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BLOEMSIERKUNST 

 
Bloemsierkunst gevorderden, WAThuis Trienenkant, 14-daags, o.l.v. Maria Michiels en 
Monique Verhoeven. 
 
Na een lange en koude winter, kijken we hoopvol uit naar de nakende lente. Onze 
tuintjes liggen er allemaal nog ‘doods’ bij. Hier en daar ontdekken we toch de eerste 
voorjaarsbloemen. Sneeuwklokjes laten reeds hun bloemknopjes zien tussen de hier en 
daar ontluikende krokusjes. 
Als de zon toch eens moeite doet om door te breken, kriebelen onze vingers om weer in 
de grond te wroeten.  
In de les hebben we echter niet stil gezeten. Inspiratievol als ons Maria wel is, werden 
zelfs snoeihout en blaadjes verwerkt, en dit leidde toch tot een mooi eindresultaat. 
Met het vooruitzicht naar beter weer en terug meer bloemen in de tuin, worden nu 
reeds ondergronden klaargemaakt voor de volgende lessen. 
Zoals je ziet, echt stil zitten doen we niet. 
’t Is soms onze ‘tater’ die gaat, ook de wel en de weetjes worden uitgewisseld. Bij een 
goei tas koffie en soms (als er iemand jarig is) smullen we van zelfgemaakte taart of 
cake. 
We kijken er nog altijd naar uit om mekaar toch geregeld terug te zien. 
’t Is gezellig en knus zo’n groep kwetterende dames. 
 
Bloemschikkers gevorderden 
 
 
 
 
 

FAMILIENIEUWS 

 
OVERLIJDENS: 
- Op 1 februari 2011 is Ludo Baerts overleden, neef van Anna Leysens, bestuurslid 
Veerle, cursiste kant en creatief. 
- Op 20 februari 2011 is Felix Loots overleden, vader van Christiane Loots en 
grootvader van Wendy Leus, cursisten creatief. 
- Op 16 maart is Roger De Vos overleden(°1946), broer van Simonne De Vos, cursiste 
Duits 1 en Engels, schoonbroer van Jan Drijkoningen, cursist Engels. 
- Op 28 maart is Frans Hardies (°1925) overleden, vader van Suzy Hardies, grootvader 
van An Vetters, beiden cursisten pottenbakken/boetseren. 
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COUNTRY LINE DANCE 

 
Dinsdagavond, WAThuis Trienenkant, o.l.v. Fons Lievens. 
  
Reeds in de oudheid bestonden er verschillende vormen van expressie, de mens wilde 
iets meedelen of gewoon zijn gevoelens uiten. Zo ontstonden allerlei vormen van zang, 
dans, muziek en toneel.  
Afhankelijk van het land van oorsprong kunnen we de dansen in verschillende dansstijlen 
onderverdelen.  
Sinds enkele jaren is de country line aan een ware opmars begonnen. Waaraan is dit te 
danken?  
Het dansen gebeurt op moderne country muziek, artiesten zoals een Dwight Yoakam, 
Shania Twain, Garth Brooks, Alan Jackson, Keith Urban, Carlene Carter,… zingen deze 
muziek en zijn vooral in de US zeer bekende artiesten. De dansen zelf zijn geschreven 
door internationale choreografen, en worden geschreven voor een bepaald nummer. Dit 
wil zeggen dat de meeste dansen slechts op één muziekstuk/nummer kunnen gedanst 
worden. Zij bestaan min of meer uit een vast aantal stappen, meestal 32 of 64.  
We stellen vast dat het hoofdzakelijk vrouwen zijn die aan country line dans doen.  
De meeste country dansen worden dan ook gedanst zonder partner, wat toch een 
voordeel is voor de dames wiens man met geen stokken op de dansvloer te krijgen is.  
Maar mannen niet getreurd, u mag gerust meedoen en er zijn ook nog de partnerdansen.  
Ook de leeftijd speelt geen rol, een country of gewone line dans wordt gedanst door alle 
leeftijdscategorieën.  
 
Wat zijn de voordelen van country line dans?  
- Kan gedanst worden door iedereen: jong en oud, alleen of met partner.  
 
- Het dansen gebeurt in een zeer ontspannen sfeer (geen geruzie over wie wel of niet 
goed danst, een dansleraar heeft ooit gezegd: “als je ruzie wil maken met je partner dan 
moet je gaan”)  
 
- Er zijn verschillende niveaus: van beginner tot gevorderde danser.  
 
- Daar elke dans op een ander muziekstuk gedanst wordt, wordt het concentratie-
vermogen gestimuleerd.  
 
- Door het bewegen wordt de lichamelijke conditie op peil gehouden.  
 
- Er wordt steeds gestreefd om het dansen in een ontspannen, gezellige sfeer te laten 
verlopen zodat de ganse groep één grote vriendenkring wordt.  
 
- Er zijn dus genoeg redenen om het eens te proberen.  
 
WAT country line dance 
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DUITS 1 

 
Maandagnamiddag, WAThuis Abdij, o.l.v. Walter Mols. 
 
Waar ‘WAT’ voor staat, heb ik nog aan niemand gevraagd. Wij, de eerstejaars Duits, 
voelen ons er in ieder geval in de watten gelegd. 
 
Door de beste publiciteit die er bestaat, nl. de mond aan mond reclame, kwam mij ter 
ore dat in het prachtige domein van het klooster van Tongerlo lessen worden gegeven in 
talen en nog vele andere artistieke dingen.  
Zonder ondervragingen, zonder examens, enfin geen onderricht dat voor ‘den brode’ 
moet dienen. Dus uitermate geschikt voor wie zich niet van den domme wilt houden en 
daar in haar of zijn jeugd  de gelegenheid niet voor heeft gehad, of door eigen toedoen 
er niet toe gekomen is. Ieder die daar zit weet het voor zichzelf. Het is zeer aangenaam 
om, de gaten in onze cultuur, op te vullen op de manier die daar geboden wordt. 
 
De omgeving is prachtig, het klooster vormt een op zich klein, stijlvol en mooi gebouwd, 
warm ingesloten ‘dorp’. 
 
Mede door het feit dat het ‘lerarencorps’ uit vrijwilligers bestaat is hun inzet minstens 
‘toegewijd’ te noemen. Wij, in het eerste jaar Duits, hebben het getroffen met een 
energieke, warmhartige jonge man van ergens in de zeventig, maar waaraan men kan 
voelen dat hij het meent. Bovendien is hij in zijn vroegere leven leraar geweest en men 
stelt vast dat hij het niet verleerd heeft. Hij tracht op veel verschillende manieren de 
gaten in onze kazen te vullen, met uitleg die aangepast is aan de persoon die hij voor 
zich heeft. Gelukkig voor hem zijn we met niet zo veel. Walter Mols is zijn naam. 
 
De leerlingen: in de richting van de wijzers van de klok komen we eerst aan Gerda, zo 
nieuw als ze maar kan zijn. Naast haar Maria, niet op haar mondje gevallen, als ze iets 
niet snapt vraagt ze het nog eens als het moet. Dat komt ons allen goed uit omdat wij 
het antwoord ook horen en bijgevolg de vraag niet zelf moeten stellen, zo komen wij 
slimmer over. Sorry voor het misbruik, Maria. Dan volgt Walter 2, die ik ervan verdenk 
zuurstof te nemen om op die wijze beter te studeren dan wij, met naast zich zijn 
mondige echtgenote Odette, in de weer voor iedereen. Daarna Nicole en Simonne, 
allebei leerzaam en stil. Ik vermoed dat ze door de week hun boeken nog wel eens ter 
hand nemen. Ik ben de laatste en hoop dat op het einde van het jaar niet te zijn. 
 
Proficiat aan ‘ ’t WAT’ en diegenen die er de ziel van zijn. 
 
Roger 
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ENGELS 1B 

 
Maandagnamiddag, WAThuis Trienenkant, o.l.v. Fons Slaets. 
 
Vreemde talen leren is zo moeilijk, zeggen sommigen. Nochtans bewijzen onze cursisten 
Engels het tegendeel. Na nauwelijks een jaar en half Engelse les gevolgd te hebben, zijn 
ze in staat al een degelijk opstel te schrijven over hun dagelijkse doen en laten. 
Dit prachtige werkje werd geschreven door Magda R. uit Lichtaart. 
 
A DAY IN MY LIFE 
I get up at 7.30. Go to the bathroom and brush my teeth. I have a shower and put on my 
clothes in the bedroom. Then I’m hungry and have breakfast: toast with jam and a 
banana. I also drink two glasses of water in the morning. 
Sometimes, I leave home at 9 o’clock and go to the supermarket. At the baker’s I buy 
some bread, then I go to the butcher’s for some steak and to the greengrocer’s for 
some potatoes and vegetables. 
At 10.15 I drink a cup of coffee in the kitchen. Usually I wash and iron the clothes or 
clean my house and I cook a meal in the morning. 
At noon I have my lunch. I like brown bread with yoghurt or cheese or eggs and I drink 
a cup of tea. In the afternoon around 1.30 a.m, when the weather is nice, my husband 
and I go for a walk in the woods or we bike. 
In the evening we go home and have super at 5.45 p.m. 
Every week, my friends and I go to the English lessons and on Tuesday we go to the 
lessons about different subjects in the college in Geel. On Wednesday evening at 8 
o’clock, my husband and I go to sing in a choir. At 6.30 p.m., I like to read or listen to 
music. At 8 o’clock we watch the news on TV and go to bed at 11.15 p.m. 
 
VERTALING: 
Ik sta om half acht op, ga naar de badkamer en poets mijn tanden. Ik neem een douche 
en doe mijn kleren aan in de slaapkamer. Dan heb ik honger en ontbijt ik met toast, 
confituur en een banaan. ’s Morgens drink ik ook twee glazen water. 
Soms ga ik om 9 u naar de supermarkt. Bij de bakker koop ik een brood, dan ga ik naar 
de slager voor steaks en naar de kruidenier voor aardappelen en groenten. 
Om kwart na 10 drink ik een kop koffie in de keuken.’s Morgens was en stijk ik 
gewoonlijk de kleren of kuis ik het huis en kook ik een maaltijd. 
’s Middags lunch ik. Ik hou van bruin brood met yoghurt, kaas of eieren en ik drink een 
kopje thee. 
In de namiddag, zo rond half twee, als het mooi weer is, gaan mijn man en ik wandelen in 
het bos of we gaan fietsen. 
’s Avonds gaan we naar huis en we souperen om kwart voor zes. 
Elke week gaan mijn vrienden en ik naar de Engelse les en op dinsdag gaan we les volgen 
over verschillende onderwerpen in het college te Geel. 
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Op woensdagavond om 20 u gaan mijn man en ik zingen in een koor. 
Om half zeven hou ik ervan wat te lezen of naar muziek te luisteren. 
Om 20 u kijken we naar het nieuws op TV en om kwart na elf gaan we slapen. 
 
Proficiat! Zo zie je maar wat je allemaal kan bereiken, als je je inspant om een taal te 
leren. 
Volgend jaar gaan ze allemaal beslist naar het 3de jaar en dat zijn: May, Denise, Magda, 
Agnes, Els, Jeanne, Myriam, Maria, Lena en Leon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENGELS 

 
Donderdagvoormiddag, WAThuis Abdij, o.l.v. Jef Verrezen. 
 
This article is for all those who are studying at WAT. 
Jef Verrezen is our regular teacher, but Wilfried is his substitute while Jef is cruising 
in Spain for ‘long-term holidays’. 
 
We’ve been a tight group of students for several years already and we still find it great 
to meet each other on Thursday morning. We try hard to acquire new vocabulary and 
improve our English and … we have a great time together! 
 
The course is very useful to practise colloquial speech, to use English while abroad, to 
understand programmes on TV and read articles on the internet. 
 
I, Ivonne, the writer of this article and one of the students of the English class, had a 
hip surgery in December. I had to stay at home but after three weeks, I went back to 
school, helping myself out with a pair of crutches! I cannot miss my fellow students for 
more than a week. 
 
Need I tell you that we became good friends? 
 
Ivonne 
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ENGELS 2A 

 
Donderdagnamiddag, WAThuis Abdij, o.l.v. Stefaan Engels. 
 
Men is nooit te oud om te leren!!! 
 
Dit cursusjaar is weeral een heel eind opgeschoten en zodoende hebben we in Engels 2A, 
al heel wat bijgeleerd. 
 
Onze leraar, Stefaan Engels (heeft zijn naam niet gestolen) probeert met véél geduld 
en toewijding ons weer een stuk dichter bij ons einddoel te brengen, namelijk Engels 
praten, lezen en schrijven. Met nog vier maanden te gaan zal er zeker nog wat kennis 
bijkomen! Natuurlijk hebben Lief van 1A en Fons van 1B ons eerst op weg geholpen om 
tot bij Stefaan te geraken. 
 
Doordat Stefaan ‘Engels’ met ons praat en door ons zelf vragen in het Engels te laten 
stellen, overwinnen we toch stilaan de schroom om Engels te praten. 
Wie ons het volgend jaar les zal geven weten we nog niet, maar we zijn er wel van 
overtuigd dat wat we dit jaar hebben bijgeleerd, ons een héél stuk zal verder helpen. 
 
Het cursusjaar begon nochtans in mineur, onze Stefaan had een ongevalletje en kon 
daardoor geen auto rijden en zich moeilijk bewegen. 
Toch was hij er voor ons en heeft de cursus gewoon verder gegeven. Hiervoor kunnen we 
enkel maar bewondering en dankbaarheid tonen. 
De cursisten zijn ondertussen allemaal vrienden geworden en er wordt heel wat 
afgelachen, wel doen we dat toch nog meestal in het Nederlands. 
 
Voor alle mensen die dit lezen en ook Engels willen leren kan ik enkel aanraden: 
 

“DOE HET”. 
 

Het WAT is een bewonderenswaardig initiatief om mensen samen te brengen en ook nog 
kennis te laten vergaren. 
 
Kind regards, 
 
Jef Vanhoof 
 
Leraar niet toevallig Engels Stefaan. 
 
Engels: een droom van een klas, ik ga er elke week met enorme zin naartoe. 
Mij lijkt het schoolbord een reuze TV en iedereen in de klas neemt er zijn deel van mee.  
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Twee uur en half leren we samen en nooit volgt  er een examen. 
Ik zie iedereen met een blij gezicht, want nooit is er iets verplicht. 
Daarom vinden we het er zo fijn om er met z’n allen bij te zijn. 
Soms!!! leveren we prachtige prestaties, we helpen elkaar en we moedigen elkaar aan met 
felicitaties. 
Omdat er niets moet en we het doen uit vrije wil, doen we het allemaal met veel zin. 
 
Rachel Van Roy 

 

 
 
 
 
PERKAMENTKUNST 

 
Donderdagvoor- en namiddag, WAThuis Trienenkant, o.l.v. Lena Cools. 
 
Iedere donderdag komen ze aan, zwaar beladen met kabassen, trolly’s allerhande, de 
meest vernuftige materiaaltassen, die al lang niet meer volstaan voor alle priknaalden 
(en er komen er nog altijd bij), ciseleerpennen, scharen en nog meer nuttige dingen. 
Nog geen 5 min. binnen of er is wel altijd iemand die een of ander vergeten is, maar 
geen nood, je wordt echt wel voortgeholpen. Regelmatig zijn er studenten die boeken of 
kopieën teveel hebben en de anderen, zelf al lang overtuigd dat ze méér dan genoeg 
hebben, toch nog wel iets kunnen doen met dat ene boek of die of die kopie. 
Er kan van alles in de les, allerlei ziekten passeren de revue, verhalen over de 
kleinkinderen en zelfs ingewikkelde toestanden worden opgelost.  
Allerhande ideeën komen aan bod, bvb. bij de geboorte van een kleinkind zou een trein 
voor het huis toch tof zijn, met wielen of kan het ook zonder? Of ik zal maar stilaan 
beginnen aan de doosjes voor de suikerbonen, die jonge mensen hebben toch zoveel 
vrienden! 
Al bij al ziet Lena er op toe dat we toch iets verwezenlijken dat mag gezien worden. 
Het blijft mooi! 
 
Een cursiste 
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FRANS 3 

 
Donderdagvoormiddag, WAThuis Abdij, o.l.v. Francine Wijnants. 
 
Waarom wij Frans leren. 
Dit is een vervolg op het artikel in het WATblad van maart/april 2010. 
 
NJOKKO BOK = GRAAG GEDAAN 
 
ONZE REIS NAAR SENEGAL 
 
Zeer gemotiveerd zijn wij op 16 januari 2011 met 15 leden, meters en peters van de 
organisatie Njokko Bok vertrokken naar Nianing in Senegal. 
Bij aankomst was de temperatuur goed 25°. 
Om alles een beetje in goede banen te leiden zijn we de eerste twee weken begonnen 
met het nakijken welke kinderen in de scholen aanwezig waren. 
We hebben ook een tweede bezoek gebracht aan de Sacré Coeur, Saint Jean, Gudrun, 
Fatou Kine, Nianing Goree en l’ école publique en hebben het schoolgeld betaald. 
Later zijn we op zoek gegaan naar de kinderen die afwezig waren. Je moet weten dat 
het dorpje Nianing in het regenseizoen onder water staat en dat families soms 
vertrekken naar familieleden in andere gebieden en daar ook blijven en niet meer 
terugkeren naar Nianing. 
 
Per school, dus op verschillende dagen werden de kinderen uitgenodigd voor het afhalen 
van hun cadeautjes met eventueel een bon voor rijst en andere voeding, geschonken 
door hun peters en/of meters. Het was een hele karwei maar ook zo hartverwarmend al 
die blije en dankbare mensen en kinderen te zien. Wat ons werk ook extra moeilijk 
maakte was het feit dat we de eerste twee weken maar 2 uur per dag water en 
elektriciteit hadden. Probeer maar eens een fotokopie te maken, een mail te verzenden 
of je te verrissen als je bvb. enkel van 2 u tot 4 u ’s nachts nutsvoorzieningen hebt. 
Vanaf de derde week liep alles vlotter en maar goed ook want intussen was het +35°. 
 
We hebben ook tweemaal een onderhoud gehad met de Chef de village. 
Zo hebben wij een lokaal bekomen waar 40 vrouwen Franse les kunnen volgen. De leraar 
wordt betaald door Njokko Bok. De kinderen gaan nu al wel naar school maar het is ook 
heel fijn voor hun dat hun moeders nu ook Frans kunnen leren, zo kunnen zij elkaar 
helpen. 
We hebben de Chef de village ook gevraagd hoe we de mensen daar het best kunnen 
helpen zodat zij zelf iets kunnen presteren en zo iets verdienen. Zijn voorkeur ging uit 
naar land- en tuinbouw en eventueel een kippenkwekerij, omdat eieren voedzaam en 
relatief goedkoop zijn. Vissen daarentegen vindt hij geen optie omdat er reeds 
overbevissing is door de grote schepen. 
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Op het einde van ons bezoek hebben we de chef een vlag van Westerlo overhandigd en 
een sjaal van FC Westerlo, hij was hier zeer tevreden mee. 
 
We hebben de lokale vissers en hun families bezocht en gevolgd op het strand. Zij gaan 
tot vier maal per dag met hun kleine bootjes op zee, hun netten die zij binnenhalen zijn 
maar miniem gevuld en na alles gesorteerd en verdeeld te hebben gaan de 
vissersvrouwen in het zeewier de kleinste visjes uitzoeken.  Van deze  visjes maken zij 
een bouillon die ze dan mengen met rijst en eventueel groenten. Dat is hun dagelijkse 
maaltijd. Deze mensen zijn zeer arm maar zij zorgen voor elkaar en voor de ganse 
familie. 
 
Voor de kliniek hadden we 90 kg medicatie bij en zeer veel brillen, ingezameld en getest 
door optieker Paul Persoon, en nog een flinke som geld. Doktor Ghana was zeer tevreden. 
De kinderen kunnen nu vlugger naar de dokter omdat het gratis is of voor een kleiner 
bedrag. Hopelijk kunnen zo vele problemen tijdig verholpen of opgelost worden. 
 
We zijn ook in de brousse geweest om te kijken waar we best putten kunnen laten boren 
voor de watervoorziening. We hebben er al twee laten boren en eentje laten uitdiepen 
zodat de mensen daar een gans jaar water hebben. Zo wordt er werkgelegenheid 
geboden en kunnen er allerhande groenten geteeld worden. Alles gebeurt er nog 
manueel, water geven aan de planten gebeurt nog met een gieter, maar het loont. Alles is 
nog in de beginfase maar we hebben ze toch al ajuin en paprika zien telen. De mensen 
zijn zeer gelukkig dat ze kunnen arbeiden en echt iets verwezenlijken. 
 
Ik kan nog uren schrijven en vertellen over de mensen en kinderen in Nianing, daarom 
nodig ik jullie graag uit op de infoavond van de wereldraad op 15 april om 20 u in het 
gemeenschapscentrum te Tongerlo . Op zaterdag 7 mei om 15 u is er een ‘peter- en 
meterdag’ met diavoorstelling en de mogelijkheid kennis te maken met de mensen die 
ter plaatse geweest zijn, dit gaat door in de torenkelder van Bergom. 
 
Dus afspraak in Tongerlo of in Bergom, iedereen welkom. 
 
Betty Braes en Maurits van Roosbroeck 
Tel. 011/716991  
Njokko Bok (Graag gedaan) 
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KRUIDEN 
 
 
Eerste en derde woensdag van de maand, WAThuis Trienenkant, o.l.v. Ivo Heselmans. 
 
Ja het is weer les over kruiden, met zijn allen wordt er uitgekeken naar één van die 
woensdagen waarbij onze passie naar kruiden wordt aangevuld en ondersteund door onze 
deskundige lesgever Ivo. 
Niet op een schoolse manier, maar spontaan door vragen dewelke van iedereen kunnen 
komen, maar uiteindelijk toch beantwoord of aangevuld worden door Ivo die over heel 
wat kennis beschikt over het kruidengebeuren en alles wat er mee gepaard gaat.  
We staan telkens verstomd vooral op het einde van het jaar hoeveel we weeral 
bijgeleerd hebben over kruiden. 
 
Naast wat algemeenheden, enkele voorbeelden: kennis over kruiden natuurlijk, 
toepassingen in de keuken, een lekker kruidenwijntje maken, een zalfje maken voor een 
vlugge heling, goed slapen met kruiden, cholesterol beheersen met kruiden, een 
bezoekje aan een kruidentuin te Postel, het lichaam en kruiden, over goede 
kruidenboeken enz.. teveel om allemaal op te noemen; dit alles gegeven op een 
deskundige en toch ontspannende manier. 
 
Op een boeiende wijze leren we nog vele nieuwe en interessante dingen bij. André de 
man die heel veel weet over het biogebeuren en nog vele leerrijke andere zaken, maken 
het  gevarieerd. 
Iedereen leert van iedereen. Waardevolle ervaringen worden spontaan uitgewisseld, vele 
van deze vullen de les aan wat het zo interessant maakt. 
 
Kruiden is natuurlijk de hoofdzaak en het doel van deze lessen, maar daarnaast is Ivo 
veelzijdig rond vele andere zaken. Hij vindt het dan ook altijd fijn om dit aan iedereen 
in de les mede te delen. We leren hierdoor echt nog veel meer zaken dan over kruiden 
alleen. Het is en het blijft een boeiend gebeuren wat we te weten komen op die 
woensdagen waar de meeste van ons naar uitkijken. 
 
Reclame maken is hier niet van toepassing, (en zeker niet mijn bedoeling) maar het is 
zeker een aanrader als je over wat vrije tijd beschikt en je kennis zowel over kruiden 
als over algemeenheden wil verrijken.  
 
Ik wil dit korte verslagje beëindigen met een woordje van dank aan al mijn 
medecursisten, alsook en in het bijzonder aan onze lesgever Ivo. 
 
 
Marcel 
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SPAANS 3 

 
Maandagvoormiddag, WAThuis Abdij, o.l.v. Emmanuel De Pauw. 
 
I Somos la mejor classe de todo el WAT! 
 
Beste vrienden van het WAT, 
 
Wij zijn de beste klas van heel het WAT! 
Natuurlijk overdrijf ik (een beetje?!), want als ik naar de verhalen van collega’s 
cursisten luister, dan hoor ik dat men in de andere lessen even enthousiast is dan bij 
ons. 
‘Bij ons’, dat wil zeggen, de groep ‘Spaans 3de jaar’. Wij zijn een prachtig gezelschap 
waar vriendschap het belangrijkste woord is in onze diccionario. Aan het roer staat de 
onovertroffen Emmanuel. Wie doet het hem na, op die leeftijd nog met volle overgave 
lesgeven. Wij zijn allen gepensioneerden (= mensen op rust!!), mensen van allerlei 
pluimage, met verschillende karakters en ideeën, maar wij komen uitstekend overeen. Zo 
goed zelfs dat wij vorig jaar in september een studiereis gemaakt hebben naar Spanje. 
Wij verbleven in een klein dorpje Begur, aan de Costa Brava. Daar hebben we voor het 
eerst de vruchten van onze lessen kunnen plukken. Wij hebben er in elk geval goed 
gegeten en gedronken, dus zullen ze ons wel verstaan hebben. Heel onze woordenschat 
en grammatica hebben wij er ‘in het echt’ kunnen toepassen. Alhoewel sommige 
werkwoorden fout vervoegd werden, is alles toch in orde gekomen. 
Door deze praktische ervaring zijn wij mogen overgaan naar het derde jaar. 
Emmanuel weet dat wij, bijlange niet genoeg kennen. Dus laat hij ons nog meer zuchten 
en zweten. Onze uitspraak wordt bijgestuurd, de huistaken worden alsmaar zwaarder en 
de lessen intenser. Omdat wij ijverige leerlingen zijn, ploeteren wij voort… 
Door omstandigheden (ziekte, op reis, spijbelen…) zijn wij soms maar met enkelen in de 
les. Geen paniek, de les gaat steeds door, met veel of weinig aanwezigen. Emmanuel 
houdt ons steeds aan het werk. Waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn. 
Om de lijn wat verder door te trekken, zullen wij dus ook het ‘WAT’ wat bloemetjes 
toesturen. Want zonder het ‘WAT’ geen Spaanse les. 
Van harte bedankt aan alle medewerkers en lesgevers. 
 
Los alumnos de la classe de castellano (curso tres) 
 
Vera 
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KALLIGRAFIE 

 
Dinsdagvoormiddag, veertiendaags, WAThuis Abdij, o.l.v. Diane Adriaens. 
  
  
Er was eens een tijd  
dat er een paar enthousiastelingen 
wel het schoonschrift wilden leren. 
  
Het begon met de pen te leren hanteren, 
en dan het humanistisch te leren. 
  
Het volgende jaar stond het unciaal op het programma en, 
ijverige studenten als allen zijn, 
waagden we ons vervolgens aan het gotisch. 
  
Dit jaar zijn we heel creatief, 
allerlei toepassingen komen aan bod, 
in 't schrift dat men verkiest. 
  
Er wordt heel wat afgepraat, 
maar als de pen over het papier glijdt, 
is er voor pauze houden geen tijd. 
  
Volgend schooljaar, vanaf eind september, leren we gotische bastarda = het schrift van 
de hiernaast geschreven tekst 'Maart'. 
Heb je zin om dit schift ook te leren, dan ben je van harte welkom ! 
Heb je nog nooit een pen vastgehad, geen paniek, met oefenen en doorzettingsvermogen 
geraak je heel ver, dus ook voor beginners ! 
  
                                                                                                                                            
Diane 
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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 BE17 0011 4707 5621 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. 
 
 
Dinsdag 19 april: markten en winkelen te Eindhoven (tijdens de paasvakantie) 
Vertrek abdij: 8.45 u  
Terug abdij: 19.00 u 
Prijs: 12 € 
  
Dinsdag 10 mei: aquarelsalon te Namen 
Vertrek abdij: 9.00 u  
Vertrek Namen: 15.00 u 
Prijs autocar: 12 € 
Inkom aquarelsalon: 5 € 
 
Vrijdag 20 mei: markten en winkelen te Maastricht 
Vertrek abdij: 9.00 u  
Terug abdij: 19.00 u 
Prijs: 12 € 
  
Vrijdag 13 mei: 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. 
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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) 
 
 

 
 
 

OPROEP LESGEVENDE GSM GEBRUIK 
 
Gsm gebruik is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het gebruik van het 
mobiel bellen is echter niet voor iedereen zo eenvoudig als men denkt. 
Voor iedereen die moeite heeft met de vele knopjes, toetsen en functies zouden wij 
graag een cursus ‘gsm gebruik’ organiseren.  
Stap voor stap de basismogelijkheden leren kennen of optimaal gebruik van jouw gsm. 
 
Daarom zijn wij op zoek naar iemand die over voldoende kennis beschikt over dit 
onderwerp en dit ook op een eenvoudige manier weet over te brengen naar anderen. Het 
aantal lessen bepaal je zelf. 
 
Misschien ben jij zo iemand of ken je iemand die deze opdracht ziet zitten, gelieve dan 
contact te nemen met het secretariaat via mail of tel. 014/54 44 84 
 
Ook andere nieuwe initiatieven zijn welkom op het secretariaat. 
 
 Het WATteam 
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VRIJ SCHILDERSATELIER 

 
Maandag- en dinsdagvoormiddag, WAThuis Abdij. 
 
Het vrij schildersatelier is een groep creatievelingen, zonder lesgeefster, de groep 
draagt zichzelf. 
 
Enkele cursisten getuigen: 
 
- Als vrij schildersatelier zijn we in 2010 van start gegaan met een kleine maar fijne 
groep. Alle technieken komen aan bod, het één komt al beter uit de verf dan het ander, 
maar aan inzet ontbreekt het ons niet.  
De maandag- en dinsdagvoormiddagen vliegen in de beste sfeer voorbij. 
Wie zich geroepen voelt om er bij te komen moet dat vooral doen. 
Suzanne 
 
 
- Eindelijk heb ik de draad terug opgepakt. Het schilderen is als een microbe, eens in je 
lichaam, geraak je ze nooit meer kwijt. Duidelijker kan ik dit niet verwoorden. 
Maandagvoormiddag: goed voorbereid vertrek ik met mijn voorgeschetst doek, de 
nodige attributen en volgeladen als een schilders-ezeltje vanuit Bekkevoort richting 
Tongerlo naar ons gezellig lokaal van het vrij schildersatelier in ’t WAT. 
Er heerst een gezonde groepsgeest, zit er iemand met een schildersprobleem of een 
andere vraag, altijd is er wel iemand die een oplossing kan aanbieden. Iedereen geeft 
tips en reikt een helpende hand waar nodig. 
Ons vrij schildersatelier is niet enkel een leslokaal maar een lokaal met een gezonde 
groepssfeer waar het goed thuiskomen is. 
Omdat we graag experimenteren met voor ons nieuwe en onbekende producten, geeft 
dit een echt verrassend schilderswerk. Onze werken zullen we met enige trots 
tentoonstellen op 15 mei 2011. Jullie komen toch kijken? 
Tot dan, 
 
Nelly 
 
 
-Het vrij schildersatelier heeft me al fijne uren van schildersplezier en gezellig 
samenzijn opgeleverd. Telkens kijk ik er weer naar uit om verder te experimenteren en 
nieuwe ervaringen op te doen. 
Groetjes 
 
Ivonne 
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Lut, een medecursiste, is onlangs overleden. Zij had nog zo graag willen schilderen, maar 
kreeg daar de tijd niet meer voor.  
Op haar afscheidskaart stond volgende gedichtje van Toon Hermans, de medecursisten 
hebben dit nu graag in ’t WATblad als herinnering aan Lut: 
 

 
Verf wordt rozen, 
Verf wordt vogel 

Verf wordt korenschoof en koe 
Verf wordt ogen 
Verf wordt lente, 

Verf wordt hemel af en toe. 

 
 
 
Een glimlach….  
  
Het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken  
of je hand op te steken voor een vriendelijke groet  
Zoiets kan opeens de zon laten schijnen  
in het hart van de mens die je zomaar ontmoet  
Het kost niet zoveel een hand uit te steken  
om een ander een beetje behulpzaam te zijn  
Een dankbare blik is vaak de beloning  
al was de moeite voor u slechts klein  
Het kost niet zoveel om je hart wat te openen  
voor de mens om je heen in vreugd en verdriet  
Wees blij, dat je zo wat kan doen voor die ander  
of is die ander je medemens niet?  
Het kost maar weinig, je arm om een schouder  
of alleen maar even een zachte druk van een hand  
't is vaak voor de ander of hij heel even in een klein paradijs beland  
Het kost zo weinig om een ander te geven  
iets wat je zelf ook zo heel graag ontvangt  
Vriendschap, alleen door dat weg te schenken  
geef je iets waar ieder mens naar verlangt... 
 
www.librabis.be 
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JUBILEUM MARC DECROOS 

 
Je gelooft het misschien niet direct, maar dit jaar viert Marc Decroos zijn gouden 
jubileum: 50 jaar geprofest in de Abdij van Tongerlo. Begonnen in Voortkapel is hij 
reeds 40 jaar pastoraal  aan ’t werk op verschillende parochies in de buurt van de abdij. 
En nog er bij: hij wordt dit jaar 70 jaar. 50, 40, 70… de moeite waard. 
In februari 1984 startte hij (samen met een werkgroepje) de eerste cursussen van ’t 
Westels Atelier, toen “Werkzoekendenwerking”!  Dat is 27 jaar: geen speciaal Wat-
verjaarjaar.  Maar voor de mensen die in de loop van die 27 jaar gewatterd hebben is er 
misschien wel reden om mee te feesten en feesten doet hij graag en velen met hem. 
 
Zo’n gouden  jubileumfeest bouwen kan Marc natuurlijk niet alleen. Er is hulp opgedaagd 
van verschillende verenigingen. Er is een eerste overlegvergadering geweest en daar 
zijn, door de deelnemende verenigingen, al heel wat afspraken gemaakt. Het programma 
moet nog verder uitgewerkt worden, maar volgende punten liggen al vast: 
 
Datum: Het feest gaat door op zaterdag 3 september 2011. 
 
Wie zal aanwezig zijn: 
De familie van Marc zal aanwezig zijn. 
Het weekend van 3 en 4 september is tevens het 43ste Fulda verbroederingsweekend. De 
Fuldavrienden (met hun pastoor) zullen dan ook aanwezig zijn met de gastgezinnen. 
Heel veel mensen werkten in een of ander initiatief met Marc samen of hebben 
hem een klein plaatsje gegeven in hun hart - en dat zijn er nogal wat in ’t WAT: 
ze zijn allemaal uitgenodigd! 
 
Eucharistieviering om 17.00 u: 
Jubileumviering in openlucht aan het gedenkteken van het bondgenootschap voor de 
vrede, de Alianza por la paz met San José de Apartadó in Colombia. Dit gedenkteken - 
een kring van zware rotsblokken: gedenkstenen voor de mensen vermoord in San José - 
vind je in het park rechts naast het gemeentehuis van Westerlo . 
Thema van de viering: gouden jubileum én vooral wat Marc al die jaren ‘gedreven’ heeft, 
o.a. deze Alianza por la paz. 
 
Volksavondfeest om 20.00 u: 
In de feesttent in de Kloosterstraat te Voortkapel. 
Een groot Volksavondfeest: een soort Breugelavond of barbecue en nadien feest! 
 
De hele verdere organisatie moet nog gebeuren. Een ding is zeker: het wordt een groot 
feest en daar zijn dan ook veel helpende handen voor nodig.  
Het kostenplaatje voor tent, verzekering, verwarming… is niet min, doch wij rekenen op 
een grote opkomst en hopen alzo met een positief saldo te kunnen afsluiten. 
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Marc verwacht geen geschenken.   
De opbrengst van het hele gebeuren (hopelijk wordt er winst gemaakt) en eventuele 
giften gaan naar de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó, o.a. voor de 
aanleg van een bananenplantage. Iedereen die bij het eten er graag bij wil zijn 
schrijft in en draagt bij voor zijn of haar eet- en andere kosten voor de organisatie.  
Voor wie wil meefeesten  zonder mee te eten: condities als voor een gewoon tentfeest. 
Wij hopen op een grote opkomst. Bij deze is iedereen al uitgenodigd.  
 
Meer uitleg en details krijgt u in het volgend WATblad, maar noteer alvast 3 september 
in je agenda. 
 
 

ALIANZA POR LA PAZ 
                                                                 
 Bondgenootschap voor Vrede met de  
 Vredesgemeenschap van San José de Apartadó - 
Colombia  
 

Ondertekend door de Federatie van de Parochies 
van               

Herselt, Hulshout en Westerlo en Gemeente 
Westerlo    
 
 Met de Steun van de koning Boudewijnstichting 
 

 
 
Op 8 december 2006  ondertekenden de Federatie van de Parochies van Herselt, 
Hulshout en Westerlo, de Gemeente Westerlo en een afvaardiging vanuit Colombia een 
‘Bondgenootschap voor Vrede met de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó’ .   
De allereerste doelstelling van het Bondgenootschap is op te komen voor de 
mensenrechten van deze gemeenschap en alle ernstige schendingen van hun rechten aan 
te klagen.  Want sinds de oprichting van deze gemeenschap op 23 maart 1997 zijn zo’n 
180 leden (van zo’n 1500 kleine boeren) vermoord (de laatste:  Bernardo Rios Londoño* 
op 22 maart laatstleden). Daarenboven werd de gemeenschap slachtoffer van meer dan 
800 schendingen van de mensenrechten. 
Dat blijft natuurlijk de belangrijkste doelstelling.  Maar van bij het ontstaan van de 
gemeenschap werd duidelijk dat de Staat zelf (leger en politie) samenwerkt met 
paramilitaire groepen en probeert de gemeenschap economisch te wurgen om zo de 
gronden in te pikken voor allerlei megaprojecten.  Met alle mogelijke middelen proberen 
ze de leden van de gemeenschap tegen elkaar op te zetten en ook leden los te weken uit 
de gemeenschap. Dat gebeurt o.a. met investeringen – of beter omkoping -  van ‘Acción 
Social’ in projecten die grof geldgewin beloven aan mensen die de Vredesgemeenschap 
verlaten.  Daarom is het bijzonder dringend dat de Vredesgemeenschap zelf projecten 
kan uitwerken waardoor de gemeenschap zelfbedruipend kan worden en ervoor kan 
zorgen dat de leden van de gemeenschap niet enkel kunnen overleven maar ook een leven 
in waardigheid kunnen leiden.  
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Ondersteuning van projecten om te kunnen overleven te midden van het conflict. 

Ook al engageerden we ons in ons Bondgenootschap niet om economische en  materiële 
projecten te ondersteunen toch werden we bij onze bezoeken duidelijk geconfronteerd 
met de precaire situatie waarin deze mensen moeten overleven.  De strategie van het 
paramilitarisme was er duidelijk op gericht de gemeenschap op alle mogelijke manieren 
kapot te maken om hun gronden in te palmen voor het opzetten van (bio-)projecten die 
alleen maar geld moeten opbrengen voor het grote kapitaal. Van in het begin gebeurde 
dat enerzijds door extreem geweld (fusil = geweer) en door het misdadig optreden van 
het gerecht (toga), door de omzeggens totale straffeloosheid waarmee het geweld kon 
gebeuren, maar anderzijds door leiders van de gemeenschap valselijk te beschuldigen 
van collaboratie met de guerrilla.  
Ook de pogingen om de gemeenschap droog te leggen mogen we zeker niet onder-
schatten.  Dit gebeurde door hun oogsten te vernielen, door hun gewassen die ze naar 
de markt in Apartadó brachten af te pakken of hen het geld af te nemen bij hun 
terugkeer van de markt.  
Bovendien is het zo dat de mensen herhaaldelijk moesten vluchten voor het geweld.  Ze 
moesten op de vlucht, hun gronden onverzorgd achterlaten waardoor het oerwoud hun 
verschillende teelten telkens opnieuw overwoekerde. Verderop, op nieuw terrein, moeten 
ze opnieuw van nul beginnen.   
Tenslotte probeert de Staat zelf, door ‘Acción Social’ – woorden zijn verduldig! – 
mensen uit de Vredesgemeenschap los te weken (om te kopen) om mee te doen in hun 
grootscheepse projecten die snelle winst genereren. Op die manier worden ook andere 
mensen aangetrokken die bevriend zijn met de paramilitairen. Zo bevolken mensen die 
niet liever willen dan de Vredesgemeenschap uit te roeien het leeg achtergelaten dorp 
San José.   
Gezien de hoogdringendheid van deze situatie hebben we besloten om ook de landbouw-
economische projecten van de vredesgemeenschap te ondersteunen die er moeten voor 
zorgen dat de Gemeenschap zelfbedruipend kan worden en in waardigheid kan overleven.  
Dat zou moeten mogelijk maken dat de Gemeenschap zelf kan instaan voor het onderwijs 
van haar kinderen en voor de alfabetisering van alle volwassenen.  
 

Aanplanting van 40 hectares biobananen voor verkoop in fair trade. 

 
In het verleden werd reeds gezorgd dat ze een label van ecologische teelt en van fair 
trade konden verwerven voor hun cacaoproject.  En ze hadden goede hoop om hun kleine 
maar lekkere babybanaantjes te kunnen afzetten in Duitsland. Ze tekenden een 
overeenkomst met het Duitse Banafair.  Maar de Duitse verbruiker lust liever de 
gewone, zeg maar grotere,  bananen. En bovendien zijn die ook beter bestand tegen het 
vervoer. Daarom willen ze dringend 40 hectares van deze voor hen nieuwe soort bananen 
aanplanten. De totale kost is meer dan 20.000,00 Euro.  
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Marc is medeondertekenaar van het “Bondgenootschap voor de Vrede - Alianza por la 
Paz” en wil die vredesgemeenschap zoveel mogelijk steunen en sterken. De opbrengst 
van zijn jubileumfeest en de eventuele giften gaan dus integraal naar dit project.  
TOEMAATJES: 
 
1. De activiteiten van de vredesgemeenschap kregen een uitzonderlijke internationale 
waarderingsprijs:  
de Verenigde Naties UN-HABITAT geven voor de slechts 12 beste praktijken 2010 van heel de 
wereld een economische erkenning. De praktijk van Caldono:  "Proces van Locale, Participatieve 
en Communitaire Bestuurbaarheid te midden van de etnische verscheidenheid en te midden 
van het gewapend conflict" werd erkend tussen de deelnemers als een goede praktijk GOOD 
PRACTICE en opgenomen in de on-line database van de verenigde Naties UN-HABITAT als 
mogelijk object van uitwisseling. 
 
2. Je kunt de vredesgemeenschap ook steunen via de koning Boudewijnstichting die daartoe een 
projectrekening heeft geopend.  Dat bewijst immers dat ons project voldoet aan ernstige 
criteria van betrouwbaarheid. Bovendien ontvangt elke schenker van minstens € 40,00 het jaar 
nadien een attest voor fiscale aftrekbaarheid.  Alle giften voor ons project moeten 
overgeschreven worden op het rekeningnr. IBAN: BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 van 
Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21 te 1000 Brussel.  Het is heel belangrijk steeds de 
gestructureerde mededeling ‘***128/2364/00041***’ in te vullen.   
 
 
* Even de originele tekst van het bericht uit San josé de Apartado, speciaal voor de 
cursussen Spaans: 
 
El 22 de marzo de 2011,  a las 18:20 horas  una moto con dos paramilitares armados 
siguieron el carro desde Apartadó donde se dirigía Jesús Emilio Tuberquia, se acercaron 
varias veces lo observaron a él, lo vieron acompañado de gente internacional  y se 
quedaron en Tierra Amarilla. En dicho lugar esperaron a BERNARDO RIOS LONDOÑO 
quien se había encontrado minutos antes con Jesús Emilio en el terminal de Apartadó y 
quien venía en bicicleta. Los paramilitares lo detuvieron en Tierra Amarilla y lo 
asesinaron hacia las 18:30 horas. En esa hora se encontraba a cinco minutos un retén del 
ejército, así como dos retenes más de la fuerza pública en la carretera. 
 
BERNARDO tenía 27 años, había estado en la comunidad meses antes y se había salido 
para irse a vivir a la vereda la Miranda donde residía y trabajaba como aserrador; sus 
hijos y compañera viven y hacen parte de nuestra comunidad. 
 
 La comunidad al enterarse del asesinato ha ido por el cuerpo de él para ser velado y 
enterrado en nuestra comunidad. 
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ARTISTIEK 

 
Ontmoetingstentoonstelling van “Pictores Beauvoorde” met ’t WAT! 
 
In de Westhoek, de heimat van Marc, ontdekte hij een groep ‘Pictores’ = ‘schilders’ . 
Hun manier van werken vertoont veel gelijkenis met de cursuswerking “Schilderen en 
Tekenen” van ’t Wat, dat bracht hem op het idee van een uitwisselingstentoonstelling.  
 
Zondag 15 mei blijkt een geschikte datum en het binnenplein van de abdij blijkt daar een 
geschikte locatie voor. Het wordt een goede gelegenheid om meer mensen te laten 
genieten van het vele mooie werk van de talrijke watsters en watters. 
 

Er staan nu ongeveer 85 mensen ingeschreven in 
de vier verschillende cursusgroepen “Schilderen 
en Tekenen”. Tussen deze groepen bestaat er 
een redelijk grote verscheidenheid qua aanpak 
en stijl en uitwerking en binnen elke groep 
verschillen de cursisten ook nog eens onder 
mekaar. Hetzelfde geldt voor de vier groepen 
keramiek: “pottenbakken en boetseren” noemen 
wij ze. Merkwaardig: daar tellen wij ook 85 
ingeschrevenen, en ook hier speelt een heel 
grote verscheidenheid.  
Daar komen nog de 26 cursisten beeldhouwen en 
houtsnijwerk bij die ook elk hun kracht en stijl 
hebben. 
Samen dus ongeveer 196 Wat-talenten die 
kunnen meewerken aan de tentoonstelling van 15 
mei. Het is normaal dat niet allen mee zullen 
doen, maar stel je voor: als elke deelnemer b.v. 
1,5 m. tentoonstellingsruimte zou gebruiken, dan 

wandelen we die zondag langs ongeveer 300 meter schilderijen, keramiek en 
houtsnijwerk! 
Voeg daarbij de deelneming van “Pictores” uit Beauvoorde (pittoreske deelgemeente van 
Veurne) en de tentoonstelling wordt nog een flink stuk langer. Hoe groot hun groep is 
weet ik nu niet. Misschien best te vergelijken met één cursusgroep van ’t WAT. Zij 
hebben in elk geval een heel andere stijl en aanpak… allemaal mooie, andere en nieuwe 
dingen. Ze zijn wel met minder maar we zullen hen een passende plaats en ruimte 
bezorgen waar zij goed in het licht kunnen staan. 
Die zondag zal iedereen zeker eens willen langs komen op het mooie lentebinnenplein van 
de abdij. … En mocht het bar slecht weer zijn: er zijn schuilmogelijkheden voorzien. 
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30 JAAR WERELDWINKEL  
 
Eind jaren ’70  startte  onder impuls van WEZUKOS (Werkgroep Zuiderkempen 
Ontwikkelingssamenwerking) een bescheiden wereldwinkelwerking: met een winkelstand 
in een oude caravan probeerde men om eerlijke producten aan de man/vrouw te brengen. 
 
Sinds 1981 bestaat de wereldwinkel officieel en werd op de hoek van de Wolfstraat en 
de Nieuwstraat een winkelruimte ingericht.  
Door allerlei omstandigheden moest later verhuisd worden naar onder andere het  
jeugdhuis en de container van het WAT, maar in 1991 kon de winkelruimte op de Grote 
Markt tegenover de kerk worden gehuurd (ondertussen afgebroken). 
Sinds 2007 is de winkel gevestigd op de Merodedreef 104 te Westerlo. 
Vele  vrijwilligers kwamen en gingen. 
Wat blijft is de kern van het bestaan van de wereldwinkel: opkomen voor ieders recht 
op een menswaardig bestaan door te strijden voor een rechtvaardige wereldhandel, en 
dat door verkoop van producten, campagnes en acties, lobbying bij de overheid.. 
 
Oxfam Wereldwinkel Westerlo wil deze 30ste verjaardag vieren met een optreden 
van de Fanfakids in de Krekke op zaterdag 21 mei 2011 om 19u. 
 
De Fanfakids zijn een twaalftal jongeren tussen 9 en 14 jaar, met als thuishaven het 
Brussels buurthuis Centrum West.  Ze zetten hun jeugdig enthousiasme om in 
aanstekelijke ritmes zoals raï,  maracatu of hiphop en spelen op zelfgemaakte PVC 
drums,  trommels en Braziliaanse  tambourines, Afrikaanse bellen, Marokkaanse nfars,  
enz... 
Ondanks hun jeugdige leeftijd zijn ze in binnen- en buitenland al aardig bekend. 
In 2011 gaan ze in Ghana de handen uit de mouwen steken en wordt er ook gewerkt aan 
een docu-film voor het Kinderfestival van 2011. 
Ontwapenende energie!  
 
Kaarten 5 euro in de wereldwinkel,  de Merodedreef 104,  2260 Westerlo 
014/54 50 12     westerlo@oww.be 
Openingsuren: 
Dinsdag: 13u30 – 17u30 
Woensdag: 9u – 12 u   en 13u30 –17u30 
Vrijdag: 13u30 –17u30 
Zaterdag: 10u –17u30 
 
De feestelijke avond wordt afgesloten met een receptie van 20u30 – 22u. 
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WIE SCHRIJFT WAT? 

 
Om ons volgend krantje ook interessant en boeiend te maken roepen we de deelnemers 
van volgende cursussen op om een artikel(tje) te schrijven. 
Het hoeven geen ‘bladzijden-lange meesterwerken’ te zijn, dat mag natuurlijk! 
We zijn al heel blij met een kort (maar liever lang) verslag van jullie ervaringen binnen 
het WAT. Ook andere leuke of interessante weetjes of (reis) verslagen zijn zeer 
welkom. 
We verwachten jullie relaas uiterlijk tegen eind april (na het paasverlof dus). 
Liefst per mail: twestelsatelier@hotmail.com. 
Handgeschreven teksten  zijn ook meer dan welkom op het secretariaat t.a.v. Greet. 
 

Fietsreparaties (Danny) 
Meditatie (Annie) 
Duits 4 (Walter) 

Pottenbakken/Boetseren (Maria en Simonne) 
Houtsnijwerk (Leon) 

Creatief (Veerle) 
Duits (Stefaan) 

Handwerk Algemeen (Josée) 
Creatief Oosterwijk (Ria) 
Country-Line (Josephine) 

Composteren (Leon) 
Spiegelogie (Roland) 

Kunstgeschiedenis (Alma) 
 

Dank bij voorbaat aan alle tekstschrijvers. 
 
Ook Walter Mols wil ik nog in ’t bijzonder danken voor de kunstige ontwerpen voor het 
voorblad van ons WATblad. 
 
Jullie maken ons krantje tot een echt WATblad. 
 
Greet 
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INHOUD – COLOFON 
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Alianza pr la paz.................................................................................................................................................................21 
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Wie schrijft wat? .............................................................................................................................................................26 
Inhoud-colofon ..................................................................................................................................................................27 
Sponsoring ...........................................................................................................................................................................28 
 
Werkten mee aan dit nummer: 
Teksten: lesgevende(n) en cursisten van desbetreffende groep, het Watteam 
Tikwerk en lay-out: het Watteam 
Voorblad: Walter Mols 
Drukwerk: Marjakopie 
Raap- en vliegwerk: het Watteam 
 
Artikels, berichtjes, aankondigingen, zoekertjes... voor het volgend nummer te bezorgen op het 
secretariaat tegen uiterlijk eind april. 
 
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. 
 
 


