn inderdaad ontstaan binnen ’t 

WAT. Een van de bijzonderste activiteiten van de WAT-maandagvoormiddag  

was al geruime tijd een wandeling van ± 2 uur. Daarbij aansluitend zetten we 

een simpele korte cursus “Natuur inzicht” van 11 halve dagen op het gewone 

programma. Onverhoopt succes. Later werd het ook een cursus ‘Natuurgids’, 

enz… alle soorten. “Dubbelloof” – zo heette de vereniging toen – ging 

uiteindelijk zelfstandig zijn eigen weg, los van ’t WAT. Het werd een vzw met 

een eigen bestuur en een heel dynamische programmatie. Er zijn nu bijna 

vierhonderd leden! Een hartverwarmende receptie als je ziet hoe een ‘kind van 

’t WAT’ zo levenskrachtig groot geworden is. 

 

Rap terug naar de lekkere maaltijd en het goede gezelschap in Trienenkant. 

Daar was het ook  ’t moment om een en ander in de aandacht te brengen van 

verleden jaar. Eerst bleven we even stil staan bij twee bijzondere WAT-mensen 

die gestorven zijn. 

Gerda Verheyen was medeoprichtster van ’t Wat en redactie van de statuten 

van  de vzw. ’t Wat was voor haar een tweede leven geworden: ze kon het niet 

missen. Dagen en dagen was ze vooral present op Trienenkant: eerst als 

tewerkgestelde en later als een fervent vrijwilligster. Weet iemand hoeveel 

kilometers zij met de bus heeft afgelegd, afgeladen vol met Maastrichters en 

kertmarktsters en zoveel anderen ook. 

Ook Hilde Peeters, een schitterende lesgeefster, is vorig jaar gestorven. Lange 

jaren hebben we haar gekend als een echt groot talent bij “basistekenen” en bij 

“pottenbakken/boetseren”. Haar groot talent: ze kon zo sterk in- en meeleven  
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met haar cursisten dat zij er in slaagde om met iedereen persoonlijk de eigen 

leerweg te gaan. Haar groot geluk was dat er weeral een van de cursisten 

nieuwe mooie dingen afleverde. “Hey, je moet nu eens komen zien!!! 

 

Er waren ook dankbare herinneringen aan lesgevers die gestopt zijn in de loop 

van 15-16: Marieke Laeremans (creatief koken), Jos Holemans (Engelse 

conversatie), Marie-Louise Peetermans (Reiki), Myriam Van Doninck (Engels), 

Jos Jennes (hedendaags Grieks) en Sofie Jennes (Reiki). Christian Vastenavond 

was al even bezig in basistekenen maar start nu vanaf september met een heel 

eigen cursus: basisdingen en technieken, enz. bij het schilderen. Het wordt een 

meer ‘technische’ cursus om dat allemaal te leren. In basistekenen wordt hij nu 

vervangen door Marc Van Wunsel. 

Nog één zeker te vermelde man: Ivo Heselmans. Hij is een sterk gewaardeerd 

lesgever kruiden en computer, maar wij kennen hem vooral als web-master 

voor de website van ’t WAT. Hij moest er nu even tussenuit, maar wees gerust: 

hij is en blijft er! (Lees artikeltje op volgende pagina). 

 

Dank aan allen: schitterend werk door schitterende mensen! 

Marc 

 

Een ander Nieuwjaars Diner… 

Spaans 1ste jaar o.l.v. Lief Van Herck (’t is vaak feest bij Lief!). Cursist Rudy 

verzorgde samen met zijn assistent Vincenzo Spaanse lekkernijen. En “die van 

den bureau” mochten meegenieten. Die samenhorigheid dat is ’t Wat voluit, 

dat voel je in alle groepen en dat doet in deze kille tijd van ’t jaar echt wel 

deugt. 
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Ivo Heselmans 

Onze webmaster, kruidenkenner en computerman is na een zware operatie, 

binnen komen waaien en we stellen met een blij hart vast dat hij er potverdorie 

goed uit ziet! Wat een positief ingesteld mens toch allemaal aankan. Volgend 

WAT-jaar zal hij de kruiden- en computerlessen terug aanvatten.  

Tot op ‘t WAT beste Ivo!  

 

Graag een seintje… 

 als je stopt met een cursus. Dit om overbodige reservelijsten te 

vermijden. Je kan uitschrijven via mail, telefonisch of persoonlijk.  

 als je geen nieuwsbrief wenst te ontvangen schrijf je je uit via mail. 

 

Onze contactgegevens 

’t Westels Atelier, Abdijstraat 40, 2260 Westerlo. 

Wathuis abdij 014/54.44.86  Wathuis Trienenkant 014/23.40.60 

Email: twestelsatelier@gmail.com Website: www.hetwestelsatelier.be    

 

 

 

 

Wij wensen je een warm hart en een  

gezond jaar toe! 

WATteam: Lisette, Marc, Marleen en Tania. 

 

mailto:twestelsatelier@gmail.com
http://www.hetwestelsatelier.be/

