


 
 

www.hetwestelsatelier.be 
twestelsatelier@hotmail.com 

2

EDITO 

 
 
Na een vruchtbaar werkjaar gaan we stilaan naar de “grote vakantie” toe. 
Wat er in zo’n jaar bij ’t WAT allemaal gepresteerd wordt, kon je bekijken en 
bewonderen op onze “Opendeurdag” van 9 mei op Trienenkant. 
Het was een succes op alle gebied, dit dankzij de vele helpende handen.  
Nogmaals onze gemeende dank aan de harde werkers, opbouwers, tententeam, 
standenopbouwers en –vertegenwoordigers, tappers, opdieners, afwassers, 
broodjesmakers, taarten- en ijsmadammen, muziekmaker, afbrekers en natuurlijk ook 
aan de leden van de countryband “Nevada”. Jos Holemans, een lid van de band, is 
lesgever Engels bij ’t WAT, vandaar het aanbod voor een gratis optreden op onze 
Opendeur. Nogmaals bedankt “Nevada”, jullie brachten echt leven in de brouwerij. 
 
Wij weten niet van ophouden… binnenkort is het weer feest! Op donderdag, 10 juni, is 
het ons jaarlijks afsluitingsfeest met barbecue op Trienenkant, allen daar heen. 
Wij verwachten vele cursusgroepen met hun lesgevende(n). Voor de lesgevenden is de 
barbecue gratis als dank voor hun vrijwillige inzet.  
 
Waarom doen onze vrijwillige lesgevers wat ze doen. Hilde Peeters schreef er een mooi 
artikel over, het geheim en de sterkte van ’t WAT, zit m’n in de groep. 
 
In dit WATblad kan je het nieuwe reisprogramma al vinden en ook de aankondiging van 
enkele spiksplinter nieuwe cursussen met een woordje uitleg. 
 
Verder nieuws uit de verschillende cursusgroepen  die aan de beurt waren voor hun 
verslag in ’t WATblad, een uitgebreid verslag over de dagreis naar Reims en wat 
cijfermateriaal over onze werking. 
 
Zo loopt dit schooljaar weer ten einde, wij zijn reeds druk bezig met het samenstellen 
van het programma voor het volgend lesjaar, in augustus zal iedereen het nieuwe 
programmaboekje in de bus krijgen 
 
Veel leesplezier, 
Greet 
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WAAROM DOEN ZE HET? 

 
Het is nu al ettelijke jaren dat ik lesgeef op ’t WAT. Ik weet niet meer hoeveel.  
Ben de tel kwijt geraakt. 
Ooit kreeg ik het zacht verwijt van ’n vriendin: dat ik wel gek moest zijn om tweemaal in 
de week les te geven voor “nop”. 
Hoe kan je iemand, die enkel in geld denkt, uitleggen waarom ze het doen; die meer dan 
60 lesgevers die elke week enkele uren van hun tijd spenderen om anderen van alles aan 
te leren. 
 
Waarom doen ze het? 
Het geheim en de sterkte van ’t WAT zit m’n in de groep. 
Wanneer ik met collega lesgevers praat, komt steeds weer hetzelfde naar boven: “Het 
is zo’n goeie groep. De mensen hangen zo aaneen. Er is zo’n toffe sfeer”. 
Zie je, als lesgever probeer je te sturen, maar het is de groep die rijdt. 
Er is vriendschap, een schouderklopje, een troostend woord als het even mis gaat. Maar 
er is ook humor en vrolijkheid. Er wordt hard gewerkt, maar ook veel gelachen.  
En vooral, in mijn groepen, hoor ik nooit afbrekende kritiek naar elkaar toe. Alleen maar: 
“Wauw! Da’s mooi!” of “Wat ben je op korte tijd al ver gevorderd.” Onder het motto: 
“Geef de mensen een pluim en ze krijgen vleugels”. 
Een nieuweling wordt dadelijk opgenomen in de groep. Hij (maar vooral ’n zij) wordt 
geholpen en er wordt naar geluisterd. 
Er zijn er met veel zelfvertrouwen en die redden het wel. Maar, er zijn er ook anderen. 
Mensen met helemaal geen zelfvertrouwen of met een heel negatief beeld van zichzelf. 
Misschien hebben ze, al van kinds af aan, moeten horen dat ze niets konden. Dat ze wat 
aan de domme kant waren en er niets van zouden terecht brengen. 
Nee, ik overdrijf echt niet. Je zou er van versteld staan, hoeveel kinderen er zo in hun 
jeugd gefnuikt werden en, na al die jaren, nog met een trauma zitten van: IK KAN NIKS! 
En dan zie je het wonder gebeuren. Het wonder van de groep, die hen opvangt en steunt 
en dan, na een tijdje komen er de magische woorden: IK KAN HET WEL!  En dat zorgt 
ervoor dat de mens zijn rug recht en stilaan openbloeit. Trots op wat hij/zij kan en 
dankbaar voor de steun van de anderen. 
 
Waarom doe ik het? 
Omdat ik er, om te beginnen, voor geleerd heb en het fijn vind om die kennis door te 
geven, maar vooral om dat wonder van de vriendschap steeds weer te beleven. 
En dat, lieve mensen, is NIET met geld te betalen. 
Goe weten! 
 
Hilde 
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REIZEN MET ’T WAT 

 
IN SAMENWERKING MET FIRMA DE DUINEN 
 
Met de regelmaat van de klok worden er diverse uitstappen georganiseerd door een 
erkende busmaatschappij in samenwerking met ‘t Westels Atelier. De uitstappen staan 
voor iedereen open, ook voor mensen die geen cursussen volgen. 
 
Inschrijven voor een reis kan je bij Gerda Verheyen, verantwoordelijke voor de reizen,  
tel. 014/23.40.60 of gsm 0477/41.49.19. Je bent pas ingeschreven als je betaald hebt.  
Betalen en je instapkaart ontvangen kan je op het secretariaat van ‘t Wat in de Abdij, 
op Trienenkant of op de andere afdelingen. Je kan ook betalen via de bank door storting 
van het bedrag op rekeningnummer 001-1470756-21 en desbetreffende reis en datum 
vermelden, dit wel telefonisch aan Gerda melden. 
 
Annulering:  
- meer dan 3 weken te voren: je krijgt je geld volledig terugbetaald. 
- minder dan 3 weken te voren: de gemaakte onkosten worden niet terugbetaald. 
 
 

PROGRAMMA 2010-2011 
 
Vrijdag 1 oktober2010: markten en winkelen te Maastricht 
Vertrek abdij: 9.00 u  
Terug abdij: 19.00 u 
Prijs: 12 € 
  
Vrijdag 19 november2010: bezoek aan het outletcenter en winkelen te Roermond 
Vertrek abdij: 8.45 u 
Terug abdij: 19.00 u 
Prijs: 12 € 
  
Vrijdag 10 december2010: bezoek aan de kerstmarkt te Bonn 
Vertrek abdij: 7.45 u 
Terug abdij: 21.00 u 
Prijs: 18 € 
  
Vrijdag 4 maart 2011: winkelen te Tilburg 
Vertrek abdij: 8.45 u  
Terug abdij: 19.00 u 
Prijs: 12 € 
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Vrijdag 25 maart 2011: markten en winkelen te Maastricht 
Vertrek abdij: 9.00 u  
Terug abdij: 19.00 u 
Prijs: 12 € 
  
Dinsdag 19 apri 2011l: markten en winkelen te Eindhoven (tijdens de paasvakantie) 
Vertrek abdij: 8.45 u  
Terug abdij: 19.00 u 
Prijs: 12 € 
  
Vrijdag 20 mei 2011: markten en winkelen te Maastricht 
Vertrek abdij: 9.00 u  
Terug abdij: 19.00 u 
Prijs: 12 € 
  
Vrijdag 13 mei 2011: grote dagreis:Trier  
Info volgt 
 

CIJFERS 

Uit ons werkingverslag van 2009 publiceren wij wat interessant cijfermateriaal: 
 
De cursisten: 
Het aantal cursisten bedraagt dit jaar 770, waarvan 657 vrouwen en 113 mannen. 
Reeds een aantal jaren blijkt de leeftijdscategorie tussen 50 en 59 jaar het best 
vertegenwoordigd in ‘t Westels Atelier, in 2008 was dat 36.2 % 
 
De lesgevenden: 
Momenteel mag ’t Westels Atelier beschikken over 67 vrijwillige lesgevers, waarvan er 
15 meer dan 1 cursus per week geven. 
Hun leeftijd situeert zich hoofdzakelijk tussen de 40 en 85 jaar.  
Door de afgelopen jaren heen merken we een lichte stijging van mannelijke lesgevenden. 
 
De cursussen: 
We zien dat er in 2009 zowat 90 verschillende cursussen gegeven werden met een 
totaal urenpakket van 4.745u en 16.125 aanwezigheden. 
De taalcursussen zijn goed voor 1.298u of 29,30%; de algemeen vormende cursussen 
voor 770u of 16,10%; de sportieve cursussen voor 562u of 11,70%; en de creatieve 
cursussen voor 2.133u of 44,90%. 
In totaal werden er in 2009 16.125 aanwezigheden genoteerd, waarvan  
24,06 % komt voor de taallessen,  
14,83 % voor de algemeen vormende cursussen,  
15,52 %  voor de sportieve cursussen en  
45,59 % voor de creatieve cursussen. 
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REIS NAAR REIMS 23 APRIL 2010 
 
 
Wij, deelnemers aan de cursus “Franse conversatie”, hadden ons al een tijdje voorbereid 
op deze reis. Christine, onze prof, wilde er een studiereis van maken en zo het 
aangename aan het nuttige paren, of was het in ons geval omgekeerd?  
Vooraf had ik aan mijn medestudenten een uiteenzetting – met proeverij! – gegeven over 
het maken van champagne en Rita had ons de legende van het ontstaan van de stad 
Reims - (spreek uit: ‘prince’ maar zonder p) - uit de doeken gedaan in een voorafgaande 
les. 
Twee dagen voor de reis vertelde Christine ons echter dat ze niet mee zou gaan omwille 
van gezondheidsproblemen, wat we natuurlijk erg spijtig vonden. We zouden dan maar 
met ons vijven deelnemen. 
De bewuste dag was de afreis voorzien om 5.30 uur - wat een zéér vroeg uur! - , maar 
toch was iedereen stipt op tijd zodat we met 41 deelnemers op reis vertrokken naar de 
Champagnestreek onder de kundige leiding van onze gids Miel Reynders, die ons - zelfs 
in België al - allerlei wetenswaardigheden vertelde over de streek waar we doorreden. 
Eerst ging het richting Kortrijk, waar we in Marke een sanitaire stop hielden. Tevens 
namen we daar ons ontbijt en werd er ook van chauffeur gewisseld. 
We passeerden zonder problemen de Franse grens, hoewel de personenwagens omgeleid 
werden voor een grondig onderzoek door de douane, gewapend met machinegeweren! We 
volgden dan de autosnelwegen A26 – die Calais met Reims verbindt -  en op het einde van 
de rit de A4, de verbinding tussen Parijs en Reims.  
Onze gids wist ons te vertellen dat in de ondergrond van de streek zich de skeletten 
bevinden van miljoenen inktvisjes en o.a. daardoor de champagne aan zijn speciale smaak 
komt.  
In de Champagnestreek aangekomen maakten we een ommetje langs het geklasseerde 
dorp Hautvillers, waar zich de abdij bevindt waar Dom Pérignon monnik was. Dom …wie? 
Dom Pierre Pérignon was een monnik en keldermeester van de benedictijnenabdij die – 
volgens de overlevering – de schuimwijn zou uitgevonden hebben. Ik zeg wel “zou” want 
daar bestaan ernstige twijfels over en wijn uit Champagne is van nature licht 
mousserend. Wat wel vaststaat, is dat hij een belangrijke rol gespeeld heeft in de 
evolutie van de champagne. Hij produceerde niet-mousserende witte wijn van blauwe 
druiven en mengde wijnen van verschillende wijngaarden om een rijkere, subtielere wijn 
te creëren.  
We volgden dan gedeeltelijk de “route touristique du Champagne” en belandden zo bij 
het bedrijf van de familie VADIN – PLATEAU, een Champagneboer in Cumières. Ook 
daar gaf de gids ons een deskundige uitleg over het ganse productieproces van de 
champagne aan de hand van de toestellen en machines die daar ter plaatse waren 
opgesteld. Hij wist ons ook te vertellen dat de ziel van de fles – de instulping onderaan 
in de bodem – dient om de fles sterker te maken om de grote druk binnen in de fles te 
weerstaan. Vroeger ontplofte een groot deel van de flessen door te grote druk en 
slechte kwaliteit van de fles. Zelfs nu nog gebeuren er soms “ongelukjes”. 
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Ik had ook gelezen dat die instulping diende om de wijn zo minder in contact te brengen 
met onzuiverheden die in die rand zinken.  
 
In het kort zal ik even de “méthode Champenoise” – wettelijk beschermde benaming -  
schetsen. Ik weet dat hierop variaties bestaan, daarom zal ik niet al te zeer in detail 
treden. 
 
Eerste gisting: 
De basiswijn, die van nogal zure druiven wordt gemaakt, gist bij een temperatuur van 
20-22 graden Celsius in roestvrije stalen tanks of eiken vaten. Daarna wordt het 
bezinksel verwijderd en de wijn op een lagere temperatuur opgeslagen. Vervolgens 
wordt hij afgestoken en vermengd met wijnen uit andere wijngaarden en jaren. De wijn 
wordt gebotteld en de “ liqueur de tirage” (suiker, wijn en gist) wordt toegevoegd. 
 
Tweede gisting: 
 De flessen worden een jaar lang opgeslagen in koele kelders. De gist splitst de suiker in 
alcohol en kooldioxide, die de belletjes produceert, waarna de gistcellen afsterven en 
bezinken. Het bezinksel wordt verwijderd door de flessen dagelijks te keren en te 
kloppen (“remuage”) om het bezinksel in de hals van de fles te krijgen. Ten slotte wordt 
het bezinksel verwijderd door een proces dat “dégorgement” wordt genoemd: de hals 
van de fles wordt in een zoutoplossing gedoopt waarna het bevroren bezinksel kan 
worden verwijderd. Er wordt suikerstroop en een beetje champagne toegevoegd waarna 
de fles zijn definitieve kurk krijgt. De kurk bestaat uit twee of drie delen, die 
kruisgewijs tegen elkaar gezet worden om zeker geen lucht door te laten.  
Er worden drie soorten druiven gebruikt: de witte Chardonnay en de blauwe Pinot Noir 
en Pinot Meunier. 
De indeling van de champagne volgens het restgehalte aan suiker: Brut nature (0 tot 3 
gr suiker), extra brut, brut (minder dan 15 gr), extra dry, sec (17 tot 35 gr) en demi-
sec (33 tot 50 gr) wat dus werkelijk een zoete champagne is.  
Na deze deskundige uitleg mochten we natuurlijk de wijn proeven. De specialiteit van 
het huis was de “Carte Noire” die bij de meesten wel in de smaak viel: Gilberte van onze 
klas mocht zelfs de champagne uitdrinken van diegenen die geen champagne lustten… en 
of zij gelukkig was.  
De wijnboer had nog een speciale attractie voorzien: met een echte sabel onthoofdde 
hij een fles champagne voor onze verbaasde ogen.  
Ook het proeven van het beroemde “Ratafia Apéritif” mocht niet ontbreken, hoewel ik 
die nogal zoet vond. Als speciale attentie mochten we het gebruikte glaasje mee nemen 
als souvenir.  
Daarna konden de liefhebbers ook een voorraadje wijn kopen, die, keurig verpakt, in de 
bagageruimte van de autocar verdween. 
 
Onze maag begon nu wel te protesteren en het was de hoogste tijd om te middagmalen. 
Daarvoor reden we naar Epernay, naar een Chinees restaurant gelegen vlak langs de 
Marne. Het menu bestond uit streekgebonden specialiteiten, die zeer lekker waren: 
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Tourte Champenoise 
Poulet sauté, sause Champagne avec Riz Pilav 
Camembert 
Flan Maison caramélisé 
 
Op aanvraag het recept van de saus (in het Frans!): 
  
Faire revenir les échalottes dans l’huile. 
Ajouter le champagne et laisser réduire. 
Crèmer et assaisonner (sel/ poivre) 
 
Ondertussen was het al bijna 3 uur in de namiddag en moesten we dringend verder om 
de stad Reims te bezoeken: het zou een blitzbezoek worden. 
We beperkten ons tot een bezoek aan de kathedraal. 
De gotische kathedraal Notre-Dame is een indrukwekkend, harmonieus bouwwerk. In 
401 stond er al een kerk op deze plek, en in 1211 begon men met de constructie van het 
huidige gebouw. Het was de plaats waar de koningen gezalfd werden en Clovis, de koning 
van de Franken, ontving daar in 406 het doopsel toen hij zich tot het christendom 
bekeerde. 
 
Enkele merkwaardigheden nog over de kathedraal: 
Vanwege de vele beelden wordt hij vaak de ‘kathedraal van de engelen’ genoemd. De 
‘glimlachende engel’ met uitgevouwen vleugels boven het noordelijke portaal is één van 
de beroemdste beelden.  
Het 13de-eeuwse ‘roosvenster’ beeldt de Maagd Maria uit, omgeven door apostelen en 
musicerende engelen. 
‘Raam van Chagall’: De ramen in de axiale kapel achter het hoofdaltaar zijn ontworpen 
door de 20ste-eeuwse kunstenaar Marc Chagall en gemaakt door lokale handwerkslui. 
Het beeldt de Kruisiging en het Offer van Isaak af. 
  
Voor de meesten onder ons was het nu de hoogste tijd om een “terrasje te doen “. Ik 
was echter de terugreis van ongeveer vijf uur stilzitten in de autobus indachtig en 
daarom heb ik nog een fikse wandeling gemaakt door de binnenstad. Het was prachtig 
weer en de zon scheen uitbundig.  
 
Om 17.00 uur werd dan het startsein gegeven voor de tocht huiswaarts. Onderweg was 
er nog een sanitaire stop en we konden nog een kleinigheid eten in een wegrestaurant. 
 
Om 22.00 uur kwamen we dan moe maar zeer tevreden in Tongerlo aan. Daarna 
huiswaarts voor een korte nachtrust: de volgende dag trouwde immers mijn zoon! 
 
Bedankt inrichter/inrichtster voor de fijne reis en het aangename gezelschap. Nog 
meer van dat! 
 
André 
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FIETSREPARATIES 

 
Maandagvoormiddag, WAThuis Trienenkant, o.l.v. Danny Anciaux. 
  
Mijn fiets 
  
Mijn fiets is ziek en moet naar de dokter. 
Hij heeft een verkoudheid, er kwam wind uit een gaatje van de binnenband. 
Dokter Danny kleefde er een rustinneke op en 't was genezen! 
  
Mijn fiets moet naar de tandarts. 
Zijn tanden zijn afgesleten. Trekken kan niet, plomberen evenmin. 
Tandarts Danny heeft maar een nieuw stel tanden geplaatst en mijn fiets is als nieuw! 
  
Mijn fiets moet naar de chiropracticus. 
Er zit een knak in zijn wielen, de tandas kraakt. 
Na wat bijgeregel en het juiste smeersel heeft chiropracticus Danny het gekraak 
verholpen! 
  
Mijn fiets moet naar de oogarts. 
Hij ziet niet goed. 
Danny, de oogspecialist, stak er een nieuw lampje in, keek eens in het katoog en mijn 
fiets zag als de beste. 
  
Mijn fiets moet naar de huidspecialist. 
Zijn banden zijn versleten. 
Danny, de huidarts, stak een nieuwe band en de sleet was weg! 
  
Mijn fiets moet naar de schoonheidspecialist. 
Hij is grauw en vuil. 
Danny spoot met zijn bus "blinken blink" in 't rond en mijn fiets blonk als nieuw! 
  
Mijn fiets heeft verzorging nodig ... 
Maar Danny doet niks meer. 
Hij zegt dat we het zelf moeten oplossen, doe het zo, draai een beetje hier, blaas een 
beetje daar. 
Zo maakt Danny van ons allemaal een beetje (fiets)specialist. 
  
Danny, bedankt voor al de tips die je ons allen hebt bijgebracht. 
  
Van een fietsspecialist in wording, 
Jan. 
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OPEN DEUR 2010 

 
 
“Open Deur”: alles sfeer van een mooi aangenaam WAT-feest!  
Het weer was er wel eentje van bijna-de-ijsheiligen: bijna koud en bijna winderig maar 
voor allen die er geweest zijn was het warm en heel aangenaam. 
 
In ‘t jaar vóór de Open Deur 
Zo’n Open Deur organiseer je echt niet in twee dagen tijd. Het team van ’t Wat is er al 
meer dan een jaar (!) mee bezig: er moet lang op voorhand materiaal besteld worden bij 
de gemeentediensten. We kunnen blij en dankbaar zijn dat dit materiaal ter beschikking 
wordt gesteld, maar we hebben geleerd dat je er op tijd moet bij zijn om het te 
bestellen. Vooral de tentoonstellingspanelen en de doeken, daar zien we naar uit! Stel je 
voor dat we die niet zouden hebben! Tafels en schragen en stoelen moeten er ook bij, 
maar daarin zouden we nog wel kunnen improviseren misschien. 
 
En dat is het materiaal (de hard-ware) voor de Open Deur. Er is ook de soft-ware 
natuurlijk en d’r is er heel wat nodig: 
Een: de verschillende cursusgroepen die willen laten zien wat de cursus realiseert. Ze 
worden aangesproken, er zijn inschrijvingen in meters en tafels en borden. Een goede 
vergadering met lesgevenden en cursusverantwoordelijken om alles vooraf te bespreken 
is meer dan nodig! Binnen de cursus zelf zit er ook de opdracht om te kiezen wat van wie 
tentoongesteld zal worden en wat niet…: geen gemakkelijke klus…  
Twee: de tentoonstellings-architect en zijn bureau schieten in gang en rekenen en 
meten en tellen: ook in meters en panelen. Elkeen die zijn deelneming aanmeldt moet 
natuurlijk de beste plaats krijgen. Dat geldt voor allemaal. Dus.. puzzelwerk om tot een 
mooi en evenwichtig geheel te komen. 
 
De vrijdag 
Werkvolk nodig om het plan van de architect uit te voeren: de panelen hun staanders 
eraan vijzen en recht zetten met bijhorende tafels in de voorziene lokalen… Brrr effe 
zwaar werk: hard-work dus. Weer een heel speciale soort WAT-vrijwilligers! 
 
De zaterdag 
Dan komt het materiaal vanuit de cursussen. Daarmee begint het fijn werk: alles zo 
opstellen, aan de panelen op de doeken ophangen, versieren, een naamplaatje er bij of 
een plaatje met “raak me niet aan”. Allemaal mooie dingen die zeker tot hun recht 
moeten komen. 
’t Is mooi om zien hoe alles stilaan groeit: handige vingers die opstellen, veranderen, 
weer een nieuwe schikking, eens op een ander gaan zien, opnieuw proberen. Allemaal 
blije, een beetje-gespannen gezichten en verwachtingen van ’t moet allemaal tot zijn 
recht komen. 
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De zondag 
 
Ja, nu is alles klaar: kom maar zien! Heel veel mensen (kun je jammer genoeg niet tellen) 
komen langs. 
Onthaal met Nevada. Nevada is voor mij een staat in West VSA met enorm veel 
woestijn met cactussen. In Trienenkant was Nevada een schitterende country-band die 
omzeggens heel de namiddag de sfeer er in hield. Serieus dankewel voor hun muziek en 
fans… eigenlijk ook erg Wat-betrokken want een bandlid en de line-dansers vormen 
sterke groepen in ’t WAT. Zie maar eens de fotoreportage van de Open Deur op 
www.nevada.be! 
 
Je wringt je dan doorheen de tentjes naar de lokalen en de tentoonstelling.  Twee 
soorten mensen vind je er. Er zijn de komen-kijkers: je ziet ze van de ene verwondering 
in de andere vallen, telkens met : “Doen ze dat ook in ’t WAT.” en “’k Wist niet dat je 
dat kon in ’t WAT”. Dat zijn de bezoekers. 
Er zijn ook die andere, met een badgke opgespeld met hun naam en hun 
‘tewerkstellingsplaats’: fiere lesgevenden en vrijwilligers met hart en ogen van “zie eens 
wat er in onze groep allemaal kan”. Dat hebben wij allemaal gemaakt en je mag het ook 
komen leren bij ons! Nergens “professioneel of machinaal afgewerkte producten” maar 
allemaal eigen werk, eigen vormgeving, allemaal van grote waarde. Honderden 
voorwerpen (met deze honderden zijn ze alle genoemd) stralen de ijver en de voldoening 
uit van wat zenuwachtige vingers konden realiseren. En als de ‘producten’ er niet te 
bewonderen waren dan kon je tenminste, vanuit de tentoonstelling vermoeden wat er 
allemaal gebeurt. Hoe kun je immers in een Open Deur iemand tentoonstellen die Frans 
geleerd heeft, of Engels??? Om een echte talkshow te organiseren was er echt te 
weinig plaats! Dat een kookcursus lekkere soep maakt kun je laten proeven, dat gaat, 
maar er is zoveel meer! Vaak kunst om de kunst, en dat alles gemaakt door WAT(st)ers 
onder leiding van om en bij de zeventig WAT-vrijwillig(st)ers! 
 
Jammer dat je eigenlijk niet kunt tentoonstellen wat WAT(st)ers allemaal ‘vinden’ bij 
hun gaan-naar-’t WAT, en dat is eigenlijk waar het vooral om gaat! Je zou moeten 
kunnen registreren hoe wat-brains slimmer en ruimer worden: dat ze steeds meer weten 
en kennen. Je zou een WAThart moeten kunnen scannen van week tot week. Je zou 
moeten kunnen meten hoe je elke week een stukje sterker en met meer vriendschap, 
meer warmte en minder koude eenzaamheid naar huis gaat (en al uitziet naar volgende 
cursusdag). Hoe je week toch al voor een paar dagen structuur krijgt. Hoe je een en 
ander moet gaan organiseren, want je wilt naar ’t WAT. (Al eens over nagedacht hoe 
jezelf moeten organiseren voldoening geeft?) Vooral, je voelt dat je zelf groeit, dat 
mensen rondom je je frisse verborgen kantjes ontdekken van wie je echt bent. Je bent 
een bloem die staat te geuren en te fleuren, te lachen en te pronken.: fier om wie je 
bent en om wat je kunt. ’t WAT produceert gelukkige genietende én genietbare mensen. 
Kostprijs voor deze productie: enorm veel uren en uren enthousiaste volgehouden 
vrijwillige inzet voor mekaar. 
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Oh ja, we waren door de Open Deur aan ’t gaan. Hebben we alles gezien??  Natuurlijk 
niet, maar ja: het is erg gezellig in de tent bij Nevada en bij lekker… veel koffie dit jaar 
en erg weinig ijsroom! 
 
De zondag 18 u. 
Kort voor zessen wordt in een heel snel tempo alles gerepatrieerd: alles in manden en 
dozen en korven terug naar afzender. En dan weer “hard-work”, afbreken en tafels en 
stoelen ± op hun plaats.  Dat gaat ook veel sneller dan de vrijdag. Waarom? Omdat je 
blij bent dat ’t voorbij is? Jaaaa, maar ook neeee: je bent blij dat ’t allemaal zo goed 
gelopen is, dat er zoveel gelukkige mensen waren, contente mensen met “zie maar eens: 
dat ben ik in ’t WAT”. 
 
De maandagvoormiddag 
Naarstige handen zijn er als de kippen bij (hey, de WAT-kippen waren die op de Open 
Deur?) om alles in de oorspronkelijke staat te herstellen… en zo loopt ’t WAT weer in 
zijn gewone trant. En weet je: af en toe eens zo’n pronk-dag doet goed voor ’t Wat: het 
kan staan fleuren en geuren met allemaal gelukkige mensen… Nog één welgemeende 
hartenklop: gefeliciteerd en enorm veel dank voor deze Open Deur 2010. 
 
Marc 
 
 

CREATIEF VEERLE 

 
Maandagnamiddag, Veerle, o.l.v. Agnes Mertens en Vera Vandepaer. 
 
Hallo iedereen, hier weer een jaarverslag vanuit de cursus Creatief te Veerle. 
Dit jaar zijn er velen die nog extra lang geprofiteerd hebben van het goede weer en 
daardoor wat later gestart zijn met de lessen. 
Voor diegenen echter die er onmiddellijk bij waren, had de vakantie toch wat te lang 
geduurd. 
Wat er ging gemaakt worden wisten we al deels van voor het verlof zodat wij weer 
stofjes konden kopen in de solden, voor de rest zoals knopen en parels moesten we niet 
zoeken. Er waren immers goede zielen die een grote voorraad hadden waar iedereen 
mocht van meegebruiken. 
We probeerden zo eenmaal per maand een mooi bloemstuk te maken. Deze les was voor 
één van onze cursisten een zware opdracht. Bij het aankopen van haar materialen moest 
ze steeds naar het toilet. Daarom waren we al op voorhand aan ’t lachen als zij weer 
eens te laat kwam. 
Toen een van onze lesgeefsters eens binnen kwam gewandeld, was iedereen weg van 
hetgeen zij droeg en zo werden dan weer de breinaalden en breigaren bovengehaald. 
Maar ook onze cursisten zelf hebben voor leuke ideeën gezorgd en toen werd er zelfs 
wol uitgedeeld door diegenen die er teveel hadden, beter zo dan het weg te gooien. 
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Als er al eens een lesgeefster afwezig was wegens ziekte ofwel gedwongen later moest 
komen, werden wij uit de nood geholpen door mede cursisten en dat zelfs door iemand 
die altijd zegt: “ik kan dat niet”. 
Dit jaar hebben we weer heel wat troostende woorden moeten spreken omdat er al eens 
iemand ernstig ziek was of bij een overlijden in de familie, zo steunen wij elkaar in 
moeilijke tijden. 
Ondertussen hebben we ook een nieuwe cursiste bij gekregen. Nu zijn de drie zussen 
samen op de les. En plezant dat het is! Ze zei dat ze niets kon, maar ondertussen is ze al 
aan een sjaal beginnen breien die ik zelf niet zie zitten wegens te moeilijk. Zo zie je 
maar dan velen zich onderschatten en als ze het proberen, meer kunnen dan ze zelf 
denken. 
Het gebeurt wel eens dat iemand iets echt niet ziet zitten om te maken maar als ze ons 
dan bezig zien, krijgen ze toch goesting om het te proberen, zij het dan met vertraging, 
maar dat stoort ons niet. Het bijzonderste is dat er iets bij geleerd wordt en nadien 
zijn ze dan dikwijls niet meer te stoppen in het maken van deze zaken. 
Er gaan ook hobbyboekjes rond en zo gebeurt het wel eens dat iemand onmiddellijk 
start met het overnemen van het patroon, zo komen er weer nieuwigheden tot stand. 
Soms zegt onze lesgeefster dat ze er nog wat variatie gaat aanbrengen. De week nadien 
zien we dan het resultaat en dan worden er weer patronen overgenomen en onmiddellijk 
gestart als er nog wat stof of vilt voorradig is. 
Soms zijn we aan 2 à 3 dingen tegelijkertijd aan ’t werken, vervelen doen we ons zeker 
niet. 
De mooiste momenten zijn altijd als iemand de afgewerkte stukken laat zien, als de 
resultaten goed zijn, is onze lesgeefster fier omdat wij weer heel wat bijgeleerd 
hebben. 
Wij zijn ook echte feestvierders, zoals met kerstmis of het einde van het schooljaar, 
dan hoor je niemand klagen maar is er steeds heel wat ambiance. Op onze vaste 
feestplaats zijn ze al voorbereid tegen dat we komen. Zelfs de andere klanten blijven 
dan langer zitten omdat er zoveel ambiance is in de keet. 
Toen onze 3 zussen plots niet meer op de les waren, waren wij toch echt bezorgd want 
een tijdje geleden hadden we onheilspellende berichten gekregen. Maar dit is gelukkig 
allemaal goed afgelopen. Er was een andere oorzaak van de afwezigheid, de ene zus had 
namelijk een kleine operatie ondergaan en de andere twee waren in plaats van naar de 
les te komen op zieken bezoek gegaan. Aan de telefoon zei de zieke zus : “volgende week 
ben ik terug paraat”. 
 
Wij willen onze lesgeefsters nog eens extra bedanken voor hun inzet en we zien elkaar 
weer in september. 
 
Jeanne 
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AFSLUITINGSFEEST 

 
 
Donderdag 10 juni 2010, is het weer zover! 
Het ‘schooljaar’ zit er op en naar jaarlijkse gewoonte sluiten wij af met een gezellige 
barbecue. 
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk cursisten dit samen doen met hun lesgevende.  
Na een jaar van intense samenwerking is het gezellig om samen feestelijk af te sluiten. 
Sommige cursusgroepen gaan iets drinken en/of eten in een of andere taverne. Maar is 
het niet leuker om het WATjaar samen met alle cursusgroepen af te sluiten binnen het 
WAT. 
Een dag om te genieten. 
 
In de voormiddag  kan je vrijblijvend kiezen uit 3 activiteiten: 
 

- Wandeling o.l.v. Jo Vandevelde, vertrek op Trienenkant om 9u30. 
- Fietstocht van +/- 25 km o.l.v. Frans Haemhouts vertrek op Trienenkant om 

9u30. 
- Een rondleiding  van 1u30 in ‘De Ploeg’, zuivelverwerkingsbedrijf, 10u parking ‘De 

Ploeg’, Diestsebaan 73, 2230 Herselt, bijdrage € 2. 
 
 
Vanaf 12 u kan je aanschuiven voor de barbecue, de prijs bedraagt € 12 voor volgend 
menu: 
 

- een barbecueworst en kippenbrochette of 2 vegetarische burgers 
- groenteassortiment 
- aardappelen, broodjes, sauzen 
- ijs met warme chocoladesaus 
- koffie, thee  

Andere dranken aan democratische prijzen. 
 
Het barbecuefeest is enkel voor lesgevenden en cursisten, dus laat die dag gerust je 
partner thuis. 
Wel op voorhand inschrijven en betalen ten laatste tegen maandag 24 mei op het 
secretariaat, op Trienenkant of bij de verantwoordelijke van je afdeling! 
Als dank voor de inzet gedurende een heel jaar, is het feest gratis voor lesgevers en 
helpenden. 
Wij hopen er samen met jou een gezellig afsluitingsfeest van te maken. 
Tot dan en hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind. 
 
Het WAtteam 
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DUITS 1 

 
 
Dinsdagnamiddag, WAThuis abdij, o.l.v. Stefaan Engels. 
 
Vier Frauen und ein Herr lernen die deutsche Sprache. Stefaan Engels ist der Lehrer. 
Kennen Sie unsere Hobbys? Herr Engels gut. 
 
Einkäufe machen und  wandern haben wir in Köln gemacht. Der Stefaan zeigte uns die 
Stadt Köln. Auf dem Stadtplan gehen wir zum Verkehrsamt, zum Bahnhof, zum Museum, 
zur Kirche, zum Dom und zur Messe. Wir wissen auch, dass nicht das kölnische Wasser 
aber das Mineralwasser sorgt für das Kühlsystem des Körpers und, dass der Mengel von 
grossen Mengen an Stoffen wie Kochsalz und Magnesium ausgeglichen wird mit dem 
Mineralwasser. 
 
Radeln macht Spass. Wir radeln im Antwerpener Kempenland. Das Fahrradwegnetz mit 
der perfekten Ausschilderung und der schönen Landschaft machen aus jeder Radtour 
ein unvergessliches Erlebnis. 
 
Wir sagen es ist ein Hobby aber es könnte ein Beruf sein. 
Maria und Tania tanzen und singen gern und sehr gut. Sie könnten in dem Showgeschäft 
arbeiten.  
Lucienne is Holzschneiderin. Von einem hölzernen Block macht sie eine Figur von Tieren. 
André hat schon mit Abfall einige Basteleien gemacht.  
Monique ist Autorin. Sie macht selbst schöne Märchen. 
 
Alle erzählen wir Märchen wie ‘Rumpelstielzchen’, ‘Der Wolf und die sieben jungen 
Geisslein’ und dann traumen wir mit unseren Enkelkindern … auf Deutsch. 
 
Vier vrouwen en een man leren de Duitse taal. Stefaan Engels is de leerkracht. 
Kent U onze hobby’s? Mijnheer Engels wel. 
 
Inkopen doen en wandelen hebben wij in Keulen gedaan. Stefaan toonde ons de stad 
Keulen. Op het stadsplan gaan wij naar de VVV, het station, het museum, de kerk, de 
kathedraal en de handelsbeurs. Wij weten nu ook dat niet de ‘eau de cologne’, maar het 
mineraalwater zorgt voor het koelsysteem van het lichaam en dat het tekort van grote 
hoeveelheden aan stoffen zoals keukenzout en magnesium weggewerkt wordt met 
mineraalwater. 
 
Fietsen is prettig. Wij fietsen door de Antwerpse Kempen. Het fietsroutenetwerk met 
de perfecte bewegwijzering en het mooie landschap maken van iedere fietstocht een 
onvergetelijke belevenis. 
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Wij zeggen dat het een hobby is, maar het had een beroep kunnen zijn. 
Maria en Tania dansen en zingen graag en zeer goed. Zij zouden in de showbiss kunnen 
werken. 
Lucienne is houtsnijdster. Van een blok hout maakt zij een dierenfiguur. 
André heeft met rommel reeds enkele kunstwerken gemaakt. 
Monique is schrijfster. Zij maakt zelf mooie sprookjes. 
 
Allen vertellen wij sprookjes als ‘Repelsteeltje’, ‘De wolf en de zeven geitjes’ en dan 
dromen wij met onze kleinkinderen …. In het Duits. 
 
Moluta Maan 
 
 

 
 
HOUTSNIJWERK 

 
Maandagnamiddag, WAThuis Trienenkant, o.l.v. Leon Kerkhofs. 
 
Met de guts in de hand! 
 
Voordat we ons eerste werkstuk maken, is het raadzaam te oefenen met de guts, door 
veel te oefenen wordt de handigheid beter. 
Een guts is een gootvormige steekbeitel van staal, waarmee materiaal zoals hout of 
linoleum kan worden weggesneden of gestoken. 
Pak de guts op de juiste manier vast, neem hem in de minst behendige hand en neem de 
hamer in de andere hand. 
Om meer controle te hebben op gedetailleerd werk, moet de hand met de guts op het 
hout rusten. 
Al oefenend zullen we merken dat de guts niet alleen kan verspanen maar ook ribbelen, 
afschuinen, graveren en modelleren. Voor ruw werk gebruiken we een grote hamer en 
een grote guts, breed diep halfrond met een korte vouw. 
Om in model te maken gebruiken we kleinere gutsen en hamer met iets langere vouw. 
Ook kan men de handpalm gebruiken om in detail te gaan. 
Oefening baart kunst! 
 
Leon Kerckhofs 
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MEDITATIE 

 
Dinsdagvoormiddag, WAThuis, abdij, o.l.v. Annie Eysermans. 
 
Het moderne leven van ‘nu’ vergt soms teveel van ons, zowel op lichamelijk als op 
geestelijk vlak. Laten we ons niet te veel meeslepen door de media en de reclame? Alles 
kan en moet tegenwoordig. Laten we ons niet teveel leven door anderen en vergeten we 
daardoor onszelf?  
Velen beseffen niet meer waar het om gaat, wat we écht nodig hebben.  
In vele weekbladen, magazines en boeken worden verschillende methodes beschreven om 
te ontstressen en even tot onszelf te komen. Je geest met een wirwar van gedachten 
even ‘stil’ te leggen. In je eentje lukt dat bij de meesten niet zo best, of we nemen er 
gewoon de tijd niet voor. Wij komen wekelijks samen om even stil te staan bij de dingen 
en tot onszelf te komen in een ontspannen sfeer. 
Talrijke thema’s komen aan bod: yoga stretching, ademhalingstechnieken, lichamelijke 
ontspanning van je hoofd tot je tenen, zelfheling, leren loslaten, omgaan met jezelf, je 
medemens en de natuur, positief denken, lachsessies (neem het leven niet altijd even 
ernstig), energie opbouwen, enz. 
Bij koffie of thee met of zonder versnapering is er tijd om ervaringen uit te wisselen, 
of lief en leed te delen. Je leert op een andere manier naar de dingen kijken. 
 
Met veel spijt in ons hart hebben we helaas afscheid moeten nemen van een dierbare 
vriend, medecursist. Ondanks zijn slepende ziekte en zware medicatie was hij elke week 
trouw op post, hij wilde onze cursus niet missen, tot op het laatste moment, toen het 
lichamelijk niet meer mogelijk was. 
Hij was voor ons een voorbeeld van innerlijke kracht, en we bewonderden hem om zijn 
moed en optimisme. 
Hierbij wil ik ook alle medecursisten danken voor hun medeleven, begrip en steun die ze 
gegeven hebben. 
Hij heeft nu de eeuwige rust gevonden, we zullen Charles nooit vergeten. 
 

- De gelukkigste mensen hebben niet van alles het beste, ze maken alleen van alles 
het beste. 

- Concentreer je op je sterke punten, in plaats van je toe te spitsen op je zwakke 
kanten. 

- Wat gezonde voeding betekent voor je lichaam, doet meditatie voor je geest. 
- Wie de mens in zichzelf heeft begrepen, begrijpt alle mensen. 
- De sleutel tot verandering zit altijd aan de binnenkant. 
- Allen die het steeds beter weten, zij weten niets, zij blijven zoeken, zij zullen 

pas vinden als ze naar anderen luisteren. 
- Je lichaam is de tempel van je geest, dus verzorg het en geef het bewust 

aandacht, want lichaam en geest zijn met elkaar verweven. 
 
De lesgeefster,Annie 
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FRANS 3 

 
 
Donderdagvoormiddag, WAThuis, adbij, o.l.v. Francine Wijnants. 
 
WAAROM WIJ FRANS LEREN! 
 
Vier jaar geleden ben ik meter geworden van een meisje Khadidiatan Ba (??). Ze was 3 
jaar en woont in Nianing, een dorp in Senegal. 
De bedoeling van een peter- of meterschap is een kindje steunen voor 60 of 70 euro per 
jaar, zodat het dagelijks naar school kan gaan. 
 
Dit jaar in januari ben ik samen met mijn man en 12 andere peters en meters naar 
Nianing geweest. 
Ik heb voor het eerst mijn kleine meisje in mijn armen kunnen nemen, ze is nu reeds een 
fijne juffrouw van 6 jaar , ze gaat alle dagen naar school en spreekt goed Frans. Met 
haar moeder Kiné kan ik ook Frans spreken maar zij kan niet lezen of schrijven, moet je 
weten dat zij zo oud is als onze zoon. 
Grootmoeder spreekt Walofs dat is de volkse taal (waar wij niets van begrijpen). 
 
Het mooiste wat wij daar beleefd hebben is de vriendelijkheid en genegenheid van de 
mensen, iedere dag was een belevenis, wij werden overal uitgenodigd om thee te 
drinken, dan weer speelde iemand gitaar en werd er gedanst.  
We zijn ook op een dorpsfeest geweest waar al de vrouwen van het dorp samen waren, 
het was allemaal zo mooi en kleurrijk, de warmte van het land en de mensen staat voor 
eeuwig in onze harten gegrift. 
 
Een klein meisje van 3 jaar, ze heet Maria Sarr, is de oogappel van mijn man.  
Ze zag 2 blanken en ze was niet meer uit de buurt van mijn man vandaan te krijgen.  
Ze keek hem zo lief aan zodat hij niet anders kon dan zich over haar te ontfermen.  
Ze gaat nu school en we hopen dat we volgend jaar met haar kunnen praten. Haar familie 
is ons zeer dankbaar dat we hun kindje de kans bieden om naar school te gaan. 
 
Wij hebben alles eens kunnen zien en meemaken . Wij helpen niet alleen de kinderen en 
hun familie maar ook de kliniek, het weeshuis (met 175 kindjes van 0 tot 3 jaar), we 
delen voedsel uit aan de bevolking tot ver in de brousse met jeep of paardenkar. 
 
Dit jaar zijn we verspreid over 4 groepen met 59 mensen ginder geweest en we deelden 
9 ton rijst en voedselpaketten uit. 
Om aan die gelden te geraken zoeken wij in België sponsors, gaan we werken in scholen 
en verenigingen, we staan ook op schoolfeesten waar wij zaken verkopen die wij van 
Nianing meebrachten en volgend jaar in januari gaat het geld naar Nianing terug om daar 
te besteden aan onze vooropgestelde projecten. 
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Wij delen alles persoonlijk uit en de mensen zijn ons zeer dankbaar. 
 
Senegal is een warm land maar héél arm, de mensen worden gemiddeld 50 jaar door 
gemis aan voeding en medicamenten. 
Jansen Farmaceutica gaf ons dit jaar 40 kg medicamenten die we dan ginder in de 
kliniek aan de dokter hebben bezorgd. 
Als wij vertrekken mogen wij 2 x 23 kg + 8 kg bagage per persoon meenemen, u kunt u 
wel voorstellen hoe wij gepakt en gezakt zijn, maar wel met een gelukkig gevoel dat wij 
dit weer kunnen doen. 
 
Onze organisatie vindt je bij “VZW kinderen derde wereld” onder de naam ”NJOKKO 
BOK” wat wil zeggen “GRAAG GEDAAN” 
 
Dit alles is dus de reden waarom wij Frans leren zodat wij nog beter contact kunnen 
hebben met de plaatselijke bevolking en hen zo nog meer kunnen helpen. 
 
Maurits en Betty 
 
Betty.braes@hotmail.com 
Maurits.van.roosbroeck@telenet.be 
 

FAMILIENIEUWS 

 
GEBOORTES : 

- Op 9 april is Lente geboren, 6 de kleinkind van Francine Wijnants, lesgeefster 
Frans. 

- Juline is op 23 februari geboren, kleinkind van Mia Vanuytsel, cursiste country. 
 
 
OVERLIJDENS : 

- Roza Van Es is op 18 maart overleden, moeder van Viviane Gepts, cursiste 
creatief Veerle. 

- Dirk Heremans (°1965) is op 29 maart overleden, zoon van Simonne Van Hoof, 
lesgeefster pottenbakken/boetseren 

- Nastassia Huyskens (°1996) is op 16 april overleden, dochter van Ingrid Van 
Hout, cursiste Duits. 

- Josephina Belmans (°1920) is op 26 april overleden, moeder van Maria Goos, 
cursiste kantklossen. 

- Jos Van Genechten (°1932) is op 28 april overleden, schoonvader van Annie 
Vermetten, cursiste handwerk. 
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DUITS 4 

 
 
Maandagnamiddag, WAThuis Abdij, o.l.v. Walter Mols. 
 
Also hier sind wir wieder, Deutsch 4 ist jetzt an der Reihe! 
Och ja, ook deze groep heeft de laatste maanden rekening moeten houden met wat 
onverwachte dingen die, laat ons het zo maar zeggen, wat ongelegen kwamen. 
Als men geconfronteerd wordt met een tijdelijke afwezigheid van de ‘les-voorganger’ en 
er is niet zo direct een vervanger, ja dan zit men wel eventjes in de problemen. Wij 
beseffen maar al te goed dat ouder worden vaak te maken heeft met hospitalen en 
revalidatiecentra. In ons geval was niet alleen Duits 4 maar geraakte ook Duits 2 en 3 in 
de problemen. 
 
Och, al bij al was er veel begrip en geduld om het toch maar eventjes wat kalmer aan te 
doen. Om niet te veel tijd te verliezen werd er voldoende werk meegegeven zodat de 
‘leerlingen’ toch op eigen kracht nog eventjes door konden gaan. Vroeger, in onze jonge 
jaren, noemden wij dat vakantiewerk en dat vonden wij toen al een regelrechte aanslag 
op onze zomervakantie. Met de tijd wordt men wijzer en nu wenste men wel ‘huiswerk’! 
Groep 4 had de oplossing snel gevonden en besloot om onderling af te spreken en zo 
samen hun gepresteerd werk te evalueren. Dus echt verliestijd heeft deze groep niet 
gehad en twee hoofden weten meer dan één, zegt het spreekwoord. 
 
Pasen was het vooropgestelde einddoel voor de hervatting van de normale cursus Duits. 
Alleman tevreden met uitzondering van de dokter en specialist, want dat dragen van 
boekentassen en autorijden mocht nog niet! Natuurlijk heb ik een tijdje geprofiteerd 
om zonder schroom mijn dames toe te staan om mijn zware boekentas de trap naar ons 
lokaaltje op te sleuren. Waar een rugoperatie al niet goed voor is!!! 
 
Alle gekheid op een stokje, ondertussen – en dat veel vroeger dan verwacht – is alles 
weer min of meer in het normale ritme gevallen en dat voor de 3 groepen. 
 
Onze 4de groep Duits heeft ondertussen ook al kunnen ondervinden dat de lessen van 
rond de zestigste les in stijgende lijn wat betreft moeilijkheidsgraad gaan. Inderdaad 
het letterlijk vertalen is zowat vervangen door het meer interpreteren van de betekenis 
van de zin. Men moet eigenlijk stilaan loskomen van het Nederlands, het zogezegd woord 
voor woord vertalen. Bij het vertalen moeten wij meer denken als een echte Duitser. 
Door ons minder vast te klampen aan de Nederlandse woorden in een zin, komen wij tot 
het losser uitdrukken van onze gedachten. Als men dat beheerst kan men echt zeggen 
dat men zich degelijk kan behelpen in die vreemde taal. En wees gerust, verlegenheid bij 
een foutje moeten wij niet hebben, meestal kan je jezelf beter in het Duits uitdrukken 
dan de meeste Duitsers in onze taal! Zodoende zien wij in onze vertalingen dat onze  
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leergierige ‘leerlingen’ soms een verschillende vertaling of uitdrukking hanteren en dat 
is nu juist onze doelstelling. Of men nu bv. ‘gleich’ of ‘sofort’ gebruikt in de zin, speelt 
geen enkele rol. En of dat nu eens wat stroever gaat, och de bedoeling is toch maar dan 
men zich kan verstaanbaar maken in het Duits. Wellicht hebben wij maar vijf minuten 
durf (waar heb ik dat nog gehoord!) nodig. 
 
En zeg nu zelf, is het niet fijn dat men zich goed en duidelijk kan behelpen in 
restaurants, winkel, bij inlichtingen of gewoon op straat. Bitte, ein Glas Bier, eine Tasse 
Kaffee mit Sahne oder Milch, kein Zucker, na, ein Stückchen Schwarzwaldtorte… Was 
wollen Sie noch mehr? 
En wees maar gerust … der Ober hat Sie gut verstanden!!! 
 
Walter Mols 
 

WIE SCHRIJFT WAT? 

 
Om ons volgend krantje ook interessant en boeiend te maken roepen we de deelnemers 
van volgende cursussen op om een artikel(tje) te schrijven . Het hoeven geen 
meesterwerken te zijn, dat mag natuurlijk! 
We zijn al heel blij met een kort (maar liever lang) verslag van jullie ervaringen binnen 
het WAT. We verwachten jullie relaas uiterlijk tegen eind september. 
Liefst per mail: twestelsatelier@hotmail.com. Handgeschreven teksten  zijn ook welkom 
op het secretariaat t.a.v. Greet. 
 

Tekenen en Schilderen (Frieda) 
Pottenbakken/boetseren (Simonne en Jeanne) 

Reiki (Marie-Louise) 
Fito-gym (Annie) 

Engels Conversatie (George) 
Spaans 2 (Emmanuel) 
Engels (Fons Slaets) 

Haartooi (Annie) 
Country Line (Lea) 

Engels Conversatie (Jos) 
Frans 3 (Francine) 

Fietsen (Frans) 
Massage (Mia) 

Duits 1 (Walter) 
Kleding (Ria) 

Ook Walter Mols wil ik nog in ’t bijzonder danken voor de kunstige ontwerpen voor het 
voorblad van ons WATblad. 
 
Jullie maken ons krantje tot een echt WATblad. 
Greet 
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SPIEGELOGIE 

 
 
“WORKSHOPS SPIEGELOGIE, EEN TRILOGIE”  …    SEIZOEN 2010 – 2011 
 
Zes vrijdagen, telkens van 13 tot 15.30 uur: 
 
• deel 1: Waarom gedraag ik mij zo?  (Eten, drinken, roken, blowen …)  17 en 24 
september 2010  
 
• deel 2: Wie ben ik eigenlijk?  (Spiegelogie en relaties. Liefde is … )     1 en 8 
oktober 2010  
 
• deel 3: Wanneer ben ik een spiritueel mens? Wat is mijn missie hier?   15 en 22 
oktober 2010.     
  
• Of zelfde reeks van 12 november tot en met 17 december 2010.  
 
• Of zelfde reeks van 21 januari tot en met 25 februari 2011. 
 
• Extra vrijdag 18 maart 2011: “Relatie tussen Spiegelogie en mindfulness training.”  
Voor wie één van vorige reeksen volgde. 
 
In deel 1 leer je ervaren waarom “je doet zoals je doet”.  
(Via het voorbeeld “te veel eten – vermageren”, bestuderen we het fenomeen van ons 
(verkeerd?) gedrag. Aan welke behoeftes tracht je onbewust te voldoen? Hoe weet je 
wat lekker is? Hoe heb je dat geleerd? Moeder waarom eten wij? Moeder waarom 
snoepen wij? Is er een verschil tussen eten en snoepen? Ik weet wat goed is voor mijn 
lichaam, waarom doe ik dan vaak het tegenovergestelde? …) 
 
In deel 2 leer je ervaren “wie je bent”.  
(Welke overtuigingen, conditioneringen en gewoontes vormen je gedachten en je    
gevoelens? Hoe kan je door je denken te veranderen je overtuigingen loslaten en  
daardoor je gevoelens en je ervaringen veranderen zoals jij het wil? Hoe werkt onze  
communicatie? Heb jij jezelf lief? Kan jij van jezelf zeggen dat je perfect bent? Kan jij  
anderen laten zijn zoals ze zijn? Perfect?) 
 
In deel 3 leer je “wie je kan zijn”.  
(Spiritualiteit heeft in eerste instantie niets te maken met paranormale ervaringen,  
speciale waarnemingen, hogere vormen van intuïtie, channeling, specifieke fysieke of  
fysiologische ervaringen, al dat soort dingen die ons naar verluidt in contact brengen  
met andere realiteiten. In wezen is spiritualiteit het leren gewoon in je hart te zijn,  
jezelf te zijn. Tijdens deze workshop Spiegelogie gaan we op zoek naar alles wat we  
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geleerd hebben, naar alles wat we “geloven”, worden we bewust van onze  
 “gedachten” en komen we opnieuw of beter in contact met onze “gevoelens” en onze  
 “intuïtie”. Spiritualiteit begint wanneer ik doorheb dat de vlek niet op de spiegel zit  
maar op mijn wang.) 
 
Na één module ga je al deelnemen aan een “begeleide fanclub”. In zo’n fanclub leer je in 
de praktijk je “patronen” te veranderen, indien je dat wil, door de gewenste verandering 
eenvoudig weg te “bestellen”. 
Dikke knuffel,  
Roland Vanderstukken, NLP – master, deelnemer Reiki 3 ….. 0476/ 809 119     
meer info: www.tessenderlospiegelogie.be 
 

 
NIEUW 

 
Wij zijn volop bezig met het samenstellen van het nieuwe programma voor het volgend 
schooljaar 2010 -2011. 
Wij zijn dan ook zeer verheugd weer enkele nieuwe lesgevers te mogen verwelkomen 
met nieuw cursusmateriaal. 
Deze nieuwe cursussen zijn moeilijk in enkele woorden te beschrijven maar hierna volgt 
wel een korte poging daartoe. Wat ze concreet inhouden, denk ik, kan je best aan den 
lijve ondervinden, dus proberen is de boodschap, misschien is dit wel de ontdekking van 
je leven! 
 
 

1. Ontspanningstechniek “Autogene Training” in de praktijk 
Door: Luc Boving 

 
2. “Bewustwording & Levenskwaliteit nu” 

Door: Stefan Van Nuffel 
 

3. “Energetische Blauwdruk van de Natuur en Dagdagelijkse 
Toepassing” 

Door Stefan Van Nuffel 
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ONTSPANNINGS TECHNIEK 
“AUTOGENE TRAINING” IN DE PRAKTIJK 

 
Mensen die de negatieve gevolgen van STRESS ervaren, zowel lichamelijk als geestelijk 
zullen baat hebben bij het beoefenen van autogene training (A.T.) 
 
In een reeks van 15 sessies – van 30 tot 45 minuten – worden telkens nieuwe oefeningen 
aangeleerd. 
Na wat uitleg over A.T. in het algemeen en over de opgave van de dag bestaat een les 
vooral uit een praktische oefening waarbij de kandida(a)t(e) rustig neerligt en 
luisterend meedoet. 
 
De aangeleerde, eenvoudige oefening wordt door de kandida(a)t(e) zelfstandig 
(AUTOGEEN) 3 x per dag gedurende ongeveer 10 minuten (later 2 x en nog later 1 x per 
dag) geoefend (TRAINING). 
 
Lichamelijke en innerlijke rust zijn geen geschenken die je zomaar kunt krijgen. 
Een goede lichamelijke conditie verkrijg je ook niet door studie en discussie over 
trainingsmethodes maar door het beoefenen ervan. 
 
Niemand weet bij voorbaat of de methode van A.T. bij hem of haar past. Dus iedereen is 
welkom om vanuit de praktijk te ondervinden wat A.T. is, om dan uit te maken verder te 
doen of niet. 
 
Van de kandida(a)t(e) wordt dus verwacht voor zijn/haar goed en ook om de progressie 
van de andere kandidaten niet te storen, dat hij/zij voldoende discipline en motivatie 
heeft om de lessen zowel op dinsdag als op vrijdag bij te wonen en de oefeningen thuis 
te doen. 
 
De lesgever, Luc Boving, heeft jarenlange ervaring in het geven van deze rustgevende 
training. 
 

 
REEKS VAN 15 SESSIES VAN 05/10 T.E.M. 03/12 
DINSDAGNAMIDDAG VAN 13.30 U TOT 14.15 U 

EN VRIJDAGVOORMIDDAG VAN 11.00 U TOT 11.45 U 
LESGEVER: LUC BOVING 
STARTDATUM: 05/10 

WATHUIS ABDIJ 
 INSCHRIJVEN: WATHUIS ABDIJ 014/544486 

MIN 5 EN MAX 16 CURSISTEN 
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BEWUSTWORDING & LEVENSKWALITEIT NU 
 
We verkennen samen, aanwezig in het “nu”, of het mogelijk is ons dagelijks leven ten 
volle te leven. Levenskwesties of –vragen kunnen aan bod komen, zoals de oorzaak van  
konflIKt en totale gezondheid naar lichaam en geest in de maatschappij. 
We vertrekken van wat er leeft in de groep, vrij van mening, model en theorie, vrij van 
verleden als dat kan? 

 
 

REEKS VAN 6 LESSEN VAN 15/11 T.E.M. 20/12 
MAANDAGNAMIDDAG VAN 13.00 TOT 15.30 U 

LESGEVER: STEFAAN VAN NUFFEL 
STARTDATUM: 15/11 

WATHUIS ABDIJ 
MIN 5 EN MAX 16 CURSISTEN 

INSCHRIJVEN: WATHUIS ABDIJ 014/544486 
 
 
 

ENERGETISCHE BLAUWDRUK VAN DE 
NATUUR & DAGDAGELIJKESE TOEPASSING 

 
Een gezamenlijke verkenning in de wonderlijke nieuwe en oeroude wetenschap van de 
natuur.  We krijgen inzicht in en directe voeling met de onderliggende samenhang in 
de schepping als open boek: een levend geheel … 
 
Dit laat ons toe zelf en eenvoudig energetische kwaliteit en autonomie te brengen in ons 
dagdagelijks bestaan en omgang met levend water, vitale voeding, het lichaam en de 
natuur, de zon, electro-smog, natuurlijke trillingen, tijd en ruimte, het potentieel van 
onze stem en het samen delen van kennis en ondervinding 

 
 

REEKS VAN 6 LESSEN VAN 12/11 T.E.M. 17/12 
VRIJDAGVOORMIDDAG VAN 09.00 TOT 11.30 U 

LESGEVER: STEFAAN VAN NUFFEL 
STARTDATUM: 12/11 

WATHUIS ABDIJ 
MIN 5 EN MAX 16 CURSISTEN 

INSCHRIJVEN: WATHUIS ABDIJ 014/544486 
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OOSTERWIJK            

                              
    
Dinsdagvoormiddag o.l.v. Ria Peeters                              

 
 
Bij het binnenkomen viel me onmiddellijk op dat het lokaal anders ingedeeld was. Dit 
gebeurt nogal eens, zei Ria, en met die mededeling zette ik me gezellig bij de dames !  
 
Lea Gebruers, de laatste nieuwe cursiste, voelde zich al heel goed thuis, zo te zien. Lea 
is echter geen onbekende in het WAT, als voormalig lesgeefster Country Line en 
cursiste Handwerken op donderdagvoormiddag bij Josée Balus. 
 
De groep dames op dinsdagvoormiddag genieten duidelijk van hun samenzijn. Ze 
babbelen, luchten hun hart, lachen, … Alle onderwerpen komen aan bod. Er wordt niet 
altijd keihard gewerkt, het sociale contact is minstens zo belangrijk dan de 
werkstukken. Wat ze vooral appreciëren, is het “gewone”, het pretentieloze. Geen 
hoogdravende conversaties, of sjiek gedoe, iedereen mag op zijn gemak zijne zeg komen 
doen en wordt aanvaard zoals zij is. 
 
Momenteel plannen ze al volop wat volgend jaar geproduceerd zal worden. 
 
Creatieve dames (of heren) die hun dinsdagvoormiddagen nuttig willen doorbrengen in 
aangenaam gezelschap waarbij ze vooral zichzelf mogen zijn, jullie zijn van harte 
welkom! 
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Werkten mee aan dit nummer: 
Teksten: lesgevende(n) en cursisten van desbetreffende groep, het Watteam 
Tikwerk en lay-out: het Watteam 
Voorblad: Walter Mols 
Drukwerk: Marjakopie 
Raap- en vliegwerk: het Watteam 
 
 
Artikels, berichtjes, aankondigingen, zoekertjes... voor het volgend nummer te bezorgen op het 
secretariaat tegen uiterlijk eind september. 
Het Watblad is een uitgave van het Westels Atelier, Abdijstraat 40 D, 2260 Tongerlo. 

Secretariaat: 014/54.44.86 
Trienenkant: 014/23.40.60 
www.hetwestelsatelier.be 

twestelsatelier@hotmail.com 
Het secretariaat is open tijdens de schooldagen van maandag tot vrijdag telkens van 8.00 u tot 
16.00 u, woensdag slechts tot 12.00 u. 
Gesloten op woensdagnamiddag en schoolvakanties. 
 
 
 
 


