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EDITO 

 
Na een lange, strenge winter heb ik mijn fiets weer van stal gehaald. Goed ingeduffeld, 
doet het echt deugd om al fietsend te genieten van de buitenlucht en de mooie 
landschappen. Een aarzelend zonnetje maakt het nog aangenamer. De velden en weiden 
liggen er nat bij, de bomen met hun kale grillige takken doen een beetje mysterieus aan. 
Heel langzaam ontwaakt de natuur uit haar winterslaap, hagelwitte sneeuwklokjes en 
kleurrijke krokussen staan volop in bloei en fleuren als eersten het landschap op.  
Nog even en de bomen en struiken beginnen te botten en komt alles  stilaan weer tot 
leven. De lente komt eraan! 
 
Fietsen is dan de boodschap. Hoogtijd om die fiets een grondige schoonmaakbeurt te 
geven en die roestige ketting te smeren, de remblokjes te controleren, werkt het licht 
nog, lopen de versnellingen ‘gesmeerd’, hoe zit het met de bandendruk? 
Een fiets vraagt nu eenmaal het juiste onderhoud en dat precies kan je leren in de 
cursus ‘fietsreparaties’ waarvan een nieuwe reeks van start gaat op 15 maart 2011. 
 
Anderzijds is het ook tijd om stilletjes aan in de tuin te beginnen, snoeien, opruimwerk… 
Waar blijf je met al die afval? In de composthoop of –bak natuurlijk. Vraag is hoe begin 
je hieraan? Wat is composteren, wat kan je composteren en hoe doe je dat? Al deze 
vragen en nog veel meer wordt uit de doeken gedaan in de cursus ‘thuiscomposteren’  die  
van start gaat op 18 maart 2011. 
 
Ook ‘positief denken’ start met een nieuwe reeks op 14 maart. Positief denken is heel 
belangrijk. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat positief ingestelde mensen 
langer leven en zich ook gelukkiger voelen. Rietje geeft je goede raad in een reeks van 4 
lessen. 
 
Op vrijdag 18 maart 2011 geeft Roland Vanderstukken een info namiddag over 
‘spiegelogie en mindfulness voor gezonde mensen’ een cursus die in september van start 
gaat. Hoe leer je meer genieten van het leven? Hoe word je een gelukkiger mens? 
 
Wat is geluk? Maakt geld gelukkiger? Geluk zit in een klein hoekje. Een 10-tal clichés 
over geluk worden onder de loep genomen. Kloppen die clichés of zijn het vastgeroeste 
ideeën die een opfrisbeurt kunnen gebruiken. Iedereen streeft naar geluk in zijn leven. 
Leo Bormans schreef er een boek over, naar aanleiding hiervan verscheen het artikel 
‘Geluk kun je leren’ in ‘De Standaard’, waarvan een verkorte versie in ons krantje. 
 
Verder nog heel wat ‘WATnieuws’, bedankt aan iedereen voor je bijdrage aan dit 
krantje. 
Veel leesplezier 
Greet 
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BELANGRIJKE MEDEDELINGEN 

 
 
SCHOOLVAKANTIES: 
 
’t WAT is gesloten tijdens volgende schoolvakanties: 
 

- Krokusvakantie van 07/03/2011  t.e.m. 13/03/2011 
- Paasvakantie van 11/04/2011 t.e.m. 25/04/2011 
- Hemelvaart van 02/06/2011 t.e.m. 03/06/2011 
- Zomervakantie van 09/06/2011 t.e.m. 04/09/2011 

 
PARKEERPERIKELEN: 
Enkel mensen met een door ’t WAT uitgereikte parkeerkaart mogen parkeren binnen de 
muren van de abdij.  
 

WIE SCHRIJFT WAT? 

 
Volgende cursusgroepen zijn aan de beurt voor een artikel voor ’t WATblad tegen 
uiterlijk  begin maart: 
 

KALLIGRAFIE (Diane) 
FRANS 3 (Francine) 

ENGELS (Jef) 
Duits 1 (Walter) 

ENGELS (Stefaan) 
BLOEMSIERKUNST (Maria en Monique) 

PERKAMENTKUNST (Lena) 
COUNTRY-LINE (Fons) 

KLEDING (Irma) 
ENGELS 1 (Godelieve) 

KRUIDEN (Ivo) 
SPAANS 3 (Emmanuel) 

REIKI(Bea) 
VRIJ SCHILDERSATELIER(Suzanne) 

 
Korte of lange schrijfsels, over ’t WAT of leuke belevenissen, reisverslagen, 
interessante weetjes…. kan je bezorgen op ’t secretariaat of via mail, t.a.v. Greet. 

 
Dank bij voorbaat, 
Greet 
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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. 
 
 
Vrijdag 4 maart 2011: winkelen te Tilburg 
Vertrek abdij: 8.45 u  
Terug abdij: 19.00 u 
Prijs: 12 € 
  
Vrijdag 25 maart 2011: markten en winkelen te Maastricht 
Vertrek abdij: 9.00 u  
Terug abdij: 19.00 u 
Prijs: 12 € 
  
Dinsdag 19 april 2011: 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 € 
  
 
 
 
 



 
 

www.westelsatelier.be 
twestelsatelier@hotmail.com 

5

Vrijdag 13 mei 2011: 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 gezellige winkelstad met verschillende shoppingcentra. 
 
Vertrek abdij: 7.30 u  
Terug abdij: 20.30 u 
Prijs: 48 € (Inbegrepen, reis, middagmaal en gids) 
 
 
 
 
 

FAMILIENIEUWS 

 
GEBOORTES: 
 
- Op 2 december is Lore geboren, 4de kleinkind van Jeanne Van Dyck, lesgeefster 
pottenbakken/boetseren. 
 
OVERLIJDENS: 
 
- Mia Creemers (°1924) is op 9 december overleden, schoonmoeder van Marie-Louise 
Peetermans, lesgeefster reiki. 
- Lena Laenen (°1923) is op 30 december overleden, schoonmoeder van Jeanine Van 
Calsteren, cursiste tekenen en schilderen. 
- Kristof Thys is op 7 december op 24-jarige leeftijd overleden, kleinzoon van Agnes 
Van den Brande, cursiste reiki. 
- Marie Louise Boschmans (°1928) is op 8 januari overleden, moeder van Diane Adriaens, 
lesgeefster kalligrafie, cursiste country dance en fito gym. 
- Frans De Kock is op 27 januari overleden, broer van Jeanne en Magda De Kock, 
cursisten handwerk. 
 
 
 



 
 

www.westelsatelier.be 
twestelsatelier@hotmail.com 

6

BASISTEKENEN 

 
Maandagvoormiddag, WAThuis Abdij, o.l.v. Hilde Peeters. 
 
Jaren lang droomde ik er van om ook zo mooi en vlot te kunnen tekenen als sommige van 
mijn familieleden. Maar ja, hoe begin je daar aan? 
 
Toen ik in het programmaboekje van ’t WAT de cursus basistekenen van Hilde Peeters 
zag staan op maandagvoormiddag, wist ik waar ik moest zijn. 
 
Met een bang hartje heb ik mij toen ingeschreven. Zou het lukken, wat zou ik daar in 
godsnaam zitten doen want ik kan absoluut niet tekenen (dacht ik toen)? 
 
Bij de eerste les brak het angstzweet me uit toen bleek dat we niet alleen met 
beginnelingen zaten maar ook met mensen die al zoveel jaren ervaring hadden. 
Toen Hilde, onze lesgeefster, er dan nog boven op zei: ”mensen je moet niet bang zijn 
want iedereen kan tekenen”, dacht ik ‘ja, gij wel maar ikke niet’.  
 
Al snel bleek dat iedereen, en vooral diegenen die al enkele jaren bezig zijn, en dan  
vooral Hilde, met haar moederlijk geduld, ons met hand en tand bijstonden en nog 
steeds staan. 
 
Zo leren we beetje bij beetje de basistechnieken van het vak tekenen. 
 
Van potlood tot houtskool, schaduwen, perspectieftekenen en nog zoveel meer. 
 
Nu, nog geen half jaar later, durf ik zelfs al met enige gemoedsrust zeggen: ‘ja ik kan 
tekenen en iedereen kan tekenen’. 
 
Hilde, bedankt om me er de eerste lessen doorgesleurd te hebben want anders had ik 
zeker opgegeven. 
 
Marie-Anne 
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BEREN MAKEN 

 
Maandagnamiddag, WAThuis Trienenkant, o.l.v. Christine Berghmans. 
 
Ik zag 2 beren broodjes smeren. Ooo… dat was een wonder. 
Het is een wonder dat die beren konden smeren. 
Maar dankzij Christine Berghmans kunnen wij nu zelf beren creëren. 
Elke maandag komen we samen in de lokalen van ’t WAT op Trienenkant 
en na 5 lessen hebben wij een mooie beer klaar. 
Dit jaar waren we met 4 enthousiaste deelnemers aan deze cursus begonnen. 
We konden kiezen, een knuffelbeer of een scharnierbeer. 
Eerst moesten we het patoon overnemen op karton. Na het uitknippen van het patroon 
mochten we de stof kiezen. De stof konden we bij de lesgeefster kopen. Dan legden we 
de patroondelen op de stof en knipten alles uit. En dan begon het grote werk, alles in 
elkaar zetten. Het moest juist zijn. Nadien moesten we hem ook nog opvullen met het 
juiste opvulmateriaal. Het is plezant om dit te kunnen maken. En ons kleinkind vind het 
plezant om er mee te mogen spelen. 
 
Rosa  
 
 
 
 

BLOEMSIERKUNST 

 
Woensdagvoormiddag, 14-daags, WAThuis Trienenkant o.l.v. Sonja Vangenechten. 
 
 
Onze lessen richten zich vooral op liefhebbers van bloemschikken die met hun creatie 
hun eigen interieur willen verfraaien. 
 
De natuur en de seizoenen inspireren ons en krijgen alle respect. 
 
Bloemen,  bladeren, bessen, mossen, schors en takken vormen een onuitputtelijke 
inspiratiebron om telkens weer creatief te zijn. 
 
De sterkte van de bloemstukken komt uit het materiaal zelf, daarom is de “eenvoud“ zo 
mooi !!!!!!!!!! 
  
 
De bloemengroep o.l.v. Sonja V. 
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KRUIDEN 
 

Planning kruidenlessen  
Elke derde woensdag van de maand  

 

WAThuis Trienenkant 
Van 9.00 u tot 11.30 u 

 

Door Ivo Heselmans 
 
 

 
 

16/02/11: Slaapproblemen 
 
 

16/03/11: Cholesterol 
 
 

18/05/11: Wandeling in kruidentuin 
 
 

22/06/11: Sint Jansolie maken 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

www.westelsatelier.be 
twestelsatelier@hotmail.com 

9

FIETSREPARATIES 

 
 

Het fietsseizoen komt eraan!  
Hèt moment om je fiets eens grondig onderhanden te nemen.  

Hoe begin je daar aan? 
Geen nood! 

Danny Anciaux leert je dit alles 
in een nieuwe reeks van de cursus ‘Fietsreparaties’ 

De cursus is praktijkgericht, 
zowel voor dames als heren. 

 
 

 
REEKS VAN VIER LESSEN: 

OPGELET OP DINSDAGVOORMIDDAG !!! 
(vorige lessen gingen altijd door op maandagvoormiddag) 

 
15 maart 2011: banden en verlichting 

29 maart 2011: remmen en versnellingen 
26 april 2011: kleine reparaties uitvoeren 
10 mei 2011: thema naargelang behoeften 

 
WATHUIS TRIENENKANT 
VAN 9.00 U TOT 11.30 U 

 
SCHRIJFGERIEF EN FIETS MEEBRENGEN 

MIN. 5 EN MAX.15 CURSISTEN 
 

INSCHRIJVEN OP VOORHAND  
OP TRIENENKANT TEL. 014/23 40 60 
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POSITIEF DENKEN 

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

1. Geluk is met voldoening iets doen, wat jou voldoening geeft. Wat maakt jouw 
leven zinvol en gelukkig? Positief denken kan je hierbij helpen want zoals je 
denkt, zo ben je ook. Zoals je verlangen is, zo is je intentie. Een intentie is een 
gedachte die jou zal helpen een verlangen te verwezenlijken. Gedachten zijn 
krachten! 

2. Loslaten is een kunst en we zullen heel ons leven kunstbeoefenaars blijven. 
Loslaten betekent het toelaten, het is gebeurd, er vrede mee nemen, er niet 
meer tegen vechten. Het moment van macht om te veranderen wat je wil 
veranderen, ligt in het nu! 

3. Je hebt meer in jezelf dan je denkt, geloof daarin en vertrouw. Je mag er zijn en 
dat verdient respect. Wat leeft er in je?  Steeds meer mensen worden zich 
bewust van hun eigenwaarde en hun mogelijkheden en zijn op zoek naar ‘wie ben 
ik’ en ‘wat wil ik’. Er zijn misschien nog zoveel kiemen die kunnen open bloeien. Sta 
open voor veranderingen en uitdagingen. 

4. Leven op het ritme van de natuur en van jezelf. Dit is bewust leven, niet alleen 
kijken met je ogen maar vooral met je hart. De beste en mooiste dingen in de 
wereld, kan je niet zien of zelfs niet aanraken, die moet je voelen diep van 
binnen. Geniet van de seizoenen, telkens weer, van die veranderingen in de 
natuur, maar sta ook veranderingen in jezelf toe. Moeder aarde geeft ons alles 
wat wij nodig hebben om te leven, staan wij daar wel eens bij stil, ook bij het 
wonder van de natuur, de schepping en het wonder van de mens? Laten wij toch 
dankbaar zijn voor het gewone dat zo wonderbaar ongewoon blijft! 

 
 

NIEUWE REEKS: 
 

MAANDAGNAMIDDAG VAN 13.00 U – 15.30 U 
WATHUIS ABDIJ 

O.L.V. RIETJE HERTROYS 
DATA: 14, 21, 28 MAART EN  4 APRIL 2011 

 
WELKOM 
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THUIS COMPOSTEREN 

 
Vrijdagvoormiddag, WAThuis Abdij, o.l.v. Leon Nuyts 
 
Composteren is een efficiënte recyclagemethode, die probleemloos thuis kan worden 
toegepast. 

 
Basisbeginselen van het composteren. 

 
Wat is compost? 

 
Wat kan ik composteren? 

 
Hoe composteren? 

 
Alternatieven 

 
Gebruik van compost 

 
Eventueel een bezoek aan een demo-plaats 

 

 
WATHUIS ABDIJ 

 
VRIJDAGVOORMIDDAG: 9.00 U TOT 11.30 U 

 
Leon Nuyts leert je de knepen van het vak 

in een reeks van 3 lessen: 
 

18 en 25 maart en 1 april 2011 
 

INSCHRIJVEN EN INFO: 
TEL. 014/54 44 86 
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"Spiegelogie en Mindfulness voor gezonde mensen." 
 

Vrijdag 18 maart 2011 informatienamiddag: 
 

Kan je het jezelf gunnen om twintig minuten per dag van de paardenmolen te stappen,  
uit de ratrace te blijven?  
Kan je het jezelf gunnen om te leren hoe je meer kan genieten van het leven?  
Meer genieten van eten, drinken, wandelen, … van ”al” je relaties?  
Ben je bereid dat jezelf te gunnen? 
 
 

 
Volg van de cursus “Spiegelogie en Mindfulness voor gezonde mensen” 

 
 

Gedurende 11 weken, vanaf donderdag 15 september 2011 van 13 tot 15.30 uur. 
 

- De eerste drie weken, inzicht verwerven via drie modules: 
 

“Waarom doe ik zoals ik doe? 
 

Wie ben ik eigenlijk? 
 

Wat is spiritueel zijn met de voetjes op de grond?” 
 

- De acht volgende weken: 
 

“Mindfulness, dagelijkse kost.” 
 

Begeleiding thuis via CD’s inbegrepen. 
 
Informatienamiddag vrijdag 18 maart van 13 tot 15.30 uur in ’t Westels Atelier, 
lokaal 6 in de abdij. Tijdens deze infonamiddag kan er ingeschreven worden voor de 
cursus in september. Meer info: www.tessenderlospiegelogie.be 
 
 

 
Roland Vanderstukken 
Groenstraat 35 
3980 Tessenderlo 
www.tessenderlospiegelogie.be 
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SPAANSE CONVERSATIE 1 

 
Maandagvoormiddag, WAThuis Abdij, o.l.v. André Wollants 
 
Een aandachtige lezer van het lesprogramma 2010 – 2011 van ons Watblad zal gemerkt 
hebben dat er twee cursussen Spaanse Conversatie aangeboden worden: Spaanse 
Conversatie 1 en Spaanse Conversatie 2. 
Quid? 
Even de context schetsen. 
In één van de vorige uitgaven van het Watblad heb ik uitgelegd hoe we ertoe gekomen 
zijn om een vervolgcursus te maken na Spaans 1, 2 en 3. Na een moeizame zoektocht – 
met de gewaardeerde hulp van Christine (lesgeefster Franse Conversatie) – hebben we 
een Peruaanse vrouw Patricia gevonden die zich wilde inzetten voor een cursus Spaanse 
Conversatie. 
Dankzij haar hebben we dus tijdens het schooljaar 2009 – 2010 een cursus Spaanse 
Conversatie gehad. Omwille van familiale moeilijkheden is Patricia dit schooljaar nog niet 
gestart met haar cursus maar er is goede hoop dat dit kortelings opgelost wordt. 
Maar wat bleek in de loop van het jaar? Het verschil tussen de cursus Spaans 3 en de 
cursus Spaanse Conversatie was te groot en de meeste deelnemers haakten af omwille 
van de moeilijkheidsgraad.  
De koppen werden dan bij elkaar gestoken en mij werd gevraagd om een cursus in 
mekaar te boksen en te leiden die zich zou bevinden tussen de Cursus Spaans 3 en de 
Spaanse Conversatie van Patricia. In het begin stond ik nogal weigerachtig ten opzichte 
van die vraag – ik heb een druk leven en dus zéér weinig vrije tijd – maar uiteindelijk heb 
ik omwille van mijn grote liefde voor de Spaanse taal toch aanvaard.  
Ik had wel een voorwaarde gesteld: ik zou niet ex cathedra les geven maar wij zouden 
samen zoeken hoe we de lesuren zinvol en aangenaam zouden invullen. Ik verwachtte dus 
van de deelnemers een substantiële inbreng. 
We zijn nu al bijna een half jaar bezig en naar mijn bescheiden mening zijn we op de 
goede weg. De meeste deelnemers doen hun best om ook hun inbreng – hoe bescheiden 
ook - te doen door items of artikels aan te reiken die we dan in de les kunnen gebruiken. 
Feitelijk zouden hier de mening van de anderen moeten volgen, maar mijn rondvraag 
tijdens de les om een bijdrage te leveren voor ons Watblad leverde geen resultaat op: 
iedereen had het zó druk – waarschijnlijk nog méér dan ik – dat ze geen tijd vonden om 
een artikeltje te schrijven. Ik ben dus Chinese vrijwilliger. Nochtans heb ik er nog een 
zware bezigheid bij gekregen: ik heb een ander huis gekocht waar nog heel wat werk aan 
is en dit komt bij al het andere nog! 
Maar kom: ik klaag niet en doe dus ijverig verder. 
De toekomst zal uitwijzen of ik op het goede pad ben mits eventueel de nodige 
bijsturingen. 
Misschien vind ik toch nog even de tijd om jullie het vervolg mee te delen in een 
volgende bijdrage in ons Watblad. 
Tot dan. 
André  
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ENGELS CONVERSATIE 

 
Woensdagvoormiddag, WAThuis Abdij, o.l.v. Ann Vaes. 
 

Bij de start van een nieuw schooljaar “Engels” werden de leerlingen verrast door het 
bezoek van een Zuid-Afrikaanse dame, Annette.  Ze is een vriendin van Ann, onze 
lesgeefster, en is bij haar een 10-tal dagen op bezoek.  
 
Op een zeer enthousiaste, warme manier kwam ze vertellen over haar vaderland. 
In het Engels weliswaar, en waar onze kennis Engels tekort schoot schakelden we over 
op een combinatie van het Zuid-Afrikaans en het Vlaams, 2 talen die nauw met elkaar 
verbonden zijn! 
 
Zuid-Afrika is als een lappendeken; een bonte mengeling van verschillende kleuren, 
achtergronden, overtuigingen, talen, geloven, culturen … 
Ook in het gezin van Annette Stratford blijkt dit duidelijk. 
Geboren en getogen in Pretoria, uit een moeder met Britse voorouders en een vader van 
 Duitse origine. Gehuwd met Mike, hij heeft Britse voorouders.   
Ze hebben 2 volwassen kinderen; hun zoon heeft in de USA gestudeerd, hun dochter en 
schoonzoon - met Nederlandse roots - hebben 5 jaar in Londen gewerkt en gewoond.  Ze 
hebben nu 4 kleinkinderen en een 5de is “on his way”.   
   
Annette vertelt over haar werk, haar ervaringen op de personeelsdienst met de 
gezondheidstoestand van de zwarte werknemers, de vele ziektes en overlijdens, heel 
vaak AIDS patiënten.  Er worden honderduit vragen gesteld, zowel over haar land als 
over hoe ze zich hier voelt en wat ze vindt over België.   
 
De voormiddag is te snel om …  Een succes die eerste lesdag! 
 
We houden onze internationale blik want twee studiegenoten van onze Engelse les 
hebben een bezoek gebracht aan EXPO 2010 in Shanghai - China.  Zij delen hun 
ervaringen met ons en een artikel in “Flanders Today” sluit perfect aan om ook onze 
Engelse woordenschat weer uit te breiden. 
 
In 1851 werd de eerste wereldtentoonstelling gehouden in Londen. Sedert dan kregen 
wereldtentoonstellingen belang voor economie, wetenschap, techniek en cultuur. Een 
platform om historische ervaringen uit te wisselen, vernieuwende ideeën te spuien en 
teamgeest te demonstreren met een blik op de toekomst.  
 
Expo 2010 Shanghai werd de eerste geregistreerde wereldtentoonstelling in een 
ontwikkelingsland.  Van 1 mei tot en met 31 oktober 2010 heeft deze “Great Exhibition” 
plaats gehad.  Op een terrein van ruim 5 km² werden 200 paviljoenen gebouwd, door 
234 landen die deelnamen.  
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Een wereldgebeuren, het uithangbord van menselijke inspiratie en gedachtengoed. 
Het voornaamste thema van de tentoonstelling was: ”Better City, Better Life”, 
begrijpelijk voor een stad met 21 miljoen inwoners.  Het embleem is gebaseerd op het 
Chinese karakter “Shi” = wereld. 
 
Veel lof over het Belgisch paviljoen.  De buitenkant erg sober, maar binnenin verleidelijk 
gepresenteerd!  Al wat België te bieden heeft; chocolade, bier, een bovenbeste 
restaurant, biotechnologie, mode, onderzoekcentra etc. Grote foto’s van bekende 
mensen in wetenschap, sport, uitvinders, Nobelprijswinnaars, onze politiekers, de 
Koninklijke familie en de grootste Belg: Pater Damiaan. 
Om 11u en 15u was het Belgisch paviljoen overvol Chinezen ... er werden gratis pralines 
uitgedeeld ! 
70-miljoen bezoekers, een record van alle wereldtentoonstellingen, waarvan er 5 miljoen 
het Belgisch paviljoen bezochten.  Ons land kreeg de 7de plaats voor populariteit !! 
 
Tijdens de volgende lessen lezen we niet alleen artikels uit “Flanders Today”, we krijgen 
ook een tekst voorgeschoteld over Antwerpen; de indrukwekkende renovatie van het 
Centraal Station en de geschiedenis-link tussen diamanten en Joden.  Dit als 
voorbereiding op een uitstap naar “de Koekenstad”, die weliswaar door het barre 
winterweer verzet wordt naar een toekomstige lentedag.   
We voegen dan maar een streepje muziek toe; als “food for the soul” storten we ons op 
“What if God was one of us?” van Alanis Morissette.  Het secretariaat wordt gehuurd 
als “studio” om de CD te kunnen spelen, met ondersteuning van Marc en de buro-meisjes 
zingen we luidkeels mee “Yeah, yeah, yeah …” 
 
Bij de aanvang van het jaar 2011 filosoferen we aan de hand van mooie spreuken en 
levenswijsheden.  We geven er jullie enkelen mee.    
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OH WHAT OH WHAT IS THE WAT? 
 
 
Op vrijdag 14 januari hadden wij naar jaarlijkse gewoonte ons ‘WAT nieuwjaarsfeest’ op 
Trienenkant. Het was een geslaagde bijeenkomst, het was gezellig, het eten was lekker 
en de sfeer was goed.  Tussendoor heeft Marc ons nog verrast met een quiz(ke), hij kan 
het immers niet laten! Maar één van de lesgevers Engels, ons aller gekende Welshman 
George Hanks, professional poemwriter, verraste ons nog meer met een van zijn 
gedichten: oh what, oh what is the WAT? 

 
 

Oh what oh what is the WAT? 
It’s a school run by volunteers that’s what. 

Why is it called the WAT? 
I have not got a clue about that – what! 

Maybe it stands for the “World’s Ace Teachers”. 
We are the best at being free preachers! 

What are we here for today? 
To have a jolly good time I’d say. 

The caterers have provided us with a feast, 
Maybe a boterham each at least. 

The important thing is that the beer is cold, 
It’s been in the fridge for a year I’ve been 

told. 
Why do we all do such a lot? 

Perhaps because most of us are sot! 
English conversation is my class. 

Teaching ladies can be tiring alas. 
I’m sure you all have stories to tell, 

 Write a poem about your class and pretend  
they did well. 

Who is the WAT teacher of the year? 
I‘ll give you a clue he’s sitting right here. 

 
                    However, we all know what 
is WAT. 

WAT is what you want it to be that’s WAT! 
It’s all things to all people you see. 
After all the service we give is free. 
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Who or what is in charge of the WAT-ARK? 
A fatherly figure named Marc. 

Who are these angels of coffee and tea? 
Those lovely ladies that look after you and me. 

There’s Tania, Greet and a few  
whose names I forget. 

But you know who they are I’ll bet! 
They are experts at photo copying. 

When not sitting down and busy knitting. 
Who here has something nice about Marc to say? 

Speak up and we might get a rise in pay. 
A man of knowledge and great wisdom is he. 

Went to England with us and he knew what beer 
to drink and who should pay – me! 
What more can I say about our WAT? 

It’s the best there is, that’s what. 
 

George Hanks 
 
 

 

 
 
 
GELUK  

 
Nog maar een goeie maand geleden hebben we onze familie, vrienden, kennissen … een 
gelukkig nieuw jaar gewenst. Welgemeend veel geluk. Maar wat is geluk? 
 
Geluk is iets universeels. Vraag overal ter wereld wat mensen willen en “gelukkig zijn” zal 
het meest voorkomende antwoord zijn. Maar eigenlijk weten we bitter weinig over geluk. 
 
We hebben jarenlang gedacht dat we door de toenemende welvaart gelukkiger zouden 
worden. Nu beginnen we te merken dat dit niet het geval is, integendeel. 
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Vroeger was de meest gestelde vraag aan de schoolpoort: “kun je ze de baas, meester?” 
Geleidelijk aan werd discipline minder belangrijk en vroegen we vooral hoe ons (klein) 
kind presteerde en of het goeie cijfers had. Nu is de meest gestelde vraag: “Voelt mijn 
kind zich goed in de klas? Komt hij graag naar school? Heeft hij veel vriendjes?”  
 
Geluk is belangrijk geworden. En toch weten we er zo weinig over.  
Maar wat moeten we dan weten over geluk? 
We nemen tien clichés over geluk onder de loep. 
 
GELD MAAKT NIET GELUKKIG 
Wetenschappers hebben het geluksniveau van de rijkste honderd New Yorkers 
vergeleken met dat van honderd kamelendrijvers in de woestijn. Daaruit bleek dat de 
twee groepen ongeveer even gelukkig waren. Dus geld is niet zo belangrijk. Als de 
basisbehoeften zijn vervuld, tenminste. Alles zou wel veranderen als één kamelendrijver 
een Rolex begint te dragen. Het geluksniveau bij de anderen zou dalen door naijver en 
jaloezie. 
Jaloezie moet je omzetten in ambitie. In dat laatste geval streef je je eigen 
doelstellingen na, bij jaloezie ligt je referentiepunt bij de anderen. 
Geld roept het slechtste in de mens naar boven, van geld word je hebzuchtig en 
ontevreden. 
Er is maar één manier om geluk met geld te kopen, en dat is als je het aan anderen 
uitgeeft. Iemand die na zijn uren bijklust om meer te verdienen, wordt daar niet per se 
gelukkiger van. Iemand die dat doet om bijvoorbeeld zijn gehandicapte buurman een 
plezier te doen, zal daar wel gelukkiger van worden. 
 
HET VOLMAAKTE GELUK IS EEN ILLUSIE 
Honderd procent geluk is natuurlijk een illusie, het gaat altijd met ups en downs. We 
zouden het ook niet anders willen, mensen moeten het gevoel hebben dat ze voor hun 
geluk hebben gewerkt. 
Mensen die met een groot verdriet zitten, durven soms niet gelukkig te zijn, want wat 
zouden de mensen wel denken. 
Voor mensen met een groot verdriet bestaat de truc van de ‘worry goat’. Dat is een 
gefantaseerde geit waarmee je ’s  morgens je verdriet deelt. Zodra je je hart hebt 
kunnen luchten, is dat afgesloten, je hoeft er je dag niet door te laten verpesten. 
 
GELUK MOET JE ZELF MAKEN 
Het (christelijke) idee dat je eerst moet afzien om daarna je geluk te verdienen, klopt  
niet. Mensen die op hun knieën naar Compostela kruipen, worden daar niet per definitie 
gelukkiger van. Geen enkel onderzoek bevestigt de rol van het lijden om gelukkig te zijn. 
Er bestaat een geluksformule: 50% van ons geluk is genetisch bepaald, 10% wordt door 
de omstandigheden bepaald en de overige 40% bepalen we zelf met onze kijk op het 
leven en de wereld. Optimisme is daarbij het sleutelwoord. Hoe pessimistischer iemand 
is, hoe ongelukkiger. 
Het voordeel is dat je optimisme kunt leren. Je hoeft jezelf niet in de wachtkamer van 
het geluk te zetten, je kunt er zelf iets aan doen. 
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GELOVEN MAAKT GELUKKIG 
Wereldwijd bekeken zijn gelovigen iets gelukkiger dan anderen. Tussen de verschillende 
religies zijn op dat vlak geen verschillen. 
Gelovigen zijn over het algemeen gelukkiger omdat ze hun leven in een groter geheel 
bekijken. Elk geloof heeft ook iets van hoop in zich en dat werkt stimulerend. 
 
WARM WEER MAAKT WARME MENSEN 
De Belgen zijn minder gelukkig dan onze welvaart laat vermoeden. Bovendien zitten wij 
met heel hoge zelfmoordcijfers. Ons land scoort dus niet zo hoog op de geluksindex. 
Ook de mediterrane landen scoren niet zo hoog. Het idee dat de Zuid-Europeanen met 
hun warme klimaat en zuiderse sfeer gelukkiger zijn, klopt niet. 
In Europa zijn de Denen het gelukkigst, zij hebben namelijk het meeste vertrouwen in 
de instellingen. De Denen betalen veel liever belastingen dan wij, hoewel de 
belastingdruk er hoger is dan in België. Bij ons betaalt niemand graag belastingen. 
Nochtans krijgen we daar veel voor terug: onderwijs, wegen, afvalophaling, ziekenhuizen, 
noem maar op. De meeste Belgen willen maar één ding: zo weinig mogelijk belastingen 
betalen. 
Als onze overheden gelukkige inwoners willen hebben, dan moeten ze het vertrouwen in 
de instellingen en de democratie versterken. Een ander spoor waar de overheid greep op 
heeft, is de gelijkheid. Hoe meer gelijkheid in een land – tussen inkomens, tussen de 
geslachten – hoe gelukkiger de inwoners. 
 
GELUK MOET JE KUNNEN DELEN 
Over het algemeen zijn getrouwde mensen gelukkiger dan anderen. Al heeft het 
natuurlijk niet met het huwelijk op zich te maken. Wat doorweegt, is een close, intieme 
relatie. Als je die hebt, is de kans op geluk groter. Tenzij je twee pessimisten bij elkaar 
zet, want dan krijg je een negatieve spiraal. 
Het kan natuurlijk ook zijn dat optimistische mensen gemakkelijker een partner vinden.   
Niet alle vrijgezellen zijn ongelukkiger. Veel hangt af van de sociale contacten. Over het 
algemeen zijn singles wel gelukkig als ze een breed netwerk van vrienden hebben. 
GELUK ZIT IN EEN KLEIN HOEKJE 
Vijf minuten op een bankje genieten van het herfstzonnetje of een bloemetje op je 
hoofdkussen vinden. Dat zijn bijverschijnselen, de extraatjes. Je moet dat vooral doen, 
maar gelukkiger word je er niet van.  
Geluk heeft te maken met tevredenheid. Hoe tevreden ben je over deze vijf aspecten 
van het leven: relaties, werk, gezondheid, materiële omstandigheden en persoonlijke 
vrijheid? Als je daarover niet tevreden bent, helpt een minuutje in de zon niet om 
gelukkiger te worden. 
Er is een groot verschil tussen plezier en geluk. Uitgaan, drugs, seks: dat is plezier. Het 
verschil met geluk is dat er altijd een kater op volgt. Er treedt gewenning op, of 
verslaving. Geluk daarentegen gaat over fundamentele tevredenheid. 
Weet je wat ook bijdraagt aan je geluk? Dankbaar zijn, en die dankbaarheid tonen.  
 
TE DRUK OM GELUKKIG TE ZIJN 
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Als iemand er wat ongelukkig uitziet, raadt zijn omgeving vaak aan om vakantie te 
nemen. Maar onderzoek toont aan dat mensen op vakantie niet per se gelukkiger zijn. 
Vaak blijkt vakantie zelfs voor meer stress te zorgen dan werk. 
Wel verliezen we in het dagelijkse leven veel tijd. We kijken per dag gemiddeld twee tot 
drie uur tv. Dat is verloren tijd, er is geen enkel verband tussen tv-kijken en geluk, 
integendeel. Veel beter is het om te bewegen, te lezen of muziek te maken. Dat zijn 
activiteiten waar je gelukkiger van wordt. Zelfs muziek beluisteren is stimulerender dan 
tv-kijken. 
 
ZOLANG WE MAAR GEZOND ZIJN 
Onze gezondheid is belangrijk om gelukkig te zijn. Maar vooral de omgekeerde relatie is 
interessant: optimistische, gelukkige mensen zijn minder ziek en genezen sneller als ze 
ziek zijn. Optimisten leven ook langer dan pessimisten. 
 
GELUKKIG ALS EEN KIND 
Kinderen zijn niet gelukkiger dan volwassenen. Wel hebben zij een speelse houding die 
wij als volwassenen hebben afgeleerd. 
Als we het geluksniveau over een heel mensenleven bekijken, dan zijn mensen heel 
gelukkig tot hun 20 à 30 jaar. Daarna gaat het naar beneden, door de zorgen die ze 
voordien niet hadden. Na die drukke periode gaat het weer naar boven. 
Het hebben van kinderen heeft trouwens geen invloed op ons geluk. Kinderen zijn een 
bron van plezier, maar ook van zorgen, vandaar. 
 
N.v.d.r. Dit artikel is een verkorte, bewerkte weergave  van het artikel “Geluk kun je 
leren” door Pieter Lesaffer uit de Standaard van 11 en 12 september ll., naar aanleiding 
van het verschijnen van het boek ‘The World Book of Happiness’ van Leo Bormans.   
In dit boek beschrijven honderd ‘geluksprofessoren’ uit vijftig landen kort wat geluk 
voor hen betekent, het zijn stuk voor stuk gereputeerde economen en psychologen, het 
gaat om de wetenschappelijke benadering van geluk voor meer info: 
www.theworldbookofhappiness.com 
 
CM organiseert  in samenwerking met Leo Bormans een ‘gelukstournee’ door Vlaanderen 
waarin  hij het geheim van het geluk op een inspirerende manier onthult. 
 
In deze  voorstelling 'Het geheim van GELUK' neemt Leo Bormans je mee op 
ontdekkingstocht naar de essentie van een positieve levensstijl en geluk. Interactief, 
krachtig en doorspekt met humor en honderd concrete tips, zowel inspirerend als 
amusant. 
 
Leo Bormans, schrijver en journalist, is in binnen- en buitenland een veel gevraagd 
spreker over optimisme en geluk. Hij kan op een verrassende manier 
veranderingsprocessen in gang zetten, zowel voor individuen als voor groepen in de 
samenleving.  
 
Data van de lezingen vind je op de website van cm (zie activiteiten) of in ‘Visie’ 
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Veel geluk! 
 

 
Is Januari traag van gang 

De tweede maand duurt ons nooit lang. 
Het lengen gaat nu merkbaar voort, 
Wij kloppen aan de lentepoort. 
De tweede (dat is "Vrouwendag") 
Plant zogezegd de lentevlag. 

Het slapend leven wordt weer wakker, 
De tuinman spit weer in zijn akker. 
Het dampgordijn wordt weggeschoven, 
Wij zien herademend weer naar boven. 

Toch is de winter nog niet oud, 
Het is gedurig nog zeer koud. 

Het vriest soms fel, en zoveel graden, 
Als men op 't oog niet eens zou raden. 

Bij al die helderheid - heel gek, 
Is er aan sneeuw toch geen gebrek. 

De laatste week is werkelijk, 
In deze maand opmerkelijk. 

Niet zelden is het dan zo fijn, 
Dat men zich waant in Mei te zijn. 

(P. de Haas) 
 

WAT IS LETS? 

 
LETS staat voor Local Exchange and Trading System of in het Nederlands een lokaal 
systeem voor ruilhandel. LETSers ruilen onderling diensten en goederen. In ruil krijgen 
ze waardering (in  Lets Geel uitgedrukt in Hartjes) dat ze terug kunnen ruilen voor 
andere diensten of goederen. 
 
Eventjes een voorbeeld: 
Eva heeft een hekel aan strijken, terwijl Tinne dat heel graag doet. Dus brengt Eva 
regelmatig een wasmand met strijk naar Tinne, maar Tinne werkt niet zo graag in de 
tuin. Gelukkig doet Tom dat wel graag, zodat hij Tinne kan helpen. Zelf is Tom 
alleenstaande en kookt niet graag en vraagt daarom aan Ellen of ze af en toe eens een 
extra portie kookt voor hem. Ellen leent soms wel eens boeken van Jos die op zijn beurt 
aan Eva vraagt om zijn favoriete tv-programma's op te nemen als hij op vakantie gaat. 
Allemaal vriendendiensten die ons leven een stuk aangenamer maken! In ruil krijgt ieder 
van hen waardering (Hartjes). 
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Op voorhand spreken vrager en aanbieder af hoeveel Hartjes de dienst of het goed 
waard is. Als leidraad gebruiken veel de regel 60 Hartjes = 1 uur werken = 7,5 EUR . 
De vrager en aanbieder mogen in overeenkomst hiervan afwijken. Als lid kan je alle 
vraag- en aanbod elektronisch raadplegen op het elektronisch systeem eLAS.  
Daar kan je ook je eigen vraag en aanbod ingeven. Leden die geen of beperkte 
internettoegang hebben, kunnen via de LETS ook Internettoegang lenen. Je kan ook je 
vraag en aanbod laten ingeven. Deze dienst is gratis. Om de drie maanden wordt ook een 
overzicht van alle vraag en aanbod rondgezonden via mail. Dit kan ook tegen een kleine 
vergoeding via de Post. Voor mensen zonder computerkennis maken we een uitzondering. 
De transactie en de afspraken er rond gebeuren tussen vrager en aanbieder. De kern 
dient enkel om de praktische zaken te regelen en om te bemiddelen bij problemen. Dus 
je neemt rechtstreeks contact op met de aanbieder als je zelf iets zoekt. Je kan ook 
zelf vragers contacteren. De ledenlijst is om privacyredenen enkel toegankelijk voor 
leden. Door een samenwerking met andere Letsgroepen hier in de regio, kan je ook 
goederen en diensten ruilen met LETS Mol en  LETS Turnhout. Alle leden van LETS Geel 
krijgen hun nieuwsbrieven ook toegestuurd. 
 
LETS GEEL - VOOR WIE? 
Behoor je tot één van de volgende categoriën? 
?? jong of oud 
?? Gelenaar of geen Gelenaar 
?? werkzoekend of met een job 
?? Belg of migrant 
?? arm of rijk 
?? alleenstaand of samenwonend of getrouwd 
?? met kinderen of zonder kinderen 
?? met veel tijd of met weinig tijd 
 
Dan ben je welkom bij LETS Geel! 
De Lets (Local Exchange Trading System) is een systeem voor ruilhandel. Binnen de 
Letskring ruilen de leden goederen en diensten tegen waardering. Het is geen vervanging 
van het traditioneel geldcircuit, maar een aanvulling hierop. 
Lets Geel staat open voor iedereen ongeacht leeftijd, geslacht, woonplaats of afkomst. 
 
LID WORDEN 
Iedereen kan lid worden van LETS Geel na goedkeuring van de kern. Om je kandidaat te 
stellen, is het voldoende het huishoudelijk reglement te ondertekenen en terug te 
bezorgen samen met een korte motivatie en vraag- en aanbodlijstje naar LETS Geel. 
Voor een kennismakingsgesprek kan je ook altijd even bellen naar 0473/53 96 90 of een 
mailtje sturen naar info@letsgeel.org. Je bent ook altijd welkom in de LETSwinkel of op 
een letsbijeenkomst (zie kalender). 
 
LETS GEEL OP INTERNET : 
 
http://www.letsgeel.org 
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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. 
www.librabis.be 
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VALENTIJNSDAG 

 
 
GESCHIEDENIS VAN VALENTIJNSDAG: 
 
Wordt de geschiedenis van Valentijnsdag correct uitgedrukt in de tegenwoordige 
viering met lekkere chocolaatjes, prachtige kaarten en schitterende verlovingsringen? 
Wat is het verhaal achter deze zo commerciële feestdag? 
 
Sommigen zeggen dat de dag vernoemd is naar een bisschop met de naam Valentinus 
(Valentijn). Het was in de tijd dat keizer Claudius II aan de macht was. Om zijn rijk in 
stand te houden had hij veel soldaten nodig, aan wie hij allerlei eisen stelde. Zo mochten 
soldaten niet trouwen omdat aan het front niets hen mocht afleiden, dus ook geen 
gedachten aan thuis. 
 
Volgens de legende kwam een jong paar bij bisschop Valentijn met het verzoek hen te 
trouwen. De man was een heidense soldaat, de vrouw een Christen. Valentijn vond de 
liefde zwaarder wegen dan de wetten van de keizer en huwde het stel. Al gauw kwamen 
meerdere paren met hetzelfde verzoek. Hij werd aangegeven en gearresteerd. Toen hij 
voor de keizer moest verschijnen probeerde hij die te bekeren. Claudius voelde zich 
beledigd en liet Valentijn martelen en onthoofden. Voor het vonnis werd uitgevoerd, zag 
hij nog kans het dochtertje van de gevangenisbewaarder een briefje toe te stoppen. Van 
je Valentijn, stond erop. Valentijn werd ter dood veroordeeld en op 24 februari 270 
geëxecuteerd. 
 
Een andere versie van de geschiedenis van Valentijnsdag vertelt ons dat Valentijn 
verliefd werd op de dochter van zijn gevangenisbewaarder. Vlak voor zijn dood stuurde 
hij haar een briefje dat hij ondertekende met: "van je Valentijn". Zijn dood werd 
omgeven door een aura van romantiek en de mensen die er van wisten verspreidden het 
verhaal. Bisschop Valentijn werd Sint Valentijn en zijn faam verspreidde zich naar 
Engeland en Frankrijk. 
 
Na zijn dood werd Valentijn een zogenaamde "beschermheilige". Sommigen beschouwden 
hem als de geestelijke toezichthouder van een jaarlijks feest waarbij jonge Romeinen 
liefdeskaarten stuurden aan de mensen die zij graag formeel wilden ontmoeten. Dit 
festival werd elk jaar op 14 februari gehouden. Musea over de hele wereld bevatten 
Valentijnskaarten die teruggaan tot maar liefst 1415 na Christus. 
 
Sinds de Middeleeuwen is februari al de maand geweest waarin de liefde wordt gevierd. 
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Ook al is de geschiedenis van Valentijnsdag niet helemaal duidelijk, toch is dit één van 
de populairste feestdagen geworden, voor zowel geliefden als bloemisten! De meest 
voorkomende symbolen die Valentijnsdag tegenwoordig kenmerken zijn cupido's, harten, 
rozen, teddyberen en liefdevolle woorden. Kinderen geven elkaar zelfs valentijnskaarten 
met daarop hun favoriete tekenfilm- en striphelden. En de volwassenen zijn nooit 
opgehouden met deze traditie van het sturen van kaarten, en daarom is deze feestdag 
na Kerstmis de feestdag waarop de meeste wenskaarten worden verstuurd. 
 
Cupido's met pijlen en bogen representeren de Romeinse mythologie. Cupido was de zoon 
van Venus, de godin van de liefde. Een pijl uit zijn boog zou de nietsvermoedende 
begeerde mens of god raken en er zo voor zorgen dat hij verliefd werd. 
 
Waar Valentijnsdag nu oorspronkelijk vandaan is gekomen doet er eigenlijk niet zo veel 
toe. Iedereen weet nu wel dat we op 14 februari een geliefde of dierbaren kunnen 
verrassen met cadeautjes, kaartjes, bloemen en lieve wensen. 
 
In de Valentijnsperiode lijkt het er echter op alsof de hele wereld uit verliefde stellen 
bestaat. In werkelijkheid telt ons land honderdduizenden singles die daarom niet 
noodzakelijk ongelukkig zijn. 
 
Moet sneu zijn voor wie alleen is, denk je dan. Zo langs de zijlijn toekijken. Misschien 
wel hun droevigste periode van het jaar. Maar neen hoor, volgens de meeste singles is de 
periode rond Kerstmis veel moeilijker.  
 
Ook wordt dikwijls  het onterechte beeld opgehangen van de vrijgezel als zielig kneusje 
die thuis in een hoekje zit te kniezen. Dit is zeker niet altijd zo, er zijn vele 
organisaties voor singles die allerhande interessante activiteiten organiseren. 
Anderzijds zijn er ook veel koppels die de vrijheid van de (happy) singles benijden. 
Op Valentijnsdag zal je ook dikwijls droevige taferelen op restaurant zien, bij die 
'romantische' koppels die Valentijn met een uitgebreid menu vieren, maar de hele avond 
nauwelijks een woord met elkaar wisselen. Zijn die mensen dan zoveel gelukkiger?  
 
In elk geval, koppel of singel, maak er een leuke dag van en zet jezelf of je geliefde in 
de bloemetjes. 
 
 
Greet 
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TENTOONSTELLING 15 MEI 

 
Ze komt er ! Op het binnenplein van de abdij is er een eendagstentoonstelling gepland  
op zondag 15 mei 2011, van 11 tot 18 u. 
 

Enkele jaren geleden was er al eens zo’n tentoonstelling: heel mooi en aangenaam veel 
volk was komen zien. Dat konden we toch eens opnieuw proberen: geen alternatieve 
“Open Wat-Deur”! Dat is onze tweejaarlijkse happening begin juni in de pare jaren, dus 
volgend jaar. 
 

15 Mei wordt een dag speciaal en uitsluitend voor de 4 cursussen boetseren en 
pottenbakken, 2 cursussen houtsnijwerk en 4 tekenen en schilderen. Er zijn natuurlijk 
nog meer cursussen die zullen zeggen: wij doen ook graag mee, maar met deze is er een 
grens getrokken waarmee we verschillende genres van cursussen willen groeperen. Met 
deze afbakening kunnen er in totaal reeds 206 deelnemers (ingeschreven in ’t WAT) 
meedoen, en … stel je voor dat zij allen 3 lopende meter gebruiken!  
 

In de verre Westhoek werkt er een groepje “Pictores” die heel sterk gelijken op ’t 
WAT: zij schilderen en boetseren ook! Dit kan een boeiende uitwisseling worden. 
 
Er was reeds een eerste vergadering met de belangstellenden lesgevenden uit de 
verschillende cursussen. Jawel, we zien het zitten. Maaaaaaaaaar er is nog zoveel nodig 
eer we tot daar zijn. 
 

Enkele punten die naar voor kwamen: 
Het moet zeker goed weer zijn… ! ! !  Anders moeten we zoveel mogelijk veilige lokalen 
openstellen: eigen veilige Wat-lokalen (dus alleen beneden), tiendenschuur, schaapskooi  
1. Er moet een fatsoenlijk ruimtelijk plan opgemaakt worden: wie wat waar …. 
2. Er is een berg werk ’s morgens om klaar te zetten en ’s avonds alles netjes terug ‘in 
de oorspronkelijke’ staat te herstellen: tafels, panelen ineen/uiteen vijzen en ter 
plaatse brengen, paletten… 
3. De lesgevenden zijn de verantwoordelijken voor (het overleg binnen) hun  eigen 
cursusgroepen over de manier van deelnemen aan de tentoonstelling en de praktische 
uitwerking ervan. 
4. Het wordt geen open verkoopsgelegenheid, zeker geen markt: dan wil men misschien 
te veel ‘opruimen’ waar je thuis geen plaats meer voor hebt. 
5. ’t Wat is een opleidingsgroep, geen  ‘kunstenaarscollectief’… en dat mag blijken: het is 
geen kwestie dat alles perfect moet zijn. 
6. Er kan gewoon tentoongesteld worden, maar er kan zeker ook gewerkt worden:  
beweging en actie trekken immers onmiddellijk de aandacht enz…. 
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Dit zijn enkele praktische dingen natuurlijk, maar het is toch wel de bedoeling dat de 
hele dag de creatieve geest van ’t Wat (en misschien een beetje Westhoek) op het 
abdijbinnenplein overal sprankelend te genieten is. 
Marc Decroos 
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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 begin maart. 
 
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. 


