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MAART – APRIL 2018 
 

 

 

Doe iets geks 

Denk iets moois 

Zeg iets liefs 

Dan heeft elke dag iets 

Positiefs! 
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CURSUSNIEUWS 

 

De inschrijvingen voor volgend cursusjaar starten 7 mei. Als je vroeger met een cursus stopt, 

kan je je eerder terug inschrijven. 

Opnieuw inschrijven is verplicht! Ook als je dezelfde cursus opnieuw wil volgen. 

 

UITSTAPPEN 

 

Er worden diverse uitstappen georganiseerd door een erkende busmaatschappij 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 cursussen 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.  

Maastricht markten en winkelen: 25  mei 2018  vertrek 9 u terug 19 u    Prijs: € 14 

 

WAT-NIEUWS 

 

Wij schenken: 

 3 schoolborden en 1 whiteboard weg met de volgende afmetingen: 

 1 krijtbord van 100 cm x 121 cm 

 2 krijtborden van 100 cm x 125 cm 

 1 whiteboard van 102 cm x 150 cm 

1 boiler van het merk Daalderop close-in 15 liter    

Contacteer het secretariaat bij interesse: 014/544 486 

 

 

 



 
3 

 

OP BEZOEK BIJ DE KANTWERKSTERS 

 

 

Kantwerk in ’t Wat. 

 Je zou het bijna niet weten, maar je staat er des te meer verwonderd bij te zien als je 

eventjes op de cursus binnenloopt. 

In Veerle zijn er tien dames ingeschreven voor de cursus. 

In Oosterwijk net het dubbel: twintig. 

Een indruk: hier moet heel geconcentreerd gewerkt worden. Er is het patroon dat de basis 

vormt om er de spelden in te prikken om de figuur te vormen… en a.u.b. op elk punt één 

speld waarrond de draadjes ‘rond-geklost’ worden. Op elk punt: dat wordt een bos van 

spelden. 

Dan moet je verder heel secuur met je klosjes over en weer werken, met de juiste over de 

juiste om de juiste figuur te kunnen maken. Voor een buitenstaander: een bos van klossen… 

hou ze maar bijeen én uiteen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een bos in Oosterwijk  

 

en een in Veerle 
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In Oosterwijk zou je bijna zeggen: gelukkig komen ze niet altijd allemaal want ze zouden met 

twintig zeker onvoldoende tafelruimte kunnen hebben om het bos er op te leggen. 

 

In Veerle zag ik een speciale soort kant-kussen. 

 

Zo’n gewoon rond kantwerkkussen vraagt al veel plaats: een halve tafel nodig! En in Veerle 

hebben ze nog meer ruimte nodig. Daar zijn ‘creatieve’ kussens (bestaande uit 9 delen) in 

gebruik. Dit maakt het mogelijk om grotere-oppervlakte-kantwerk te maken. Het deel dat al 

af is wordt los gemaakt, en je kunt het helemaal verschuiven.  

Een tekeningetje: het werk op deel 1-2-3 is klaar leg  dan  deel 1-2-3 naast 7-8-

9 schuif het geheel naar links en je kunt verder. Handige dames daar in Veerle. 

Het traditionele ronde kantwerkkussen is er dan wel niet, maar wel heel mooi en 

groter kantwerk. 

 

 

 

Dacht jij ook dat kant altijd 

wit moet zijn? 

Ga eens naar Oosterwijk. 

Eerlijk gezegd, het geeft 

wel een ander effect als het 

garen zo mooi rood is. 

 

 

 

 

 

 

De foto hier – 2 naast mekaar – geeft een beeld hoe ze in Oosterwijk al rug aan rug zitten om 

allemaal binnen te kunnen 

 

 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 
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en hier is Veerle. 

 

 

We kunnen het echter niet laten om een specialleke in de aandacht te brengen. 

Weet je dat er in het Da Vincimuseum in de abdij een kant-tentoonstelling te bezoeken is. 

Als je dat ziet, dan voel je hoe de wat-kantwerksters een verderzetten zijn van een 

eeuwenoude traditie. Inderdaad eeuwen oud. De eerste stukken zijn uit het begin van de 

16de eeuw al, en uit de eeuwen daarna… Inderdaad in verschillende en opeenvolgende 

stijlen…  maar je moet gaan zien om dat beter te kunnen inschatten. Het kantwerk hier 

tentoongesteld, is in de abdij behouden gebleven al die jaren lang en nu voor deze 

tentoonstelling uitgestald in het Da Vincimuseum  

Een paar foto’s geven een indruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zou misschien een goed idee zijn om met de kant-cursisten een dag af te spreken om de 

tentoonstelling even te bezoeken: twee vliegen in één klap: kantwerk van de vierhonderd 

laatste jaren én het Da Vinci schilderij van het laatste Avondmaal. 

Diegenen die interesse hebben kunnen hiervoor Marc contacteren. 
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ZESHONDERDUIZEND NAMEN 

 

‘k Kon  niet nalaten in de Westhoek, in Zillebeke, de tentoonstelling 600.000 namen te 

bezoeken…. met een hart dat overwipte naar de cursussen pottenbakken en keramiek. 

Daar in Zillebeke, in het natuurgebied ‘de Palingbeek’ ‘ligt’ een tentoonstelling van 600.000 

beeldjes: allemaal zo’n 20 cm diameter die verwijzen naar de 600.000 gesneuvelden van de 

eerste wereldoorlog. Gesneuvelden… doden… eierfiguren… nieuw leven! In één woord: 

indrukwekkend. Jammer dat het niet tot ons doorgedrongen is,  maar we hadden met ’t Wat 

een aantal figuren kunne m aken en die er bij gaan leggen. Stel je voor: van mijn schoonzus 

ligger er 2! 2 van die 600.000! 

De land-art-installatie symboliseert de hergeboorte van een hoopvol verlangen naar een 

nieuwe, meer vredevolle wereld. Het grote oerei in het midden staat op barsten. Dit 

verbeeldt de toekomst en voorspelt de geboorte van de nieuwe mens. Rond het ei werden 

de 600.000 kleien beeldjes in de vorm van Pangea geplaatst, het supercontinent. 

Eerlijk gezegd: indrukwekkend! 

 

 

 

Zie via google: Expo ‘600.000 beelden – 600.000 namen’  

 



 
7 

 

NIEUWE WET OP PRIVACY 

 

GDPR (General Data Protection Regulation) of de regularisatie op de wet op privacy. 

Op 25 mei 2018 gaat in heel Europese Unie een aanpassing van bovengenoemde wet in 

voege. De belangrijkste vernieuwing is, dat iedere persoon voortaan altijd actief 

toestemming moet geven vooraleer diens gegevens verzameld en verwerkt mogen 

worden. Elkeen heeft tevens het recht om te vragen welke gegevens een bedrijf, organisatie 

of instelling van hem bewaart.  Deze bedrijven, organisaties of instellingen zijn verplicht 

daarop helder te antwoorden. Iedereen kan ook vragen zijn gegevens te verbeteren of te 

laten wissen. 

Dit betekent dat er op de achterzijde van het inschrijvingsformulier een tekst zal staan 

waarin de deelnemer al dan niet akkoord gaat met een aantal zaken betreffende zijn privacy. 

Informatie over hoe ’t Westels Atelier persoonsgegevens verwerkt en wat de toepassing van 

de privacywet inhoudt, zal eerstdaags op de website worden geplaatst. 

De WAT-BBQ 

 

Zet alvast woensdag 13 juni in je agenda!  

We sluiten naar goede gewoonte het cursusjaar af met onze BBQ. 

 Info volgt. 

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. 

 

 

WATteam: Lisette, Marc, Marleen en Tania. 

 


