


 
 

www.westelsatelier.be 
twestelsatelier@hotmail.com 

2

EDITO 

 
’t Is berekoud, vrieskoude en pakken sneeuw.  
Winterellende op de baan, dé tijd om het binnenskamers gezellig knus te maken, onder 
een lekker warm fleece dekentje in je zetel te kruipen met een spannend boek, een 
theelichtje aan te steken, te cocoonen… te dagdromen, na te denken over het komend 
kerstfeest, het menu samen te stellen, een boodschappenlijstje te maken, passende en 
verrassende cadeautjes te vinden… 
Tijd om samen met familie en vrienden gezellig samen te zijn en te feesten. 
 
Tijd ook voor heel wat ‘WATnieuws’ : 

- Belangrijke mededelingen met als ‘hot item’ de parkeerperikelen in de abdij. 
- Het WATreisprogramma 
- Spiegelogie: ‘Het verhaal van de zetel naast mijn bed’. Hoe ziet jouw zetel er 
trouwens uit? Ben je er tevreden over? Voelt hij zacht of juist hard aan, is hij breed 
of smal?  Hoe hij er ook uitziet, jouw zetel is uniek en zo is het ook met ons als 
mens. Ieder mens is uniek, aanvaarden wie je bent is de weg naar ‘gelukkig zijn’. 
- Duits: een gemotiveerde lesgever aan ’t woord. 
- De tien geboden van Country Line Dance. 
- Engels gesloten groep: op een heel amusante manier leren zij de Engelse taal. 
- Fito-gym: Annie moedigt aan om  meer te bewegen, haar cursisten zijn daar heel 
dankbaar voor. 
- Cursisten van ’t Westels Atelier doen mee aan de tentoonstelling: ‘Westerlo stelt 
tentoon’ 
- Nieuwe cursussen: Voetreflexologie en Kunstgeschiedenis. Allen daar heen! 
- Pottenbakken/boetseren: Lies schrijft een gedicht voor de verjaardag van haar 
vader, die een eigenhandig gedraaid geschenk krijgt. 
- Positief denken: Rietje leert de knepen van het vak aan, haar cursisten bedanken 
haar. 
- Franse Conversatie: een nieuwkomer vertelt… 
- Irma uit Oevel kan het niet laten om terug te keren naar ‘het missieveld’. 
- Enkele dames uit de cursus ‘fietsreparaties’  loven Danny, de lesgever, voor zijn 
geduld en enthousiasme. 
- Enkele cursusgroepen zouden het op prijs stellen nieuwe cursisten te mogen 
verwelkomen. 
- Wie schrijft het volgend WATblad vol? 
- Creatief koken, een aanrader voor de komende feesten. 
- Engels 1A: herinneringen aan vroeger… terug op de schoolbanken. 
 

Wij wensen jullie prettige feesten en een voorspoedig nieuw jaar. 
 
Het WATteam 
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BELANGRIJKE MEDEDELINGEN 

 
 
PARKEERPERIKELEN WATHUIS ABDIJ: 
 
Er zijn regelmatig problemen met over-parkeren op het binnenplein van de abdij, op de 
parking aan de schuur of achter het WAThuis.  
Er is daar door de abdij immers parking voorbehouden voor het eigen personeel, of 
verhuurd aan “Natuurwerk” en aan “Dentron”. Regelmatig staan wagens van WAT-
cursisten daar waar ze dus niet horen.  
“Laden en lossen”: voor eventjes stationeren (K & R) kan natuurlijk wel. 
Voor ’t WAT blijven dus slechts een vijftal vrije parkeerplaatsen over, achter ‘t 
WAThuis. 
Bij ’t WAT-publiek zijn er inderdaad een aantal mensen die het niet aankunnen om ver te 
stappen. 
Daarom stellen wij voor dat er nooit binnen de abdijmuren geparkeerd wordt, behalve 
door diegenen die via het WAT-secretariaat gevraagd en de toelating bekomen hebben 
achter het WAThuis te kunnen parkeren en daartoe de nodige parkeerkaart hebben 
gekregen. 
(B.v. Als er iemand van de levensscholen 2 x binnen parkeert wordt die gewoon van de 
lessen uitgesloten!) 
 
Het Watteam 
 
SCHOOLVAKANTIES: 
 
’t WAT is gesloten tijdens volgende schoolvakanties: 
 

- Kerstvakantie  van 20/12 t.e.m. 09/01 (opgelet 1 week eerder dan de 
schoolvakanties) 

- Krokusvakantie van 07/03 t.e.m. 13/03 
- Paasvakantie van 11/04 t.e.m. 25/04 
- Hemelvaart van 02/06 t.e.m. 03/06 
- Zomervakantie van 09/06 t.e.m. 04/09 

 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE: 
 
Op vrijdag 14 januari 2011 op Trienenkant voor lesgevenden, bestuur en helpers samen 
met hun partner. 
Persoonlijke uitnodiging volgt.  
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REIZEN MET ’T WAT 

 
IN SAMENWERKING MET FIRMA DE DUINEN 
 
Vrijdag 4 maart: winkelen te Tilburg 
Vertrek abdij: 8.45 u  
Terug abdij: 19.00 u 
Prijs: 12 € 
  
Vrijdag 25 maart: markten en winkelen te Maastricht 
Vertrek abdij: 9.00 u  
Terug abdij: 19.00 u 
Prijs: 12 € 
  
Dinsdag 19 april: markten en winkelen te Eindhoven (tijdens de paasvakantie) 
Vertrek abdij: 8.45 u  
Terug abdij: 19.00 u 
Prijs: 12 € 
  
Vrijdag 20 mei: markten en winkelen te Maastricht 
Vertrek abdij: 9.00 u  
Terug abdij: 19.00 u 
Prijs: 12 € 
 
 Grote dagreis : Trier  
Trier ligt aan de Duitse Moezel op de grens met het Groothertogdom Luxemburg. 
Het is een levendige en gezellige stad in een groene omgeving met prachtige gebouwen, 
monumenten en historische overblijfselen uit de Romeinse tijd.  
De stad werd omstreeks 15 voor Christus gesticht door de Romeinse keizer Augustus. 
In 306 werd het zelfs even de hoofdstad van het Romeinse Rijk. 
De grote markt van Trier behoort tot de mooiste stadspleinen van Duitsland.  
Op het plein vind je een harmonieuse mengeling van bouwstijlen en gevelkleuren, het 
middeleeuws Marktkruis, de 16e eeuwse marktfontein en een apotheek uit de 13e eeuw. 
Het meest authentiek is de Romeinse stadspoort Porta Nigra, Triers voornaamste 
bezienswaardigheid. 
Bovendien is het er alle dagen markt zodat het plein altijd gezellig aandoet. 
Trier is ook een aangename winkelstad met verschillende shoppingcentra. 
 
Info volgt 
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FAMILIENIEUWS 

 
GEBOORTES 

- Harry is op 4 oktober geboren, 4e kleinkind van Maria Michiels, lesgeefster 
bloemsierkunst en cursiste Engels. 

- Alexander is geboren op 4 oktober, 2de kleinkind van Magda Rectem, lesgeefster 
kant te Veerle. 

- Kilan is geboren op 6 oktober, 6e kleinkind van Miranda Brants, cursiste kleding 
en handwerk. 

- Minte is op 3 november geboren, 1e kleinkind van Marie-Josée Testelmans, 
cursiste fietsen en fietsreparaties. 

- Rune is op 9 november geboren, kleinzoon van Marita Janssens, cursiste 
handwerk. 

- Auwen is op 9 november geboren, kleinzoon van Marie Josée Van Den Boom, 
cursiste kleding. 

 
 
OVERLIJDENS 

- Frans Bastiaens (°1922) is op 28 september overleden, vader van Maria 
Bastiaens, bestuurslid en cursiste kleding. 

- Lut Loddewyckx  (°1957) is op 15 oktober overleden, cursiste Vrij 
schildersatelier. 

- Op 20 november is Louis Heymans (°1935) overleden, schoonvader van Tania 
Vangheel, teamlid. 

- Op 29 november is Gusta Janssens (°1930) overleden, schoonmoeder van Ria 
Peeters, lesgeefster en bestuurslid. 

 
De 10 Geboden van de tijd  

 
Neem de tijd om te denken,  

het is de bron van de kracht.  
Neem de tijd om te lezen,  

het is het fundament van de wijsheid.  
Neem de tijd om te spelen,  

het is het geheim om jong te blijven.  
Neem de tijd om stil te staan,  

het is de gelegenheid tot inkeer.  
Neem de tijd om bewust te zijn,  

het is de gelegenheid andere te helpen.  
Neem de tijd om liefde te geven, ontvangen,  
het is het grootse geschenk wat er bestaat.  

Neem de tijd om te lachen,  
het is de muziek van je hart.  

Neem de tijd om vriendelijk te zijn,  
het is de weg naar het geluk.  

Neem de tijd om jezelf te blijven,  
het is een grote kracht, als je die bezit. 
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SPIEGELOGIE 

 
Vrijdagnamiddag, WAThuis Abdij, o.l.v. Roland Vanderstukken. 
 
Het verhaal van de zetel naast mijn bed 
 
Ik had net een half uurtje zelfhypnose achter de rug om mijn onderbewuste toe te 
staan mij open te stellen voor ‘verandering’, toen ik mij rechtzette in mijn bed en aan de 
zetel links van mij naast het bed vroeg: ”En maat, voel jij je ook geschapen naar het 
beeld en gelijkenis van God?”. 
“Zè ma zeker” zei de zetel, ja, soms spreekt mijn zetel zoals die van ‘de Kempen’. 
Leg eens uit vroeg ik verbaasd. “Wel”, zei hij, “ik besta uit atomen en als je nog verder 
kijkt dan je neus lang is dan ben ik eigenlijk alleen maar energie in de ‘vorm’ van een 
zetel.” 
“Eigenlijk ben jij hetzelfde als ik” ging hij (of zij) verder. In het begin van mijn ‘zetel 
zijn’ had ik het idee dat ik de ideale zetel was, enfin, ik deed tenminste mijn uiterste 
best om de beste zetel van de héééle wereld te zijn. Zelf vond ik wel dat mijn 
armleuningen iets breder uit elkaar hadden mogen staan en dat mijn kussen iets langer’ 
had mogen zijn, maar al bij al, er waren er andere die er slechter aan toe waren. 
Toch deed het mij verdriet als de mensen uit mijn directe omgeving mijn leuning of 
kussen afkeurden en vaak weinig of niet in mij wilden plaatsnemen. Ik deed dan nog meer 
mijn best om er zacht, rustgevend en aantrekkelijk uit te zien, zonder resultaat. 
Tot ik me op zekere dag realiseerde dat ik ‘niet beter kon zijn dan ik was’ want ik had 
mezelf niet gemaakt (of geschapen zoals jullie dat zeggen), ik had geleerd van andere  
zetels dat je er zacht, rustgevend en aantrekkelijk moest uitzien. Maar dat kon niet 
kloppen, want je hebt harde zetels, zachte zetels, zetels met een hoge rugleuning, met 
een breed kussen of een smal, in leder of in stof, kortom weinig zetels zagen er 
hetzelfde uit. Meer nog, bij nader toezien was iedere zetel uniek hoe fel hij of zij ook 
maar op een andere zetel leek. Dat was een openbaring! Ik was gewoon zoals ik was, 
gewoon perfect, niets aan te veranderen. 
Ik had enkel maar ‘geloofd’ dat er aan mij allerlei dingen moesten veranderen, dat was 
een aangeleerde overtuiging, maar dat was niet echt zo. Als ik maar even kon loslaten 
wie nu eigenlijk in mij zou plaatsnemen en gewoon mezelf was, precies zoals ik was, 
wetende dat ik goed was zoals ik was, gewoon ‘zetel zijnde’, dan kwamen er plots mensen 
in mij zitten die zo genoten van ‘mijn zetel zijn’ dat ik het er intens zalig warm van 
kreeg. Ik stroomde over van geluk en van tranen, eindelijk mensen die mij aanvaardden 
zoals ik was! FOUT! Eindelijk aanvaardde ik mezelf zoals ik was en was ik ‘gewoon zetel’. 
Eindelijk kon ik loslaten. Alles laten wat het was. Natuurlijk bleven er mensen in mij 
plaatsnemen die mij afkeurden, ik was dan blij dat ze geen tweede maal in mij kwamen 
zitten en ik was gelukkig voor hen dat zij na een tijdje de volgens hen perfecte zetel 
gevonden hadden. Sommigen bleven naar mij roepen dat ik als zetel niet deugde, maar  
gelukkig voor mij hadden enkel zij daar last van. Hopelijk zien ze binnenkort in dat ook 
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zij mogen zijn zoals ze zijn en dan zijn ze van dat ‘afkeuringsproleem’ ook verlost. Er 
waren er ook die mij onrespectvol bleven behandelen en met twee voeten tegelijk op 
mijn kussen probeerden te springen, ik wendde mij liefdevol naar links of rechts, zodat 
ze er naast donderden of ik ontspande één of meer veren zodat ze torenhoog wegvlogen. 
Ook ik heb als zetel het recht om met waardering, liefde en respect behandeld te 
worden. Om mijn gevoelens van verdriet en mijn gedachten aan afkeuring onder controle 
te houden liet ik ze hun recht op bestaan, zonder er een oordeel aan te verbinden. Ik 
gaf deze gevoelens en gedachten heel veel liefde en ik bedankte hen voor de boodschap. 
Daarna ging ik in gedachten heel diep in mezelf om terug de eenheid en de liefde te 
ervaren met wie en wat ik ben.” 
“Wie en wat ben je dan?” vroeg ik.  
“Je ziet er al wat minder uit dan toen je gemaakt of geschapen werd, weet je dat? Je 
moet je armleuning eens zien, die beginnen al wat slijtage te tonen, vind je niet?” 
“Dat moet ook” zei de zetel. 
“Leg uit.” 
“Toen ik volgens jou, er beter uit zag, kreeg ik meestal vermoeide lichamen te dragen en 
bestond mijn taak hoofdzakelijk uit dragen en opvangen. Nu sta ik hier naast je bed en 
kom jij of je vrouw in mij zitten om zich gesteund te voelen en om tot rust te komen. Nu 
is mijn taak jullie te omvatten en te verkwikken door mee te gaan op jullie ‘reis naar 
binnen’. Snap je?” 
“En als je helemaal versleten bent, dan ga je toch naar het recyclagepark of naar het 
stort?” 
“Ja zeker, dan krijg ik misschien de taak om één of andere arme sloeber een ‘rijk’ gevoel 
te bezorgen en hem te laten voelen dat er nog altijd iemand om hem geeft.” 
“En als je helemaal uit elkaar wordt gehaald, of verrot, of verbrand, dan is de pret wel 
over!” 
Of ze begint pas, wie zal het zeggen, als mijn huidige zetelvorm helemaal wordt 
afgebroken, zoals jij het zo netjes uitdrukt, dan word ik opnieuw wat ik altijd geweest 
ben, alles in alles. Snap je? Je hoeft het ook niet te snappen het is genoeg dat jij ook nu 
gewoon ‘zetel bent’. Kom maar een beetje in me zitten dat ik je vast hou. 
 
Mijn zetel en ik. 
 
Wil jij zo slim worden als mijn zetel, volg dan drie workshops Spiegelogie  
in ’t Westels Atelier, WAThuis Abdij op vrijdag van 13 tot 15.30 uur.  
Deel 1: “Spiegelogie met de focus op vermageren en andere verslavingen” – 21 
januari 2011,  
Deel 2: “Spiegelogie met de focus op relaties” – 11 februari   
Deel 3: “Spiegelogie met de focus op spiritualiteit” – 25 februari. 
 
Op de tussenliggende vrijdagen oefenen we de theorie van de vorige week in. 
Meer info  http://www.tessenderlospiegelogie.be 
Inschrijven via  het secretariaat tel. 014/54.44.86, maximum 20 deelnemers.  
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DUITS 1 

 
Maandagnamiddag, WAThuis Abdij, o.l.v. Walter Mols. 
 
Men zegt wel eens dat het ene jaar het andere niet is en ja, voor de cursus Duits geldt 
dat zeker ook. Bijna ieder jaar proberen wij om nieuwe cursisten de gelegenheid te 
geven om zich ‘de taal van Goethe’ wat meer eigen te maken, kwestie van niet ‘met uw 
mond vol tanden’ te staan wanneer men in Duitssprekende landen iets wenst te vragen, al 
was het maar de weg naar het gekozen verblijf of hotel. 
 
In de eerste plaats moeten er wel voldoende kandidaten zijn om deze toch niet zo 
eenvoudige taal te bestuderen. Het is niet dat wij veeleisend zijn maar voor één 
kandidaat is het niet echt de moeite om te starten in een nieuw begin. 
 
Vele ‘leerlingen’ hebben schijnbaar angst voor de moeilijkheidsgraad van de cursus. 
Anderen denken dan weer dat Engels, Frans, Spaans en voor mijn part Chinees, een meer 
simpele taal is om onder de knie te krijgen. Och alles is relatief en eens dat men met 
een of andere vreemde taal start, merkt men vlug dat iedere taal zijn eigenheid heeft 
met eenvoudige, maar ook met wat moeilijkere kantjes. 
Natuurlijk zijn er in ’t WAT cursussen die minder inspanning vragen of die meer 
ontspannend zijn. U moest een keuze maken en koos voor een taal, ja dan moet het 
verstand ook een duit in het zakje doen! Weet dat in het buitenland de plaatselijke 
‘inboorlingen’ veel respect tonen voor toeristen die proberen, in wellicht niet correct 
Duits, hen toch iets te vragen, te bestellen of uit te leggen wat er scheelt. In hotels,  
garages, winkels e.d.m. zullen ze u niet uitlachen, want ze weten maar al te goed dat hun 
kennis van het Nederlands op een onnoemlijk laag pitje staat. Enkele Duitse vrienden 
hebben me ooit gezegd toen ze hier bij ons op bezoek waren, dat ze gewoonweg niet 
moesten proberen Nederlands te praten en een van hen voegde er letterlijk aan toe: 
“Wij kunnen dat niet”!  Zij zullen zich daardoor ook meestal niet wagen aan uitspraken in 
onze taal! 
 
En ja, dit jaar zijn we weer gestart met een nieuwe groep Duits 1. Met zeven personen 
werd er begin september het startschot gegeven voor wellicht enkele jaren Duits. Een 
achtste kandidaat kwam niet opdagen of heeft zich bedacht en waagde het niet mee te 
vertrekken. Jammer! 
 
Simonne, Nicole, Maria, Odette, Walter (en dat ben ik niet!), Roger en Roosmarijn weten 
ondertussen al wel dat ‘der, die, das’ in het Duits staat voor ‘de’ en ‘het’. Voor sommigen  
is het een echte confrontatie met zichzelf. Wat weet ik nog van mijn schooltijd, van de 
zinsbouw, van de naamvallen of zoals dat toen heette: onderwerp, meewerkend 
voorwerp, lijdend voorwerp enz. Nu ja, na zo vele jaren zit dat heel diep. In onze cursus 
gaan we dat geleidelijk weer ophalen en toepassen. Och wees gerust, u zit niet in een  
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klas met een veeleisende en strenge leerkracht. Het moet een aangenaam, prettig en 
toch nuttig tijdverdrijf blijven. We gaan in eigen tempo, met veel uitleg en herhaling dit 
weer opbouwen. U zult na een paar jaar versteld staan hoever je kennis al reikt in deze 
nieuwe taal. Ik beloof je één ding: met je mond vol tanden in een Duitse winkel of een 
restaurant staan, zit er niet meer in. U zult aardig uw plan kunnen trekken en dat is 
toch de bedoeling van ons allen! Eén ding moet me nog van het hart nl.: kom regelmatig 
(indien mogelijk) naar de les, zo mis je niet te veel uitleg en toepassingen. Veel succes! 
 
Walter Mols 
 
 
 
 
 
 
 

COUNTRY LINE DANCE 

 
Donderdagnamiddag, WAThuis Trienenkant, o.l.v. Lea Verstappen. 
 
Op 9 september zijn we terug gestart met onze  wekelijkse dansnamiddag. Eindelijk 
kunnen we na een paar weken rust er terug volop tegenaan gaan en dansen op de country 
muziek. Nieuwe dansen aanleren en de andere herhalen, op tijd pauzeren om even op 
adem te komen, wat bij te praten, nog wat dansen  en voor je het weet is het weer half 
vier en tijd om terug huiswaarts te keren. 
Op het internet vond ik onderstaande tekst. 
 
De 10 geboden van country line dance 

1. Bovenal bemin muziek. 

2. Geef applaus of geef kritiek. 

3. Herhaal, herhaal, wel duizend keren. 

4. Al uw passen zult gij leren. 

5. Dans voor uw plezier en enthousiast. 

6. Maar wees uw naaste niet tot last. 

7. Dans je fit in goede sfeer. 

8. Laat je leiden, keer op keer. 

9. Wees steeds een danser eerste klas. 
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10. Vergeet niet dat je ooit beginner was. 

 

Lea Verstappen 

 

 

ENGELS 

 
Engels, gesloten groep, donderdagvoormiddag, WAThuis abdij, o.l.v. Lief Van Herck en Josephine 
Verhoeven. 
 
We call ourselves so Lucky to have such great poets and funny story teller in our class. 
In Dutch we say: ‘ze kan rijmen en dichten zonder haar poep op te lichten’. 
Here is one of her poems: 
 
I do my best and Livy does the rest 
 
Livy, a girl of her time “Flower Power”. 
Every Thursday she gives us a warm 
shower. 
No not with water but in many other 
ways you see. 
She showers us with English words and 
they are free. 
We read newspapers without fear. 
And try to translate them really clear. 
We like to tell a real story to all 
And write then true or false on a wall. 
Sometimes Livy gives us a word for its 
meaning to guess 
With a few questions, do we find it? – 
Oh yes! 
The book of the Lilac Bus also comes 
our way 
We are addicted and ask for more on 
that day. 
The figures give us such a pleasant time 
Because their CHARACTERS are not so 
fine. 
Alas there came a day so sad 

We were told that our classmate Geert 
was dead. 
But we’ll never forget him. 
Because his friend George wrote a 
rhyming hymn 
He is a kindly clever man. 
A real first-class gentleman 
We like his company when he visits the 
WAT location 
There he reads a poem from his book 
“Poetry in Motion” 
Otherwise there was pleasure and 
CELEBRATIONS; 
Agnes and Chrissy celebrated their 
birthdays and we wished them 
congratulations 
It was their 50 birthday 
And now Sarah begins to sway 
Josy received flowers and a present 
Oh my, she was so happy and content. 
Her fourth grandchild was born and it is 
a girl 
She was so proud, the baby to her is a 
lovely pearl. 
And last but not at least 
Livy deserves a great feast. 
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We all wish her today 
A fantastic and wonderful holiday. 
Now all the classmates are singing: 
“REMEMBER” 
We want to see you back in September. 

 
Thank you Josy for this lovely poem. 
We hope others are going to follow 
The lucky WAT class of Thursday 
morning 

 
 
 
Wij prijzen ons zo gelukkig om zulke fantastische dichters en moppenvertelster in onze 
klas te hebben. In het Nederlands zeggen we: “ze kan rijmen en dichten zonder haar 
poep op te lichten”. 
Hier is één van haar gedichten. 
 
Ik doe mijn best en Livy doet de rest 
 
Livy een meisje van haar tijd ”Flower 
Power”. 
Elke donderdag geeft ze ons een warme 
douche. 
Nee, niet met water, maar op een heel 
andere wijze, zie je. 
Ze douchet ons met Engelse woorden en 
die zijn gratis. 
Wij lezen kranten zonder angst 
En trachten die zo duidelijk mogelijk te 
vertalen. 
We vinden het fijn om aan iedereen een 
verhaal te vertellen 
En schrijven dan waar of niet waar op 
het bord. 
Soms geeft Livy ons een woord om te 
raden 
Met wat vragen, vinden we het? Oh ja! 
Het boek, de lila bus, komt bij ons 
voorbij 
We zijn eraan verslaafd en vragen ‘nog 
meer’  die dag. 
De personen geven ons zo een prettig 
gevoel 
Omdat hun karakters toch niet zo fijn 
zijn. 
Helaas er kwam een triestige dag 
Er werd ons gezegd dat onze klasgenoot 
Geert was gestorven. 
Maar we zullen hem nooit vergeten, 

ook omdat zijn vriend George hem een 
rijmende hymne schreef 
Hij is een vriendelijke, knappe man 
Een echte eerste klas gentleman 
We houden van zijn gezelschap als hij 
ons bezoekt in’ t WAT 
En dan een gedicht leest uit zijn boek 
“Poetry in Motion’ (poëzie in beweging) 
Verder was er plezier en vieringen 
Agnes en Chrissy vierden hun verjaardag 
En we wensten hen geluk. 
Het was hun 50ste verjaardag 
En Sarah begint nu te zwaaien. 
Josy ontving bloemen en een geschenk 
Oh, ze was zo gelukkig en tevreden 
Haar vierde kleinkind werd geboren en 
het is een meisje. 
Ze was zo fier: de baby is voor haar als 
een mooie parel. 
Maar zeker niet het minste 
Livy verdient een groot feest 
We wensen haar allemaal vandaag 
Een fantastische en heerlijke vakantie. 
Nu zingen alle klasgenoten: vergeet niet 
We willen je terug zien in september. 
 
Bedankt Josy voor dit verrukkelijk 
gedicht. 
We hopen dat er nog andere gaan volgen 
De gelukkige WATklas van 
donderdagvoormiddag 
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FITO-GYM 

 
Maandagnamiddag, Heracles, van 14.00 u tot 15.15 u, o.l.v. Annie Eysermans. 
 
Telkens na de vakantie, kijk ik weer hoopvol uit naar het nieuwe werkjaar van ’t WAT. 
We zijn in september weer gestart met een mooie groep. Er zijn een paar nieuwe 
gezichten bijgekomen maar de meesten zijn vaste klanten. En ze hebben er steeds veel 
zin in! Ze voelen er zich nog altijd zèèr goed bij, zeggen ze, ’t is voor ons een aangename 
inspanning met tevens een ontspanning. Ze willen dat ik er nooit mee stop, maar eens zal 
de tijd komen…. maar daar spreken we verder niet over. 
 
Na ruim 20 jaar intensief lesgeven en mensen motiveren om meer te bewegen, geeft me 
dat nog steeds veel voldoening. Het is dankzij ’t WAT dat ik die kans gekregen heb om 
mijn ding te doen. 
 
Voor het begin van de les wordt er druk gepalaverd over de nieuwtjes die de ronde doen 
of geïnformeerd naar het wel en wee van de anderen. Wanneer de oefeningen beginnen 
valt alles stil en hoor je alleen nog maar de muziek. De groep bestaat uit dames van alle 
leeftijden, vanaf zo’n 40 jaar tot en met … er zijn zelfs twee kranige dametjes bij die 
de kaap van 70 al gepasseerd zijn! En die draaien nog goed mee ook!  Sinds kort hebben 
wij ook een man in ons midden, iemand die zich zonder schroom durft te bewegen tussen 
al die vrouwen, chapeau! De meesten denken dat het enkel een dameskwestie is, maar 
niets is minder waar! Ook mannen willen toch soepel blijven en een goede conditie 
hebben. Kijk maar eens naar TV, elke werkdag ’s morgens op Nederland 1 om 6.40 u of  
om 9.15 u, is er een programma ‘Nederland in beweging’. Beter zelfs, doe eens een 
keertje mee, het duurt maar een kwartiertje, maar daarna ben je heel fit om je dag te 
beginnen! Dit is trouwens een aanrader voor iedereen die thuis zit. Over zitten 
gesproken, de meesten onder ons doen dat te veel zonder er bewust van te zijn, je zit 
aan je pc, je zit op cursus, je zit te lezen… Sommigen beweren dat ze genoeg beweging 
hebben met het huishouden te doen: kuisen, koken, strijken, de tuin onderhouden … 
Maar dat is heel iets anders, het zijn gewoonlijk dezelfde bewegingen die je doet,  met 
dikwijls een overbelasting van je rug tot gevolg. 
 
De oefeningen van de fito-gym kunnen ook een goede aanvulling zijn voor diegenen die 
fietsen of wandelen. ’t Is maar dat je voldoende beweegt en je er goed bij voelt. 
 
De lesgeefster, 
Annie Eysermans 
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Enkele citaten van enthousiaste deelnemers: 
 
- Iedere maandagnamiddag komen we samen om onze conditie op peil te houden en onze 
stramme spieren en gewrichten te smeren. 
Wij, dat zijn hoofdzakelijk dames vanaf 45 jaar en ook één moedige man. 

- Onder leiding van de sportieve en zeer gemotiveerde Annie en het ritme van 
moderne muziek, kunnen wij ons ten volle uitleven. 
We hopen dat Annie dit nog vele jaren zal blijven doen. 

- Het voordeel bij deze les is dat alles kan en niets moet, dus zolang het kan, 
blijf ik me ten volle inzetten voor deze lessen. (Rien) 
- Ik doe dit graag zodat we er met veel energie weer tegen aan kunnen gaan. (Karine) 

- Al ben ik er nog niet lang bij, ik vind het heel plezierig en het is niet te moeilijk. 
Annie doet alles goed voor. 
Dus Annie, ik hoop dat je het nog lang zal doen. (Anna) 
- Annie houdt ons fit en we hopen dat ze het nog lang volhoudt. (Maria) 

- Ons Annie houdt ons fit, heel plezant! Ik hoop dat we nog lang kunnen doorgaan. 
(Mi-Wies) 
- Zolang het gaat, zal ik blijven komen… het houdt ons jong en fit. Bedankt voor de leuke 
lessen Annie. (Jenny) 

- Annie is de beste, de tofste, gewoonweg super! 
We blijven eeuwig bij Annie. (Hilda en Chris) 
 
 

WESTERLO STELT TENTOON 

 
Cultuurraad Westerlo,  

gemeentebestuur van Westerlo 
en de kunstenaars nodigen u en uw partner  

Van harte uit op 
de tentoonstelling 

‘Westerlo stelt tentoon’ 
in het gemeentehuis van 

Westerlo, Boerenkrijglaan 61 
 

De tentoonstelling is open van 18 december t.e.m. 2 januari, weekdagen van 9 tot 17 uur, 
Weekend en feestdagen van 14 tot 17 uur, uitgezonderd 31 december. 
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Verscheidene deelnemers zijn cursisten van ’t Westels Atelier. 

 
 
NIEUW – NIEUW – NIEUW – NIEUW – NIEUW – NIEUW  
 

VOETREFLEXOLOGIE 

 
Voetrelexologie is een unieke manier om balans te creëren in het gehele lichaam. 
Door te werken op de reflexpunten en zones die overeenkomen met de organen en 
weefsels van het lichaam: 
 

- krijgt men een aangename ontspanning van lichaam en geest 
- komt het zelfgenezend proces van het lichaam in actie 
- zuivert het lichaam zich van opgestapelde onzuiverheden en toxines 
- wordt een permanente toestand van welzijn bevorderd en zo veel meer … 

 

WAThuis Abdij 
Donderdagnamiddag van 13.00 u tot 15.30 u 

Reeks van 10 lessen 
Door: Annelies Geudens 

Voor beginners, geen ervaring vereist 
Start: 3 februari 
Max. 12 cursisten 

Inschrijven tot eind januari  
op het secretariaat, tel. 014/54.44.86 

 
 

NIEUW – NIEUW – NIEUW – NIEUW – NIEUW – NIEUW  
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NIEUW – NIEUW - NIEUW – NIEUW – NIEUW - NIEUW 
 

KUNSTGESCHIEDENIS 
 
Laat Kunst je niet koud? Overkomt het je ook dat je een beeld of schilderij wel 
herkent, maar twijfelt over de stijl of naam van de kunstenaar? Wil je meer weten, of 
je kennis opfrissen omtrent schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur ,…? Kortom 
vind je het boeiend om verschillende onderwerpen uit ons beeldend verleden te 
ontmoeten? 
Dan is de reeks lessen rond kunstgeschiedenis voor jou een kans om je kennis en inzicht  
in stromingen en kunstwerken bij te schaven. 
Naast een beknopt overzicht van enkele stijlperiodes wordt er maandelijks een apart 
thema behandeld,  waaronder bv Portretkunst en (misschien wel het allermooiste 
getijdenboek) Les Très Riches Heures du Duc de Berry. 
 
VOORSTEL PROGRAMMA KUNSTGESCHIEDENIS  -  WAT 2011 
 
21/1  Eerste millenium (vroeg-christelijke kunst) 
28/1  Portretkunst 
11/2  Vroege Middeleeuwen 
25/2  Het bezielde landschap 
18/3  Late Middeleeuwen 
25/3  Les Très Riches heures du Duc de Berry  
8/4  Renaissance 
29/4  Tekenkunst 
13/5  17de eeuwse Barok 
27/5  Beeldhouwkunst 
 

WAThuis Abdij 
Vrijdagvoormiddag 14-daags 

Van 9.00 u tot 11.30 u 
Lesgeefster: Alma Van der Pas 

Start: 21 januari 
Max. 25 cursisten 

Inschrijven via secretariaat 
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Tel. 014/54.44.86 
 

NIEUW – NIEUW - NIEUW – NIEUW – NIEUW – NIEUW 

POTTENBAKKEN/BOETSEREN 

 
Dinsdagvoormiddag, WAThuis Abdij, o.l.v. Simonne Van Calsteren en Jeanne Van Dijck. 
 
Wat maakt een vader blijer dan een uniek stuk dat met veel liefde en geduld door zijn 
dochter gedraaid wordt. 
Daarom schreef ik dit gedicht als verjaardagscadeau. Wie weet kan het je inspireren... 
 
 

Liefste papa, 
 
 

Ik ga een potje draaien, 
helemaal speciaal voor jou. 
Enthousiasme gaat oplaaien, 
want de keuze is aan jou. 

 
 

‘n Potje met ‘n deksel 
of een koffiekop, 

‘n mooie vaas voor bloemen 
of een eierdop. 

 
 

‘t Kan wel ‘n tijdje duren, 
‘t is van artistieke aard. 
Draaien, bakken en glazuren, 
maar het is het wachten waard. 

 
 

Lies 
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POSITIEF DENKEN 

 
Maandagnamiddag, WAThuis Abdij, o.l.v. Rietje Hertroys 
 
 
 

Liefste Rietje, 
Met je haar zo wit. 

Al positiviteit wat eronder zit. 
De klappen van de zweep die jij hebt gekregen, 

 maakten jou voor ons een zegen. 
Je stuwende gedachten gaan we 

Onszelf nu leren geloven. 
En hopelijk komt dan weldra  het 
Geluksgevoel in ons naar boven. 

Dank je wel, Rietje lief! 
Positief denken en voelen… 

Het is een gerief! 
 
 

De cursisten 
 
 
 
 
Van harte wens ik jullie: Het geloof in jezelf, je bent uniek, je mag er zijn. 
En ....geloof me: Als de kracht van onze gedachten, 
de universele oerkracht van de Liefde en het licht, 
de belangrijkste kracht is  die de mens ter beschikking staat: 
gebruik ze dan.....zodat je kunt worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn. 
En....je mag het worden ,op jouw manier en in jouw tijd !!! 
                                            
Veel liefs Rietje 
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FRANS CONVERSATIE 

 
Donderdagvoormiddag, WAThuis Abdij, o.l.v. Christine Bemelmans. 
 
 
Eerste kennismaking met ‘t WAT. 
 
Na 37 jaren in een verantwoordelijke en stressvolle job te hebben rondgehold, meende 
ik dat het tijd was om mijn horizon te verruimen – en mij te gaan toeleggen op het wat 
op peil houden van mijn (rest)geheugen. 
 
Ik schreef mij in in ‘t WAT voor de cursus : “ Conversation – Français “…. 
 
Als enige nieuwkomer was het als binnenstappen in een nieuw ‘wedersamengesteld gezin’, 
waar iedereen zijn plaatsje reeds jaren had veroverd – maar er toch nog een zitje bleek 
te zijn voor een nieuwkomer, zij het weliswaar dat ik mij bescheiden op de hoek 
plaatste. 
Je me sentais comme “un coq dans la basse–cour”…. 
 
Een eerste kennismaking met de 17 autres poules et l’ unique coq was overweldigend – 
van diversiteit gesproken… 
De voorstelling van eenieder aan de ‘nieuwe’ ging zonder scrupules – en was een 
allegaartje van alle lagen van onze maatschappij – zo oprecht – zo verschillend. 
 
En dan was er de begeesterende leerkracht Mevrouw Bemelmans, zoals ik haar met 
respect aanspreek. 
Je moet het maar doen, in zulk een taterclub je respect af te dwingen – zonder je stem 
te verheffen : Chapeau !!!! “une fine fleur”. 
 
En wat een moed van eenieder die z’n eigen verhaal brengt, zonder schroom – 
évidemment en Français – en met een enthousiasme dat grenst aan een medaille voor 
moed en volharing. 
 
Een verademing is het zelfs na slechts 3 lessen – zulke warme mensen te ontmoeten en 
hun persoonlijke verhalen te mogen aanhoren : vb. van hun eerste kennismaking met de 
Franse taal (= de mooiste) – hier is moed voor nodig. 
 
Ik word zo terug gebracht naar mijn reeds gedeeltelijk gewiste pensionaatjaren ; maak 
ik kennis met de “Perte Total”- echtgenoot na onvoorstelbare autopech in het Franstalig 
landsgedeelte en later in Frankrijk, en aanhoor zowel grappige als ernstige 
levensverhalen. 
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Op een delicate wijze brengt onze prof allerlei onderwerpen ter sprake – waar eenieder 
aan bod komt, waar respect is en een ongekende openheid. 
 
En dan de traktaties en de kleine onderonsjes, het willen ‘bijleren’, niet enkel de taal, 
ook de cultuur wordt opgekrikt. 
 
Dank aan ’t WAT 
 
Loe Van Hemelen 
Baron Van Der Grachtlaan 34 
2460 Kasterlee 
 
 
 

DIEZ Y OCHO DE FEBRERO 

 
 
Oevel-Westerlo, 1995, we hebben een nieuwe gebuur in onze straat, de gepensioneerde 
Irma Thijs. Via ziekenzorg worden hechte vriendschapsbanden gesmeed en vrij vlug 
weten wij Jocotan en La Blanca goed te situeren op de landkaart van Guatemala. Ook 
starten we met het jaarlijks overmaken van het nodige geld voor de studiebeurs van een 
pleegkind. 
 
Wanneer Allerheiligen nadert, is Irma elk jaar druk in de weer met het pakken van de 
reiskoffers. De drang en de terugkeer naar het missieveld van voorheen is sterker dan 
’n rustige ‘oude-dag’ in haar zetel. 
 
Wanneer Padre Gabriel tijdens zijn driejaarlijkse vakantie, in Oevel langskomt om 
persoonlijk medewerkers te bedanken voor hun inzet en giften, worden we uitgenodigd 
bij ’n volgende overwintering, Irma te begeleiden naar de Casa Parochial in La Blanca. 
Vliegangst weerhoudt echter mijn vrouw Francine om  de overtocht naar Centraal 
Amerika te wagen. Concreet betekent mijn toezegging, vijftig kilo extra bagage voor de 
parochiale werking en een eerste kennismaking met ons pleegkind Wendy en haar 
familie. 
 
Wat mij betreft is La Blanca niet de eerste kennismaking met Guatemala. Enkele jaren 
voordien doorkruiste ik met een huurwagentje het hooggebergte om de typische 
vindplaatsen van het agavenbestand op te zoeken. Niet-specialisten noemen deze 
vetplanten verkeerdelijk cactussen. In La Blanca tonen de parochiale projecten mij nu 
een gans ander facet van het fascinerend Guatemala. De Casa Parochial is zowat de 
uitvalsbasis van de vele ontwikkelingsprojecten. Het totaal pakket van de pastorale 
taken van Padre Gabriel is niet te vergelijken met dit van onze priesters in de stille  
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Kempen, ook al hebben deze laatsten twee of drie parochies onder hun hoede. In 
ontwikkelingslanden is een Padre naast Herder ook manager die van aanpakken moet 
weten. Zo is de bekommernis voor alleenstaande moeders met kinderen meer dan een 
aandachtspunt. Voor deze kwetsbare groep worden de nodige woningen opgetrokken en 
gefinancierd. Ook de administratieve rompslomp die hiermee gepaard gaat, wordt in 
orde gebracht. 
 
De medische projecten zijn in La Blanca prachtig uitgebouwd en staan ter beschikking 
voor alle parochianen, ongeacht hun filosofische of godsdienstige overtuiging.  Een 
degelijk uitgerust dokterskabinet, een apotheek en zelfs een laborant had ik me niet 
kunnen voorstellen in deze uithoek van Guatemala. Er zijn geen vaste uurregelingen en 
voor een raadpleging wordt slechts een peulschil betaald. De dokter is bijna dagelijks 
aanwezig en staat ter beschikking tot alle patiënten geholpen zijn ook al wordt het zo 
laat ’s avonds dat hij blijft overnachten in een kamertje naast het kabinet. 
 
Mijn grootste interesse gaat uit naar de pedagogische verwezenlijkingen. Volgens 
Centraal-Amerikaanse normen zijn de nieuwe parochiale schoolgebouwen een echte parel 
en vooral de Spaanse Hermanas “Amor de Dios” hebben de lat zeer hoog gelegd op vlak 
van onderricht en opvoeding. Het onderwijs omvat een kleuterafdeling met speeltuin, 
lager onderwijs, een echte sporthal en vooral ’n lagere middelbare afdeling met zowel 
technische afdelingen als een algemene afdeling economie. Nog enkele jaren en alle 
buitenlandse leerkrachten zullen in de school vervangen zijn door voornamelijk 
afgestudeerden van de eigen middelbare school (dit is toch de echte bedoeling van 
ontwikkelingshulp!) die de lerarenopleiding voltooiden in de dichtst bijgelegen stad San 
Marcos. 
 
Wat een schril contrast wanneer ik tijdens een rondleiding kennis maak met de 
schooltjes van de 8 aldea’s rondom La Blanca: onvoldoende leslokalen voor de opvang van 
zovele kinderen, geen of gebrekkig schoolmateriaal en onderbetaalde, weinig 
gemotiveerde leerkrachten, die onvoldoende pedagogische opleiding hebben genoten. 
Terug thuis, in Oevel, zijn het vooral de toestanden in deze staatsschooltjes die 
menigeen bewogen maakt. Koen en Serge, twee dynamische jongeren, nemen onmiddellijk 
het voortouw. Het probleem wordt aangekaart in enkele kranten en op de regionale TV-
zenders. De respons is groter dan verwacht: 5 reiskoffers met schoolgerief kunnen 
worden gevuld en met 1000 euro aan giften vertrekken beiden in 2007 naar La Blanca. 
 
Het schooltje dat ze hebben uitgekozen is dat van de aldea “Diez y ocho de febrero”. 
De situatie alhier was nog schrijnender dan ze zich konden inbeelden. Bij gebrek aan 
klaslokalen wordt er zogezegd les gegeven aan de oudere leerlingen onder een open 
rieten afdak. Een schoolbord is er niet voorhanden en zelfs schoolbankjes ontbreken. In 
dit soort onderwijs is er geen sprake van eindtermen die moeten behaald worden. Het 
spontane contact vanwege de schoolkinderen en de waardering voor het meegebracht 
materiaal vanwege de leraars is van dien aard dat besloten wordt, in overleg met de 
parochiediensten van La Blanca, aan deze erbarmelijke onderwijssituatie iets te doen, 
want elk schooljaar stappen enkele meer begaafde jongeren, evenwel met 



 
 

www.westelsatelier.be 
twestelsatelier@hotmail.com 

21

leerachterstand, van het aldea-schooltje over naar de lagere middelbare parochieschool. 
Het plan wordt opgevat de nodige fondsen te vergaren voor de bouw van ’n bijkomend 
klaslokaal. 
 
Bij het thuisfront wordt de nieuwe campagne nog grootschaliger aangepakt dan de 
vorige keer. Een grote belangstelling voor het reisverslag met diavoorstelling, de 
voorstelling van het nieuwe project in kranten en regionale TV-stations en de 
aanwezigheid met een stand op de Kerstmarkt in Geel, geven de nodige bekendheid aan 
het project. Een grootschalige wafelverkoop, de organisatie van “bubbels-avonden”, de 
verkoop in het handwerkatelier “ ’t WAT” in Westerlo van stikzijde, ritssluitingen, 
stoffen, gratis aangeboden door de eigenaar van ’n textielzaak die het voor bekeken 
hield, en vooral het Driekoningen-zingen, brengen heel wat euro’s in het laatje.  Ook de 
schenking van 500 euro door de gemeente Westerlo mogen we niet vergeten te 
vermelden. 
Met de giften van weldoeners en de winst op de verkoop, goed voor 3 000 euro en met 5 
reiskoffers aan schoolgerief, vertrekken Koen en Serge een tweede maal naar La 
Blanca.  Met fierheid worden de gelden overgedragen aan de parochie, die voor de 
leiding van de bouwwerken zal instaan. Bouwmaterialen worden ter plaatse vervaardigd 
en aangekocht. Enkele geschoolde metsers worden ingehuurd en leraars van het aldea-
schooltje en ouders van schoolkinderen maken zich verdienstelijk door hun 
vrijwilligerswerk als metserdiender, het bereiden van maaltijden voor de ganse 
werkploeg...  Zodoende kon de ruwbouw van het klaslokaal betaald worden met de 4 000 
euro aan giften. De schilderwerken en de afwerking van het gebouw werden gedragen 
door de parochie. Van uit de katholieke parochieschool werden de nodige schoolbanken 
overgebracht naar het staatsschooltje. 
Bij de start van het nieuwe schooljaar, begin januari 2009, werd het klasje feestelijk in 
gebruik genomen. Mevrouw de burgemeester van Ocos, La Blanca is een deelgemeente 
van Ocos, werd zodanig bewogen door de inzet van zo velen uit de parochie en de 
financiële tussenkomst vanuit België, of was het als stunt bedoeld voor de 
gemeentelijke verkiezingen, dat men ondertussen begonnen is met de bouw van het 
tweede klaslokaal op kosten van de gemeente. In elk geval de aldea “Diez ocho de 
febrero” heeft nu binnen afzienbare tijd voor elk van de 5 studiejaren een afzonderlijk 
klaslokaal. 
 
Ondertussen zijn Koen en Serge aan fase 3 van het project begonnen, namelijk het 
vergaren van de nodige centen voor de bouw op de speelplaats van overdekt sanitair. 
Later hierover meer. 
Zijn de nodige schoolgebouwen een noodzaak, de oproep voor meer studiebeurzen vooral 
ten behoeve van meisjes, blijft meer dan actueel. Meisjes die tot 16 jaar schoollopen en 
de lagere middelbare school beëindigen, ook al zullen ze misschien nooit buitenshuis 
tewerkgesteld worden, hebben een gans andere kijk op het leven en de toekomst, en 
zullen op hun beurt als huismoeder de noodzaak inzien dat hun kinderen de nodige 
studies zullen aanvatten en afmaken. 
 
Jos van Roosbroeck 
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FIETSREPARATIES 

 
Maandagvoormiddag, WAThuis Trienenkant, reeks van 4 lessen o.l.v. Danny Anciaux 

 
Wat denken en voelen wij na deze cursus? 

 

Danny en zijn geduld…want wij, 10 vrouwen met weinig technische  kennis, 
hadden veel herhaling nodig.  En Danny legde alles nogmaals uit zonder 
tegenzin. 
 

Ik kan nu wat geruster met de kinderen van de klas op 
stap: ketting opleggen, banden plakken en vervangen, 
wielen eruit halen,….  Dat hebben wij allemaal kunnen 

oefenen en Danny heeft met engelengeduld al onze vragen en 
problemen opgelost.  Een aanrader, deze cursus!! 

 
Danny heeft een aangeboren, natuurlijke manier om iets 
door te geven en aan te leren.  Hij is de geknipte man 

ervoor. 
 

Ik heb als alleenstaande al drie maal een cursus gevolgd 
om elementaire herstellingen aan mijn fiets te kunnen 
uitvoeren.  En ik durf nu met een gerust gemoed ritjes 

alleen te maken.  Smeren, banden plakken, achterwiel eruit 
nemen: geen probleem meer!  Bedankt Danny voor uw geduld. 

 
De start vanaf de eerste les voelde meteen meer dan oké 
aan.  Dit kwam door de fijne groep en Danny, onze 
lesgever, die elke keer zijn dames met veel geduld en 
enthousiasme iets wist bij te brengen.  Zeker voor 
herhaling vatbaar.  Bedankt Danny! 
 

Het was een hele geruststelling deze lessen te volgen met 
alleen vrouwen.  We konden de vragen stellen die we wilden 

vragen zonder ons geremd te voelen.  Van het vervangen van een 
binnenband, het eruit halen van het achterwiel tot het regelen 

van versnellingen.  Het was zeer leerzaam en een heel 
aangenaam groepje.  Danny was een heel happy lesgever die 
altijd wel met een grapje klaar stond.  Bedankt Danny en  

tot een volgende keer… 
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NIEUWE CURSISTEN WELKOM!  

 
Volgende cursusgroepen zouden het op  prijs stellen nieuwe cursisten te verwelkomen: 
 
 
TRIENENKANT: 
- Country Line dance vrijdagnamiddag 
- Haartooi dinsdagvoormiddag 
- Handwerk algemeen gevorderden donderdagvoormiddag 
- Kleding maandagvoor- en namiddag en dinsdagvoor- en namiddag 
 
ZOERLE: 
- Kleding dinsdagvoormiddag 
 
ABDIJ: 
- Atelier ‘vrij schilderen’ maandag- en dinsdagvoormiddag 
- Keramiek vrijdagvoormiddag 
 
Voor meer info: Trienenkant 014/23.40.60  en Abdij: 014/54.44.86 
 
 

WIE SCHRIJFT WAT? 

 
Volgende cursusgroepen zijn aan de beurt voor een artikel voor ’t WATblad. 
Tegen uiterlijk half januari. 
 

REIKI (Tuur) 
BASISTEKENEN ( Hilde) 

SPAANS 1 ( Maddy en Gustave) 
ENGELS (Ann) 

COUNTRY LINE ( Gust) 
KLEDING (Rita) 

BLOEMSIERKUNST ( Sonja) 
FRANSE CONVERSATIE  (Christine) 
SPAANSE CONVERSATIE (André) 

 
Dank bij voorbaat aan alle tekstschrijvers. 
 
Greet 
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 Creatief Koken. 
Mooi om te zien, lekker om te proeven, origineel en nieuw zijn de recepten die we samen 
uitwerken op maandagnamiddag. We maakten een keuze en presenteren drie  geslaagde 
recepten.  
 
Mia, Louis  en Paula  presenteren een origineel hapje, gebakken in een wafelijzer 
Heilbotwafeltjes met appel en 
jonge sla  
Voor 4 personen 
 
2 vellen bladerdeeg 
2 eetlepels mierikswortelroom 
( uit supermarkt ) 
½ Granny Smith appel 
8 sneetjes gerookte heilbot 
250 gr gemengde sla 
2 eetlepels olijfolie 
1 eetlepel balsamico-azijn 
Een weinig room of mayonaise 
Peper en zout 
 
Uit:” Koken met groenten en fruit van eigen 
bodem uitgave “Nest” 
 

1. Bestrijk één vel bladerdeeg met de 
mierikswortelroom. Snij de appel in dunne 
plakjes en schik op het bladerdeeg samen 
met de heilbot. Dek af met het andere vel 
bladerdeeg. 

2. Snij in stukken volgens de grootte van het 
wafelijzer. Bak de wafeltjes in het 
voorverwarmde wafelijzer. 

3. Meng olie, azijn, room of mayonaise tot 
een smeuïg sausje en meng onder de sla. 

4. Snij de wafeltjes diagonaal middendoor en 
serveer op het slaatje op een bord. 

5. Deze wafeltjes kunnen ook als 
aperitiefhapje geserveerd worden. Wel 
servetjes voorzien.  

 
Ingrid, Rita, Frans en Greet kiezen voor een overheerlijk bijgerecht 
Witlooftorentjes 
  
Voor 6 personen 
 
 
6 middelgrote aardappelen 
4 tot 6 stronkjes witloof , afhankelijk van 
de grootte 
20 gr vetstof  
150 gr spekblokjes 
2 appelen 
Een scheutje vloeibare honing 
Peper en zout 
 
 
 
Uit: “ Koken in 30 minuten” KAV 

1. Schil en was de aardappelen, kook ze gaar 
en snij ze in schijfjes. 

2. Was het witloof, snijd de bittere kern eruit 
en snij in reepjes van 1 cm. 

3. Verhit vetstof in een pan en stoof er het 
witloof in aan. kruid met peper en zout. 
Voeg een scheutje water toe en laat het 
witloof zachtjes garen. 

4. Bak de spekblokjes in een aparte pan. 
Laat ze goed uitbakken. 

5. Schil de appel en snijd in blokjes. Bak ze 
in een weinig vetstof en laat ze lichtjes 
karamelliseren. 

6. Giet er de vloeibare honing ove. 
7. neem een metalen ring van ongeveer 8 à 9 

cm en plaats op een warm bord. 
8. Vul de ring eerst met een laagje 

aardappelschijfjes, dan het witloof, 
vervolgens een laagje spekblokjes en tot 
slot een laagje appeltjes. 

9. Giet er enkele druppels vloeibare honing 
over en dien warm op .  
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Magda, Liliane, Ann en Paula houden het bij zoet en presenteren een nagerechtje,” crème 
brûlée, nieuwe stijl” uit Knack weekend. Het recept crème brûlée met kardemon en 
passievruchten is een heerlijke variant te vinden in “ Koken een feest “ uitgave De 
Madammen van  radio 2.  
 
Crème brûlèe 
Voor 6 schaaltjes 
 
4 eidooiers 
25 gr suiker 
Mespunt maïzena 
6 ½ dl slagroom 
2 vanillestokjes 
Blonde rietsuiker of witte suiker voor het 
goudbruine korstje 
Crème brûlée brander 
of koksbrander 
 
Tips: 

1. De crème moet erg koud zijn en 
voldoende stevigheid hebben. 

2. Het bedekken met suiker en het 
branden moet juist voor het 
opdienen gebeuren. Zo krijg je 
een kontrast tussen de koude 
room en het warme korstje!  

 

 
1. Klop de eidooiers los, voeg de suiker en 

het maïszetmeel en toe en klop met de 
mixer goed op. Giet de room in een 
kookpan. Snijd de vanillestokjes open, 
schraap de zaadjes los en doe het merg in 
de room. 

2. Neem de room van zodra hij kookt  van 
het vuur en voeg hem al roerend met een 
houten lepel bij het eimengsel; Zet terug 
op een matig vuur en laat al roerend 
indikken, tot de crème de rug van een 
houten lepel bedekt. De crème niet koken! 

3. Giet de crème in ondiepe schaaltjes en zet 
12 uur in de koelkast. 

4. Voor het branden van de suikerlaag: 
bedek voor het opdienen de bovenkant 
met blonde of witte suiker en brand met 
de koksbrander of crème brûlée brander 
tot een krokant, goudbruin glazig korstje. 

5. Serveer onmiddellijk! 

 

ENGELS 1A 

 
Maandagvoormiddag, WAThuis Trienenkant, o.l.v. Godelief Van Herck. 
 
De schooltijd van ‘de Witte van Zichem’ hebben we niet echt gekend: de schoolbel en de 
alleszeggende daaropvolgende stilte, de catechismus en het afdreunen van de tien 
geboden, de oorvijg die zo hard aankwam dat het trommelvlies stuk plofte en dat het 
slachtoffer bij zijn thuiskomst de pijn nog even verbeet achter de regenput op de 
messing en dan pas naar binnen durfde te gaan om een kom brokkepap met een scheef 
vertrokken gelaat naar binnen te slurpen. 
 
Toch hebben velen onder ons soeur Marthe of broeder Isidoor nog gekend, de schoolbel 
en de stilte in de rij, de stofjas van de meester, het krijtje dat afketste op een met de 
ellebogen afgeweerd kortgeschoren hoofdje, de maagdelijke juffrouw die er telkens 
heel netjes voorkwam en waarvan je, als aankomende puber, toch niet begreep waarom 
zijn nooit een stapje in de werd had gezet. Toch had je een, aan zekerheid grenzend 
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vermoeden,dat er velen  zich toch wel erg aangetrokken voelden bij die sensuele 
onbereikbaarheid van de nette juf, jammer toch… 
 
De griffel en de lei liggen wel ver weg en toch … De cijfertjes voor de stellingen in onze 
catechismus stonden voor de leerjaren waarin men ze onder de knie zou moeten krijgen. 
Zo moesten ook de blauwe plooirokjes onder de knie blijven, de manchetjes van de lange 
mouwtjes veegden telkens de lessenaar schoon bij het eind van een gedicteerde zin, de 
kraagjes bleven zedig hoog gesloten. 
 
Straffen gebeurde met een liniaal of met een geijkte houten meter op je kneukels of op 
je broek. Soms  moest je ook op de achterste bank gaan zitten met ezelsoren. Als de 
meester of juf je echt een poosje niet meer wilde zien, werd je verbannen naar het 
kolenhok. In het midden van elke klas stond trouwens een grote ronde zwarte kachel 
met een even zwarte blinkende stoofbuis richting plafond. Dikke ‘vette’ kolen zorgden in 
die ‘echte winters van vroeger’ voor de gezellige warmte in de klas. 
 
Van het potlood ging het later naar de inktpot met pen en vloeipapier, de vulpen en pas 
veel later mochten we een ‘bic’, een roller en een tintenkiller gebruiken. Een ‘killer’, één 
van onze eerste Engelse woordjes, waaw…, very cool …. 
 
Vanaf het vierde leerjaar mochten we Frans beginnen studeren, Engels was er toen nog 
niet bij. 
Wel trachten we onze vriendinnetjes te overtroeven door hen te laten horen dat we 
wisten wat ‘yes or no’ betekende. Als we even stoer wilden doen, durfden we schalks een 
gniffelende ‘I love you’ uitbrengen, terwijl we ons dan heel vlug omdraaiden en ons uit de 
voeten maakten nog voor die Adonis kon repliceren… 
 
We hebben de sexuele revolutie meegemaakt, de dolle mina’s, de geëmancipeerde vrouw, 
gelijkheid van rechten, maar ook hippies, junkies, joints, stuff, hardrock, cool… 
veroverden hun plaats in ons vocabularium. 
 
Bij de intrede van het ‘personal computer tijdperk’, was het een ‘must’ dat je met dat 
Windowsgebeuren een notie van de Engelse taal onder de knie kreeg. 
Nu blijkt dat toch niet zo moeilijk te zijn, als je ziet dat mijn kleinkinderen, 7 en 9 jaar, 
al zo vele jaren ‘delete’, ‘reset, ‘play again’ enz… als very usual beschouwen. 
 
Dat Engels nu eenmaal zo ingeburgerd is en ‘de’ wereldtaal is geworden, heeft er ons 
zeker toe aangezet, om samen terug op zoek te gaan naar de schoolbanken, maar niet 
die van vroeger. Wel die van onze uiterst gemotiveerde en lieve juf Lieve, die iedere 
maandagmorgen met even veel enthousiasme de les Engels start. We voelen ons goed bij 
al die mensen van ‘de tweede jeugd’, die samen die wereldtaal willen leren. Met de spirit 
die er in onze klas heerst zal het zeker niet bij brainstormen blijven, maar zal er zeker 
een ‘real friendship’ uit volgen, hopelijk nog voor vele jaren… 
 
I like all of you, Hilde Laeremans 
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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 half januari. 
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. 
 
 

 


