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DE VASTE STEK IN TRIENENKANT HEBBEN WIJ VERLATEN…… 
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Dinsdag 21 november 2017 om 16 u.: Afspraak zusters van het H.Graf. 

 

En zo was ’t Wat 25 jaar te gast in “het schooltje” in Trienenkant. 

De nieuwe woonwijk ‘Trienenkant’ werd omstreeks 1985 door de Kleine Landei-

gendom gebouwd op grondgebied van Oevel én Tongerlo. De eerste bewoners 

kwamen er en er bleek al vlug nood aan passende onderwijsmogelijkheden voor 

de kleine kinderen van die nieuwe wijk. Er was al wel vlug kleuteropvang van de 

“staatsschool”: het klein schooltje ook aan ’t Crilsplein – dichter naar de bakker 

toe. 

Pastoor De Schrijver zag eveneens hoe veel kinderen er daar geboren en kleuter 

werden, en dus op vraag van veel ouders, richtte hij een school vrij onderwijs 

op. Hij bouwde half in prefab een inkom en een uitgebreid kleutertoilet en twee 

klaslokalen. De zusters van het H. Graf gaven er onderwijs.  

Al vlug werd alles te klein. De pastoor verkocht het schooltje aan de zusters die 

er achteraan-tegen onmiddellijk nog twee klaslokalen bij aanbouwden en een 

overdekte speelplaats. (Vandaar de afwateringsregenpijpen midden in het ge-

bouw aan de vroegere buitenmuur nu binnenmuur van de zaal.) 

Maar de bewoning van de wijk Trienenkant evolueerde – lees: werd ouder – en 

het aantal lagere-school-kinderen verminderde drastisch. Van een maximum 

aantal kinderen van in de negentig waren er voor het schooljaar 1994-95 slechts 

zeven aangemeld. 

 

Een vriendelijke Juf van Trienenkant hield mij op straat tegen met de melding: 

‘Marc je moet maar eens naar de zusters van het H. Graf gaan en vragen of je 

het schooltje niet kunt gebruiken voor de activiteiten van ’t WAT. Volgend jaar 

zal er immers geen les meer gegeven worden. 

Ho ho, die woorden waren nog niet koud of ik was reeds aan het klooster in de 

Abdijstraat met mijn vraag! Jawel: de zusters waren net als ik van oordeel dat ‘t 

WAT een ‘goed werk’ was en dus kon gesteund worden. 

Zo is ’t WAT er 25 jaar te gast geweest, en ’t moet gezegd: aan een “zeeeeer-

steeeeeeeeeeerk-lieieieieieieieiefdadige” huurprijs. 

 

Het contract dat op 13 mei 1993 een aanvang nam is nu opgezegd, want ’t 

schooltje is verkocht aan “Zonnige Kempen”. Er komen sociale woningen.  

 

En nu het belangrijkste: HARTSGEMEENDE DANK AAN DE ZUSTERS! 

Zij hebben op die manier voor een flink deel ’t WAT mee gedragen 

gedurende 25 jaar! 
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VANUIT DE VASTE STEK IN TRIENENKANT  

VERHUIZEN DE CURSUSSEN HOUTSNIJWERK 

 

Zo verhuizen de twee cursussen houtsnijden naar hun nieuw lokaal. 

 

Daar moet je gewoon eens gaan luisteren: kloppen en snijden, zuchten en 

sakkeren, slijpen en schuren… en niet denken dat er alleen heren zijn! De 

dames staan toevallig niet op de foto! 
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Het is werkelijk boei-

end om te zien hoe 

iets met steeds maar 

minder steeds mooier 

wordt. Je moet na-

tuurlijk wel de weg 

gaan die elke hout-

snijder gaat: eenvou-

dig beginnen en sim-

pele figuurtjes leren 

uitsnijden. 

Je neemt een vlak 

stuk zacht hout en 

leert je beitel op de 

juiste manier te han-

teren. 

Het belangrijkste is 

misschien wel dat je leert je beitel te hanteren, maar zeker even belang-

rijk is dat je weet en aanvoelt hoe het hout reageert! 

 

Iedereen kan dat natuurlijk proberen en als je dat al een beetje kunt, lukt 

het je misschien om al een beetje een figuur te zien 

overblijven als je genoeg weggesneden hebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarachtig je komt na lang werken tot een mooi 

afgewerkte figuur….. dat kan iedereen leren... als je 

cursus volgt bij ’t WAT! 

 



 
6 
 
 

Wat is er dus nodig om mooi houtsnijwerk te maken: beginnen met een 

dikke blok hout, er op kundige wijze altijd maar afsnijden en wegbeitelen, 

en zo komt je kunstwerk tot stand. Zie je: “met steeds maar minder naar 

steeds maar mooier”! 

 

SCHILDERSWANDELING IN DE PAREL DER KEMPEN 

 

De dames van de animatieploeg in het Woon- en zorgcentrum “De Parel 

der Kempen” te Westerlo zijn toch wel erg inventief om allerlei mooie din-

gen te plannen. Zo de “schilders-wandeling”: twee dagen zouden gedu-

rende meerdere uren kunstenaars aan ’t werk zijn in de Parel! En wie 

konden zij daarvoor beter aanspreken dan de cursus “schilderen en teken” 

van Frieda Van Heuckelom en een hele resem van haar cursisten. 

 

In de Parel zelf zijn er verschillende “afdelingen”, straten of wijken met de 

al even mooie Westelse namen: De Kaaibeek – Het Hof – de Merode – de 

Ster - de Nete – ’t Ven – den Asberg – de Marly. Als entree in elke afde-

ling / straat hangt nu een werk dat mede door de goede zorgen van Frieda 

tijdens de ‘schilders-wandeling’ door haar cursisten geschilderd werd. Na-

tuurlijk werden de schilders ook verwend door ‘De Parel’: elk van de twee 

dagen een lekker middageten, en je moet maar Mosselen-Friet op je bord 

krijgen! Zo soigneer je je vrijwilligers! Dankjewel. 
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Op dinsdag 24 oktober werden de schilderijen officieel overhandigd aan 

het woon- en zorgcentrum tijdens een mooie namiddagontvangst. 

 

Het is werkelijk een mooie namiddag geworden –vrucht van heel wat uren 

werk. De schilderijen stonden ten toon en de schilders waren present: een 

hele tafel vol in zaal ’t Rietje. 
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Om de namiddag af te sluiten was er nog een kop lekkere koffie met van 

alles er bij… Kun je geloven: dat zijn zo van die momenten dat je zo blij 

bent dat je bij ’t WAT hoort. 

De acht schilderijen…. in ’t klein! 
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CURSUSNIEUWS 

 
’ t Wat is altijd op zoek naar vrijwillige lesgevers ( Italiaans, Portugees, 

keramiek, Deens, Tai Chi, reflexologie, mandalatekenen,  …), misschien 

iets voor jou? Je buurman/-vrouw? Een familielid? Een vriend? Een ken-

nis?  

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. 

  
 

NIEUWJAARSFEEST 
 

Voor het jaarlijkse WAT-nieuwjaarsfeest vonden we, met heimwee naar 

Trienenkant, een andere hopelijk goed geschikte locatie: de “orangerie” in 

het Sporta-centrum, Geneinde 2, Tongerlo. 

Afspraak op zaterdagmiddag 20 januari 2018. Aperitief om 11.30 u. en 

aansluitend feest! 

Alle lesgevers krijgen begin januari een uitnodiging én inschrijvings-

mogelijkheid per mail. Er zal geen papieren versie worden verstuurd 

(voor de niet-mail-hebbers wordt gezorgd!).  

Lesgevers hou deze zaterdag vrij en… antwoorden op de mail die je zult 

ontvangen. 

 Enkele nostalgische terugblikken: 

:  
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Nieuwjaarsdiner in 2007 

 

 
 

…en nog eentje van het feest in 2014, beiden op Trienenkant. 
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TENTOONSTELLING WESTELSE KUNSTENAARS 

 

 

UITSTAPPEN van ‘t WAT 

 
Er worden diverse uitstappen georganiseerd door een erkende busmaat-

schappij in samenwerking met ‘t Westels Atelier.  

Vertrekplaats is de grote parking vóór de abdij. 

De uitstappen staan voor iedereen open, ook voor mensen die geen cur-

sussen volgen. 

Inschrijven voor een uitstap doe je via het secretariaat 014 54.44.86,  

betalen via overschrijving op rekeningnummer: BE17 0011 4707 5621 

met vermelding van je naam en desbetreffende reis + reisdatum. 

Je bent pas ingeschreven als je betaald hebt.  

 

Hier volgen nog uitstappen: 

 Kerstmarkt Aken: 15 december 2017  vertrek 8u30  terug 20u    

  Prijs: €17 

 Maastricht markten en winkelen: 9  maart 2018  vertrek 9 u terug 19 u 

     Prijs: €14 
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 Eindhoven markten en winkelen: 10 april 2018 vertrek 8u45 terug 19 u 

     Prijs: €14 

 Maastricht markten en winkelen: 25  mei 2018  vertrek 9u terug 19u 

    Prijs: €14 

 

Uitstappen in het kader van de lessen kunstgeschiedenis: 

Uitstap: Stichting Folon, La Hulpe en papiermolen Herisem, Alsemberg, 

26/04/2018 

Uitstap: Sint-Maartens-Latem en Museum D’Hondt-Daenens, 07/06/2018. 

 

De uitstappen zijn voor iedereen toegankelijk (ook als niet-cursist 

kunstgeschiedenis). Als je interesse hebt in één of meerdere uitstappen/ 

tentoonstellingen, geef je je naam met e-mailadres door op het secretari-

aat. Je krijgt dan op een later tijdstip alle informatie over de uitstap (prijs, 

vertrekuur, enz.).  

 

KERSTVAKANTIE 

 
Van maandag 18 december tot en met zondag 7 januari 2018 
 

Start lessen: 8  januari 
 

 

GRAAG EEN SEINTJE… 

 

als je stopt met een cursus. Dit om overbodige reservelijsten te ver-

mijden. Je kan uitschrijven via mail, telefonisch of persoonlijk. Meld het 

eventueel ook aan je lesgever. Als je geen nieuwsbrief wenst te ont-

vangen schrijf je je uit via mail. 

 

ONZE CONTACTGEGEVENS  

’t Westels Atelier, Abdijstraat 40, 2260 Westerlo.    Tel.: 014/54.44.86 

e-mail: twestelsatelier@gmail.com  website: www.hetwestelsatelier.be   

 

 

mailto:twestelsatelier@gmail.com
http://www.hetwestelsatelier.be/
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SAMEN EEN BOEK LEZEN 

 

De afbeelding hiernaast is de kaft van 

een boek! Een heel interessant boek 

voor mensen die begaan zijn met hun 

geloven en willen verrast worden door 

een frisse Bijbelse duiding! 

 

Zo’n boek samen lezen wil zeggen:  

1. driewekelijkse bijeenkomsten met 
 telkens uitwisseling in drie stappen: 

- Wat wil de schrijver daar zeggen? 
- Help: ik begrijp dit dat niet!  

- Hoe raakt of roert mij dit hoofdstuk? 
2. Tussenin lees je één hoofdstuk (op de 

 volgorde in het boek). 

 

Bijeenkomsten: in de Wat/federatie-

lokalen in Abdij Tongerlo van 9 tot 11 u. 

op woensdagen 17.01, 07.02, 28.02, 

21.03, 11.04, 02.05, 23.05.  

Per keer: € 1,5.                            

Het boek telt 250 blz. en kost € 24,50. 

 

Je mailt je deelnemen vóór 8 januari aan marcdecroos@gmail.com  
 (gaat alleen maar door indien er minimum 6 inschrijvingen zijn.) 

 

Titels van de 18 hoofdstukken 

 

1. De vraag naar God 

2. De Bijbel als woord van   God 

3. Uittocht en Verbond 

4. Heil en bevrijding 

5. De roep van de profeten 

6. Schepping 

7. Onmacht en lijden 

8. Het getuigenis van het N.T. 

9. Wat heeft Hij gezegd? 

10. Wat heeft Hij gedaan? 

11. Hij is verrezen 

12. Hij heeft ons verlost 

13. Hij is Gods geliefde Zoon 

14. De Geest die in ons woont 

15. Bidden in de kracht van de Geest 

16. Leven in de kracht van de Geest 

17. Leven van het komend rijk 

18. Christus bij de mensen brengen 

 

Namens de Federatie van parochies van Herselt-Hulshout-Westerlo 

Marc Decroos 
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LAATSTE BLADZIJDE: EEN HUIS IN …. 

 

Jaloerse Marc reed zondagmiddag 19 november naar huis na dienst in een 

van de parochies van de federatie. Onderweg trof hem een heel mooi 

herfsttafereel. 

Onmiddellijk foto-apparaat gaan halen. Resultaat: hij vond zijn foto 

mooier dan wat nu op de voorbladzijde van de nieuwsbrief staat. 

Maar ja die foto staat daar ook mooi.  Dus…… 

 

 

Maar er is meer: op blz. 3 staat iets van een kleuterjuf… Ken je haar? Dan 

ken je ook haar huis. 

 

Voor de aardigheid: diegene die het adres van dit zo mooie herfsttafereel 

mailt naar twestelsatelier@gmail.com krijgt een fles wereldwinkelwijn … 

en mochten er meer rechthebbenden zijn, dan beslist het lot. 

 

 

 Prettige feestdagen!                                                     

 WATteam: Lisette, Marc, Marleen en Tania. 

 


