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NIEUWSBRIEF van                  

’t WESTELS ATELIER 

          MAART 2014 

 

 

 

Ter ere van de lente schrijf ik dit gedicht. 

Het botten van de bomen is zo’n mooi gezicht. 

De vogeltjes flirten opvallend met elkaar 

en heel binnenkort is hun nestje weer klaar. 

Een knopje staat te prijken, jong en fris 

en morgen ga ik kijken of het al een blaadje is. 

(uit www.gedichtenhuisje.net) 

 

 

 

http://www.gedichtenhuisje.net/
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Beste Watter, 

de Krokusvakantie is net voorbij en de Paasvakantie staat al weer voor de deur. De juiste 

vakantiedatum vind je verder in deze nieuwsbrief. We gaan ook weer op stap met ’t WAT, wees 

tijdig met het vastleggen van je reisje. Verder is er een sportieve cursus die opzoek is naar 

MANNEN, maar ook het bestuur is nog op zoek naar mankracht. We sluiten deze nieuwsbrief af 

met een bijzondere natuurtip: het maken van een bijenhotel. 

Alvast veel leesplezier! 

 ‘t WATteam  

 

NIEUWTJES 

Wegens ziekte kan Engels Stefaan, lesgever Engels 2A momenteel geen les geven. Wij 

wensen hem veel beterschap toe en hopen hem gauw terug te zien in ‘t WAT. 

De lessen Duits 1 – 2 en 3, o.l.v. Mols Walter, gaan terug van start vanaf maandag 24 

april.  

De lessenreeks autogene training o.l.v. Luc Boving is ten einde.  

We starten met het uitdelen van de lesgeversformulieren op 22 april. Lesgevers die 

voor deze datum stoppen met hun jaarprogramma, kunnen een exemplaar krijgen via Wathuis 

abdij of Wathuis Trienenkant. 

De firma Keramiek Centrum Limburg (KCL), nodigde alle lesgevers van keramiek uit om 

hun aanbod aan materiaal te tonen. Maria De Busser en Katrien Neirinckx, lesgevers 

pottenbakken en kleigoed!, gingen op deze uitnodiging in. Het aanbod van KCL is vrij groot, 

vandaar dat wij heel waarschijnlijkheid voortaan het benodigd materiaal bij deze firma zullen 

bestellen.  

Wat werklieden betreft voor een opendeurdag, informeerden wij bij de gemeente van 

Westerlo zonder succes. Geen probleem om gratis materiaal uit te lenen en te laten leveren, 

maar het in elkaar zetten ervan wordt niet door hen gedaan. Het was in ieder geval de moeite 

waard om het na te vragen. 

Telefoonpermanentie Trienenkant: voortaan kan je er enkel op maandag en dinsdag van 

9u. tot 15u30 en donderdagvoormiddag van 9u. tot 12u. terecht. 
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CURSUS 

De groep country line dance o.l.v. Gust 

Wijnants is opzoek naar mannen. Wekelijks 

op donderdagvoormiddag dansen een 

veertiental cursisten (waarvan één man) op 

country muziek. De jongste telg is 55 jaar 

jong en de senior 76…astemblift, hier het 

bewijs dat je nooit te oud bent om te leren! 

Dus kwieke mannen met kennis van de 

basisstappen, trek je stoute dansschoenen 

aan en kom het een keertje proberen.  

Voor meer info: 014/23.40.60 en dit best op donderdagvoormiddag of per mail: 

twestelsatelier@gmail.com 

 

UITSTAPPEN 

De volgende uitstappen zijn gepland in april: 

Tijdens de paasvakantie op 8 april gaan we markten en winkelen in Eindhoven. Je kunt deze 

uitstap ook combineren met een vrij stadsbezoek. Vertrek parking abdij om 8:45 u, terug rond 

19:00 u. De prijs bedraagt € 13 

Vrijdag 25 april is er de “grote dagreis” naar Ieper. Je bezoekt het Flanders Field museum 

met een plaatselijke gids, om vervolgens te genieten van een drie-gangen menu op de grote 

markt. Dan volgt er een begeleide stadswandeling en vanaf 17:00 u. ben je vrij. We verzamelen 

om 20:00 u. aan de Menenpoort voor de Last Post.  

Vertrek parking abdij 7:00 u., terug rond 22:30 u. De prijs bedraagt € 57 (alle vermelde 

activiteiten inbegrepen, ook het middagmaal). 

 

OPROEP 

Wij zijn nog naarstig op zoek naar vrijwillige helpers voor de jaarlijkse BBQ en de opendeurdag 

die we graag volgend schooljaar zouden inplannen. Er hebben zich al enkele goede zielen gemeld, 

maar we komen nog handenvol mankracht te kort. Dus…WAAR BLIJVEN DIE STERKE MANNEN!. 

 

 

 

mailto:twestelsatelier@gmail.com
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WEETJES 

Onlangs kreeg ik (Tania) een mail met bijentips van Greenpeace, met het oog op hun actie “red 

de bijen”. 

Want, het gaat niet goed met de bijen! Meer dan de helft van de circa 350 bijensoorten in de 

Benelux wordt met uitsterven bedreigd! Hoewel bijtjes hele nuttige dieren zijn – ze bestuiven 

landbouwgewassen en zorgen zo voor de voedselproductie van de mens – hebben sommige mensen 

liever geen bijen in de tuin. Ze zijn bang om gestoken te worden, maar bijen zijn niet agressief 

van aard. Ze gebruiken hun angel alleen als ze in het nauw zitten, bijvoorbeeld als ze vastgepakt 

worden of vast komen te zitten in kleding. Je zou voor minder in paniek schieten en eens goed 

steken. 

Is het niet alarmerend dat het echt niet goed gaat met de bijen?! Daarom een warme oproep aan 

iedereen (zeg het voort!) om de bij dringend hulp te bieden. Hoe kunnen we dit doen, wel door 

onze tuin aantrekkelijk te maken voor deze diertjes en door geen gif te spuiten (daar worden ze 

doodziek van). 

Het volgende komt uit de red-de-bijen-folder van Greenpeace: 

Tip 1  

Maak van je tuin een bijenparadijs, door bloeiende bloemen en planten in je tuin te zetten. Bijen 

zijn er gek op, zo kunnen zij de nectar en het stuifmeel verzamelen en sterker worden. Zij 

houden van variatie dus let op de bloeiperiode, zodat de bijen altijd voedsel hebben. 

Hemelsleutel, muurpeper, bergamotplant, kattenkruid, herfstaster, blauwe knoop en 

zilverkaars zijn echte bijenlokkers. 

Tip 2 

 
Wilde bijen leven vooral solitair. Ze hebben dus niet alleen voldoende voedsel nodig, maar ook 

ruimte om te nestelen. Je kunt zelf heel eenvoudig een bijenhotel maken en ze daarmee 

een veilig onderkomen. De handleiding voor het bouwen van een bijenhotel vind je op de laatste 

pagina. Of rijst er na dit artikel misschien een nieuwe WAT-cursus “bijenhotels maken” uit de 

grond? 

 

Tip 3 

 

Gebruik natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Insectengif is niet alleen slecht voor de beestjes waar 

je last hebt, maar ook voor de bijen en andere nuttige insecten. Gelukkig levert de natuur zelf 

een aantal bestrijdingsmiddelen waardoor de gifspuit overbodig is. 

Anti beestjes planten zijn: Afrikaantjes en lavendel jagen luizen weg en zijn dus ideaal voor 

onder de rozenstruik. Heb je een groentetuin, maak dan slimme combinaties zoals wortel naast 

prei houdt de wormen weg en prei naast kool houdt de vliegen weg. Munt tussen je kool zorgt 

ervoor dat rupsen de kool niet oppeuzelen. Knoflook, basilicum en ui houden allerlei insecten weg. 

 

Vogels en andere beestjes: vogels zoals de koolmees zijn kampioenen in het opeten van insecten. 

Hang een vogelhuisje op, zorg voor voldoende voedsel zoals bessen en ze komen al snel luizen en 
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andere vraatzuchtige beestjes verorberen. Ook lieveheersbeestjes zijn nuttig want ze eten 100 

tot 150 bladluizen per dag. Heb je last van slakken en grotere insecten, dan zijn kikkers, padden 

en egels de beste bestrijders. Zorg voor genoeg donkere plekjes waar ze een nestje kunnen 

maken. 

 

Gifvrij spuiten: een beproefd middel tegen luizen is een mengsel van groene zeep en spiritus. 

Meng 20 gram groene zeep (zonder chemische bijvoegingen), 20 milliliter spiritus en 1 liter lauw 

water en spuit dat over de planten met een plantenspuit. 

Ook brandnetelgier is effectief: meng 1,5 kilo jonge brandnetels met 10 liter water. Laat dit 

mengel twee weken staan maar roer er af en toe wel in. Filter het daarna en spuit het mengsel 

regelmatig over de geplaagde planten. 

 

 

Handleiding bijenhotel 

Je kunt twee verschillende hotels maken. Is het hotel af, hang het dan op een beschutte maar 

zonnige plek en zaai wilde bloemen in de buurt om bijen aan te trekken. 

 

Methode 1 

 

• Neem een blok hout (met het FSC-keurmerk natuurlijk). 

• Boor er gaatjes in tot 10 centimeter diep (niet het hout doorboren) en varieer in dikte tussen 2 

en 12 millimeter.idin bijenhotel 
                      

 

Methode 2 

 

• Neem een conservenblikje dat aan een kant dicht is. 

• Vul het blikje met bamboe tot er geen stengel meer bij past. 

• Knip de bamboe af tot aan de rand van het blikje. 

 

     +          =         

 

 

           Nieuwtjes van ’t Westels Atelier. 

volgende nieuwsbrief zal in je mailbox 

zitten als er weer nieuwtjes zijn. 

 

WATteam: Marc, Gerda, Lisette, Marleen en Tania 
 

 


