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Nieuwsbrief van ’t Westels Atelier 

maart-april 2017 
 

 

 

De Lente komt er aan, 

dat is het seizoen waar je niet meer binnen moet staan. 

Je kan buitenspelen, geen reden om je te vervelen. 

De Lente komt eraan, dan heb je bloemen die zo mooi staan. 

En jonge dieren, we kunnen weer feest gaan vieren. 

De Lente komt eraan, geen reden om binnen te blijven staan. 

Vogels aan het fluiten, hup naar buiten. 

De lente komt eraan, zie de bloementjes nou staan. 

De viooltjes in de bloei, en een warme woei. 

 

Bron: www.1001gedichten.nl 
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Op zoek naar lesgevers 

 

’ t WAT is steeds op zoek naar vrijwillige lesgevers ( Italiaans, Portugees, keramiek, 

Tai Chi, reflexologie, mandalatekenen,…), misschien iets voor jou? Je buren? 

Familie? Vrienden? Kennissen?  

Neem dan contact op met het secretariaat 014/54 44 86  

 

Vrijwilliger zijn  is vrijwillig, maar niet vrijblijvend 

          is verbonden, maar niet gebonden 

          is onbetaalbaar, maar niet te koop 

         is positief denken, is positief doen 

          met als enige doel, voor jezelf en de ander een goed gevoel. 

 

schrijver onbekend  

 

‘t Wat is Kunst: kalligrafie – keramiek – houtsnijden – tekenen - schilderen 

 

Een tentoonstelling van onze creatievelingen op 21 mei 2017 van 11:00u tot 17:30u 

op de binnenplaats van de abdij van Tongerlo en de lokalen van ’t WAT op het 

gelijkvloers. 

 

Uitstap 

 

Voor de derde en laatste keer dit schooljaar staat er op 19 mei een uitstap markten 

en winkelen in Maastricht op het programma.  

Vertrek parking abdij Tongerlo om 9:00u        Terug: 19:00u         Prijs: € 14,00 
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Info (her)inschrijven 

 

Cursisten die volgend cursusjaar  lessen willen volgen dienen zich vanaf 8 mei terug 

in te schrijven.  

Als je vragen hebt contacteer je het secretariaat 014 54 44 86. 

 

BBQ 15 juni 

 

Naar jaarlijkse gewoonte sluiten wij het cursusjaar af met onze BBQ. Ditmaal voor de 

allerlaatste keer op de locatie Trienenkant. Inschrijven kan vanaf 15 mei. 

 

Gedicht 

 

De hartslag van de baarmoeder 

op het ritme van pijn 

verdrinken in vruchtwater 

geboren door merg en been 

 

Verloren gelegd in een bed met glazen gordijnen 

tussen tederheid en toekomst 

 

Het sprookje van één nacht 

de schone slaapster en de fee 

bij iedere gedachte van ongeloof sterft er één 

en huilt het kind 
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Dromen verbleken tot woorden 

vogels verschralen in letters 

berusten in het kind van zijn daden 

sprookjes staan te sterven  

 

Herinneringen aan de toekomst vervagen 

oude botten dragen de adem in bed 

het kind dat nog éénmaal ontwaakt  

in de couveuse van de dood 

           Theo Peeters 

 

Limericks uit de cursus Engels conversatie o.l.v. Mia Peetermans 

 

 

A man said: ‘My wife is so stylish, 

most classy of all Hertals’ ladies. 

But there is one thing, 

every year in the spring 

she just wants to show off her boobies.’ 

 

 

A man all fed up with the rain 

took a flight for a sunbath in Spain. 

The sky was all clear 

but he missed Belgian beer. 

So he won’t leave us ever again. 

A lady ate two pounds brownie 

every night laying down by her tv. 

Afraid to grow fat 

she just grabbed the cat 

and held her all night on her knee. 

A lady so stylish and blond 

said :Sugar, of you I’m still fond. 
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We make lots of fun 

with or without your gun. 

To me, you’re better than Bond. 

 

A very fine lady called Addi  (= eddi) 

got tired of sleeping with her teddy. 

She tried to play snooker, 

would rather be hooker. 

So now she yells: Come on, I’m ready!! 

 

 

A teacher went from east to west, 

spoke with locals and talked to the rest. 

She tried Portugese 

and even Chinese. 

Her English though ‘s simply the best. 

 

A lady called Rosa (or Rosie?) 

called her man and said :Listen sweetie, 

I need to relax, 

we have too much sex. 

That’s why I’ll be practicing Tai Chi. 

 
 

 

Christine wept: But darling, I can! 

Why won’t you let me drive the van? 

You know I won’t crash, 

And so what, you have cash. 

Or is it because you’re ‘the man’? 

 

 

A man once strawled in the sunshine   

thinking: I do love this job of mine. 

I just have to walk 

and sometimes to talk, 

and I like giving people a fine. 
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Josee ‘s always biking so fast, 

quicker than she did in the past. 

As swift as she can 

she rides like Sagan 

‘cause she just can’t stand to be last. 

A hunter once in the Ardens 

got stuck in a barbed wire fence. 

Then suddenly, alas! 

A boar pierced his ass, 

and Nicole would not sew his pants. 

 

 

Our Jos gave his love a new ring. 

He wanted from her just one thing. 

He said to his wife: 

I worked all my life, 

so please let me have a Goldwing. 

 

Though Christiane loves so badly to ski, 

she will stop, there’s a problem, you see. 

She sure is not old. 

It must be the cold 

that again and again makes her pee. 

 

 

A curly blondie contemplates 

‘bout travelling once more to the States. 

She wants to meet Trump. 

He gives her goosebumps. 

For such romance it ‘s never too late. 

Our Rachel is proud being nan. 

A new grandchild she’d welcome again. 

Jim is just gorgeous 

and Stella so precious. 

Like them she would have more than ten 
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On Tuesday there’s that empty chair, 

We hope that soon you’ll be there. 

You shall win your fight 

Believe in the light 

We think of you Fina, take care.  

(Jef) 

In English lesson he is so quiet 

The man who is a poet. 

We thought we were safe 

But he came out of the cave 

And he makes us all renowned.   (Roza) 

 

A poet in very good shape 

Looked at the poems he made. 

This sure is no trash. 

He curled his moustache 

Thinking:" My God, I am great!"  (Walter) 

 

  

  Jeff, it makes me happy 

That not age 

But normal things  

Stop  the rage.  

(Christiana) 

  

Our classmate Jeff wrote a limerick 

And realised:" This gives me a kick." 

His proud moustache 

Curled in a flash 

When his words gave the others a flick.   

(Mia) 
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Kalligrafie donderdaggroep o.l.v. Diane Adriaens 

 

Eind september zijn we met zijn achten gestart met de cursus ‘Unciaal’, een prachtig 

schrift met mooie ronde letters. In onze groep zaten zowel anciens, minder anciens 

en leken. Maar iedereen voelde zich direct ‘thuis’. Tijdens de pauze werd er heel wat 

afgelachen en gepraat, maar voor de rest was het muisstil, zo geconcentreerd was 

iedereen aan het schrijven. Zelfs als Tania haar ronde deed, waren er die nauwelijks 

de tijd maakten om hun kaart te laten afstempelen. 

En na een  twaalftal bijeenkomsten werd een eindwerkje geschreven, een gedicht 

van Toon Hermans. Het resultaat ; zeven prachtige creaties , door iedereen heel 

anders uitgewerkt, maar stuk voor stuk echte pareltjes. Echt om trots op te zijn . Ik 

heb óók veel bijgeleerd van hun creativiteit. We sluiten ons werkjaar traditiegetrouw 

af met een bezoek aan de tentoonstelling in het gemeentehuis, waar we de werken 

van de ‘grote namen’ serieus onder de loupe nemen. En eind september starten we 

met het ‘humanistisch cursief’, het schrift dat het beste aan ons gewoon schrijven 

aanleunt. Interesse ? Schrijf je vlug in want ons lokaaltje zit vlug vol ! 

 Diane Adriaens 
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De eindwerkjes 
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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 meer wenst te ontvangen schrijf je je uit via mail. 

 

Onze contactgegevens 

 

vzw ’t Westels Atelier, Abdijstraat 40, 2260 Westerlo. 

014/54.44.86   

Email: twestelsatelier@gmail.com  

Website: www.hetwestelsatelier.be    

 

 

 

 

 

 

 

WATteam: Lisette, Marc, Marleen en Tania. 

 

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

