’t WESTELS ATELIER
NIEUWSBRIEF SEP-OKT 2016

Natuur verwerkt de zomerpracht
Natuur die elk seizoen voorziet van pracht
Al was de lente wat bitter
De schoonheid blijft toch mooi
Het weer kunnen we niet veranderen
Maar van elke minuut gegeven kan je het beste beleven
Nazomer al vallen er al eikels neer
Het hoort bij dit weer
We leven in de toekomst
Het verleden is voorbij
Het mooiste houden we bij
Bij deze voorbij lopende nazomertij
Van Hees Annie
www.gedichtenstad.nl
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WELKOM
Beste lesgever en cursist, het WATteam heet je van harte welkom in dit nieuwe cursusjaar!
Wij hopen dat je een leerzaam jaar tegemoet gaat, met warme vriendschappen en vooral
met veel plezier!
HET HUISREGLEMENT


We vragen met aandrang om les-/kopie- en drankkaarten te kopen. Het betalen
met kleingeld wordt zoveel mogelijk vermeden. Stukken van 1, 2 en 5 cent worden
niet aanvaard.



Cursisten laten de gebruikte lessenaars netjes achter (etensresten, koffie- en
theekringen, gomsel,…) en wassen deze zo nodig af. Denk aan de volgende cursist.



Tafels en stoelen mogen verplaatst worden, maar moeten na de les terug worden
gezet.



Regel een beurtrol voor de afwas en het afvegen van het schoolbord na de les. De
tafel waarop de koffie staat wordt na elke les schoongemaakt.



Cursisten van de voormiddag spoelen hun LEGE thermossen uit en zetten deze aan
de koffiemachines.



Cursisten van de namiddag ledigen hun thermossen, spoelen deze uit en zetten deze
aan de koffiemachines.



Gebruikte tassen, borden, messen, enz., afwassen en terugzetten op de plaats waar
ze genomen werden.



Cursisten die eigen drank/eten meebrengen, vragen wij om het leeggoed mee terug
te nemen (glazen flessen, PET-flessen en eveneens grotere verpakking van bv
taart). M.a.w. dat wat je meebrengt, neem je mee terug naar huis. Wij zitten er
anders mee opgescheept!



Verwarming afzetten en lichten uit doen.



Het “potteke” voor de lesgevers dat in de meeste cursussen de ronde doet is NIET
verplicht. Cursisten zijn hierin volledig vrij!



Lesgevers en cursisten worden gevraagd van begin- en eind uur van de lessen te
respecteren: 9u – 11u30 en 13u -15u30 (tenzij anders afgesproken met het
secretariaat).



Parkeren mag enkel op de grote parking van de abdij aan de Meulemanslaan of
achter het Wathuis.
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TENTOONSTELLING “WERKENDE HANDEN”
pottenbakkersgroep woensdag
Keramiektentoonstelling 4 en 5 juni 2016 In het “Dreefhuis” te Herselt.
Bij een tentoonstelling hoort een officiële opening, een vernissage… daarom nu even een
terugblik:
Hier ging een lange mentale voorbereiding aan vooraf. De eerste aanzet kwam er op
de vorige ‘WAT’-opendeurdag in de abdij. De eigenares van het Dreefhuis, een kunstzinnige
dame, stelde voor om het pand te gebruiken als locatie om onze al dan niet bescheiden
creaties ten toon te stellen.
Het werd een hele uitdaging. In dit uniek gelegen huis, met sfeervolle ruimte onze werken
een plaatsje geven…dat moest lukken.
Op 9 maart kwam de praktische uitwerking tot stand en vanaf toen bleven de ideeën
toestromen…pied-de-stallekes, tafeltjes, tenten, catering, flyers, reclame, wegwijzers,
beurtrol, vele helpende denkers en doeners. Wat maakt dat we nu op dit punt gekomen zijn
en vragen we ons reeds af…is dit éénmalig of voor herhaling vatbaar?
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Een groep van veel dames en een heer
Zijn bij elkander in de leer.
Ik sta soms versteld van hun inventiviteit
Om dan nog niet te spreken van hun creativiteit.
Opbouwen, uithollen, iets nieuws verzinnen
En als we niet content zijn, opnieuw beginnen.
Dit scheppend omgaan met klei
Maakt ons rustig en blij.
Met ne goeie babbel als uitlaatklep
Is dit sociaal contact veel heilzamer dan gelijk welke
app.
Zo schrijf ik hier als slot van mijn brief
“KERAMIEK IS MIJ LIEF”.
Suzy Hardies

CURSUSNIEUWS
Geprogrammeerde cursussen die niet doorgaan:
Transmissie meditatie, Duits 1 en fietsen (fietsreparaties gaat wel door).
Rechtzetting aanvangsuur yoga: 9u30 i.p.v. 10u
De cursus tekenen en schilderen o.l.v. Frieda Vanheuckelom is zowel voor beginners als voor
gevorderden.

Gezocht: lesgeefster pottenbakken dinsdagvoormiddag ter ondersteuning van Jeanne Van
Dijck.

Ivo Heselmans start dit cursusjaar terug met zijn kruidencursus op woensdag 16
november in Wathuis Trienenkant. Welkom terug Ivo!

Roland Vanderstukken startte met enige vertraging zijn cursus diepterelaxatie terug op.
Ook een welgemeende welkom terug Roland!

Alma Van der Pas, lesgeefster kunstgeschiedenis, neemt omwille van
gezondheidsredenen een sabbatjaar. Via deze weg een spoedig herstel Alma!

Praat- en leesgroep op donderdagnamiddag en Creatief schrijven op
dinsdagnamiddag zoeken nog enkele deelnemers om de groep te vervolledigen.
Check de website voor meer info: www.hetwestelsatelier.be
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WEL LES OP VRIJDAG 7 OKTOBER!
De daguitstap van de vrijwilligers wordt uitgesteld omwille van de revalidatie van Marc
Decroos. Hij is nu gezegend met een spiksplinternieuwe heup!

UITSTAPPEN van ‘t WAT
Maastricht markten en winkelen:
14 oktober 2016 vertrek 9 u terug 19 u Prijs: €14
Roermond:
18 november 2016 vertrek 8u15 terug 19 u Prijs: €14
Kerstmarkt Bonn:
16 december 2016 vertrek 8u terug 20u Prijs: €21
Maastricht markten en winkelen:
10 maart 2017 vertrek 9 u terug 19 u Prijs: €14
Eindhoven markten en winkelen:
11 april 2017 vertrek 8u45 terug 19 u Prijs: €14
Maastricht markten en winkelen:
19 mei vertrek 9u terug 19u Prijs: €14

Inschrijven voor de uitstappen kan enkel via Trienenkant.
Persoonlijk of telefonisch 014 23 40 60 op volgende dagen: maandag en dinsdag tussen 9u
en 15u en donderdag tussen 9u en 11u30 (of 0494 30 33 67 op andere dagen). Betalen kan
via overschrijving op:
BE17 0011 4707 5621 naam van de uitstap en datum vermelden.
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VERGADERING BUITENWIJKEN
Op 2 september kwamen we naar jaarlijkse gewoonte weer bij elkaar. De lesgevers en
helpster van de buitenwijken Veerle, Zoerle-Parwijs en Heracles. Hartelijk dank om aanwezig
te zijn. Oosterwijk verontschuldigde zich.

v.l.n.r.: Vangheel Tania, Van Hove Marleen, Rectem Magda, Vandepaer Vera, Van Eynde
Irma, Eysermans Annie en Leyssens Anna. Fotograaf: Decroos Marc.

DANK U WEL
Marleen en Tania willen bij deze alle cursisten en lesgevers bedanken die hun klas netjes
achterlaten. Nen dikke merci hiervoor!

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.
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CREATIEF SCHRIJVEN
Wij sluiten de nieuwsbrief af met een gedicht van een cursiste uit de cursus creatief
schrijven.

verf en coloriet
druipen van het doek
beneveld van white spirit
word ik boem bats
ijl in een kleurenpalet
veeg me weg uit deze wereld
zo kijk ik van ver en van dichtbij
door het universele oog
pure uitgelekte schoonheid
Paula Ceusters
2014

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 fijn cursusjaar toegewenst!
WATteam: Lisette, Marc, Marleen en Tania.
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