
 
 

Nieuwsbrief ’t Westels Atelier 

mei-juni 2017 
 

 

 

Mijn gedachten zweven ver van alle aardse dingen 

Deze zomerdag geef ik me over aan mijn mijmeringen 

Als een vlinder op de wind hoog boven alles verheven 

Wil ik even de mooie dingen zien van het gewone leven 

 

bron: www.gedichtenhuisje.net 

http://www.gedichtenhuisje.net/
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Uitstap vrijwilligers  

Het was een succesvolle  uitstap, georganiseerd door Lidia Mangelschots (bestuurs-

lid en cursiste pottenbakken) en Marc Decroos. Op het programma stonden de vol-

gende bezichtigingen: de molen van Rotselaar (veel meer dan een woongemeen-

schap), ezelboerderij Kampenhoeve in Kampenhout en slakkenkwekerij Slakkenhof 

te Langdorp. Een voor een interessante locaties. Marc stelde een fotoreportage sa-

men (meer foto’s vind je op de website van ’t Wat). 

Op het molenerf 
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Geschiedenis van de molen te Rotselaar, 

en wat je cadeau krijgt van de Dijle 

 



4 
 

 

 

Na de picknick op het erf van de Kampenhoeve 

In de weide van de ezels (enkele… blijven achter de afsluiting) 
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Pascale Van Assche 

en nog een detail: Daniël Maya en Ilse Jacquemeyn  

 



6 
 

 

 

Op het erf van het Slakkenhof 

Geen hof waar zoveel eitjes gelegd worden 
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Maar ze moeten te eten krijgen 

vóór ze gegeten (en verdronken) worden  (Ingrid Van der Auwera) 
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21 mei:  Tentoonstelling ’t WAT is KUNST   

  In de Wat-lokalen en op het binnenplein van de abdij 

 

Prachtige zonnige zondag, gezellige sfeer, een genot voor oog en hart! 

Het was al twee jaar geleden dat buitenstaanders nog eens konden genieten 

van het vele prachtige werk dat door zo veel cursisten in ’t Wat geleverd 

wordt.  Daarom graag even de deuren open zetten zodat men binnen kon of 

wat binnen niet kan gezien worden naar buiten brengen. 

Vanaf 11 u. kwamen reeds heel wat benieuwde bezoekers langs. We durven 

schatten dat er die zo aangename dag (niet te veel zon en toch aangenaam 

warm) toch wel zes- zevenhonderd mensen langs gekomen zijn! 

Als je het volledige aanbod van ’t Wat bekijkt kan op zo’n dag natuurlijk niet 

alles ‘ten-toon-gesteld’ worden. Er gebeurt ook echt enorm veel meer ‘on-

voorstelbaar’ moois. Hoe zou je b.v. een groep “meditatie”, of “Spaanse con-

versatie” of “Vlaamse Gebarentaal”  ten toon stellen? In die zin is het slechts 

een halve waarheid als die dag een WAT-OPEN-DEUR genoemd wordt. Er zou 

eigenlijk eens een formule moeten gevonden worden om ALLE dingen die in 

’t WAT gebeuren te laten zien. 

Maar ja: wie was nu het meest tevreden: de bezoekers die zoveel moois kon-

den bewonderen of al die enthousiaste Wat(st)ers  die terecht fier konden zijn 

met wat zij maken? En dat is weer iets dat je niet kunt ten toon stellen: je te-

vredenheid en gelukkig zijn dat jij die dingen kunt. Dat je handige vingers 

ontdekte die kunnen boetseren of houtsnijden/kappen; dat je na een jaar 

cursus Engels al een aardig woord Engels spreekt en al veel verstaat; dat je 

met mensen die niets horen goed kunt communiceren in Vlaamse Gebaren-

taal; dat je na een voormiddag meditatie kiplekker naar huis gaat. enz. enz. 

Hier vind je van elke cursus die meedeed een paar foto’s. Maar er zijn er na-

tuurlijk veel meer! Je vindt ze op www.hetwestelsatelier.be  / foto’s. 

http://www.hetwestelsatelier.be/
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Vrijdaggroep Keramiek 
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Woensdag- en donderdaggroep keramiek 
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Kalligrafie  
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Dinsdaggroep keramiek
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Vrij schildersatelier 
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Houtsnijden 
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Tekenen & schilderen  
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“KUNSTWORKSHOP” kleuters 

 

De kleuters van het klasje K3B van ’t Grafiekje te Tongerlo beleefden een 

voormiddag kleien en pottendraaien in het keramiekatelier. Juf Jana (stagiai-

re) organiseerde deze workshop onder het thema “kunst”.  
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BBQ 15 juni 

 

Je kan je nog inschrijven tot ten laatste 12 juni. Dus wees er snel bij als je dit 

nog niet gedaan hebt. De BBQ wordt  verzorgd door beenhouwerij Marleen & 

Co uit Oevel. Eten kan vanaf 12u.  

 

Om 10 u. In de voormiddag zijn er twee bijzondere activiteiten voorzien: 

1. Je kan met gids Tuur een wandeltocht maken door het natuurgebied 

Schaapswees.  Verzamelen om 9u30 aan de Snepkensbrug van waar deze fo-

to genomen is.  Schaapswees is trouwens nog veel meer dan de Nete….  
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2. Je kiest voor een bezoek aan boerderij Bens.  

 

Kennismaking met een bij-

zondere modern ingerichte 

boerderij. Je ziet even van 

waar de melk eigenlijk komt 

en hoe ze vanuit de koe, via 

een robot melkmachine, in 

de melktank terecht komt. 

Op de foto: filevorming aan 

de melkrobot! 

Plaats van afspraak op 

de boerderij zelf: To-

rendreef 3. Dit is vlak-

bij de abdij: de eerste 

zijstraat links als je van 

Geneinde de Oevelse-

dreef in rijdt, en daar 

de eerste boerderij op 

je linkerkant. 

 

En vanaf 12 u. zijn we met heel de bende aan tafel! 

Blij dat jullie op 

bezoek komen bij 

ons moeder 
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Cursusnieuws 

 

Nieuwe cursussen 

Frans 1ste jaar o.l.v. Linda Bauwens zal wekelijks op donderdagvoormiddag, 

van 9u15 -11u30, gegeven worden in Wathuis abdij. Linda is al enkele jaren 

cursiste Spaans conversatie en staat te popelen om in september haar kennis 

door te geven aan mensen die de Franse taal willen leren.   

Van gedachten wisselen o.l.v. Daniël Maya. 14-daags op vrijdagvoormiddag 

van 9u30 tot 11u30 in Wathuis abdij. Hoe werkt het? Daniël kiest een onder-

werp, de deelnemers formuleren een aantal vragen rond  het onderwerp, 

waarna er een gesprek ontstaat. Minimum 5 en maximum 10 deelnemers. 

Cursusrooster 2017-2018 

Nog enkele weken en de zomervakantie kan van start gaan. Zoals de meesten 

onder jullie weten, was dit cursusjaar het laatste jaar dat wij de lokalen in 

Trienenkant konden huren. Na heel wat puzzelwerk en het zoeken naar 

nieuwe locaties kon het WAT-team alle cursussen een nieuwe plaats geven.  

Een overzicht: 

ALGEMEEN CURSUSOVERZICHT 2017-2018 
 
Het ritme van het jaarprogramma volgt het lagereschoolprogramma 
(* = 14-daags, ** = maandelijks) 

 
‘t WATHUIS ABDIJ ANDERE LOCATIES 

ma 

vm 

   Creatief tekenen en schilderen 
   Engels 5de jaar 
   Geschiedenis in de abdij * 
   Spaans 3de jaar 
   Spaans conversatie 2 
   Tekenen en schilderen 
   Vrij schildersatelier 
   Fietsherstellingen 

Kleding A. Kennis KLOKKENHOF 
Kantklossen  VEERLE sporthal 
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ma 

nm 

   Duits 1ste jaar 
   Engels 2de jaar 
   Houtsnijden 
   Vlaamse Gebarentaal  

Fito-gym 50+  HERACLES 
Kleding A. Kennis KLOKKENHOF 
Handwerk M. Belmans TONGELHOF 
Creatief   VEERLE sporthal 

di vm    Creatief met kalligrafie * 
   Engelse communicatie 
   Haartooi * 
   Meditatie groep 1 * 
   Meditatie groep 2 * 
   Pottenbakken/boetseren 
   Spaans 2de jaar 
   Spaans conversatie 1 
   Tekenen en schilderen 
   Vrij schildersatelier      

Country line dance 1  HERACLES 
Creatief  KLOKKENHOF 
Kleding algemeen  ZOERLE-PARWIJS 

Kleding TONGELHOF 

di nm    Duits 4de jaar 
   Houtsnijden  
   Spaans 1ste jaar 
   Spaans 4de jaar 

Country line dance 3  HERACLES 
Kantklossen   KLOKKENHOF 
Bloemsierkunst   TONGELHOF 

Kleding TONGELHOF 

wo  

vm 

   Bloemschikken * 
   Engels conversatie  
   Frans conversatie 
   Kruiden ** 
   Kunstgeschiedenis groep 1  
   Pottenbakken/boetseren  
   Engels 3   

 

do vm    Creatief met kalligrafie** 
   Engels Josephine/Lief 
   Frans 1ste jaar 
   Frans conversatie 
  Kalligrafie humanistisch  cursief* 
   Pottenbakken/boetseren 
   Yoga voor beginners 

Pergamano   KLOKKENHOF 
Kleding R. De Baer  TONGELHOF 

do 

nm 

   Engels 1ste jaar 
   Engels 4de  jaar  

Country line dance 2  HERACLES 
Pergamano   KLOKKENHOF 

vr vm    Diepterelaxatie 
   Pottenbakken/boetseren 
   Kunstgeschiedenis groep 2   
   Van gedachten wisselen 

 

vr nm    Kunstgeschiedenis groep 3  
   Reiki  

 

 

’t Westels Atelier draait weer op volle toeren bij de aanvang van het cursus-

jaar op 11 september 2017. 
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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 wenst te ontvangen  

 schrijf je je uit via een eenvoudige mail aan ’t WAT 

 

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    

 

 

 

WATteam: Lisette, Marc, Marleen en Tania. 

 

 

 

 

 
 

 Samen investeren in welvaart 

en welzijn, ook in ’t Westels 

Atelier v.z.w. 

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

