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Beste WATTER, 
Ziehier de eerste nieuwsbrief van ’t WAT.  

Daar ons laatste WATblad (het driemaandelijks info blad) ergens voor het laatst in juni in jouw 

brievenbus viel, zal je regelmatig via een WAT-nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden van 

allerhande WAT-nieuwtjes. We besloten vorig cursusjaar om te stoppen met het WATblad, 

omdat het aantal abonnementen ieder jaar steeds minder werden en de kosten hierdoor de 

hoogte in gingen. Het programmaboekje blijft bestaan en kan je in augustus verwachten, maar 

dat is nog lang… 

Eerst en vooral willen wij je alvast een Zalige Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar toewensen. Moge 

het jou en jouw dierbaren goed gaan in het nieuwe jaar.  

 

 

KERSTWENS (JOSEPHINE BANENS) 

Als het vuurwerk is gedoofd en de klokken zijn verstomd, 

dan denk ik aan 't nieuwe jaar en hoop dat er wat goeds van komt. 

 

Zelf heb ik niet veel te wensen alleen vrede met elkaar 

en gezondheid en wat vriendschap in een lang gelukkig jaar. 

 

Als het vuurwerk is gedoofd en de klokken zijn verstomd 

ja, dan zie ik nieuwe kansen en weet dat er iets goeds van komt. 

 



NIEUWTJES 

 
Op 1 december 2013 is Lisette Mannaerts, teamlid Trienenkant, met pensioen gegaan. Zij 

blijft op maandag en dinsdag op vrijwillige basis verder werken.  

 

Greet Geyskens, teamlid abdij, heeft de microbe ook al te pakken en heeft een 

pensioenaanvraag ingediend. 

 

We hebben een nieuwe lesgeefster Spaanse conversatie 2, Alicia Bejarano. Zij zal onze 

huidige lesgever André Wollants ondersteunen op maandagvoormiddag. 

 

 

VAKANTIES & FEEST 

 
Met de kerstvakantie zijn er geen lessen vanaf maandag 16 december 2013 t.e.m. zondag 

5 januari 2014. 

Tevens geen lessen met de krokusvakantie vanaf maandag 3 maart 2014 t.e.m. zondag 9 

maart 2014. 

Op vrijdag 10 januari 2014 geven wij ons jaarlijkse Nieuwjaarsdiner voor lesgevenden, 

helpers en bestuursleden samen met hun partner. De inschrijvingen moeten ten laatste 13 

december binnen zijn. 

 

    

 

 
 



 

  

CURSUSSEN 

 
Voetreflexologie 

 

Op donderdagnamiddag 9 januari 2014 gaat een nieuwe reeks van 10 lessen voetreflexologie van 

start onder begeleiding van Annelies Geudens. Zij wordt geassisteerd door José Veraghtert. De 

lessen gaan telkens door van 13:00u tot 15:30u in Wathuis abdij. Inschrijven abdij. 

De voetreflexologie is een alternatieve geneeswijze die ervan uit gaat dat alle organen en 

lichaamsdelen in verbinding staan met plaatsen (zones) op de voeten. Deze zones corresponderen 

met delen in het lichaam zoals het hart en de lever en stelt dat de massage van deze zones een 

onbelemmerde energiedoorstroming in het hele lichaam herstelt en/of onderhoudt. (bron: 

www.wikipedia.org). 

 

Feng Shui 

 

In een reeks van 8 opeenvolgende lessen leert Suzanna Van Loock je alles over Feng Shui. De 

cursus start op vrijdag 10 januari 2014, telkens van 9:00u tot 11:30u in Wathuis abdij. 

Wat is Feng Shui? 

Feng Shui leert welke invloeden vormgeving en inrichting op het welzijn en geluk van de mens 

hebben, en ook hoe negatieve invloeden veranderd kunnen worden in positieve. Deze Oosterse 

leer gaat over de relatie tussen de mens en de leef- of werkomgeving en is gericht op harmonie 

tussen natuurlijke en gecreëerde vormen. Alles wat de mens maakt is in wezen niet natuurlijk, 

maar kan wel met die natuur in harmonie gebracht worden. (bron: www.wikipedia.org). 

 

Massage 

 

Op donderdagvoormiddag 16 januari start Mia Raeymaekers een nieuwe reeks van 6 

opeenvolgende lessen massage. Dit telkens van 9:00u tot 11:30u in Wathuis abdij. Inschrijven 

abdij. 

 

Positief denken 

 

Rietje Hertroys start op 10 maart met een 2de reeks positief denken. De 4 opeenvolgende lessen 

worden op maandag gegeven telkens van 13:00u tot 15:30u in Wathuis abdij. Inschrijven abdij.  

 

Digitale fotografie 

 

 Ivo Heselmans zal wegens het grote succes eenzelfde reeks digitale fotografie geven. 

Deze reeks start in januari en is (sorry) al volzet. 

 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/


Fietsreparaties 

 

 Op 10 februari 2014 maandagvoormiddag van 9:00u tot 11:30u start Danny Anciaux een 

nieuwe reeks fietsreparaties op Trienenkant. Ook hier is de cursus volzet is. 

 

 

 

 

 

 

 

Het WATteam:  

 

Gerda, Greet, Lisette,  

Marc, Marleen en Tania. 

 

 

 

 

 

Wij proosten alvast op jouw gezondheid en op 2014!  

PROOST! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwtjes van ’t Westels Atelier.  

De volgende nieuwsbrief zal in je mailbox  

zitten  als er weer nieuwtjes zijn.   


