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Nieuwsbrief van ‘t Westels Atelier 

maart – april 2016 

 

 

 
Frisse winden wekken strelend bloem en veldgewas 

Een schuchter zonnetje komt reeds schijnen 
‘s Morgens vroeg op mijn terras 

O, wat speels geluiden daarbuiten 
Nu d ’eerste merels fluiten 

’t  is net of ’t leven blij ontwaakt 
Na een lange winterslaap 

De bomen en het struikgewas 
Getooid met katjes, glanzend zacht 

alles kleurt in voorjaarspracht 
Dag lente we hebben op jou gewacht. 

 
 

Bron: www.gedichtenhuisje.net 

http://www.gedichtenhuisje.net/
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vzw nieuws 

 
Doordat er grote veranderingen op til zijn binnen de VZW werden alle vrijwilligers 
uitgenodigd op een infovergadering. Hier volgt de uitnodigingsbrief en het verslag van de 
vergadering: 
 
Tongerlo  26 januari 2016 

Aan alle vrijwilligers van ’t WAT. 

Daag, 

Uit het boek: “Zwerftocht door tweesporenland” - vijf jaar ’t Westels Atelier: 

Begin december 1983 gingen de EERSTE OVERLEGVERGADERINGEN MET Jeugdraad Westerlo en het A.C.V. door 
in het Gildehuis te Westerlo: in onderlinge samenspraak zouden wij starten met een werkzoekendenwerking…. 
Al vlug haakte het A.C.V. af…. 
Februari 1984: 13 werklozen komen een kijkje nemen als de eerste drie cursussen op touw gezet worden.  Maart 
1984: meer dan vijftig mensen schrijven in….  
1 juni 1987 zijn er 924 inschrijvingen en 57 lesgevenden.  Er kwamen ook veel niet-stempelplichtigen opdagen: 
de naam ‘werkzoekendenwerking’ werd te eng en werd dan ook veranderd in “’t Westels Atelier”…. Uiteindelijk 
(na 4 jaar werking), werd het statuut van V.Z.W. bekomen: 16 juli 1987.   

 

Op het nieuwjaarsfeest is het reeds gemeld: we kunnen best eens een algemeen overleg houden in 

verband met het reilen en zeilen van ’t Wat in onze dagen. ’t Is lang geleden dat we nog zo bijeen 

waren. 

’t WAT is tenslotte het werk van jullie allemaal… dus zijn jullie genodigd  op dinsdag 9 februari om 10 

u in het zaaltje in Trienenkant. 

Het programma: 

1. Hoe voelen we ’t WAT draaien en hoe voel ik mezelf in dat WAT draaien? Ben ik content … 

opmerkingen. 

2. Info over waar we nu staan: 

- financieel: info en bedenkingen  

- In een brief van 11 juni 2015 vanwege het Klooster Heilig Graf – Tongerlo: Bij deze deel ik u mee wat 

wij in de raad van de VZW Klooster Heilig Graf hebben beslist betreffende het perceel aan Crilsplein 1 in 

Westerlo waarop het schooltje van Trienenkant is gevestigd. Dit pand willen wij verkopen en geven u daarom 

twee jaar de tijd om een onderkomen te zoeken voor de leslokalen, te rekenen vanaf september 2015. – Z. 

Hélène Blot. Dit betekent dat wij na al die jaren van enorme steun aan ’t WAT vanwege de zusters – 

waarvoor heel  veel dank – op zoek moeten gaan naar een oplossing tegen de start van het werkjaar 

2017-18. 

- De statuten en de Raad van bestuur van de v.z.w.…. 

3. Verwachtingen, doelstellingen, prioriteiten: wat zie je als sterke en zwakke kanten om verder te 
werken, te groeien in de toekomst. 
 
Met hartelijke groeten 
 
Marc en Tania en Marleen. 
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VERSLAG INFOVERGADERING 09/02/2016 

 
Aanwezig: Decroos Marc, Vleugels Tuur, Wollants André, Van Hove Marleen, Vangheel 
Tania, Mannaerts Lisette, Bastiaens Maria, Baelus José, Belmans Maria, Cools Lena, De Pauw 
Emmanuel, De Schrijver Iliane, Eysermans Annie, Gilles Jan-Anton, Mertens Maria, Van Hoof 
Simonne, Neirinckx Katrien, Van der Pas Alma, Van Herck Godelief, Van Moere Anne, 
Vanderstukken Roland, Vanheuckelom Frieda, D’Joos Ingrid, Steurs Rita, Verboven Louisa, 
Vuylsteke Mieke, Verhoeven Josephine, Van Laarhoven Ad, Lea Verstappen. 
 
1. Hoe voelen de 
vrijwilligers zich in ’t 
Westels Atelier? 
 
Alle aanwezige 
vrijwilligers voelen 
zich goed in ’t Wat. 
Zij ervaren steun 
vanuit de groep en 
het secretariaat. Hun 
drijfveer is vooral het 
actief blijven en het 
sociaal contact.  
 
Enkele vrijwilligers vinden de ‘verrassingsreis’ een meerwaarde hebben. 
Men ziet de toekomst van ’t Wat positief in. 
 
2. Het WAT financieel. 
 
Er wordt bekeken hoe ’t Wat meer inkomsten kan verwerven door bv. jaarlijks 
inschrijvingsgeld te vragen of het lesgeld te verhogen. Er kwam een voorstel om een vast 
bedrag inschrijvingsgeld te voorzien. Én dit voorstel werd aanvaard. Al wie inschrijft betaalt 
dit, telkens per cursus waar je voor inschrijft. Dit is dus geen cursusgeld! Dat blijft zoals 
gangbaar.  
 
De laatste jaren merken we dat een significant deel van de mensen die zich inschrijven niet 
aan de cursussen deelneemt. Door inschrijvingsgeld te vragen wordt het engagement van de 
deelnemer aangesproken en is er een opwaardering van de cursussen.  
In de praktijk betekent dit bv. dat iedereen die zich inschrijft, of dit nu in september is of 
februari, inschrijvingsgeld betaalt. Deelnemers van een kortcursus (max. 4 lessen) betalen de 
helft van het inschrijvingsgeld. Mensen die het financieel moeilijk hebben kunnen een 
retributie krijgen. 
 
Er werd een werkgroep financiën opgericht, met als leden André Wollants en Marleen Van 
Hove. Er wordt nog via de nieuwsbrief een algemene oproep gedaan voor mensen die willen 
meewerken in dit werkgroepje. 
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’t Westels Atelier moet meer bekendheid verwerven. Dit kan via flyers, seniorenraden, 
jaarlijks een open lesweek organiseren, tentoonstellingen… Hiervoor werd de werkgroep 
marketing opgericht, met als leden Alma Van der Pas en Jan-Anton Gilles. Ook voor deze 
werkgroep zal er een algemene oproep via de nieuwsbrief gedaan worden. De werkgroepen 
komen bij elkaar naargelang de behoefte. 
 
3. Statuten en Raad van Bestuur. 
 
De huidige RvB bestaat uit: Marc Decroos en Ria Peeters. Gerda Verheyen die overleden is 
was ook lid van de Raad van Bestuur. 
Kandidaten RvB: André Wollants, Jan-Anton Gilles en Lidia Mangelschots. 
Er wordt nog een algemene oproep gedaan via de nieuwsbrief. De goedkeuring van de 
kandidaten gebeurt via de Algemene Vergadering. 
 

Algemene vergadering 
 
Op 30 maart 2016 is er een algemene vergadering waarbij iedereen die via de Algemene 
Vergadering wil mee sturen aan ’t WAT wordt uitgenodigd. De vergadering start stipt om 
13u30 in de vergaderruimte (lokaal voor het secretariaat) van Wathuis abdij.  
 

Oproep 
 
Kandidaat-lid Raad van Bestuur  
Als je je kandidaat wil stellen stuur je een mailtje naar twestelsatelier@gmail.com t.a.v. 
Tania. Je krijgt dan de agenda van de algemene vergadering van 30/03/2016 per mail 
toegestuurd. 
 
Kandidaten werkgroepen sturen een mail naar twestelsatelier@gmail.com t.a.v. Tania. Je 
wordt dan op een later tijdstip gecontacteerd. 
 

 

Inschrijvingen volgend cursusjaar 

 
Het is weer zo ver!! Voor de programmatie van de lessen 2016-2017 krijgen alle lesgevers 
een formulier. Dit gebeurt nog voor de Paasvakantie. De week na de Paasvakantie wordt het 
formulier afgegeven aan het secretariaat zodat de programmatie van start kan gaan. 
 
Alle cursisten kunnen vanaf 3 mei terug inschrijven. Ook als je cursus voor deze datum 
stopt, kan je je pas vanaf deze datum inschrijven. 
Vergeet je niet terug in te schrijven, dit moet je ieder cursusjaar opnieuw doen. Voor 
iedere cursus die je volgt vul je een inschrijvingsformulier in en betaal je €??,00 
inschrijvingsgeld per gevolgde cursus. Volg je bv. tekenen en schilderen op maandag en op 
dinsdag, dan betaal je €20,00 inschrijvingsgeld en koop je een les- en drankkaart. 
Als je vragen hebt contacteer je het secretariaat 014 54 44 86. 

 
 

mailto:twestelsatelier@gmail.com
mailto:twestelsatelier@gmail.com
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Vakantie 

 
De Paasvakantie begint maandag 28 maart en eindigt vrijdag 8 april. 
Start lessen maandag 11 april. 
 
Maandag 2 mei zijn er geen lessen. 
 

 

Cursusnieuws  

 
Diepterelaxatie is gestart o.l.v. Roland Vanderstukken. Iedere vrijdag van 9 tot 12   uur. 
 
De ideale weg naar rust is voor iedereen anders. 
We beginnen met een Mindful moment zodat we met onze aandacht van "buiten" naar 
"binnen" komen. Bij het aanraken van het lichaam (behalve de erogene zones), richt de 
ontvanger zijn/haar aandacht op de handpalmen van de gever. Telkens als de aandacht van 
de ontvanger naar "elders" glipt, keert hij/zij terug met zijn/haar aandacht naar de 
handpalmen van de gever.  We sluiten af met een gezellige babbel en een natje en een 
droogje. 
Voor meer informatie: 014 54 44 86 
 
 

Op bezoek bij… 

 
Marc Decroos maakte volgende kiekjes op een dinsdagvoormiddag, na zijn interessante 
knipbeurt bij de cursus haartooi. Op maandag ging hij ook op stap. 
 
Cursus tekenen en schilderen, o.l.v. Frieda Vanheuckelom, tijdens een top-moment. 
 
Elke maandag- en dinsdagvoormiddag is het ‘volle bak’ in de cursus schilderen en tekenen bij 
Frieda van Heuckelom. Toevallig toeval dat je zo een moment treft waar een dosis 
theoretische informatie wordt gegeven en allen zich rond hun lesgeefster groeperen: er is 
wat te leren! 
Van daar verspreidt iedereen zich dan terug naar de vertrouwde werkstek om opnieuw aan 
’t werk te gaan en… zeker ook een babbeltje te slaan! 
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De geschiedenis van ‘t WAT is goed gekleurd met telkens nieuwe cursussen die beginnen en 
andere die afvallen. Bij de beginjaren zou je zeker zo’n cursussen ‘Country line dance’ niet 
gevonden hebben in het  programma. De laatste 20 jaar is dit zeker een vaste waarde. 
Probleem: ’t is een vreemdsoortige cursus ! Rustig maar toch veel bewegen. Moe zijn en het 
warm krijgen. Pauze en een drankje tussendoor… ’t is zeker de moeite waard! 
 
                  
Country line dansers 
o.l.v. Josephine 
Verhoeven. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De country line dansers, 
o.l.v. Lea Verstappen, in 
actie.   
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De cursus kleding ijverig in de weer met stikken, naaien, knippen en meten. 
 
Hier in deze groep klopt het hart van de dames al jaaaaaaaaaaaaaren op hetzelfde ritme op 
de dinsdagvoormiddag.  Een kleine maar hechte groep waar werken samenvalt met blij zijn 
dat iedereen er is! 
 
 

 
 
 

 
 
Spaans 3de jaar o.l.v. Emmanuel De Pauw 
 
Ook het derde jaar Spaans van Emmanuel heeft zijn eigen geheimen. Ze zitten natuurlijk op 
een strategische plaats daar in Trienenkant. Vanuit de ‘klas’ zien ze alle bewegingen van en 
naar ’t Wat. Maar toch is het mij al meermaals gebeurd dat alleen Emmanuel mij zag als ik 
voorbij ging. 
Er wordt immers serieus Spaans geleerd… en, zoals je ziet wordt elke voormiddag een pauze 
ingelast! En, dan wordt er geen Spaans gesproken. 
 
 

 
 
 

 
Cursus Spaans conversatie 2  
 
Gastprofessor uit Colombia: Diego Andrés Martínez Zambrano 
 
Voor een hele voormiddag zat André Wollants aan de kant van de cursisten. Bijzonder 
bezoek: Diego Andrés Martínez Zambrano kwam recht uit Colombia om in het mooiste 
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Spaans te vertellen over zijn land en zijn volk en hoe de gewone boerenbevolking daar 
enorm bedreigd wordt. 

Verschillende grote 
multinationals en alle 
soorten mijn- én 

landbouwbedrijven 
nemen de gronden 
van de gewone 
bevolking in om er op 
grote schaal 
plantages van 
suikerriet of maïs 
neer te zetten: 
honderden hectaren 
groot. Hele dorpen 
en gewone mensen 

worden met geweld uit hun dorpen verjaagd… en hooggeplaatste ambtenaren en de staat 
vaart er wel bij: zij hebben immers de concessies gegeven. 
Diego was hier een hele week in de streek van Westerlo om een “inleefreis”. In het kader 
van Broederlijk Delen kwam hij ons informeren hoe het er in Colombia (voor veel mensen 
heel slecht) aan toe gaat. Broederlijk Delen roept op tot solidariteit in hun geweldloos verzet 
tegen de grote machten die altijd maar verder oprukken. 
 
Misschien eens een kinderverhaal die mooi schetst hoe het er aan toe gaat! 
 
 
Jennifer en Marco  
 
Oh ja, ik zal ons eerst even voorstellen: Ik  ben Jennifer 
en dit is mijn broertje Marco.  
Wij wonen nu met onze familie in Colombia, 
in een nieuw dorp dat in onze taal de naam ‘Bloeiende 
aarde’ heeft. 
Wij woonden vroeger in een ander dorp en  waren daar 
erg gelukkig samen.  
Vader was er boer en moeder hielp mee om groenten te 
kweken en om dieren te verzorgen. En wij, wij konden 
spelen zoveel wij wilden. 
Maar toen kwamen boze mensen, die altijd maar meer 
wilden hebben. Ze hebben ons van onze boerderijtjes 
weggejaagd en onze grond afgepakt. Nu is alles daar 
kapot gemaakt om er heel grote velden suikerriet aan te 
leggen. Daar zijn we moeten wegvluchten: zij maakten 
ons het leven zuur en ze zouden ons zelfs doden als we 
niet weggingen. 
Nu hebben wij hier een nieuw dorp gebouwd. Maar nu worden wij weeral bedreigd. Ze  
willen ons ook hier wegjagen. Maar wij mogen niet weg: onze grond, is voor ons heilige 
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grond. Hij is voor ons Moeder Aarde  die ons alles geeft. We krijgen er eten en drinken van. 
We mogen erop wonen. Kunnen leven in vrede met mekaar en met de hele natuur. Wij zijn 
hier thuis. 
  
Sofie: Wat is dat daar op de foto: die stok met die linten ? 
 
Jennifer en Marco: 

 
Ha, die bastón!  Wij hebben allemaal zo’n bastón! Dat is een 
teken van een belofte die wij en onze papa’s en mama’s gedaan 
hebben. 
We hebben beloofd heel sterk samen te spannen om te 
verhinderen dat ze ons weeral verjagen. Allen die meedoen 
hebben zo’n  bastón.  
Aan die bastón (= Spaans voor ‘stok’) hangen wij een groen en 
een rood lint. Groen voor respect voor de natuur en Moeder 
Aarde. Rood: de kleur van leven: uit erkentelijkheid voor al de 
mensen die zelfs hun leven hebben gegeven in onze strijd. (Er zijn 
immers heel wat mensen vermoord de laatste jaren.) 
We hebben beloofd weerstand te bieden, maar nooit met 
geweld. 
We hebben geen wapens, we hebben alleen maar onszelf en ons 
eigen leven. Onze bastón is daar het teken van. 
En dat ze ons dan maar eens durven verjagen:  allen samen staan 
we sterk:  Macho Mucho,  zo klinkt dat bij ons. 
 
Sofie: Zeg Jennifer, kunnen wij jullie helpen? 
Kunnen wij helpen dat jullie niet verjaagd worden? 

 
 
 
 

 Jennifer en Marco: 
Oh ja! Jullie kunnen zeker helpen, op twee manieren: 
Jullie kunnen er zelf al voor zorgen dat Moeder Aarde nooit pijn 
gedaan wordt. 
Als we willen dat ze ons blijft leven geven, moet zij ook 
beschermd worden. 
En  je kunt ons steunen als we ons niet laten verjagen. 
We zijn blij als jullie ons wat geld geven en als jullie aan jullie 
politiekers zeggen dat zij óns moeten steunen, en niet die grote 
rijke bedrijven. 
Wij willen leven en blijven leven als gelukkige mensen in onze 
dorpen. 
 
En dat en nog veel meer is door Diego verteld in ’t Spaans. Jawel: 

iedereen verstond hem perfect: de cursus heet daarom ook ‘Spaanse conversatie’. 
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Kantwerk o.l.v. Magda Rectem in Veerle 
 
 

Maandagvoormiddag is in 
Veerle een voormiddag van 
uiterst verfijnd en geduldig 
werken. Fascinerend als je die 
handen met de klossen ziet 
werken. Ongetwijfeld een 
serieuze fitnesstraining voor 
armen en vingers! 
Jammer dat je niet kan zien 
wat een lang mooi kunstwerk 
opgerold zit in een simpel 
stukje papier. 
 
 

 
Echt een mooie groep kunstenaars zoals zij onder deskundige begeleiding van Magda 
Rectem (doet zij ook al jaaaaaaaaaaaaaaaaren) kantwerk tot hun hobby hebben gemaakt. 
En, nu moet je niet denken dat dit zomaar eventjes een uurtje vrije tijd is. Op de vraag hoe 
lang ze aan één stuk werken val je wel achterover! Jawel: het gaat over twee drie jaar soms. 
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Zie maar eens: een werk van bijna 
een vierkante meter groot.  
Met hoeveel klossen je daaraan 
moet werken?  
Ja, ongeveer 300 klossen = 300 
verschillende draden die dooreen 
gekunstkantwerkt moeten worden 
om alles fijn bijeen te brengen. Je 
moet ook het patroon om de 
spelden op de juiste plaats zetten 
en op de goede manier zien bijeen 
te puzzelen om tot een goed 
resultaat te komen. 
 

 
 
 
Een mooi beeld van 
hoe het er in Veerle in 
het cursuslokaal (het 
goed geschikte bijlo-
kaal in de sporthal 
“Kwade Plas”) aan toe 
gaat.  
Met de cursusuurtjes 
houdt het echter niet 
op: er wordt thuis ook 
verder gewerkt. 

 
En of het er nu altijd even serieus aan toe gaat? Wel, op de drie kwartier dat ik daar was heb 
ik de geschiedenis van half Veerle en omstreken de revue zien passeren. Je moet echter 
oppassen dat je bij al dat lachen de koffie niet over het kantwerk smost! 
 
Sorry aan de cursisten als ik niet altijd de technisch goede woorden gebruikt heb voor al die 
speciallekes in het kantwerk.  
 
 

 
 
P.S.  
Zo eens op bezoek gaan bij de cursussen is eigenlijk wel een hartverwarmende 
aangelegenheid. Maar je kunt niet overal zijn. 
Daarom: niemand houdt je tegen een (foto-)verhaal te maken van jou cursus. 
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Viva España 

 
Eén van de zaken waar mijn echtgenoot Eddie zich regelmatig druk over maakt is de manier 
waarop de Spanjaarden auto rijden, o.a. op een rotonde en toen hij op internet op zoek ging 
naar een reglementering hieromtrent, stootte hij op volgend artikel van een Vlaming die 
reeds 30 jaar in Spanje woont. 

Véél leesgenot! 

Francine Wijnants 

 

Verkeer(d) in Spanje 

© Hugo Renaerts 

Een apart hoofdstuk moet beslist gewijd worden aan de Spaanse chauffeur in het Spaanse 
verkeer. Want ook hier is Spain different. Nu zijn er natuurlijk ook in Spanje overal rijscholen, 
want kennis moet betaald worden. En de Spanjaard ondergaat dit gelaten. Net zoals de 
lessen algebra op school: hij weet dat het onvermijdelijk is om het diploma te behalen, maar 
eenmaal dat diploma op zak moet je het allemaal zo snel mogelijk weer vergeten, want het 
dient toch tot niets. Net als met algebra huldigt de Spanjaard dit principe op de weg. Hij 
heeft het allemaal wel geleerd, maar eenmaal het rijbewijs op zak, maak je je eigen 
verkeersregels. Voor de Spanjaard is de verkeersregel duidelijk. Wie heeft er voorrang? IK! 
Neem nu die richtingaanwijzer die in de meeste gevallen maar één keer per jaar wordt 
gebruikt, namelijk bij de ITV, de technische autokeuring. Dat die richtingaanwijzer het dan 
doet, verbaast de Spanjaard niet, hij kan onmogelijk versleten zijn. 

 

Hier gaan vele moppen over de inwoners van Leppe. Leppe is een dorp in Andalusië en over 
de inwoners, die overigens uitstekende aardbeien kweken, worden dezelfde moppen verteld 
als de Nederlanders vertellen over de Belgen. Zo vertelt men dat een man met zijn caravan 
op een camping staat en hij vraagt aan iemand uit Leppe naast hem om even te kijken of de 
richtingaanwijzers achteraan het doen. De man zet die richtingaanwijzer aan en hoort de 
man uit Leppe achter zijn caravan roepen: “ja... nee... ja... nee... ja... nee...” 

Dertig jaar geleden werden die wél gebruikt, maar op een andere manier. De Spanjaard had 
zijn eigen verkeersregels die, eenmaal men ze kende, best functioneerden. De linkerhand 
omhoog gestoken uit het raampje betekende: ik ga rechts indraaien. Die hand naar beneden 
betekende: ik ga links indraaien. Het linker knipperlicht betekende: niet inhalen, er komt een 
tegenligger en het rechter knipperlicht: rustig inhalen, de baan is vrij. En het verliep allemaal 
prima, tot men de Europese richtlijnen ging invoeren en de Spaanse chauffeur en chauffeuse 
de kluts kwijt raakte en het allemaal maar aan het toeval ging overlaten.  

Ook bij het nemen van de rotonde worden de richtingaanwijzers zelden gebruikt. Men laat 
het aan de fantasie van de wachtende automobilist over of men nu wel dan niet zal 
indraaien of verder rijden. Een ook aan het rijgedrag merkt men niets. Het is wel verboden 
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om vanaf de middenbaan rechts 
in te draaien, maar dat doet wel 
95% van de Spaanse chauffeurs. 

Er is maar één regel waar de 
Spanjaard zich aan houdt: rechts 
rijden. Gelukkig. Het aantal 
verkeersdoden in Spanje 
overtreft dat van andere landen 
in grote getale en dat zal ons 
niets verbazen als we dagelijks 
op pad zijn, zoals ik, en zien hoe 
roekeloos vele Spanjaarden zich 
achter het stuur gedragen. In een van zijn boeken schrijft Nobelprijswinnaar Camilo Cela 
over zijn landgenoten: als de Spanjaard achter het stuur gaat zitten, verdeelt hij de 
maatschappij in twee helften: ik en de anderen. 

Het geduld van de Spaanse chauffeur en tegelijk het ongeduld laten de buitenlander een 
warrig beeld van deze mensen. Het geduld: twee wagens uit tegenovergestelde richting 
kruisen elkaar. Het zijn kennissen. Meteen worden de raampjes naar beneden gedraaid, 
tenzij ze al naar beneden zijn, en wordt er lekker rustig gekeuveld. Tijd zat.  

Die tijd heeft men niet als men voor een rood stoplicht staat. Springt dat licht op groen en is  
de eerste chauffeur niet na één seconde in gang, begint iedereen achter hem luid te 
toeteren. Van geduld heb ik persoonlijk een staaltje meegemaakt tijdens de Falla feesten in 
Benidorm. Eén van die beelden werd opgesteld precies in de straat waar alle verkeer door 
gaat naar het centrum. Dat verkeer werd dus omgeleid langs enkele andere smalle straten 
door een ijverige agent die van zijn fluitje een instrument had gemaakt. Hij had weliswaar 
geen partituur, maar hij haalde er alles uit en dit begeleid door brede armzwaaibewegingen 
om de auto’s langs die straten te sturen.  

Nu kwam er ook een grote vrachtwagen met oplegger. De agent had de opdracht gekregen 
alle verkeer langs die straatjes te sturen en hij deed dat met overtuiging. Dat die 
vrachtwagen onmogelijk de scherpe bochten kon nemen was hem ontgaan. Of het kon hem 
niet schelen. Opdracht is opdracht.  En inderdaad, vier straten verder stond de vrachtwagen 
met de hele meute wagens er achteraan totaal geblokkeerd. Wij stapten allemaal uit en 
gingen de zaak bekijken. En de Spanjaard berust! Hij ziet dat er geen oplossing is op korte 
termijn. En wat gebeurde er? De chauffeurs stapten allemaal uit, deden hun auto op slot en 
zochten een bar om een koffie te drinken, de krant in te kijken, naar de televisie te kijken of 
andere bezigheden. Toen de zaak eindelijk geklaard was – met het ontkoppelen van de 
oplegger en die manueel met mankracht door de bocht te duwen en weer aan te koppelen – 
diende het politiekorps van Benidorm alle bars in de buurt af te lopen om de chauffeurs naar 
buiten te halen en hen er toe aan te sporen hun weg verder te zetten.  

 
Zoals bij al het vorige, maar ook het volgende, moeten we hier niet de Spaanse chauffeur 

als algemeen herkennen. Het komt alleen in Spanje meer voor dan in andere landen, Italië 
uitgezonderd. Is het verwonderlijk dat momenteel in de motorwedstrijden de Spanjaarden, 
samen met de Italianen, de plak zwaaien. Snelheid is hen op het lijf geschreven. Ze hebben 
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voorbeelden zat. Vroeger alleen maar met de motoren, maar nu menen vele Spaanse 
chauffeurs dat ze Fernando Alonso heten. Hij is de macho, waar iedereen bewondering voor 
heeft. Hoe dan ook, en laat ons weer niet veralgemenen, de Spanjaard en de Spaanse señora 
en señorita kijken nog steeds op naar de macho. 
 
 

Op stap met ‘t WAT 

 
Markten en winkelen in Eindhoven: 05/04/2016 vertrek parking abdij Tongerlo 8:45u.       
Prijs €14,00. 
 
Hoe inschrijven?  
Via Trienenkant, Crilsplein 1 in Oevel. Dit kan persoonlijk of telefonisch 014 23 40 60    op 
maandag en dinsdag tussen 9u en 15u en donderdag tussen 9u en 11u30 of gsm Lisette 
0494 30 33 67. Betalen kan via overschrijving op BE17 0011 4707 5621 + desbetreffende 
uitstap en datum + naam vermelden. 
 

 

Parkinson Radio Parkies 

 
Via Google ‘Parkinson Radio Parkies’ vind je de voorstelling van een speciale radiozender: 

Radio Parkies. De radio van de vriendinnen en vrienden van Mister Parkinson.  

Lees: 

 

Mijn leven met Parkinson - Agnes Nevejan 

Het is belangrijk een tevreden mens te zijn na een 

doktersbezoek waar de stempel PARKINSON op je truitje 

wordt gespeld. Huisdokters in spé te Leuven hangen aan 

mijn lippen als ik reageer op de slechte boodschap die ze 

brengen. Als simulatiepatiënt ben ik een welgekomen 

oefenpartner voor hen. Want ik ben nooit alleen. Mister 

Parkinson is mijn  trouwe levensgezel en geloof mij of niet, 

ik was na anderhalf jaar onbegrip opgelucht te horen dat 

hij mij mijn verdere leven zou vergezellen. Het kind kreeg 

een naam !!! Vanaf toen, in 2005, begon ik door mijn 

positieve instelling, aan iedereen die het wilde en nog wil, 

met raad en daad een rol te spelen. Na echt te vallen sta ik 

recht en oefen om recht te blijven. Mijn zang is nodig om 

mijn stem, zo lang mogelijk in conditie te houden. Mijn 

vioolspel bezorgt me af en toe een pijnlijke schouder en 

de nekpijnen verdraag ik bij het zien van de tevreden 

toeschouwers als ik speel of zing. Heb ik een ganse nacht 

van beenkrampen gekreund, dan ben ik 's morgens blij 
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met een telefoontje of een mail, die mijn zorgen opzij zet en tevens de spreker aan de lijn 

oplucht omwille van mijn luisterend oor.  

Alle studies, die mij aanstaan, zet ik me in om zo in beweging te blijven met lichaam en 

geest. Hierbij denk ik aan automatische en gecontroleerde motorische oefeningen op PC, 

schrijfoefeningen, valpreventie met het maandelijks rapporteren van de bijna-val 

momenten. De effectieve echte valpartijen worden uitgebreid beschreven naar oorzaak en 

gevolg en dan doorgestuurd. Om alles te blijven overleven doe ik mee aan een twaalf weken 

durende multidisciplinaire oefenreeks met interdisciplinaire optimalisatie en dit tweemaal 

per week gedurende twee uur in het ziekenhuis van Geel. Het is een aanrader voor alle 

lotgenoten omwille van de actieve training onder begeleiding om met de beperkingen 

verantwoord te leren omgaan door passend te reageren. 

Acht weken lang reed ik naar Antwerpen om mindfulness te volgen. We hadden een fijne 

groep lotgenoten die nu nog, na drie jaar, regelmatig samenkomen en het nodig vinden om 

over die waardevolle sessie na te praten.  

Om iedere week af te sluiten geef en ontvang ik in ’t Westels Atelier een uur REIKI. De 

energie die ik op het uur al gevend en nadien al krijgend ervaar is als een geneesmiddel dat 

me telkens nieuwe moed geeft om verder te gaan en Parkinson aan de arm te nemen bij 

alles wat ik doe. Hij moet wel mee met mij, ik heb geen andere keus. Door hem in al mijn 

activiteiten te betrekken is ons samenleven leefbaar. Dit allemaal, de medicatie, de 

gesprekken om de drie maanden met mijn neuroloog en de contacten met mijn huisarts, die 

steeds klaar staat als hoge nood me bij hem brengt, helpen me om actief te blijven en te 

bekomen dat men zegt: Ge ziet er goed uit ! Of ik wel echt goed ben is een andere zaak en 

dat besef ik maar al te goed !!!!!! 

Agnes Nevejan 
 

Graag een seintje… 

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

uitschrijven via mail, telefonisch of persoonlijk. Meld het eventueel ook aan je lesgever. 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   

  

 
Veel leesplezier! 
 
WATteam: Lisette, Marc, Marleen en Tania. 
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