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EDITO 
 
Een uitzonderlijk mooi voorjaar, een kwakkel zomer, een zacht najaar en zo zijn we dan 
reeds eind oktober. 
 

Het nieuwe schooljaar is vlotjes van start gegaan.  Het is zowat een routine klus 
geworden. Ook de nieuwkomers zijn reeds ingeburgerd in de grote ‘WATfamilie’. 
Diegenen die een nieuwe lesgevende krijgen voelen zich aanvankelijk een beetje 
onwennig maar dat gaat vlug over. Zowel cursisten als lesgevende weten al vlug ‘welk 
vlees ze in de kuip hebben’. 
 

Vanaf 8 oktober start een nieuwe cursus: ‘babbelbox’, een soort praatgroep waar je met 
respect voor mekaar praat en luistert, dat lijkt simpel, maar kunnen we wel echt 
luisteren naar de ander? De begeleidster brengt onderwerpen aan maar staat zeker 
open voor een verregaande inbreng van de cursisten, dus ieder heeft ‘zijn zegje’.  
Ben je een spraakwaterval of eerder een stille, die liever luistert, iedereen is van harte 
welkom. 
 
Een oe-oe-vrouwe is blijkbaar iemand die een bijzondere affectie heeft met uilen. Een 
kranige dame van 82 lentes laat een zeer positieve indruk na op haar medecursisten. 
 

Reiki is een ‘therapie’ waarbij universele energie wordt doorgegeven: een weldaad voor 
lichaam en geest. Het proberen waard. 
 

Een cursist van het eerste uur doet uit de doeken hoe het er in de les Engelse 
conversatie aan toe gaat. 
 

In de cursus tekenen en schilderen staan ze versteld van zichzelf:  wat ze in een jaar 
allemaal bijgeleerd hebben! Voor de geïnteresseerden is er elke zomer een ‘week 
schilderen in het zonnige Frankrijk’ gepland. Een niet te missen activiteit! 
 

Onze lesgever ‘Kruiden’  geeft enkele wetenswaardigheden prijs: eeuwenoude recepten 
om deze ‘kuch- en hoestperiode’  goed door te komen. Wil je er nog meer over weten dan 
moet je beslist deze cursus volgen. 
 

Verkeerd gebruik van een woordenboek of vertaalsites kan tot hilarische uitspraken 
leiden. 
 

Wil je een echte metamorfose ondergaan dan moet je naar de veertiendaagse cursus 
haartooi. 
 

En dan is er nog de verrassingsreis. Het was op alle gebied een prachtdag!  
Bedankt Marc, je hebt het weer goed voor mekaar gekregen. 
 
Greet 
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BELANGRIJKE MEDEDELINGEN 

 
 
PARKEERPERIKELEN WATHUIS ABDIJ: 
 
Wij vragen nogmaals met aandrang om de auto’s niet binnen de abdijmuren te parkeren. 
Er is een grote parking waar je gebruik van kan maken aan de hoofdingang van de abdij. 
Er zijn regelmatig problemen met ‘over-parkeren’ op het binnenplein van de abdij, op de 
parking aan de schuur of achter het WAThuis.  
Er is door de abdij immers parking voorbehouden voor eigen personeel.  
Regelmatig staan wagens van WAT-cursisten daar waar ze dus niet horen.  
‘Laden en lossen’: voor eventjes stationeren kan natuurlijk wel. 
Voor ’t WAT blijven dus slechts een vijftal vrije parkeerplaatsen over, achter ’t 
WAThuis. 
Bij ’t WAT-publiek zijn er inderdaad een aantal mensen die het niet aankunnen om wat 
verder te stappen. 
Daarom stellen wij voor dat er nooit binnen de abdijmuren geparkeerd wordt, behalve 
door diegenen die een speciale ‘WAT-parkeerkaart’ hebben. Deze kaart kan je 
aanvragen en bekomen op het secretariaat. 
 
LESUREN: 

- In de voormiddag van 9.00 u  tot 11.30 u 
- In de namiddag van 13.00 u tot 15.30 u 

Tenzij anders overeengekomen. 
Mogen wij beleefd verzoeken deze lesuren te respecteren. 
 
BELANGRIJKE DATA: 

- 14 oktober 2011: verrassingsreis voor lesgevenden en bestuur (geen les) 
- 13 januari 2012: nieuwjaarsreceptie voor lesgevenden en bestuur met partner 

(geen les) 
- 14 juni 2012: afsluitingsfeest met barbecue op Trienenkant 
- 13 juni 2012: laatste lesdag 

 
SCHOOLVAKANTIES: 
’t WAT is gesloten tijdens volgende schoolvakanties : 

- Herfstvakantie van 31/10/2011 t.e.m. 06/11/2011 
- Wapenstilstand op 11/11/2011 
- Kerstvakantie  van 19/12 /2011t.e.m. 08/01/2012 
 (opgelet 1 week eerder dan de schoolvakantie) 
- Krokusvakantie van 20/02/2012 t.e.m. 25/02/2012 
- Paasvakantie van 02/04/2012 t.e.m. 13/04/2012 
- Hemelvaart van 17/05//2012 t.e.m. 18/05/2012 
- Zomervakantie van 13/06/2012 t.e.m. 09/09/2012 
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’T WESTELS ATELIER ZOEKT: 
 
Voor de uitbreiding van ons cursusaanbod zoeken wij gemotiveerde vrijwillige lesgevers. 

Heb je een interessante hobby? 
Wil je jouw beroepservaring delen? 

Beschik je over wat vrije tijd? 
Kan je anderen iets overbrengen? 

Dan mogen we je misschien binnenkort verwelkomen als vrijwillige lesgever! 
Of ken je iemand die hiervoor in aanmerking komt contacteer ons dan. 
 
Dank bij voorbaat 
 

FAMILIENIEUWS 

 
Geboortes: 
- Op 24 juli is Lyam geboren, kleinkind van Viviane Thys, cursiste pottenbakken. 
- Op 2 augustus werd Lana geboren, kleindochter van Veerle De Sutter, cursiste 
pottenbakken/boetseren. 
- Renée werd geboren op 22 augustus, kleindochter van Willy Renne, cursiste haartooi, 
achterkleinkind van Fin Vandoninck, cursiste bloemschikken. 
- Daan werd geboren op 7 september, kleinkind van André Wollants, cursist Franse 
conversatie en lesgever Spaanse conversatie. 
- Free werd op 8 september geboren, achterkleinkind van Elza Vangenechten, cursiste 
pottenbakken/boetseren. 
- Hanne werd geboren op 16 september, kleinkind van Denise Sels, cursiste Duits 1 en 
van Sonja Rectem, lesgeefster country line. 
- Op 18 september werd Liesje geboren, kleindochter van Linda Verstrepen, cursiste 
handwerken. 
- Op 28 september werd Cleo geboren, kleindochter van Ro Moris, ex-lesgeefster 
pottenbakken/boetseren. 
- Rune werd geboren op 5 oktober, kleindochter van Magda Geysen, cursiste 
perkamentkunst. 
- Op 6 oktober werd Lars geboren, kleinzoon van Willy Renne, cursiste haartooi. 
 
Overlijdens: 
- Isabel Bergen (°1942) is op 3 augustus overleden, cursiste Engels bij Ann Vaes. 
- Op 14 juni is Nathalia Taels overleden, moeder van Vera Vandepaer, lesgeefster 
Creatief te Veerle en cursiste pottenbakken/boetseren. 
- Op 19 augustus is Alfons Exelmans overleden, vader van Anne-Mie, cursiste Creatief 
te Veerle. 
- Op 11 september is Mia Vranken overleden (°1939), ex lesgeefster Engels en ex 
cursiste kunstgeschiedenis. 
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BABBELBOX 

 
 
Dinsdagnamiddag, WAThuis Abdij, o.l.v. Frieda Veraghtert. 
 
Hallo lieve mensen, 
 
Ik ben Frieda Veraghtert, ik woon in Geel, en ik kom met het voorstel om de nieuwe 
cursus ‘Babbelbox’ te starten in ’t Westels atelier. 
 
Vroeger heb ik praatgroepen begeleid in een spiritueel centrum maar door 
omstandigheden ben ik er na een paar jaar mee gestopt.  
Dat centrum bestaat echter niet meer.  
Ondertussen heb ik weer veel levenservaringen bij opgedaan die ik wil delen met jullie.  
 
Ik hoor van veel mensen dat er behoefte is om in een aangename, ongedwongen, veilige 
sfeer over bepaalde zaken te praten, een  ervaring of vraag te kunnen delen, te kunnen 
luisteren, beter leren te luisteren, er voor elkaar te zijn, begrijpen en begrepen worden.  
Praten kan een uitlaatklep zijn. 
 
Praten en luisteren het lijkt zo simpel. 
De één geniet van praten of is een spraakwaterval en zoekt voortdurend mogelijkheden 
om zijn of haar praatbehoefte te stillen. 
De ander heeft er moeite mee en beschouwt praten meer als ‘nu eenmaal noodzakelijk’. 
Weer een ander houdt zich liever op de achtergrond, is een denker, luistert of is liever 
stil. 
 
Praten en vooral luisteren naar wat de ander te vertellen heeft, is de bedoeling van deze 
nieuwe ‘cursus’. 
Ik zal telkens enkele onderwerpen aanbieden die ‘bespreekbaar zijn’ maar ik sta geheel 
open voor eigen inbreng van de groep, themadagen… wandelen zonder te praten en 
bewuster voelen wat de natuur met ons doet.  
Andere voorstellen zijn welkom, ik sta voor veel dingen open, steeds in overleg met de 
groep. 
Iedereen is welkom, ongeacht de leeftijd, man of vrouw… we kunnen steeds leren van 
elkaar. 
Ik hoop op voldoende belangstelling en heet iedereen van harte welkom. 
 
Frieda Veraghtert 
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NIEUW   NIEUW    NIEUW   NIEUW    NIEUW   NIEUW 

 

BABBELBOX 
 

WATHUIS ABDIJ 
DINSDAGNAMIDDAG 

VAN 13.00 U TOT 15.30 U 
O.L.V. FRIEDA VERAGHTERT 

 
START OP 8 NOVEMBER 2011 

 
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM 

 
INFO: 014/544486 
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ENGELS 1B 

 
Maandagvoormiddag, WAThuis Abdij, o.l.v. Fons Slaets. 
 
Na het eerste jaar Engels gevolgd te hebben bij Lieve, komt deze groep nu het tweede 
jaar volgen bij mij. 
We kennen elkaar nog niet, maar het zal niet lang duren voor het ijs gebroken is en we 
een hechte groep gaan vormen. 
We doen er alles aan om de leerstof geleidelijk op te bouwen, zodat iedereen op 
zijn/haar tempo kan volgen en men niet de indruk krijgt dat we te ‘schools’ bezig zijn… 
en zonder het goed te beseffen leren we de Engelse taal. 
Hoe ervaren onze studenten de overgang van het eerste naar het tweede jaar? 
We laten hen even zelf aan ’t woord: 
 

- We hebben schijnbaar allen angst voor de moeilijkheidsgraad van deze cursus. 
Toch leert men vlug dat iedere taal zijn eigenheid heeft met eenvoudige maar 
ook moeilijke kantjes. Onze eerste les ging over ‘th’ stemloos of stemhebbend 
uitspreken. Nooit van gehoord!!! 
De tweede les was dan een confrontatie met mezelf. Wat weet ik nog van mijn 
schooltijd: over de  zinsbouw, onderwerp, meewerend- en lijdend voorwerp… ? 
Na zoveel jaren zit dat héél diep. 
We gaan in eigen tempo, met heel veel uitleg en herhaling dit alles weer 
opbouwen. 
Och wees gerust, we hebben geen veeleisende en strenge leerkracht. Engels 
leren is een aangenaam, prettig en nuttig tijdverdrijf. We komen zo veel als 
mogelijk naar de les, zo missen we niet te veel uitleg en toepassingen. 
Bedankt Fons, je ben gewoonweg super! 
Maria 
 

- ’t WAT? Wat zeg je? Nog nooit van gehoord. Wil je graag iets leren op eigen 
ritme dan kan dat in ’t WAT: Engels of Frans, bloemschikken of fietsen het kan 
allemaal in ’t WAT. 
Jules 
 

- Engelse les? 
Vorig schooljaar bij Lieve: niet te geloven dat dit kon op zo’n speelse en 
attentievolle manier. 
Dit jaar bij Fons: wat verrassend nieuwe accenten worden er nu gelegd: ‘th’ 
stemhebbend en stemloos.. we leren er alles van. 
Verrassend hoe ik vertrok van het idee; ‘Engels, niks voor mij’ . Nu: ‘verrassend 
wat je er allemaal wel door leert! 
Thank you very much! 
Lisette 
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- On Monday September 7th at 9 o’clock in the morning, we started in the second 
class of the English lesson. 
We are with thirteen pupils. I sit between Gerda and Hilde. 
Rita 
 

- Wij volgen Engelse les in de abdij. Het is een gezellige en aangename groep,  de 
leraar doet goed zijn best om ons allerlei nieuwe dingen aan te leren en dat is 
niet altijd gemakkelijk. Ik vond de twee eerste lessen bijzonder fijn vooral ook 
omdat wij onze klasgenoten terug zagen. 

 
- Na de aangename start vorig jaar in ’t WAT bij de lieve juf Lieve, zijn we 

gemotiveerd gestart bij de voor ons kersverse ‘teacher’ Fons. We genieten intens 
van de samenhorigheid en vriendschap in de groep. 
Met grote overtuiging voelen we ten zeerste aan dat we in de toekomst vlot 
Engels zullen praten.  
Met heel veel plezier zetten we ons iedere week weer op de stoeltjes in ons 
klaslokaal in de abdij. 
 

- We zijn terug begonnen met de Engelse les, nu in het tweede jaar. De leraar heet 
Fons en het is nen toffe. Er is één persoon afgevallen, Maddy, wat wij spijtig 
vinden, maar er zijn twee nieuwe personen bijgekomen waardoor we met 15 
personen zijn. 

 
 
Ziezo, de eerste angst voor het onbekende is weg. 
Dit wordt bestlist een tof, aangenaam en leerrijk jaar 
Jullie leraar, 
Fons 
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POTTENBAKKEN/BOETSEREN 

 
Dinsdagvoormiddag, WAThuis Abdij, o.l.v. Simonne Van Calsteren en Jeanne Van Dyck. 
 

Onder de vleugels van onze oe-oe-vrouwe. 
 
Ongeveer 10 jaar pendel ik met veel goesting en de nodige ambitie naar het welriekende 
kleikot.  Vele vertrouwde gezichten verdwenen, de die-hards bleven en nieuwelingen 
kwamen zich schoorvoetend nestelen.  Elk met zijn of haar eigen–eigenheid, groot of 
klein kantje, een eigen verhaal schrijvend in ons aller geschiedenisboek des levens. 
 
De meesten onder ons kregen kleinkinderen of verloren een dierbare en wij allen 
verloren Fons, één van ons.  Plezier maken doet ons de volgende bladzijden inkleuren. 
Onze oe-oe-vrouwe verdient het dat iedere WATganger met haar mag kennismaken.  
Even voorstellen:  Een kranige, fiere, elegante, pronte jonge dame van 82 zonnige lentes.  
E schoewen wufke!  Ze bruist, zeg maar … ze kookt over van energie en plannen maken 
om ze vervolgens waar te maken, alles overgoten met een saus van kennis, wijsheid en 
nooit betweterige raad.  Voila, hier sé, ons Maria! 
Haar grote passie zijn uilen.  Prachtbeesten, zelden te zien doch regelmatig te horen 
met hun indringende geluiden.  Wie ooit de eer kreeg in haar huis ontvangen te worden, 
wist ongetwijfeld niet waar eerst kijken.  Zonder overdaad, néé … overal staan haar 
grote en kleine ware kunstwerken.  Mensen, dieren en uilen in uiteenlopende stijlen, 
harmonieus naast elkaar, de kracht hunner “wijze” ogen doorheen heel het huis gelaserd. 
 
Onze lieve oe-oe-vrouwe bezit diezelfde wijsheid.  Niet dat het leven haar altijd 
goedgezind was, maar met een ongelofelijke flair, kracht en positivisme weet zij elk 
nadeel om te buigen in een voordeel, in een stimulans om nog meer plannen te smeden.  
Tijd is haar probleem.  Tijd, veel tijd wil ze nog krijgen … haar mogen ze nog niet komen 
halen!  Ze moet nog dit, ze wil nog dat.  Zó bewonderenswaardig, zó aanstekend, zó een 
voorbeeld.  Zó wil ieder van ons ook “ouder” worden.  Alstublieft …  ja!  
 
Ik verdenk haar ervan dat zij bij valavond stiekem haar uilen ziet vliegen in haar 
verzorgde tuintje en dat haar kunstig keramische poezen, honden, kiekens, eenden, 
ganzen en guitige kindjes vertrouwelijke, diepzinnige gesprekken met haar voeren over 
hoe goed wonen het er is en hoe ze de magie van kontent-in-t-leven-staan kan blijven 
doorgeven aan al wie haar mag kennen.  En dat zijn er velen dankzij haar uitzonderlijk 
zacht karakter. 
 
Jazeker,  ons Maria, ons moe, ons Maria Hens,  82 en door iedereen geliefd.  Véél tijd 
en een goede gezondheid willen we je maar wat graag geven want weet je …  je 80ste 
verjaardag vierden we met zijn allen in stijl maar je moet begrijpen …  ook wij maken 
plannen, wij willen nog feesten, samen met de spiegel, met jou als stralend middelpunt.  
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Wie weet, met bakharing, ajuinsaus en een dikke pelpatat met kruidenboter  …  lekker 
éh jong!?! 
 
Je kan uren anekdotes ophalen maar kernwoorden daarbij zijn … zacht, eerlijk, 
vooruitstrevende ideeen, doen, vooruit, mensen, vrienden, kinderen, ons Riaatje, kunst, 
trots, cursussen, wijze beslissingen, oplossingen zoeken en geluk maken voor haarzelf en 
anderen. 
 
E schoewen wufke! 
 
Oe-oe …  wat is ’t leven schoewen! 
 
 
De verweesde kleiwroetende zeugen en beren van dinsdag 
 
 
 
 

FIETSREPARATIES: 
 

WINTERONDERHOUD 
 

In een reeks van 2 lessen leren we een winteronderhoud te doen. 
Ook voor elektrische fietsen. 

Voor dames en heren die de cursus fietsreparaties  
reeds gevolgd hebben. 

Schrijfgerief meebrengen en eventueel je eigen fiets. 
 

Op dinsdagvoormiddag: 
22 en 29 november 2011 
VAN 9.00 U TOT 11.30 U 

WATHUIS TRIENENKANT 
DANNY ANCIAUX 

Inschrijven: Trienenkant 014/234060 (Max.14) 
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REIKI 

 
Vrijdagvoormiddag, WAThuis Abdij, o.l.v. Marie-Louise Peetermans. 
  
OORSPRONG 
De Japanner Mikao Usui is de grondlegger van wat hijzelf "USUI REIKI RYOHO" 
noemde. "RYOHO" is Japans voor 'therapie'. Hij ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk 
als weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling. 
  
WERKING 
Er wordt gesteld dat bij een reikibehandeling de reikibeoefenaar als intermediair 
optreedt, voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. De 
doorgegeven energie zou een voedende en harmoniserende werking hebben op 
energiebanen. Het doorgeven van deze energie zou zowel kunnen plaatsvinden door 
directe handoplegging als op afstand. Dit doorgeven van energie zou een positieve 
invloed uitoefenen op disharmonie in ieder deel van het menselijk wezen. Het zou een 
alomvattende harmonische uitwerking hebben op alles waaraan energie ten grondslag 
ligt, zowel mensen, dieren, planten, objecten als situaties. Reiki wordt toegepast voor 
klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau en eveneens ter versterking 
van gezondheid en welbevinden. De behandeling ofwel handoplegging wordt doorgaans als 
deugddoend en rustgevend ervaren. 
  
ENERGIE 
De energie waarmee men in de Reikimethode werkt is overal aanwezig. Energiestromen 
in een lichaam kunnen geblokkeerd raken door bijvoorbeeld nog niet verwerkte 
negatieve ervaringen uit het verleden, met lichamelijke en geestelijke problemen als 
gevolg. Door handoplegging van een reikibeoefenaar kunnen deze blokkades opgeheven 
worden. Reiki wordt gezien als kosmische en niet als persoonlijke energie, beoefenaars 
geven deze energie slechts door. Het vermogen om energie door te geven heeft 
iedereen, zij het doorgaans nog slechts in geringe mate. Tijdens een 'initiatie' worden 
kanalen waardoor de energie wordt doorgegeven heropend. 
  
INWIJDINGEN 
Het traditionele Usui-systeem kent een drietal inwijdingen. Een inwijding is een initiatie 
of afstemmingsritueel. Bij een inwijding (afstemmingsritueel) wordt het trillingsgetal 
van het energieveld van de persoon verhoogd en krijgt nieuwe technieken aangeleerd. Bij 
de inwijding in de tweede graad en de derde graad worden ook de symbolen aangeleerd. 
  
 Persoonlijk zou ik hier nog willen aan toevoegen dat iedereen welkom is in onze groep.  
  
Hopelijk tot later. 
Marie-Louise Peetermans 
Reikimaster 
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ENGELS CONVERSATIE 

 
Woensdagvoormiddag, WAThuis abdij, o.l.v. Jos Holemans. 
 
Woensdag 7 september, wij stappen langs de antieke deur van de "oude abdijhoeve" 't 
WAT binnen. 
Meteen ligt ons vakantiegevoel aan diggelen. De krakende trap naar boven maakt  
versteende "lesherinneringen" terug actueel. 
We voelen de sfeer ons overmeesteren alsof ze niet weggeweest is! 
De geur van reeds gezette koffie smoort in de kiem ons laatste verzet om er voor een 
nieuw schooljaar weer in te vliegen.   
Er is nog niemand in de klas. Wij zijn de eersten. 
Het bord is mooi afgeveegd, de krijtjes liggen klaar, kortom: het decor is o.k. 
En dan: één voor één vallen ze binnen. 
Leerlingen? Neen! Het zijn  vrienden geworden na al die jaren dat we samen bleven met 
Jos, onze leraar Engelse conversatie. 
Ieder heeft zijn vakantieverhaaltje. Het wordt een gezellige bedoening: handjes 
schudden, kusjes, knuffels.....het is alsof het schooljaar gedaan is. 
Of toch niet? Er zijn drie "nieuwe" gezichten. Dat is natuurlijk figuurlijk bedoeld. Er 
zijn ook heel wat "oude" gezichten en dat bedoel ik letterlijk (grapje!). Die "nieuwen" 
zullen wel vlug een naam krijgen en opgenomen worden in onze clan. 
We zullen met zijn vijftienen zijn en de mannen zullen zich moeten weren tussen al die 
vrouwen: we zijn maar met twee. 
Maar daar is Jos. Hij roept ons tot de orde."Goodbody every  morning, can we start?" 
Ja, Jos is altijd een flauwe plezante geweest. 
Daar Eddy en ik , de eerste cursisten waren, en Eddy waarschijnlijk nog met vakantie is, 
mag ik even leraar spelen en het Engelse alfabet (nog maar eens) herhalen. Als 
"oercursist" Engelse conversatie heb ik daar uiteraard geen problemen meer mee! 
Tot aan de break starten we met herhaling van " irregular verbs". Wat was nu toch weer 
de past tense van "to catch" ? 
Als voorzichtigheid de moeder van de porseleinwinkel is, dan is herhaling zeker de weg 
naar kennis bij "de ouderen". Dat ondervinden wij best. 
Je moet Jos bezig horen en zien: het enthousiasme druipt eraf, terwijl hij zwierig met 
grote omhalen "Engelse homoniemen" op het bord schrijft! Konden wij het allemaal maar 
onthouden, hé!. 
De Engelse homoniemen zijn zo één van zijn stokpaardjes: they're -there -their. En 
gelijk heeft hij: zo maakt hij het ons duidelijk. 
"Let's have a break"! 
Tania verschijnt ten tonele met haar "bakje". 
"Hoeveel copies?" Alles wordt afgerekend, de aanwezigen genoteerd en weg is zij... 
Bij koffie en een snoepje, worden de afgebroken "entré- verhaaltjes" verder verteld en 
met "de nieuwen" wordt kennis gemaakt. 
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Na de pauze zijn er "exercises". Wij maken zinnetjes met en over "the irregular verbs" 
bij wijze van conversatie. 
Wij voelen ons weer allen op dreef. 
 "He borrowed my lawn mower but he never brought it back ! " Een cursist begrijpt het 
zinnetje niet, want hij(zij ?) meent dat "lawn mower" (grasmachine) "schoonmoeder" 
(mother-in-law) betekent ! Iemand anders beweert dat "fleddermouse" een synoniem is 
voor "bat" (vleermuis) Tja... er is nog werk aan de "shop"  ...   
De start van een nieuw jaar "English conversation"" is genomen. 
Met dank aan onze leraar Jos Holemans. 
  
Jef Caems (cursist "English conversation" van het eerste uur) 
  
 PS: "twat" heeft in het Engels een heel andere betekenis dan "'t Westels atelier" , 
maar dat is voor een andere keer ... 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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PROGRAMMA 2011-2012 
 

Vrijdag 7 oktober 2011: markten en winkelen te Maastricht 
De stad heeft een lange geschiedenis, die teruggaat tot in de Keltische tijd, voor het 
begin van de huidige jaartelling. De geschiedenis weerspiegelt zich in het historische 
stadscentrum met verschillende Romaanse en andere stijlkerken en de vele pleinen. Het 
bekendste plein is het Vrijthof, gelegen nabij de Servaaskerk, die vernoemd is naar de 
heilige Servatius, de beschermheilige van het vanouds katholieke Maastricht. 
Tegenwoordig heeft Maastricht vooral het imago van een bourgondische stad, waar het 
goed winkelen en recreëren is. Dankzij de aanwezigheid van een universiteit en een 
hogeschool is het ook een studentenstad. 
 
Vertrek abdij: 9.00 u  Terug abdij: 19.00 u Prijs: € 13 
 
Vrijdag 18 november 2011: winkelen te Utrecht  
Utrecht heeft een compacte en sfeervolle binnenstad. De oude gebouwen en pittoreske 
straatjes vormen een prachtig decor om een dagje  te winkelen. Zeer bijzonder aan de 
Utrechtse grachten is de mogelijkheid om af te dalen naar de werfkelders, en zo onder 
straatniveau te wandelen. Utrecht telt na Amsterdam en Maastricht het grootste aantal 
rijksmonumenten van alle steden in Nederland. 
 
Vertrek abdij: 7.45u  Terug abdij: 20.00 u Prijs: € 17 
 
 
Vrijdag 9 december 2011: Kerstmarkt te Aken 
Ieder jaar opnieuw tijdens de periode voor kerstmis veranderen de pleinen en steegjes 
in de omgeving van het Akense stadhuis in een sfeervol paradijs van schitterende 
lichtjes en prachtige kleuren, feestelijke klanken en verleidelijke (aangename) geuren. 
De charme van de feestelijk en liefdevol opgebouwde kerstkraampjes betovert 
iedereen; het uitgebreide aanbod aan mooie en originele, degelijke en kostbare 
voorwerpen laat kleine en grote hartenwensen in vervulling gaan. Geen wonder dus, dat 
de Akense kerstmarkt lang een absolute "must" is geworden. 
 
Vertrek abdij: 9.00 u  Terug abdij: 20.00 u Prijs: € 17 
 
Vrijdag 2 maart 2012: markten en winkelen te Breda 
Breda, een sprankelende, gezellige Brabantse stad met een sfeervol, historisch 
stadshart. Uitgeroepen tot beste binnenstad van Nederland. Het rijke verleden en het 
bruisende heden gaan er naadloos in elkaar over. Kom trendy winkelen, bewonder de 
prachtige monumenten en proef de Brabantse gastvrijheid bij de vele tientallen cafés, 
restaurants en terrassen.  
 
Vertrek abdij: 8.45 u  Terug abdij: 19.00 u Prijs: € 13 
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Vrijdag 23 maart 2012: markten en winkelen te Maastricht 
Vertrek abdij: 9.00 u  Terug abdij: 19.00 u Prijs: € 13 
 
Dinsdag 10 april 2012: markten en winkelen te Eindhoven (tijdens de paasvakantie) 
Eindhoven is écht een winkelstad bij uitstek! Het aanbod is zeer groot en gevarieerd, 
met voor ieder wat wils. Grote internationale winkelketens worden afgewisseld met 
speciaalzaken en kleine, unieke winkels. Daarmee staat Eindhoven dan ook garant voor 
uren shoppen. Maar er is meer: nergens in Nederland vind je zoveel musea en galeries 
met kunst en design als in Eindhoven.  Keuze te over dus. 
 
Vertrek abdij: 8.45 u  Terug abdij: 19.00 u Prijs: € 13 
 
Vrijdag 11 mei 2012: Grote dagreis ”Fit en gezond met een zoet smaakje” 
Eupen – Butgenbach en Luik 
Bezoek aan de firma Ortis, een familiebedrijf dat mede aan de grondslag ligt van de 
moderne fytotherapie (= kruidengeneeskunde). Tegenwoordig begrijpt de moderne 
wetenschap beter de werkingsmechanismen van planten en kruiden en hun extracten, de 
talrijke mogelijkheden maar ook de beperkingen die wij bij hun gebruik in acht dienen te 
nemen. Wij worden verwelkomd met koffie of thee en een gezonde snack. Aansluitend 
volgt er een filmvoorstelling over de firma en hun productieketen. Tips en adviezen voor 
een gezondheid  ‘Puur Natuur’, degustaties, vraag en antwoord. 
 
’s Middags genieten we van een gezonde lunch om de eigenschappen van sommige kruiden 
te (her)ontdekken.  
Menu: 
??Roomsoep met waterkers- en selderijcrème 
??Verse zalm of kippenreepjes met Venus kruiden, groenten uit de 

gezondheidsmoestuin, aardappelen in de schil 
??Chocolademousse met gember en paradijsgranen 
??Koffie 
??Verteringsdrankje op basis van geneeskrachtige kruiden. 

 
Rond 14u30 bezoeken we het chocolademuseum. De geschiedenis van de chocolade trekt 
aan onze ogen voorbij. Van op de loopbrug boven de productiehal kan je de 
chocolademakers aan het werk zien. Op het einde van het bezoek maken we kennis met 
de producten in de degustatieruimte: “La Maison du Chocolat”. 
 
Tussen 16u30 en 18u30 kunnen we nog even, op eigen houtje, Luik verkennen. 
We gaan ook wel even langs het moderne treinstation Liège Guillemins. 
 
Vertrek abdij: 7.00 u  Terug abdij: 19.30 u Prijs: € 40 
 
Vrijdag 25 mei 2012: markten en winkelen te Maastricht 
Vertrek abdij: 9.00 u  Terug abdij: 19.00 u Prijs: € 13 
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TEKENEN EN SCHILDEREN 

 
Maandag– en dinsdagvoormiddag, WAThuis Abdij o.l.v. Frieda Van Heuckelom. 
 
Ons eerste WAT-jaar. 
 
Maandag 6 september 2010. 
Het is een mooie zonnige najaarsmorgen. Wij zijn op weg naar de cursus tekenen en 
schilderen in ’t WAThuis in de abdij van Tongerlo. 
Zwaar beladen steken we het prachtige binnenplein van de abdij over. Een ezel, een 
doek, een palet, penselen, verf … alles hebben we mee. 
We openen de mooie deur van ’t WAThuis, lopen de gang door, beklimmen de steile trap 
en komen hijgend en puffend aan op de zolderverdieping. Het geroezemoes wijst ons de 
weg naar het atelier onder het mooie dakgebinte. 
We zijn duidelijk niet alleen: een twintigtal cursisten vullen  het lokaal. 
We installeren ons aan tafel, pakken uit en zetten alles klaar om te beginnen schilderen. 
Dan komt lesgeefster Frieda Van Heuckelom langs en vraagt wat we gaan doen. We 
zeggen bedeesd dat we komen schilderen. “Schilderen?” zegt Frieda, “kunnen jullie al 
tekenen?”. “Nee, maar schilderen wel” proberen we voorzichtig. “Eerst leren tekenen” 
zegt ze. 
We pakken verf en borstels terug in en halen potlood en gom boven. 
De andere cursisten zijn ondertussen druk aan het werk.  
We gaan eens kijken wat zij er van bakken. We schrikken ons een hoedje: prachtige 
potloodtekeningen, fijne aquarellen, grote doeken met acryl of olieverf, werken met 
bister en pastelkrijtjes …..  De moed zinkt ons in de schoenen. 
 
We zijn nu een jaar verder. Frieda heeft ons in die tijd heel wat bijgebracht. Ze heeft 
ons leren kijken, in perspectief tekenen, kleuren mengen en –heel belangrijk- het juiste 
materiaal gebruiken. 
En dat gebeurt allemaal in een gezellige sfeer. Frieda komt bij iedereen langs en helpt 
waar nodig. Met een lik verf maakt ze van een werk een kunstwerk. Ondertussen zorgt 
Anita voor koffie, thee en een dikke knuffel. 
Het gezellige kerstfeest, de uitstap naar de tentoonstelling in Namen en de barbecue op 
het einde van het jaar dragen zeker bij tot een goede sfeer in de groep. 
Met veel goesting beginnen we aan het nieuwe werkjaar. 
 
Twee cursisten. 
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Schildervakantie in Frankrijk 
 
Wat is een jaar snel voorbij. Op 9 juli in de vroege morgen, stonden we klaar om voor 
een weekje te vertrekken naar het “zonnige Frankrijk”. De zomer was echter niet zoals 
andere jaren, maar een onweer heeft ook daar iets speciaals. Dit weer kon ons niet 
deren. We hebben weer vele prachtige werken gemaakt onder de leiding van Ons Frieda. 
Veel tevreden gezichten op de vrijdagavond: tentoonstelling! Wat een prestaties! 
Zoals de voorbije jaren, werden we culinair weer rotverwend. Lekker! 
De week was veel te kort en we kijken nu al uit naar volgend jaar. 
En met de ervaring die we opdoen in ’t WAT, gedurende het schooljaar, komen we wel 
waar we willen zijn … 
 
Monique 
 
 
 
 

KRUIDEN 

 
Woensdagvoormiddag, WAThuis Trienenkant, o.l.v. Ivo Heselmans. 
(1ste en 3de woensdag van de maand) 
 
Eenvoudige hoestsiroop 
 
Het hoest en kuchseizoen komt er weer aan en eind mei 2011 verscheen in de dagbladen 
ineens de titel ‘Naar verbod op hoestsiroop onder de 12 jaar ?’ Het zal blijkbaar niet 
allemaal zo’n vaart lopen wordt er gereageerd, maar die titel heeft toch heel wat 
mensen, onder wie mij,  aan ’t denken gezet. Zit er dan in de farmaceutische hoestsiroop 
dingen die misschien niet zo best zijn ? 
 
Wat er ook van zij, er bestaan van die ‘eeuwenoude’ recepten die vroeger werden 
toegepast. Degenen die gelet hebben op de vlierbessen hebben misschien vlierbessiroop 
gemaakt, dan moet je oogsten op het moment dat de bessen rijp zijn. Ook met 
Echinacea had je kunnen werken. Of met mierikswortel. Of tijmsiroop maken... 
 
Oei, die tijd is voorbij (behalve voor die waarvoor ook gedroogd kruid gebruikt kan 
worden). Zijn er dan nog eenvoudige middeltjes ? 
Ja en ik wil er hier enkele op een rij zetten. Niet allemaal, anders hebben we niets meer 
over voor in de kruidenlessen. Maar iedereen die wil moet toch een eenvoudig recept 
kunnen gebruiken.  
Vooruit dan maar. 
 
 
 



 
 

www.hetwestelsatelier.be 
twestelsatelier@hotmail.com 

18

Recept 1: Ajuin met donkere kandijsuiker. 
Methode 1:  
Ontdoe een ajuin van de buitenste uitgedroogde rokken en verwijder zeker de 
uitgedroogde ‘plantstengel’. Snij de wortel van de bol en hol de bol ietwat uit. Doorboor 
met je mes de ajuin enkele malen zodat de sappen weg kunnen vloeien. Plaats de ajuin op 
een glas met het worteldeel omhoog. Vul de ruimte op met gemalen kandijsuiker 
eventueel vermengd met het plantenmateriaal dat uit de ajuin gehaald werd. Langzaam 
aan begint het sap met de suiker in het glas te druppelen. Na een nachtje heb je 
voldoende om één dosis in te nemen.  
 
Methode 2:  
Ontdoe een ajuin van de uitgedroogde rokken en wortels. Snipper deze in een glas, in 
afwisselende laagjes : ajuin, dun laagje gemalen kandijsuiker, ajuin, suiker, ajuin, 
suiker,… Laat een nacht trekken en zeef af. 
 
Recept 2: Rammenas met donkere kandijsuiker. 
Vergelijkbaar met ajuin met kandijsuiker. 
Methode 1: 
Ontdoe de rammenas van de top, hol deze uit en doorboor het onderste deel van de 
wortel. Vul de holte met gemalen kandijsuiker en versnipperd wortelmateriaal. Plaats 
het geheel op een dunner glas en laat een nacht druppelen in het glas.  
 
Methode 2: 
Schil de rammenas en snijd hem in dunne plakjes. Bedek de bodem van een (glazen) pot 
met een laagje rammenasschijfjes. Bestrooi met de suiker. Leg er een volgend laagje 
schijfjes op en bestrooi weerom met de suiker. Doe zo verder.  Laat een nacht trekken.  
Giet dan het vrijgekomen sap af en vang het op.  
 
Deze ‘sappen’ worden doorgaans ook graag ingenomen door kinderen.  
Zeker zo werkzaam, maar minder graag genomen door kinderen : recept 3 : knoflook met 
kandijsuiker. Snipper enkele teentjes knoflook in een glas en bestrooi met donkere 
kandijsuiker. Laat een nacht trekken en proef eerst zelf eens de ‘siroop’ die je bekomt 
zodat je kan begrijpen waarom kinderen misschien liever niet deze smaak hebben.  
 
Bij het snipperen van ajuin of knoflook kan je in plaats van kandijsuiker ook honing 
gebruiken. Zet de gesnipperde materie onder honing en laat trekken. De honing zal hier 
zijn volle werking hebben. Bij verwarming verliest honing veel van zijn waardevolle 
inhoudsstoffen waardoor die minder werkzaam is. 
 
O ja, heeft met hoesten niets te maken maar als je neus verstopt zit en je kan dan 
moeilijker slapen, snipper dan een ajuin in een schoteltje en zet dit vlak bij je bed. De 
vrijgekomen stoffen gaan je neus ‘vrij’ houden. Het is dus wenselijk dat de verkouden 
persoon zelf de ajuin snippert om zo veel mogelijk van die stoffen te kunnen profiteren. 
 
Kruidige groet, Ivo 
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FRANS 3 

 
Donderdagnamiddag, WAThuis Abdij, o.l.v. Francine Wijnants. 
 
MISVERSTANDEN 
Wat het verkeerd gebruik van een woordenboek/vertaalsite tot gevolg kan hebben: 
 

- Op een trui ‘made in Turkey’ = Fait en Dinde (kalkoen) 
 

- Op een pak wafels ‘zonder gluten’ = Sans glouton (gulzig) 
 

- In een hotel in Boekarest: L’ascenseur sera en réparation le prochain jour. 
Pendant ce temps, nous regrettons que vous soyez insupportables = Het spijt 
ons dat U gedurende die tijd ondraaglijk/onverdraagzaam zult zijn. 

 
- In een hotel in Athene: On s’attend à ce que les visiteurs se plaignent au bureau 

entre 9 et 11 h A.M. tous les jours = Wij verwachten ons er aan dat de 
bezoekers zich beklagen op het bureel tussen 9 en 11 u alle dagen. 

 

- In een hotel in Japan: Vous êtes invité à profiter de la femme de chambre = U 
wordt uitgenodigd te genieten van de kamermeid. 

 

- Gebruik airco in een Japans hotel: Refroidit et rechauffe: si vous voulez la 
condition juste de chaleur, veuillez vous contrôler = Indien U de juiste warmte-
conditie wilt, gelieve U te controleren. 

 

- Op een spuitbus: ‘Ozone safe’ = coffre-fort d’ozone (brandkast) 
 

- Wasinstructies kleding:  
- ‘do not dry clean’ = Ne vous séchez pas propre (droog U niet proper) 
- ‘do not tumble dry’ = Ne tombez pas sec (val niet droog) 
- ‘lay flat to dry’ = Posez l’ appartement pour vous secher (plaats het          
appartement om u te drogen. 
 

        -    Op een verpakking: ‘Spring onion (lente-ui) pancake = Crêpe d’oignon de ressort. 
 

        -    Op zelfklevende muurdecoratie: ‘Simply peel and stick to your wall’ =  
             Simplement peau (huid) et bâton (stok) à votre mur. 
 

        -    Op een blikopenener: ‘Nicht Spülmachinefest’ = non la fête (het feest)  
             de machine à laver la vaisselle. 
 

  -    Op een uitverkoop: ‘Huge savings at blowout prices’ = L’épargne enorme aux  
     prix d’éruption (uitbarsting van bv. vulkaan) 
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Tot slot: 
Een Fransman houdt van homophonen = woorden met dezelfde klank, anders 
geschreven en andere betekenis, waarmee ze dan grapjes maken. 
 
Gehoord tijdens een quiz waarbij woorden moeten gezocht worden. De presentator 
vraagt aan de jury de betekenis van een bepaald woord en die antwoordt: 
“Demandez-leur!” (Vraag het hen, de kandidaten), waarop de presentator aan de 
kandidaten vraagt “Vous avez l’heure?” (Hebt u het uur/weet U hoe laat het is?) 
 
Francine Wijnants 

 
 

HAARTOOI 

 
Dinsdagvoormiddag, WAThuis Trienenkant, veertiendaags, o.l.v. Annie Goyvaerts. 
 
Hallo Watters, 
Hier zijn we weer! 
Wat is de tijd voorbij gevlogen. We zijn blij dat we opnieuw kunnen van start gaan en de 
oude gezichten weerzien en ook weer enkele  nieuwelingen mogen verwelkomen. 
We gaan onmiddellijk van start: haren wassen, knippen, verven, brushen, we volgen de 
normale gang en het normale ritme. Ondertussen vertellen we hoe de vakantie verlopen 
is. Je weet hoe dat gaat, eentje is oma geworden een andere is ziek geweest… 
We zijn met een mooie groep gestart en hopen zo te kunnen verder gaan.  
Er wordt flink gewerkt, zelfs de nieuwelingen nemen de schaar al ter hand, natuurlijk 
onder de deskundige leiding van Annie. Zij houdt alles goed in ’t oog en grijpt tijdig in 
waar nodig. 
Tijdens de les ondergaan we een echte metamorfose, er worden zelfs foto’s genomen 
‘voor’ en ‘na’ en het verschil is verrassend. Spijtig dat om technische redenen deze 
foto’s niet in het krantje gepubliceerd kunnen worden (’t WAT kan geen goede kwaliteit 
van foto’s afdrukken). 
We zijn dus goed en vlotjes van start gegaan en leren nog veel nieuwe dingen bij, de 
knepen van het vak krijgen we stilaan onder de knie. 
Annie begeleidt ons op deskundige wijze, we zijn haar zeer dankbaar voor haar 
vrijwillige inzet, zij is steeds bereid om uitleg te geven. 
Benieuwd om eens te komen kijken?  
Iedereen is van harte welkom om ons aan ’t werk te zien of zelf mee te doen. 
Onze kapsels zijn steeds in orde dankzij deze cursus. 
 
Bedankt Annie en medecursisten, 
 
Een cursiste 
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VERRASSINGSREIS 
 
Om de lesgevers te bedanken voor hun  belangloze inzet door het bijbrengen van kennis 
en kunde aan de deelnemers van de cursussen wordt hen – niet de deelnemers, maar de 
lesgevers - jaarlijks een verrassingsreis aangeboden. Marc, die we steeds kunnen vinden 
op het secretariaat van onze “school”, is de bezieler en auteur van dit evenement. In alle 
stilte en geheimdoenerij doet hij dat, zelfs zonder medeweten van zijn vrouwelijke – en 
dus nieuwsgierige - collega’s van het secretariaat. 
 
Dit jaar had de reis plaats op vrijdag 14 oktober. 
Al vroeg die dag moesten we klaar staan op de parking voor de abdij: té vroeg voor een 
collega, die schromelijk te laat kwam en het ganse gezelschap liet wachten. Ze 
controleerde zelfs drie keer of ze haar auto wel had afgesloten en stapte toen met een 
brede glimlach de bus op. 
Het gezelschap bestond hoofdzakelijk uit vrouwen: slechts enkele mannen liepen er iets 
of wat verloren bij. Maar zoals het spreekwoord zegt: het is niet de kwantiteit die telt, 
maar… 
 
Rond 8 uur vertrokken we dus onder een stralend najaarszonnetje voor een onbekende 
bestemming richting Geel en dan de autosnelweg E313 op, richting Hasselt. Het zou toch 
niet naar Bokrijk zijn…? Gelukkig, de eerste afrit Hasselt reden we voorbij, het was de 
tweede afrit die we namen, richting Kortessem. 
 
Daarna richting Tongeren met een eerste sanitaire – maar dan zonder sanitair - stop in 
Neerrepen…, nooit van gehoord. De dames van het secretariaat boden ons een croissant 
aan, die heerlijk smaakte, maar nogal droog was bij gebrek aan een heerlijk dampend 
kopje koffie. Het hoefde zelfs niet met melk en suiker te zijn. We klaagden echter niet 
want: een gekregen paard…. 
 
Uiteindelijk kwamen we dan aan in Tongeren, niet om aanwezig te zijn op het proces van 
Ronald Janssen – mijn zoon had daar al moeten getuigen als hoofdinspecteur van de 
politie die op tweede Nieuwjaarsdag de brandende auto naast de autosnelweg als eerste 
opgemerkt had en de brandweer verwittigde. Maar dit terzijde. Wel gingen we naar het 
Gallo-Romeins museum, een schot in de roos.  
 
Het museum had onlangs een nieuwe locatie gekregen en dat was hét van hét. Zeker 
door de permanente tentoonstelling “ Van Neanderthaler tot Romein” en alles wat daar 
tussen ligt van stammen en volkeren.  
Onder de deskundige leiding van een bekwame gids werden we daar gedurende bijna 
twee uur ondergedompeld in de geschiedenis van de “Oude Belgen” – waar is de tijd van 
de prentjes van “Historia”? -, hun strijd tegen de Romeinen en hoe de mensen in die tijd 
hier in Limburg leefden. Het was een zeer aanschouwelijke voorstelling met beelden, 
voorwerpen – in de omgeving gevonden - en geschriften die dat allemaal verduidelijkten. 
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Werkelijk de moeite waard om een tweede keer te bezoeken, maar dan op een kalmer 
tempo. 
 
Terug naar de bus, waar het wel even wachten was op Tania, Greet en nog enkelen  die – 
volgens zij beweerden - in Tongeren verloren gelopen waren. Kunnen jullie dat 
voorstellen: in Tongeren verloren lopen, een stadje van een sch…. groot! 
 
We reden dan richting Sint-Truiden waar we halfweg stopten bij de fruitteler Karel 
Vaes in het gehucht Helshoven. Zijn fruitbedrijf heet “Hellingenfort”, “fort” in de 
betekenis van: een doorwaadbare plaats of wad in een waterloop. 
 
Als aperitief kregen we een fris glaasje appelsap – een mengeling van KAVA (opgelet: 
met een K en niet met een C) en PIPO - en daarna mochten we proeven van de 
verschillende soorten appelen en vooral peren die daar geteeld werden: Conference, 
Doyenné de Comice, Durondeau voor peren en o.a. Kanzi voor de appelen. Karel gaf bij dit 
alles een deskundige uitleg over mutaties, nieuwe rassen en soorten, merkappelen – die 
het eigendom blijven van de “uitvinder” - en nog veel meer. 
 
Ondertussen hadden Tania, Greet en de rest van de ploeg een koud buffet klaar gezet 
in een aangrenzende zaal. Een koud buffet om “U” tegen te zeggen: alle soorten 
broodjes, groenten, vlees, vis, sausjes, en ik vergeet waarschijnlijk nog vele andere 
geneugten. Proficiat dames, het was zéér lekker. Getuige daarvan was dat er weinig op 
de mooi versierde schotels bleef liggen nadat iedereen meer dan verzadigd was. 
 
Tijdens de maaltijd werd Marc nog eens in de bloemetjes gezet als vervolg op de vorige 
feestelijkheden ter ere van hem: Danny Anciaux had het hoofd van Marc vereeuwigd in 
een beeld! De gelijkenis was zo treffend dat het Marc wel even teveel werd en hij met 
een krop in de keel en zeer ontroerd het beeld in ontvangst nam. 
 
Na de maaltijd kregen we dan nog een rondleiding door Karel in één van zijn 
boomgaarden om ter plekke te kunnen zien hoe de fruitbomen onderhouden en verzorgd 
worden: het bestrijden van de insecten, de strijd tegen de late vorst en sneeuw in het 
voorjaar, het deskundig snoeien van de takken… en dit alles op een eenvoudige en 
aangename manier. Christine, onze Franstalige (of beter gezegd: bilingue) collega, 
vertrouwde me toe dat zij zelfs de Nederlandstalige uitleg begrepen had. We sloten af 
met een spelletje om paren foto’s in verband met de fruitteelt bij elkaar te zetten wat 
met veel overgave gespeeld werd.  
Terug in de zaal klaagden Tania en Greet dat ze “gans alleen” de grote afwas hadden 
gedaan als straf omdat ze te laat waren op de bus in Tongeren. Hadden ze echter een 
beroep gedaan op de mannelijke deelnemers, ik ben zeker dat ze hulp zouden gekregen 
hebben. Je zou voor minder… 
 
Nu was het hoog tijd voor onze laatste stop: een bezoek aan het stadje Borgloon. Marc 
had dit op een zeer originele manier aangepakt: we kregen allemaal een aantal foto’s en 
vragen te beantwoorden waarvan de oplossing ter plaatse kon gevonden worden. Op een 
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klein uurtje hadden we dit geklaard – sommigen al met meer enthousiasme dan anderen – 
en we vertrokken  – na op een terras nog even van het zonnetje genoten te hebben – 
terug naar Tongerlo. 
Op de terugreis werd dan de uitslag van de zoektocht bekend gemaakt door Marc: 
sommigen hadden – bijna – alles correct, anderen hadden hier en daar wel een steekje 
laten vallen. 
 
Voorwaar een aangename dag in een aangenaam gezelschap. Bedankt Marc, Tania, Greet 
en misschien nog enkele andere mensen die achter – en ook vóór - de schermen gezorgd 
hebben dat deze dag vlekkeloos is verlopen. 
 
Wanneer is de volgende keer? Ik ga zeker mee…. 
 
André, lesgever Spaans en deelnemer aan de praatgroep Franse Conversatie. 
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ENGLISH CONVERSATION 

 
Dinsdagvoormiddag, WAThuis Abdij, o.l.v. George Hanks. 
 
ENGLISH CONVERSATION -MY SECOND YEAR 
 
My dear wife and I arrived at the WAT last year in order to join George's English 
conversation class. All the other mature students (Fina, Greet, Jeanne, Joke, Maria, Mia, 
Renate, Rosette, and last but not least Patrick) have been here for several years. 
Consequently they are more advanced in their knowledge of the beautiful and worldwide 
spoken language that is called English. 
 
We soon discovered that an awfullot of poetry is written in English, and not all done by weil 
known authors such as Byron and Shakespeare. There is a good example of this literary 
gift very close to us in the person of our very own professor 'George'. He has written a 
great deal ofpoetry, perhaps even more than a large book contains. We all have a copy of 
his book 'Poetry in Motion' in our libraries and George will most certainly forgive us for 
not knowing it off by heart. 
 
In reading his poems we learnt a lot about the military, the noble sport of golf and many 
other subjects. We also increased our knowledge of Parkinson's disease which George 
often refers to as "My Parkinson 's". We certainly do not envy him for having it for the 
past nine years and we wish him a long life. May the good Lord also grant him a good 
quality of life? 
 
Meanwhile we are better able to improve our English, due to the fact that George is a native 
ofthe UK He was bom in Liverpool, England and brought up in the Nantlle 
Valley, North Wales. No! He does not try to teach us the Welsh language as it a very 
difficult one to speak and understand. 
 
The students in my class (except Renate and Patrick) aren't exactly youngsters anymore. 
We have different backgrounds and occupations but are keen to improve our English. Dur 
awareness of what goes on in many other countries is helped by reading ardcles in English 
and American newspaperslmagazines. Visits to many other countries are made easier if one 
is able to converse in English. 
 
I shall not dweil on the personalities of my fellow students except to say that we are a close 
knit group which hopes to remain together for years to come. This we would prefer under 
the continuing Presidency of "Dur George". 
 
The members ofmy class are grateful to Marc and the staff ofthe WAT for their dedication 
and support. The peaceful, warm and historical surrounding of the abbey provides us with 
an idyllic location in which to study. 
 
Tongerlo, 22nd October 2011 
 
Roger 
(With some help from my classmates) 



 
 

www.hetwestelsatelier.be 
twestelsatelier@hotmail.com 

25

 

PLATTEKAASTAART 

 
Heel dikwijls mogen wij op den bureau mee genieten van al dat lekkers dat er op de 
cursussen getrakteerd wordt. Heerlijk is dat!  
Hier krijgt u één van die uitzonderlijke recepten : 
 
Bereiding deeg: 
- 125 gr bloem (gewone bloem, geen zelfrijzende) 
- ½ ei 
- 3 soeplepels suiker 
- 75 gr boter 
- snuifje zout 
 
Alles mengen en goed kneden. 
½ u afgedekt in de koelkast zetten 
 
Bereiding Vulling: 
- 500 gr platte kaas, 3 eidooiers en 60 gr bloem mengen 
- ¼ l slagroom + 3 soeplepels witte suiker toevoegen en opkloppen 
- 3 eiwitten  + 1 pakje vanillesuiker tot sneeuw kloppen 
- room en eiwitten onder de platte kaas mengen 
 
Het deeg uitrollen en in een beboterde vorm doen (+/- 20 cm diameter) 
De vulling over  het deeg doen en 55 à 60 min. bakken op 180°-200° 
De taart laten afkoelen in de vorm. 
 
Smakelijk! 
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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 te schrijven . Het hoeven geen meesterwerken 
te zijn, dat mag natuurlijk! 
We zijn al heel blij met een kort (maar liever lang) verslag van jullie ervaringen binnen 
het WAT. Ook interessante belevenissen, leuke verhalen of wetenswaardigheden zijn 
welkom. 
We verwachten jullie relaas uiterlijk tegen half november 2011. 
Graag per mail: twestelsatelier@hotmail.com., handgeschreven teksten  zijn steeds 
welkom op het secretariaat t.a.v. Greet. 
 

 
ENGELS 1A (Lief) 

KANTWERK (Veerle) 
CREATIEF KOKEN (Marieke) 

FRANSE CONVERSATIE (Christine) 
POSITIEF DENKEN (Rietje) 
FIETSREPARATIES (Danny) 

POTTENBAKKEN (Hilde) 
PSYCHOLOGIE (Marcus) 

AUTOGENE TRAINING (Luc) 
HEDENDAAGS GRIEKS (Jos) 

 
 

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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Tekenen en Schilderen....................................................................................................................................................16 
Kruiden...................................................................................................................................................................................17 
Frans 3 ...................................................................................................................................................................................19 
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Verrassingsreis ..................................................................................................................................................................21 
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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 half november. 
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. 
 


