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Nieuwsbrief van ‘t Westels Atelier 

mei - juni 2016 

 

 

 

Dag zonnebloem, 

van ’s ochtends vroeg  

tot ’s avonds laat 

altijd zoekend naar de zon. 
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vzw nieuws 

 
Beste Watters, ’t WAT is aan een frisse wind toe. De “herstructurering” ging van start met de 
algemene overlegvergadering van 9 februari 2016, waarbij alle deelnemers de kans kregen 
om hun zegje te doen.  Van hieruit groeide de vraag naar een nieuwe Raad van Bestuur én 
Algemene Vergadering (waarvoor iedereen zich kandidaat kon stellen). Bij deze stellen wij je 
de nieuwe leden voor:  
 
Leden Raad van Bestuur: 

 Marc Decroos: voorzitter 

 Jan-Anton Gilles: ondervoorzitter 

 Lidia Mangelschot: secretaris 

 André Wollants: penningmeester 
 
Leden Algemene Vergadering: 

 alle leden van de RvB (zie boven) 

 Alma Van der Pas 

 Lief Van Herck 
 
Leden dagelijks bestuur: 

 Lisette Mannaerts 

 Marleen Van Hove 

 Tania Vangheel 
  
 

Lesgeld en consumpties 
 
In de nieuwsbrief van maart-april kon je lezen dat er gebrainstormd werd over hoe wij ’t 
WAT nog draaiende kunnen houden de dag van vandaag: slinkende subsidies en duurdere 
werkingskosten . 
In de Algemene Vergadering van 11 mei werd er besloten om het lesgeld te verhogen met  
€ 0,50 en de consumpties met € 0,25. 
In de praktijk betekent dit dat je een leskaart koopt van € 20, waarop 8 lessen staan en een 
drankkaart van € 10, waarop eveneens 8 dranken staan. 
 
In dit cursusjaar (2015-2016) aangekochte kaarten, mogen opgebruikt worden volgend 
cursusjaar. 
 
 

Vakantie 

 
Laatste lesdag: woensdag 15 juni.  
 
De lessen hervatten maandag 5 september 2016 
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Voordelen voor vrijwilligers 
 
Op de Algemene Vergadering van 11 mei werden de volgende voordelen voor onze 
vrijwilligers herbekeken en op een rijtje gezet: 
 
I. LESGEVENDEN OP JAARBASIS 
 
1. Gratis alle WAT-cursussen volgen 
2. Gratis BBQ 
3. Uitstap vrijwilligers met een bijdrage van € 10, de partner betaalt de volledige prijs 
4. Benodigd lesmateriaal: te bespreken met het dagelijks bestuur  
5. Geschenkbon t.w.v. € 25 bij stopzetting cursus (min. 2 jaar lesgeven) 
6. Gratis nieuwjaars diner 
 
II. LESGEVENDEN KORTCURSUSSEN (minstens 4 lessen) 
 
1. Gratis alle WAT-cursussen volgen in de periode waarin de vrijwilliger lesgeeft  
2. Gratis BBQ (ook buiten de periode waarin lesgegeven wordt) 
3. Uitstap vrijwilligers in de periode waarin lesgegeven wordt, bijdrage van € 10, partner 
betaalt de volledige prijs 
4. Nieuwjaars diner (in de periode waarin lesgegeven wordt) 
 
III. HELPER IN CURSUS  
 
1. Gratis eigen cursus volgen, andere cursussen betalend 
2. Uitstap vrijwilligers met een bijdrage van € 10, de partner betaalt de volledige prijs 
3. BBQ betalend 
 
IV. LEDEN ALGEMENE VERGADERING en DAGELIJKS BESTUUR  
 
1. Gratis alle WAT-cursussen volgen 
2. Gratis BBQ 
3. Uitstap vrijwilligers met een bijdrage van € 10, partner betaalt de volledige prijs 
4. Gratis nieuwjaars diner  
 
 

BBQ 
 
Ons afsluitingsfeest met BBQ voor onze cursisten en lesgevers gaat door 16 juni met 
volgende activiteiten:  
 

 een wandeling in het natuurgebied Schaapswees o.l.v. Tuur Vleugels, vertrek 
Snepkensbrug om 10u. 
 

 een fietstocht van 25 km o.l.v. Ad en Frans, vertrek Wathuis Trienenkant om 9.30u 
 

De BBQ start om 12u en eindigt om 16u 
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Ben je nog niet ingeschreven? Schrijf je dan snel in via de inschrijvingsstrook, te verkrijgen in 
Wathuis abdij of Trienenkant of de verantwoordelijke van je cursus in de buitenwijken. 
 

 

Cursusnieuws  

 
Transmissie-meditatie 
 
In september 2016 start de nieuwe cursus “transmissie-meditatie” o.l.v. Andreas Vaes en 
Pauline Dimmick. Het is een eenvoudige groepsmeditatie als krachtige vorm van geestelijke 
ontwikkeling. Je mediteert zittend op een stoel. 
 
Pottendraaien en boetseren op dinsdag 
 
Met vreugde kondigen wij aan dat lesgeefster Jeanne Van Dijck vanaf september 2016 
versterking krijgt van een nieuwe collega. Manu Willems is gespecialiseerd in het 
pottendraaien en zal, naar behoeften, ook de cursisten van de andere groepen de kunst van 
het draaien aanleren. 
 
Wij zoeken nog een lesgever filosofie, Italiaans, Frans en Portugees 1ste jaar,…  
 
 

Op stap met ‘t WAT 

 
Markten en winkelen Maastricht: 27/05/2016 vertrek parking abdij Tongerlo 9u.        
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. 
 
 

Inschrijvingen cursussen 
 
Je kan je nog inschrijven tot en met 15 juni en tijdens de inschrijvingsdagen op 29 en 30 
augustus in het Wathuis abdij telkens tussen 10u en 15u. 
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Engels conversatie o.l.v. Ann Vaes 
 
Er werd gesmuld van zelfgemaakte Engelse specialiteiten. Zo zie je maar dat er niet alleen  
geconverseerd, maar men ook veel plezier maakt op z’n Engels. 
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Dagreis Friesland met de cursisten tekenen en schilderen o.l.v. Frieda 

 
Zaterdag 16 april…..Uitslapen?.....Niks van! Vandaag gaan we naar Friesland met onze cursus tekenen 
en schilderen. Niet bij de deur, dus om 7u. paraat op de parking van de Abdij. Een tiental jaren 
geleden deden we diezelfde reis ook al eens en dat viel zo goed mee, dat op algemene aanvraag, we 
dit nog eens overdoen. Met 54 zijn we, een volle autobus. Stipt om 7u zijn we weg. Het weer is wat 
twijfelachtig, houden we het droog? Al gauw piept het zonnetje tussen de wolken en worden we 
getrakteerd op prachtige vergezichten en steeds wisselende wolkenpartijen. Voor een schilder kan 
dit niet mooier zijn. Zoiets krijg je niet met een helderblauwe lucht. 
Enkele malen een stop inlassen 
voor een plasje en/of een drankje. 
En dan weer verder, over de lange 
afsluitdijk (32km) door het water: 
links de Noordzee, rechts: het 
IJsselmeer, om dan rond de 
middag te belanden in het stadje 
Workum. Met z’n allen naar het 
Jopie Huisman-museum, dat sinds 
vorig jaar groter en nog mooier 
geworden is ,met nog méér 
werken. Verwondering! Wat kon 
die man, en dan nog een 
autodidact, schilderen. Van  meest 
simpele dingen, zoals lompen, 
oude schoenen, hoeden, allerlei 
oude rommel (hij was 
voddenman), maakte hij de 
mooiste werken. Maar ook hoe hij 
de simpele mens kon 
weergeven…! “Niemand heeft mij 
ooit verteld hoe ik een stukje 
touw, hout of een roestig stuk ijzer 
moest schilderen, maar omdat ik 
er zelf gek van ben, krijg ik het 
erop. En wat ik belangrijk vind: de 
mensen vinden het prachtig.” 
Volgens Jopie. We werden er 
zowaar stil van. Hij is dan ook de 
enige schilder die tijdens zijn leven 
een museum kreeg. 
Ondertussen begonnen onze ingewanden ook wat aandacht te vragen en zochten we ons her en der 
in het stadje een hapje en drankje. Een bezoek aan de talrijke gezellige winkeltjes en galerijtjes 
mocht ook niet ontbreken. Klokslag 15.30u.gingen we terug de bus op en een kwartiertje verder 
werden we gedropt in Hindeloopen: charmant dorpje aan het water met een “speciaal” galerijtje.  
Mooi haventje en schattige kleine huisjes. Spijtig dat het zonnetje het liet afweten, want hier was het 
echt koud, zo vlak aan ’t zeetje. 
Om 17.30u moesten we afscheid nemen van een mooi stukje Friesland, want onze chauffeur moest 
zijn rijtijden respecteren. Langs een andere weg terug richting België. Alweer werden we getrakteerd 
op prachtige landschappen met tulpenvelden in bloei en af en toe een drupje regen, de zon op de 
vele waterplassen en zowaar een regenboog. Rond 21.30u stonden we terug op Tongelse bodem. 
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Ja, ja, we gaan nog wel eens zoiets doen. Een mooie dag, in goed gezelschap! En wat hebben we onze 
ogen de kost kunnen geven! Voor herhaling vatbaar.                                   
Frieda Vanheuckelom. 

                                                                                                                                                    
  EEN STUKJE FRIESLAND. 
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Creatief schrijven 
 

We delen graag dit mooie gedicht, geboren uit de cursus “creatief schrijven”, met al onze 
lezers. 
 
Zalig een dag 
 
zalig een dag in de lente 
de aarde ontwaakt nu met stuwende kracht 
slierten dauw schrijven de nacht weg 
als je heel stil bent zou je  het  kunnen horen 
 
zalig  gewoon zo een dag in de lente 
en dan die moesson van bloesems 
geuren die zich aan mijn huid kleven 
en herinneringen die ik hier weer in vind 
 
zalig gewoon zo, weer wil ik beminnen 
met mijn handen vol van liefde 
en iedereen wil weten 
hoe het is zo uitbundig blij te zijn 
 
zalig toch, die lente 
waar ik mezelf terug uitvond 
 

Anny, Paula, Greet en Jan 

 

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   

  
Een zonnige zomer toegewenst! 
 
WATteam: Lisette, Marc, Marleen en Tania. 

 

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

