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’t  ATELIER  

NIEUWSBRIEF NOV-DEC 2018 
 
 

 
 
 

De logica van het hart 
 is meestal beter dan die van het hoofd,  

En een vriendschap waar je op rekenen kunt  
is als levensnorm superieur aan betrouwbaar verstand. 

 
 

Randolph Silliman Bourne 
https://citaten.net/zoeken/citaten 

https://citaten.net/zoeken/citaten
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WELKOM 
 

Beste lesgever en cursist,  welkom in het nieuwe cursusjaar!  

Het is weer tijd om er in te vliegen, om nieuwe vaardigheden te vergaren en 

hartverwarmende vriendschappen te sluiten. Het is weer tijd om na een mooie 

zomervakantie onze horizont te verbreden.  

Aan iedereen een fijn cursusjaar! 
 

HET HUISREGLEMENT 
 

 We vragen met aandrang om  bij de aankoop van les-/kopie-  en drankkaarten het 

kleingeld zoveel mogelijk te beperken. Stukken van 1, 2 en 5 cent worden niet 

aanvaard. Heel eenvoudig omdat we ze zelf niet fatsoenlijk kwijt kunnen 

 

 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 

netjes aan de koffiemachines. Halfvolle thermossen mag je laten staan. De melk 

hoort in de koelkast (beneden onder metalen trap). 

 

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

deze netjes aan de koffiemachines. 

 

 Gebruikte tassen, borden, messen, lepeltjes, 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! 
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 Lesgevers en cursisten worden gevraagd het begin- en einduur van de lessen te 

respecteren: 9u - 11u30 en 13u - 15u30 (tenzij anders afgesproken met het 

secretariaat). 

 

 Parkeren mag enkel op de grote parking aan de voorkant van de abdij en achter het 

Wathuis. De plaatsen voorzien voor mindervaliden aan de achterkant van ‘t Wathuis 

kunnen enkel gebruikt worden mits een officiële minder-validenkaart of met een 

‘mindervalidenkaart’ gegeven door ’t Wat zelf. Die is alleen maar geldig binnen Wat-

aangelegenheden. Je kunt ze verkrijgen op het secretariaat. 

 

CURSUSNIEUWS 
 

Frans 1ste jaar op dinsdagnamiddag o.l.v. Linda Vandenborne is van start gegaan.  

 
Engels conversatie op woensdagvoormiddag o.l.v. Jos Holemans is eveneens gestart.  
 
Er kan nog worden ingeschreven voor de lessen over piramides o.l.v. Ivo Heselmans.  
 
Voor meer info raadpleeg onze website of contacteer het secretariaat. 
 

VAKANTIES 
 
Kerstvakantie: 17/12/18 t.e.m. 04/01/2019 
Krokusvakantie: 04/03 t.e.m. 09/03 
Paasvakantie: 08/04 t.e.m. 22/04 
Feest van de arbeid: woensdag 01/05 
Hemelvaart: 30/05  
Brugdag: 31/05 
Pinkstermaandag: 10/06 
Laatste lesdag: 12/06 
WAT-BBQ: 13/06 
 

NIEUWJAARS LUNCH 

 
Naar jaarlijkse gewoonte zal de nieuwjaars lunch voor onze vrijwillige lesgevers met partner 
én de bestuursleden van ’t Wat, plaatsvinden op zaterdag 19 januari 2019 in Sporta 
centrum. De uitnodiging volgt. 
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UITSTAPPEN van ‘t WAT 
 
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.  

 

De uitstappen: 

Oberhausen kerstmarkt: 14 december 2018 vertrek 7u30. Prijs: €20 

Gezellig kuieren langs kerstkraampjes, genietend van kerstlichtjes om u tegen te zeggen en 

het overdekte  shoppingcenter is net om de hoek.  Je kan nog inschrijven tot 13/12. 

 

 
 

Maastricht markten en winkelen: 8  maart 2019  vertrek 9 u terug 19 u   Prijs: €15 

Eindhoven markten en winkelen: 16 april 2019 vertrek 8u45 terug 19 u   Prijs: €15 

Maastricht markten en winkelen: 24  mei 2019  vertrek 9u terug 19u   Prijs: €15 

 

Uitstappen in het kader van de lessen kunstgeschiedenis: 

Uitstap: vrijdag 26 april 2019 La Boverie en het Calatrava-station beide in Luik 

Uitstap: woensdag 5 juni 2019 Otterlo, Kröller-Müller 

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-

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhyvGApIbfAhWSL1AKHcFnArUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.groevenbeek.nl/vmbo-putten-1/excursie-kerstmarkt-oberhausen&psig=AOvVaw0deM3U8nMvR1iL2PXtUvZm&ust=1544016520701703
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mailadres door op het secretariaat. Je krijgt dan op een later tijdstip alle informatie over de 

uitstap (prijs, vertrekuur, enz.).  

 

DE WAT-BBQ 2018 
 

Het was een primeur, onze afsluitings-BBQ op een andere locatie dan het 

vertrouwde Trienenkant.  

Deze keer bij Sporta centrum, vlakbij ’t Wat en Marc had er al verschillende 

keren lekker gegeten. Ergo, het zal wel in orde zijn…maar de meningen waren 

verdeeld. Het succes bleef uit.  

Daarom werd er voor de volgende BBQ alvast uitgekeken naar een ander 

stekkie. De keuze viel op het KLJ-lokaal aan de Bosstraat in Westerlo.  

Traiteur Marleen & co zal de BBQ verzorgen.  

 

Toch nog enkele foto’s van ons 

afsluitingsfeest. 
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NIET NAAR ROERMOND 
 

 

Ooh meester Leo... 
 
Wat een teleurstelling...pech...pech...pech... 
Zopas vernam ik dat Roermond weggevallen is door té weinig interesse!!! (zie 
onderaan). 
Dat vind ik écht spijtig potverdorie toch...want wij hadden er ons al op 
verheugd! 
 
Dus meester Leo als u naar de kerstmarkt gaat op 24 november ga ik ook 
proberen te komen, dat is daar toch ook altijd plezant he? 
Maar het zal wel zonder Camilito zijn want die moet dan zijn pianospel in 
theater spelen. 
 
Laat het mij weten dan kan ik ondertussen de familie Blei verwittigen ok? 
 
Mijn goede raad is: 
Blijf niet altijd rond de kerk van Maastricht en Eindhoven zwerven... 
Maar zoek nieuwe horizonten op zoals onbekende stadjes... 
Want wie weet kunt ge alzo hét avontuur van uw leven beleven!!!" 
 

Anna Rens  
 
ZUSTER ALIX VAN BRAGT 

 
 
Klein van gestalte, maar groot van hart. 
Zuster Alix gaf een 3-tal jaren Frans 1ste 
jaar in ’t Wat en was een graag geziene 
lesgeefster. Geboren in 1931, overleden 
oktober 2018. 
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DE LINE DANCERS dinsdagvoormiddag 
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De line dancers o.l.v. Lea Verstappen (beginners) hebben het naar hun zin in Heracles. Marc 
bracht hen een bezoekje en danste…niet mee. Dat is dan voor de volgende keer! Line dance 
groep 2 en groep 3 (gevorderden) dansen respectievelijk donderdag- en dinsdagnamiddag. 

 
 
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. 

 

 

 

  
Het WAtteam wenst je fijne feestdagen toe! 

 
  Lisette, Marc, Marleen en Tania. 
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