
Nieuwsbrief van ‘t Westels Atelier  

september - oktober 2014 

 

 

 

 

De maand september wordt ook wel herfstmaand, vruchtmaand, 

havermaand en gerstmaand genoemd. Deze negende maand van het jaar 

in de gregoriaanse kalender heeft altijd 30 dagen. De naam komt van het 

Latijnse woord ‘septembris’, wat afkomstig is van het woord ‘septem’ dat 

zeven betekent. September was de zevende maand van het jaar, omdat 

het Romeinse kalenderjaar tot 153 voor Christus begon op 1 maart. De 

herfst begint in september. 

 

Bron: http://www.arendlandman.nl 
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Welkom beste Watters!  

We zijn weer van start gegaan en dat zullen we hier op den bureau wel gemerkt hebben. 

Nieuwe, bekende, terug-van-weggeweest gezichten passeerden de revue en het waren 

allemaal blije gezichten!  

Jawel, de gezellige, soms stressvolle, drukte is terug. Er is weer “leven in de brouwerij” in ’t 

WAThuis en de andere hardwerkende afdelingen! 

Maak er een leerzaam WATjaar van, want voor je het weet zitten we al weer aan de BBQ! 

Het WATteam 

 

De BBQ 

Onze jaarlijkse BBQ op 12 juni 2014 was weer een succes.  

Ook dit jaar liet het zonnetje zich van zijn beste kant zien en mochten wij, net zoals het jaar 

daarvoor, een 180-tal Watters verwelkomen.  

Er stond zowaar een artikel over ’t WAT in de weekkrant “Kerk en leven” van 20 augustus. 

Weliswaar geschreven door de oprichter himself, maar daarom niet minder objectief. En wat 

blijkt na enkele gesprekken met enthousiaste Watters, voor velen onder hen vult ‘t WAT hun 

week op een positieve manier. Er worden hechte groepen gesmeed en tegelijkertijd leer je 

nog iets bij. 

 ’t WAT is dus goed voor het algemeen welzijn! 

 

Blunder 

OWEE! OWEE! We vergaten in onze laatste nieuwsbrief (mei-juni) een belangrijke activiteit 

te vermelden!  

Onze excuses hiervoor aan Frieda Vanheuckelom en haar cursisten, beter laat dan nooit… 

Lesgeefster tekenen en schilderen, Frieda Vanheuckelom, begaf zich met 17 cursisten naar 

het woonzorgcentrum Parel der Kempen in Westerlo. Om er onder het toeziende oog van de 

bewoners bomen op doek te schilderen, die dan later door de bewoners met knopen 

werden versierd. Zo worden de nog kale muren van het nieuwe zorgcentrum opgefleurd met 

unieke kunstwerken. 
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We vinden het geweldig dat Frieda en haar 17 cursisten met zo veel enthousiasme aan dit 

project hebben meegewerkt. Dit verdient een DIKKE PLUIM! 
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‘t WAT EN CERA 

Wat heeft CERA nu te maken met ’t Wat. Wel: bezie deze 

foto’s eens heel attent. Misschien ga je toch merken dat aan 

de ramen van de lokalen in de abdij een en ander veranderd 

is. Kijk eens goed en zie maar hoeveel kaders en latten er bij 

de ramen bijgekomen zijn. Leo Dillen de nette stielman van 

DKW (Dillen Karwei Werken) is erin geslaagd om isolerende 

ramen vóór de bestaande ramen te bouwen. Hij heeft het zo 

goed (= onopvallend) gedaan dat de meeste cursisten het nog 

niet eens gemerkt hebben. Al 

zien ze het niet, deze winter 

zullen zij het zeker voelen 

wanneer het in de lokalen veel 

aangenamer warm zal zijn. De 

bovenramen worden hoogst-

waarschijnlijk aangepakt in 

september/ oktober. 

Maar die mijnheer van DKW zou dit niet kunnen doen zonder 

dat ’t WAT serieuze steun krijgt van, volgens de brochure, 

“De maatschappelijke projectenwerking van CERA. “De 

projecten waarin Cera investeert situeren zich in domeinen 

en thema’s die aansluiten bij reële hedendaagse 

maatschappelijke noden. Het is goed dat de werking van ’t 

WAT met die bril bekeken wordt: aansluitend bij reële 

maatschappelijke noden. 

En zo zal de kassa van ’t WAT het zeker ook voelen als er minder gestookt zal worden om de 

lokalen warm te houden. Bij het werk aan de ramen zijn 

er inderdaad een paar straffe ontdekkingen gedaan. 

Wist er bv. iemand dat een ruit zo krom en scheef in het 

raam stond dat je je vinger er gewoon achter door kon 

steken? Misschien dat de kippen in de ren tegenover ’t 

Wat mee genoten hebben van die warmte. Jammer dus voor de kippen in de toekomst: ’t 

Wat stookt niet langer voor de buitenlucht. DKW is misschien wel bereid om voor hen een 

warmte-isoleercel te bouwen, want die doet alle karweien??? !!! 

Marc 
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Het huisreglement 
Even het huisreglement opfrissen: 

 

• Cursisten laten de gebruikte lessenaars netjes achter (etensresten, koffie- en 

 theekringen,  gomsel,…) en wassen deze zo nodig af. Denk aan de volgende cursist  die 

 er zal zitten. 

 

• 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 koffie- en theethermos en zetten  deze 

 weg bij de koffiemachines. 

 

• Cursisten van de namiddag ledigen hun koffie- en theethermos, spoelen deze uit en 

 zetten ze weg bij de koffiemachines. Melk in de koelkast onder ijzeren trap. 

 

• Gebruikte tassen, borden, messen, enz., afwassen en terugzetten op de plaats waar  ze   

 werden genomen. 

 

• 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! 

 

•  Cursisten en lesgevers worden gevraagd van begin- en eind uur van de lessen te   

 respecteren: 9u – 11u30 en 13u -15u30. 

 

 

Het WATteam bedankt je alvast voor de moeite! 
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Nieuwe cursussen 
 
Schaken als mentale training o.l.v. Marcus Dehond: 
Wekelijks op donderdagvoormiddag in het Wathuis abdij. 
 
Creatief schrijven o.l.v. Jan-Anton Gilles: 

Veertiendaags op dinsdagnamiddag in het Wathuis abdij. 

 

Engels 3de jaar o.l.v. Rita Jennes: 

Wekelijks op dinsdagnamiddag in het Wathuis abdij. 

 

Kringloop tuinieren en composteren o.l.v. Leon Nuyts: 

Een kortcursus van twee lessen op vrijdagvoormiddag 6 en 13 maart 2015 in het Wathuis 

abdij.  

 

Yoga voor beginners o.l.v. Daniël Maya: 

Wekelijks op donderdagnamiddag (de voormiddag is volzet) in het Wathuis abdij. 

 

Vlaamse Gebarentaal o.l.v. Anne Van Moere: 

Er is een infovoormiddag 20 oktober 2014 van 9u tot 11u in het Wathuis abdij. De lessen 

starten 3 november. 

 

 

NIEUWS UIT DE CURSUSSEN in Wathuis  abdij 

Basistekenen en vrij schildersatelier  

Bij de start van ’t nieuwe werkjaar was het toch wel erg druk in verschillende cursussen. 

Even langs gelopen bij basistekenen en ‘vrij schilderen’: twee cursusgroepen in twee aparte 

lokalen, maar de tussendeur staat er wagenwijd open. 

Zij waren eensgezind: gelukkig dat het WATjaar opnieuw begonnen is. We zaten al veel te 

lang thuis en we hadden elkaar terug nodig. Het is goed dat we weer naar ’t Wat kunnen 

komen, dat we mekaar terugzien. 

De beide groepen hebben zeker ook hun eigen manier van werken. Iedereen die er komt kan 

zijn eigen weg en eigen kunnen volgen en verder zien groeien. Je zou kunnen denken: 

iedereen zijn eigen alleen? Helemaal waar maar ook niet waar! Het waakzame oog van  Hilde 

dwaalt over de tafels en wat de cursisten aan ’t produceren zijn, en misschien gaat het 

indringende oog van Hilde nog meer naar de mensen zelf en ziet en voelt zij wat die en die 

op dat moment kunnen of (nog) niet kunnen, wat zij nodig hebben om zich goed te voelen. 

Jawel: iedereen op zichzelf en toch geeft de lerares de toon aan!  
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Bovendien, zo voel je het aan bij basistekenen: zo zijn de cursisten ook onder elkaar. Daar 

mag je over het muurtje kijken naar wat een ander doet en ook zeggen wat je ervan vindt… 

een ‘grensoverschrijdende activiteit’ die trouwens een van de sterke kanten is van ’t Wat. 

Mensen zetten al genoeg muren rond zichzelf privé of worden in een eigen hokje geduwd: in 

’t Wat ziet en vindt men mekaar! 

Marc 

 

 

 Vrij schildersatelier                       Basistekenen 

 

Frans 2de jaar 

 

Alix Van Bragt  

Van harte proficiat! 

 

Een vol klaslokaal: Frans 2 heeft 16 cursisten ingeschreven en 

iedereen is er graag bij. Tania trekt met haar aanwezigheids-

lijsten rond. Maar ze wordt ineens op haar vingers getikt: de 

lerares, zuster van het H. Graf – buurvrouwen van de abdij – 

zegt dat haar naam altijd verkeerd wordt gespeld in ’t Wat. 

Volgens haar moeder moest Zr Alix er op letten dat zij Van Bragt 

heet, en niet anders! Heel goed: wordt onmiddellijk aangepast. 

Bij de koffiethermos gaat een babbeltje: we mogen toch wel blij 

zijn dat we een heel goede lerares hebben, en bovendien een 

erg goede groep. ’t Is echt plezant naar ’t Wat te komen.  Bij diezelfde koffietap wordt een 

geheim stilletjes besproken: “We geven een felicitatiekaart door want Alix wordt volgende 

zondag 83 jaar!” Wel dan Zr Alix: “van harte proficiat met je verjaardag: je bent de oudste 
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lesgeefster in ’t Wat. Er zijn wel een paar die je op de hielen volgen maar jij bent de eerste 

en lijkt een knipogende lerares van net geen 60 jaar”. 

 

Marc 

 

 

 

EN DAN NAAR TRIENENKANT OP DINSDAGVOORMIDDAG 

 

Haartooi 

Al wel twintig jaar loopt de cursus haartooi en schoonheidszorgen; die dinsdagvoormiddag 

was er haartooi. 

Eén is wiens haar ‘gedaan’ wordt en de anderen staan te spionneren hoe je dat allemaal best 

kunt doen.  

Gewoonlijk is dit een groepje 

van om en bij de 10 à 12 

deelnemers, maar nu bij het 

begin weet Annie niet waar 

eerst naartoe kijken om haar 

deskundigheid kwijt te kunnen. 

Ik heb er veel geleerd: in 

haartooi moet je eerst drie 

lessen leren gewoon door te 

kijken. Dan pak je een kam en 

schaar vast en je durft voor de 
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eerste keer te knippen. En ’t lukt niet… maar dan is daar zeker weer de ‘final touch’ van de 

lesgeefster die alles weer ferm in de plooi knipt. 

Spaans 3de jaar 

De Vlaming die Spaans spreekt is de derde oudste lesgever in ’t Wat. 

Om die cursus gestart te krijgen moet je rekening houden met het eigen bioritme van de 

groep: die geraken niet zomaar in gang: eerst is er een kwartier inlopen, of liever inlachen, 

want er moet van alles verteld orden van de voorbije week. En vanaf de eerste moment 

zitten ze al aan de koffie! 

Na een eerste poging om hen te verspaanjerden is er toch nog eerst een omweg langs Polen. 

Bernadette kan het niet nalaten nog even naar het huis van haar grootouders te gaan… en dt 

stond inderdaad in Polen. 

Emmanuel De Pauw heeft er dan weinig moeite mee om zijn cursisten eindelijk naar Spanje 

mee te krijgen. en 

ik ‘hasta la vista’. 

 

 

 

 

Kleding gevorderden  

Al jaar en dag zijn ze met een klein groepje die op een heel creatieve manier met hun naald 

en draad en ’t naaimachine  

weten om te gaan. 

Nog een dringende 

boodschap er bij: ’t Wat 

heeft 2 overlock-machines 

maar geen van de twee 

marcheert eigenlijk te goei. 

Zullen we toch eens moeten 

werk van maken. 
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Country Line Dance voor beginners 

En, waarom ik 

niet mee zou 

gaan staan en 

dansen in die 

rij? Heel 

eenvoudig: het 

is niet alleen 

‘on line’, maar 

ook nog dans. 

Eerlijk mijn 

leden zijn een 

beetje te oud hiervoor want die cursisten dansen ogenschijnlijk heel gemoedelijk en rustig 

zonder één keer een inspanning te doen. 

Maar, wat blijkt? Na twee nummers – en tussenin de deskundige uitleg van XXXXXXXXXXXX 

over welke danspassen er dan weer uit de kast gehaald moeten worden – zijn de dansers 

wat blij dat ze effe kunnen rusten: de zakdoeken komen boven om het voorhoofd af te 

drogen… enz… en de flesjes water komen zeer zeker van pas. 

Marc 

 

Parkeergelegenheid WAThuis abdij 

Cursisten parkeren normaal op de grote abdijparking vooraan, vóór de 

grote abdijpoort. Als je een parkeerkaart voor mindervaliden hebt, of als 

de stapafstand fysiek te zwaar is voor jou, dan kan je gebruik maken van 

een (van de twee) voor jou bestemde parkeerplaatsen achter het 

WAThuis. (Mocht blijken dat twee plaatsen te weinig is, dan zullen er drie 

worden voorzien.) Deze zijn gemerkt met een 

mindervalidenpictogram. Elke cursist die hiervan gebruik wil maken, 

kan een mindervalidekaartje van ’t WAT bekomen op het secretariaat 

van ’t Westels Atelier. Dit kaartje leg je op je dashbord maar let wel dit 

is alleen te gebruiken in het kader van ’t Westels Atelier op de parking 

achter het WAThuis van de abdij! Dit is zeker geen officiële 

mindervalidekaart. 
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Het les- en koffiegeld 

Het is me nogal wat, dat les- en koffiegeld. Het zit namelijk zo, telkens wij munten naar de 

bank brengen wordt dit in rekening gebracht. Dit betekent dat wij moeten betalen om jouw 

muntjes op onze rekening te zetten! Daarom dringen wij er op aan om les- en drankkaarten 

te kopen. Cursisten die hun les en drank met munten blijven betalen, zullen vanaf 6 

oktober 0,50 cent per les extra betalen om deze onkosten te dekken. Er is een uitzondering 

voor cursisten die enkel een kortcursus volgen, zij mogen per keer cash betalen. 

Weetjes 

Watters mogen activiteiten, die verbonden zijn aan ‘t Westels Atelier, doorgeven aan het 
secretariaat voor de nieuwsbrief.  
 
Wij zijn dringend opzoek naar een naaimachine voor de cursus kleding in Oosterwijk. 
Sneukel eens rond op zolder, in de kelder, in een vergeten kast… 
 

Uitstappen 
 
3 oktober 2014  
Markten en winkelen Maastricht, vertrek parking abdij 9u, terug 19u. 
 
10 oktober 2014  
Uitstap naar het land van Herve voor het bestuur, lesgevenden, helpers en hun partner. 
OPGELET, hierdoor zijn er die dag geen lessen in ’t WAT. Sorry vrijdag-cursist, voor jou geen 
les op 10 oktober. 
 

Vakantie 
 
Herfstvakantie  
van 27 oktober t.e.m. 2 november 2014 
 
 
 
 
 

Nieuwtjes van ’t Westels Atelier. 

Je mag de volgende nieuwsbrief in november-december in je 

mailbox verwachten. 

WATteam: Marc, Gerda, Lisette, Marleen en Tania 

 


