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EDITO 
 
Beste lezer, 
 
Zoals gewoonlijk brengt dit WATblad weer heel wat nieuws uit onze werking. 
Minder artikels van cursisten (die nog steeds meer dan welkom zijn) maar anderzijds 
enkele boeiende bijdragen van schrijfvaardige lesgevenden. 
 
Zo hebben wij een uitgebreide verslaggeving, aangevuld met het nodige fotomateriaal, 
over onze verrassingsreis. De reporter van dienst heeft geweldig zijn best gedaan door 
een nauwkeurig verslag te brengen over deze geslaagde uitstap. 
 
Alma, de lesgeefster kunstgeschiedenis, moet er zeker niet voor onderdoen  met haar 
relaas over het bezoek van de cursisten kunstgeschiedenis aan het ‘Art Center Hugo 
Voeten’ te Herentals. Een aanrader als je ’t mij vraagt; op de eerste zondag van de 
maand kan je individueel een bezoek brengen aan dit wel bijzonder unieke centrum. 
 
Verder heb ik ‘als bladvulling’ enkele artikels gepubliceerd die onze WATmensen 
(hopelijk) kunnen boeien. 
Het artikel ‘De kracht van creativiteit’ leert ons dat iedereen creatief is, ieder op zijn 
eigen manier. Je moet het willen en het gewoon doen, leren ontdekken wat jou tot rust 
kan brengen, waarmee jij je hoofd leeg kan maken zodat er plaats vrijkomt voor rust en 
inspiratie. 
Het WAT biedt mogelijkheden te over om te ontdekken wat jou kan boeien, waar jij je 
creativiteit in kwijt kan. 
 
Creatief bezig zijn is ‘hip’, de economische crisis zet vele mensen aan om creatieve 
oplossingen te vinden om met minder middelen toch zoveel mogelijk te genieten. Vooral 
de jeugd is daar vindingrijk in, ze ruilen, lenen, swappen, gebruiken, huren en delen. 
We moeten het met minder doen, vandaar de uitdaging om via creatieve middelen te 
zorgen dat we onze huidige levensstandaard kunnen behouden.  Overdaad en verspilling 
zijn uit, soberheid en spaarzaamheid zijn in. Zo wordt er minder gekocht maar dan weer 
meer geruild, zelf je kleren maken, samen groenten kweken, geen hotels boeken maar 
‘couchsurfen’, huisruil, autodeel–systemen, cohousing, groepsaankopen, ‘swappping’: daar 
ruilen modefans disignerkleding….  Op de kunstbeurs ‘Truc Troc’ verkopen artiesten hun 
werk niet maar ruilen ze het, voor een weekendje weg bijvoorbeeld. 
 
Vroeger in ‘de goeie oude tijd’ sprak men van gierigheid, was men een vrek, nu ben je hip 
en cool als je allerhande oplossingen vindt om zuiniger te leven.  
De tijden zijn veranderd, gelukkig maar, en ze zullen nog veranderen daarom : wees 
creatief en probeer zoveel mogelijk te genieten. 
 
Greet 
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FAMILIE- EN ANDER NIEUWS 

 
GEBOORTES: 
- Op 27 november 2012 is Louise geboren, kleindochter van Diane Adriaens, lesgeefster 
kalligrafie, cursiste country en fito-gym. 
- Lucas is geboren op 6 december 2012, kleinkind van Lisette Mannaerts, teamlid. 
- Lana is op 29 december 2012 geboren, kleindochter van Greet Belmans, cursiste 
kantklossen. 
- Maxime is geboren op 27 december 2012, kleinzoon van Sonja Vangenechten, 
lesgeefster bloemschikken, cursiste Engels. 
- Op 11 januari 2013 is Staf geboren, kleinzoon van Rita Steurs, cursiste 
pottenbakken/boetseren. 
 
OVERLIJDENS: 
- Op 23 augustus 2012 is Jeanne Cavens (°1926) overleden, moeder van Maria Peeters, 
cursiste pergamano. 
- Op 4 oktober 2012 is Arthur De Smet (°1946) overleden, broer van Lena De Smet, 
cursiste pergamano. 
- Op 23 november 2012 is Walter Dooms (°1961) overleden, echtgenoot van Mieke 
Vuylsteke, cursiste kleigoed. 
- Tist Van Genechten (°1935) is op 7 januari 2013 overleden, echtgenoot van Netta 
Verstappen, cursiste Tekenen en Schilderen. 
 
SCHOOLVAKANTIES: 
’t WAT is gesloten tijdens volgende schoolvakanties: 
 

- Krokusvakantie van 11/02/2013 - 17/02/2013 
- Paasvakantie van 01/04/2013 - 14/04/2013 
- Woensdag 1 mei 2013 
- Hemelvaart 09/05/2012 - 10/05/2013 
- Pinkstermaandag 20/05/2013 
- Zomervakantie van 13/06/2013 t.e.m. 09/09/2013 

 
’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 (014/54 44 86). 
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REIZEN  

MET FIRMA DE DUINEN 
 
 
Inschrijven voor een reis kan je bij Gerda Verheyen tel. 014/23.40.60 of gsm 
0477/41.49.19. 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. 
 
 
Vrijdag 15 maart 2013: markten en winkelen te Maastricht 
Naast markten en winkelen heeft Maastricht nog heel wat interessants te bieden. 
Bewonder de Sint-Servaasbasiliek, flaneer over het Vrijthof of wandel over de 
stadsomwalling van Maastricht of breng een bezoek aan het Bonnefantenmuseum.  
Het Bonnefantenmuseum in Maastricht heeft twee kunstcollecties. De hoogtepunten van 
de oude kunstcollectie zijn schilderijen van schilders als Rubens, Jordaens en Van Dijck. 
Ook heeft het museum een hedendaagse kunstcollectie. De nadruk ligt bij deze 
verzameling op de actuele schilderkunst en verschillende installaties van diverse 
hedendaagse kunstenaars. Het markante gebouw is ontworpen door de Italiaanse 
architect Aldo Rossi. 
 
Vertrek abdij: 9.00 u   
Terug abdij: 19.00 u   
Prijs: € 13 
 
 
Dinsdag 9 april 2013: markten en winkelen te Eindhoven (tijdens de paasvakantie) 
Eindhoven is onmiskenbaar de meest uitdagende stad in het Zuiden van Nederland en 
heeft alles te bieden wat het leven aangenaam maakt! Een bruisend centrum met een 
enorm winkelaanbod, ontelbare kroegen en restaurantjes, gezellige terrassen en een 
levendig uitgaansleven. De overvolle evenementenkalender en kunst en cultuur op hoog 
niveau zorgen ervoor dat Eindhoven bruist. Maar Eindhoven kent ook een rijke historie, 
deze op het oog jonge en moderne stad is een van de oudste steden van Nederland. Laat 
je door Eindhoven verrassen.... 
 
Vertrek abdij: 8.45 u   
Terug abdij: 19.00 u   
Prijs: € 13 
 
 
Vrijdag 3 mei 2013: ECHTERNACH EN KLEIN ZWITSERLAND  
Voor onze jaarlijkse grote dagreis vertrekken we vanuit Tongerlo om 7 u stipt.  
We rijden via Luik en Bastogne met onderweg een vrijblijvende tussenstop. 
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We verkennen per autocar het Müllerthal, een gebied in het oosten van Luxemburg 
tegen de Duitse grens aan, met o.a. Ettelbruck, Diekirch en Larochette. 
Het Müllerthal wordt ook wel “Klein Zwitserland” genoemd vanwege zijn rotsformaties, 
natuurschoon en beekjes met watervallen. 
 
In Echternach gebruiken we samen het middagmaal en is er vrije tijd om deze mooie 
stad te verkennen, de chauffeur gidst. 
Echternach is de oudste stad in Luxemburg en is gelegen aan de Sûre of Sauer. Het is 
een belangrijke toeristische trekpleister. 
 
Centraal in de stad ligt het historische stadhuis in gotische stijl uit de 15e eeuw. In de 
tweede wereldoorlog werd Echternach zwaar gebombardeerd waardoor een groot deel 
van de stad werd verwoest. 
Er is ook de abdij met daarin het graf van de heilige Willibrord. In het klooster zijn nu 
een school en kantoren. 

Sinds de Middeleeuwen vindt op dinsdag na Pinksteren jaarlijks de Processie van 
Echternach plaats ter ere van Willibrord. De deelnemers aan deze processie van 
Echternach, ook wel de springprocessie genoemd, zijn aan elkaar vastgemaakt met witte 
zakdoeken en springen in de maat van de processiemars naar voren, afwisselend op hun 
linker- en rechtervoet. Dit is in 1947 zo ingesteld omdat het toenmalige ritme (drie 
stappen naar voren en twee terug) voor chaos zorgde. De heilige Willibrord gold als een 
genezer van de Saint-Guy-kwaal: epilepsie. 

Ten zuiden van de stad is het meer van Echternach te vinden met restanten van een 
Romeinse villa. 

Langs de rivier de Sûre rijden we naar Vianden (korte stop) en vervolgen onze weg 
(huiswaarts) naar Weiswampach. Hier is een groot winkelcentrum waar we kunnen 
shoppen en iets eten voordat we verder reizen richting Tongerlo, waar we rond 21 u 
terug op de parking zullen aankomen. 

Vertrek abdij: 7.00 u 
Terug abdij: 21.00 u 
Prijs: 44 euro (middagmaal inbegrepen) 
 
 
Vrijdag 24 mei 2013: markten en winkelen te Maastricht 
 
Vertrek abdij: 9.00 u   
Terug abdij: 19.00 u   
Prijs: € 13 
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VERSLAG VERRASSINGSREIS 
Daar het vandaag weer vroeg laat zal zijn, zal ik er maar aan beginnen: 

Vrijdag, 30 november, 13.45u. 

Op de parking van Sporta Centrum in Tongerlo troepen een dertigtal mensen 
samen. 

De meesten zien er niet bepaald sportief uit, maar ze blijken te wachten op de 
bus die er nu toch al had moeten zijn !? 

Marc schijnt zich hierover geen zorgen te maken en met een geheimzinnige 
glimlach verrast hij ons: “Busje komt niet! We blijven hier!” 

Hilariteit alom. We zouden toch een “bedrijf” bezoeken? Marc, helemaal niet uit 
zijn lood geslagen: “Dat klopt. Maar we bevinden ons hier op de terreinen van een 
bedrijf, het bedrijf “SPORTA”! Tja, daar kan je niets tegen inbrengen, 
natuurlijk. 

We worden naar een conferentiezaal geleid waar ons een geurig kopje koffie 
wacht. De enthousiaste directeur van het centrum onderhoudt ons een uurtje 
over de geschiedenis van Sporta. Wij luisteren geïnteresseerd –je kan een muis 
horen vallen! - en de brave man wordt maar één keer in zijn betoog gestoord: luid 
rinkelt Marc’s gsm. 

Dan leidt een charmante juffrouw ons rond door het centrum: we bezoeken de 
sportzalen, de Finse looppiste, de sportterreinen, de atletiekpiste en het BMX-
parcours, de verblijfsruimten en cafetaria. Hoewel onze gids beweert dat het er 
hier meestal hectisch aan toegaat, is het vandaag verdacht kalm. 
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Marc troont ons mee naar een gezellig zaaltje. 

Daar heeft hij stiekem een tiental oude volksspelen opgesteld: de klassieke 
sjoelbak, kegelen, pietjesbak… Enfin, een bloemlezing uit de laatste honderd jaar 
Vlaams volksvermaak! 

Enkele ervan zijn ons totaal onbekend:”trou-madame” (je moet een soort van 
(houten) abdijkaas door een plank met genummerde gaten proberen te rollen) en 
de “pudebak” waarbij je een koperen schijf in de wijd openstaande mond van een 
“pude” (kikker) moet mikken. 

Halvemaansgewijze nemen we plaats voor een projectiescherm. Marc glundert en 
begint enthousiast de spelregels uit te leggen aan de hand van een soortement 
“powerpointdemonstratie”. 

Al vlug verzandt hij in een geanimeerde polemiek met zijn publiek: hij vindt 
namelijk dat de winnaar op zijn deelnemingsformulier “O punten” moet krijgen en 
de verliezer “ 1 punt”. Om de lieve vrede te bewaren gaan we uiteindelijk akkoord 
met dit toch wel eigenaardig reglement. Ja, de wegen van de oprichter en 
bezieler van ’t WAT zijn bijwijlen ondoorgrondelijk! 

Om de ploegen samen te stellen moeten we ons volgens grootte voor een grote 
wandspiegel posteren….. 
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Na wat geharrewar staan we mooi gerangeerd (zie foto). De teams worden 
gevormd en het spel kan beginnen. Al vlug wordt duidelijk dat het gedoe voor de 
spiegel eigenlijk verloren moeite was: Mark wil namelijk dat ieder zoveel mogelijk 
spelers uit andere ploegen uitdaagt en de ploegen hoefden dus eigenlijk niet … 

Met de Olympische gedachte “Deelnemen is belachelijker dan winnen” in het 
achterhoofd besluiten we te beginnen met het “hamertjesspel” . Na een 
verwoede speurtocht door de zaal wordt het ons stilaan duidelijk dat het 
“hamertjesspel” onvindbaar is… Een kleine vergetelheid van Marc. Maar dat kan 
de pret niet drukken: alsof ons leven er van afhangt gooien, rollen en tollen wij 
en op het scorebord zien we dat het zijn vruchten afdrijft! Ja, de meesten 
blijken goed uit de voeten te kunnen met hun handen... 

Telkens je een spel hebt gespeeld, moet je dat op je formulier noteren (winnaar: 
O - verliezer : 1)  

Marc oordeelt echter dat het wellicht beter vlot als de winnaar van een spelletje 
zich rechtstreeks wendt tot de “jury”. 
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Je beweert met een uitgestreken gezicht: “Ik heb drie (of vier/vijf ) spelletjes 
gewonnen” en niet gehinderd door enige vorm van controle krijg je op het scherm 
een overeenstemmend aantal blokjes bij! Enkele van mijn teamgenoten –wiens 
namen ik om collegiale redenen niet wil prijsgeven - willen de waterdichtheid van 
Marcs systeem testen en geven zomaar een aantal fictief gewonnen spelletjes op 
en kijk: op het scorescherm gaat hun resultaat er als bij toverslag zienderogen 
op vooruit! Marcs systeem is inderdaad zo lek als een zeef! Dit is wel mijn 
persoonlijke mening, maar we leven in een vrij land en ik vind dat iedereen recht 
heeft op mijn mening! Ook de deelnemingsformulieren blijken achteraf nergens 
voor nodig. Kortom, het geheel ontaardt in een gezellige chaos! 
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Op het einde van dit tornooi volgt de proclamatie: blijkt dat Monique gewonnen 
heeft… meer nog, ze heeft zelfs gescoord met het mysterieus verdwenen 
“hamertjesspel !!!“ We sluiten dit onderdeel af met een gezellige nababbel en een 
glaasje cava/fruitsap en borrelhapjes.  

Marc overhandigt aan iedereen een puzzelstukje en wij gaan verwoed op zoek 
naar de ontbrekende stukken. Als de puzzels compleet zijn, begeven we ons naar 
het restaurant waar we ons te goed doen aan een smakelijk en voedzaam soepje.  

Op de achterkant van elk puzzelstukje stond een nummer dat nu beslist met wie 
je aan tafel mag. Die dekselse Marc toch! 

Aan het warm en koud buffet liggen gebraden kippenboutjes, witte en zwarte 
pensen en appelmoes, verschillende soorten brood, charcuterie en rijstpap ons 
geduldig op te wachten.  

Totaal uit het niets tovert Marcel (een van onze nieuwste aanwinsten) plots een 
accordeon te voorschijn en vergast ons op een miniconcert. Gust, lesgever 
country-linedance, veert op, grabbelt een gewillige partner vast en geeft een 
prachtig staaltje salondansen weg. De sfeer zit er meteen goed in. 

   

We blijven gezellig natafelen tot ongeveer half negen en dan kramen we op. Ik 
merk tot mijn ontzetting dat ik mijn sjaal niet meer vind en ga zenuwachtig op 
alle plaatsen die we bezocht hebben op zoek naar dit vermaledijde kledingstuk. 
Tevergeefs !!! 

Thuis, nadat ik met een klein hartje mijn vrouw dit jammerlijk verlies heb 
opgebiecht – ze beweert dat ik een onverbeterlijke sloddervos ben - merkt ze 
meewarig op dat de bewuste sjaal al de hele tijd rond mijn hals hangt … 

Zoveel Tongerlo’s had ik nochtans niet achterovergeslagen ! 

Hier zal ik maar stoppen, want een goede verslaggever moet zijn zoals een BH : 
hij moet kunnen OPHOUDEN! 

Bedankt, Marc, voor deze ludieke, educatieve , sportieve , competitieve en 
“smullatieve” namiddag! 

Naam en adres bekend bij de redactie 
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DUITS 4 

 
Dinsdagvoormiddag, WAThuis Abdij, o.l.v. Stefaan Engels 
 
 
Das 4. Jahr Deutsch von Lehrers Stefaan Engels, fordert eine Seite vom 
"Watblad" um den Leuten des Sekretariats, den Unterrichtern, allen 
Kursteilnehmern und allen die ich vergesse habe zu erwähnen, ein glückliches 
neues Jahr zu wünschen. 
  
Es ist das erste "Watblad" 2013, also das wil sagen, dass wir das Ende der Welt, 
am 21. Dez. 2012 überlebt haben. 
Das soundsovielste Mal, ein Mensch verzählt sich wahrhaftig! 
Wieviel Enden haben wir schon gehabt? 
  
Dennoch haben Menschen über die ganze Welt sich Zeit weder Arbeid erspart 
Pläne zu ersinnen und durchzuführen um zu überleben. 
  
Und dann kam und ging der 21. und es folgte ein ganz gewöhnlicher 22. mit 
wiederum Hoffnung, Arbeit, Rechnungen, Verpflichtungen, ein neues Jahr usw, 
sogar der Regen war wieder präsent. 
Aber wiederum auch ein schönes "Watjahr". 
  
In diesem Jahr würzt Andre es noch mit einer herumtollen Perspektive und 
dekoriert es mit Spaß und Freundschaft. Das alles auf der Grundlage der guten 
Gesundheit. 
  
Vital wünscht Ihnen folgendes: 
Gott gebe ihnen die Gelassenheit, 
Dinge hinzunehmen die Sie nicht ändern können. 
Den Mut, Dinge zu ändern die Sie ändern können, 
und die Weisheit das eine vom anderen zu unterscheiden. 
  
Ein lichtvolles Neues Jahr 2013!!!! 
  
 
Das 4. Jahr Deutsch. 
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 Antwerpen heeft het MAS, Herentals heeft het MAV… 
Cursisten kunstgeschiedenis ontdekken Art center Hugo Voeten 

 
                              

De voeten van Voeten??? 
STANISLAV PAMOUKCHIEV, Composition: Steps, 2005 

 
25 februari jl waren we met 30 deelnemers present om een juweel van een verzameling 
te ontdekken. Langsheen de “Herentalse vaart”, op de Vennen nr 23, stonden tot voor 
enkele jaren de oude bloemmolens te verkommeren. Het was een graanfabriek uit de 
jaren 1950, naast het Kempisch kanaal. Totdat de zakenman Hugo Voeten op het 
lumineuze idee kwam om er een groot deel van zijn kunstverzameling en een bibliotheek 
in onder te brengen. Rondom zijn eigen woonst in Geel had hij al een beeldenpark 
aangelegd. Maar het ontbrak hem nog aan heel wat meer ruimte om de rest van zijn 
collectie in depot te zetten. Enkele duizenden werken: sculpturen, tekeningen, 
schilderijen, installaties, tot concepten toe hebben in een grandioos vernieuwde ruimte 
hun stek gevonden. 
 
                              

Ingang Art Center Hugo Voeten 
 

De collectie Hugo Voeten zet vooral de “mens” centraal, in beeld gebracht door een 
merendeel van Bulgaarse kunstenaars. Niet verwonderlijk als je weet dat de 
verzamelaar hechte banden onderhoudt met dit Balkanland waar hij regelmatig op jacht 
gaat, niet alleen op kunst maar ook in de grote wouden die het land rijk is op loslopend 
wild. 
                              

Trappenhal Art Center Hugo Voeten 
 

Buiten de ons (tot dan toe) minder gekende Bulgaarse artiesten valt ons oog hier en 
daar ook op klinkende namen: Rodin, Giacometti, Botero, Minne, Cantré, Panamarenko. 
Zelfs de dissidente Chinees Ai Wei Wei ontbreekt hier niet. Van hem is er een 
stoelenselectie uit 1001 exemplaren uit de Qin Dynastie. Van de wereldbekende 
“inpakker” Christo is er een unieke  en gesigneerde reeks conceptposters. 
Een van de meest ontroerende en aangrijpende werken zijn de schilderijen van Svetlin  
Roussev. Deze kunstenaar brengt op grote vierkante doeken een reeks beelden van 
bewoners van ouderlingenasielen. Hij emotioneert ons bij de schrijnende toestanden die 
er heersen door het gelaat van zijn personages letterlijk met fluorlijnen te kraken. 
   
                               
                                             AI WEI WEI, Fairytale – 1001 Chairs, Qin Dynasty, 2007 
 
We waren onder de indruk van de architecturale aanpassing van het gebouw. Hiervoor 
tekenden de architecten Wouter Bastijns van Swyzen Bastijns Architectuur, Wilrijk en 
Barent Bulcke van BBSC Architects, Antwerpen.  
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Binnenin de grote ruimte waar destijds een aantal metershoge silo’s stonden, “hangen” 
er nu twee verdiepingen hoge betonnen boxen die d.m.v. een overloop verbonden zijn met 
de in totaal 9 verdiepingen van de rest van het gebouw. Bovenop het oorspronkelijke dak  
 
                           
                                   SVETLIN ROUSSEV, Asylum/Retirement home, 2002 
                                            Bulgaars sociaalexpressionisme, zeer aangrijpend….  
 
is er een verdieping bijgebouwd waarvan het dak met schuine koepels het licht 
harmonisch verdeelt over de kunstwerken. De vele grote raampartijen geven, waar je 
ook vertoeft, steeds een prachtig uitzicht op de omgeving. (De grijs-witte betontinten 
sloten die dag perfect aan bij de besneeuwde buitenzichten). 
 
                        

                    STEFAN LYUTAKOV, Laatste Avondmaal, terracotta en staal, 1995 
 

Onze gids, Bart Michiels (coördinator van het Art Center), heeft ons gedurende twee 
volle uren rondgeleid en onze aandacht gevestigd op de belangrijkste collectiestukken.  
 
Daarmee wakkerde hij onze belangstelling aan om zeker nog eens terug te komen naar  
wat men in Herentals pretentieloos het MAV (Museum aan de Vaart!!!) betitelt. 
Art Center Hugo Voeten noemt zichzelf geen museum. Wel een depot dat zijn deuren 
open stelt. Daarom kan een bezoek uitsluitend op afspraak en per groep. Het is een 
centrum dat in de toekomst nog verder uitgebreid en aangevuld zal worden en het biedt 
ook ruimte voor kleine tijdelijke tentoonstellingen. Voor het obligate tasje koffie is er 
momenteel nog niks voorzien. Maar de mogelijkheid, een mooi dakterras en een 
binnenruimte, is er al.  
                               

                          Iedereen luisterde geboeid naar wat Bart Michiels te vertellen had 
 
Zin om ook eens te gaan kijken? Dat kan. Iedere eerste zondag van de maand is er een 
rondleiding om 10.30u en om 14u. waarbij je vrij kan aansluiten.  
Kijk ook eens op: www.artcenter.hugovoeten.org 
In de lente van volgend jaar bezoeken we in het kader van de lessen kunstgeschiedenis 
de Beeldentuin Hugo Voeten in Geel.  Voor wie dan graag mee gaat (iedereen is welkom), 
hou het programma van de lessen kunstgeschiedenis in het oog.  
Wij kijken er alvast naar uit! 
 
Met kunstzinnige groeten,      
 
Alma Van der Pas  -  Foto’s: Danny D’Joos, Julia De Winter, Leen Verbist 
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NIEUWE REEKS 

 
 
Sommige korte cursussen starten voor de tweede maal dit schooljaar.  
Het gaat om dezelfde lessen als in de eerste reeks. Het is de bedoeling om meer mensen 
de mogelijkheid te bieden deze korte cursusreeks te volgen. 
Dus geven wij de voorkeur aan nieuwe cursisten.  
Meer info over deze cursussen vind je in ons programmaboekje of op de website. 
 

 

 

FIETSREPARATIES 
 

Deze cursus is praktijkgericht: 
kleine herstellingen en afstellingen leren uitvoeren, 

ook voor elektrische fietsen. 
 

Reeks van 4 lessen telkens op maandagvoormiddag: 
 

11 maart 2013: banden en verlichting 
25 maart 2013: remmen en versnellingen 

15 april 2013: kleine reparaties uitvoeren 
29 april 2013: thema naargelang behoeften 

 

WATHUIS TRIENENKANT 
DANNY ANCIAUX 
START 11 MAART 

 
INFO EN INSCHRIJVEN: 014/23 40 60 
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POSITIEF DENKEN 
 

Reeks van 4 lessen, telkens op maandagnamiddag  
04/03, 11/03, 18/03 en 25/03/2013 

 

1. Kiezen voor gedachten en activiteiten die ons vreugde brengen 
2. Ook in moeilijke momenten leren we positief denken en loslaten 

3. Je hebt veel meer in je dan je denkt 
4. Leven op het ritme van de natuur is bewust leven 

 

WATHUIS ABDIJ 
RIETJE HERTROYS 

START 4 MAART 2013 
INFO EN INSCHRIJVEN: 014/54 44 86 

 

 

COMPOSTEREN IN EEN 
KRINGLOOPTUIN 

 
Reeks van 3 lessen, telkens op vrijdagvoormiddag  

08/03, 15/03 en 22/03/2013 
 

In de kringlooptuin ontdek je hoe tuinafval te voorkomen  
en allerlei tuinresten nuttig en creatief te gebruiken.  

Composteren is een belangrijk onderdeel van kringlooptuinieren,  
het is een natuurlijk proces.  

We bekijken en leren het stap voor stap  
en komen zo tot zelfgemaakte compost 

 

WATHUIS ABDIJ 
LEON NUYTS 

START 8 MAART 2013 
 INFO EN INSCHRIJVEN: 014/54 44 86 
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KRUIDEN 

 

Woensdagvoormiddag, WAThuis Trienenkant, 
 door Ivo Heselmans 

 
ONDER VOORBEHOUD WEGENS GEZONDHEIDSREDENEN 

 

 
 
 

SUIKER: 6 FEBRUARI 2013 
 

ALLERGIEËN: 6 MAART 2013 
 

ONTGIFTEN: 17 APRIL 2013 
(door Luc Vanderkraght) 

 
KRUIDENWANDELING: 15 MEI 2013 

 
BOEKEN/CD/DVD/PLANNING: 5 JUNI 2013 

 
SINT-JANSOLIE MAKEN: 26 JUNI 2013 

INFO: 014/23 40 60 
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DE GOEDE OUDE TIJD 

 
 
Soms kijken we met een nostalgische blik terug op de tijd van toen….. 
 
Nostalgie wordt geassocieerd met herinneringen uit vervlogen tijden, de "goede 
oude tijd". 
Nostalgie is vaak verbonden met de kindertijd of schooljaren.  
Jeugdsentiment vertaalt zich bijvoorbeeld in bepaalde plaatsen die men als kind 
heeft gekend, speelgoed dat men had, mode, kinderprogramma's of films waar 
men naar keek of de relatief onbezorgde en veilige sfeer waarin men opgroeide. 
 
Er is ook een algemene tendens op het verleden terug te blikken alsof "het 
vroeger beter was" . Deze nostalgie is meestal enkel gericht op een 
geromantiseerd beeld van het verleden en focust doorgaans slechts op enkele 
details of bepaalde dingen die tegenwoordig anders zijn in vergelijking met toen. 
De persoon grijpt hiermee terug naar een tijd die voor hem overzichtelijker en 
beter te begrijpen was, meestal zijn jeugdjaren, toen hij zich nog niet over 
werk, belastingen, rekeningen ... moest zorgen maken.  
De negatieve herinneringen zijn vervaagd en enkel zijn positieve herinneringen 
blijven over. 
 
Als je onderstaande tekst leest, een ECHT uittreksel uit een Katholiek 
schoolboek voor de afdeling ‘Huishoudkunde’ voor meisjes uitgegeven in 1960, 
hou je het niet voor mogelijk. 
Dames, gelukkig zijn de tijden veranderd, ten spijt van de Heer en Meester in 
huis. 
 
Zet je rustig neer en laat het vooral niet aan je partner lezen want wie weet 
brengt het hem op slechte gedachten en denkt hij wat is er geworden van “ die 
goeie oude tijd” 
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 “DE GOEIE OUWEN TIJD” !!! 

 
 

1. Maak dat het eten klaar is. 
2. Maak de zaken op voorhand klaar, de avond voordien als het moet, zodat een 

heerlijke maaltijd hem opwacht als hij terugkeert van zijn werk. Het is een vorm 
van duidelijk maken dat je aan hem hebt gedacht en je bezorgd bent over zijn 
noden.  De meeste mannen hebben honger als ze thuis komen en het vooruitzicht 
op een stevige maaltijd (vooral als het hun lievelingskostje is) maakt deel uit van 
de noodzakelijke warme verwelkoming. 

3. Wees op tijd klaar. 
4. Neem voor jezelf een kwartier rust voor hij thuis komt om te ontspannen. 
5. Werk uw opmaak een beetje bij, doe een band in je haren en wees fris en 

bevallig. 
6. Hij heeft een zware dag achter de rug samen met mensen die hem overladen met 

werk en zorgen. 
7. Wees dus opgewekt en een beetje interessanter dan laatstgenoemden. Zijn 

zware dagtaak moet opgevrolijkt worden en daar ligt ergens jouw taak dat het zo 
wordt. 

8. Breng orde op zaken. 
9. Maak nog een laatste ronde door de voornaamste kamers van het huis juist voor 

je man thuis komt. 
10. Verzamel de schoolboeken, speelgoed, papieren enz. en neem nog vlug het stof af 

op de tafels. 
11. Gedurende de koudste maanden van het jaar moet je een gezellig vuurtje 

aanmaken waarnaast hij zich kan koesteren en ontspannen. Uw man zal het gevoel 
krijgen van in een ordelijke en rustige haven te zijn aangekomen en dat maakt jou 
ook gelukkig. 

12. Voor zijn comfort zorgen bezorgt jou een enorme persoonlijke voldoening. 
13. Breng het geluid op een minimaal niveau. Bij zijn aankomst zet je best al het 

geluid af van wasmachine, droogkast of stofzuiger. 
14. Probeer de kinderen kalm te krijgen. Wees blij hem te zien. Verwelkom hem met 

een warme glimlach en toon de oprechtheid van uw wil om hem te bevallen. 
15. Luister naar hem. Het zou kunnen dat je een dozijn belangrijke zaakjes aan hem 

wilt vertellen, maar daarvoor is zijn thuiskomst niet het geschikte moment. Laat 
hem eerst spreken, herinner je dat zijn onderwerpen belangrijker zijn dan de 
uwe. Maak ongeveer dat het zijn avond wordt. 

16. Maak nooit je beklag als hij laat thuis komt. Klaag nooit als hij laat thuiskomt 
voor de maaltijd of zelfs als hij de hele nacht wegblijft. Bekijk het als 
kleinschalig in vergelijking met wat hij heeft moeten doorstaan gedurende de 
dag. Instaleer hem comfortabel. Vraag hem zich te ontspannen in de zetel of te 
gaan rusten in bed. Maak een warme- of een frisdrank klaar. 
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17. Schud de kussens op en stel voor zijn schoenen uit te trekken. Spreek hem aan 
met een zachte, vredelievende en plezante stem. Stel hem geen vragen wat hij 
heeft gedaan en twijfel nooit aan zijn oordeel of zijn rechtschapenheid. Denk er 
aan dat hij de meester is in huis en uit deze functie zal hij steeds zijn wil 
uitoefenen met eerlijkheid en waarheid. 

18. Wanneer hij klaar is met eten, ruim de tafel af en doe vlug de afwas. Als je man 
vraagt om te helpen wijs zijn voorstel af want hij zou zich kunnen verplicht 
voelen om het steeds weer te doen en na een zware dagtaak heeft hij geen nood 
aan extra werk. 

19. Zet hem aan om zich aan zijn favoriete bezigheden te wijden. Toon je interesse 
hiervoor zonder hem het gevoel te geven dat je op gelijke voet komt op zijn 
gebied. Als je kleine bezigheden hebt, doe ze zonder praten en storen, want zijn 
interessepunten zijn meestal belangrijker dan die van de vrouw. 

20. Uiteindelijk de avond. Breng het huis in orde zodat het klaar is voor de volgende 
morgen. Denk er aan eventueel een ontbijt op voorhand klaar te maken. Het 
ontbijt van je man is uiterst belangrijk als hij op een positieve manier zijn zware 
dagtaak moet aanvatten. 

21. Eenmaal dat jullie in de slaapkamer zijn aangekomen maak je je klaar om zo vlug 
mogelijk in bed te komen. 

22. Niettegenstaande de vrouwelijke hygiëne een grote rol speelt, mag het niet de 
bedoeling zijn dat uw man de rij moet doen om in de badkamer te komen, zoals hij 
moet doen om zijn trein te halen. Zorg er echter wel voor dat je het beste 
voorkomen hebt als je gaat slapen. Tracht een voorkomen te hebben dat 
innemend is zonder uitdagend te zijn. Als je een nachtcrème moet aanbrengen of 
krulspelden, wacht tot hij slaapt want het zou hem kunnen ergeren bij het zien 
van een dergelijk schouwspel net voor hij slaapt. 

23. Wat de intieme relaties betreft met je man: het is heel belangrijk je te 
herinneren wat jullie elkaar beloofden bij het huwelijk en voornamelijk de 
belofte  van gehoorzaamheid. Als hij van oordeel is onmiddellijk te willen slapen 
dan zal het zo zijn. Ten allen tijde word je geleid door de wil van je man en oefen 
je op geen enkel moment druk op hem uit om hem tot een intieme relatie te 
stimuleren.  

24. Als je man voorstelt te paren, aanvaardt met nederigheid maar houdt steeds in 
het achterhoofd dat het plezier aan de man is besteed en veel belangrijker is 
dan dat van een vrouw. Als hij zijn orgasme bereikt, is een beetje gekreun van 
jou kant niet misplaatst, integendeel het zal hem overtuigen dat jij er ook plezier 
aan hebt beleefd. 

25. Als je man minder normale handelingen voorstelt, gedraag je gehoorzamend en 
lijdzaam maar geef je eventueel ongenoegen aan door een stilzwijgen. Het is 
waarschijnlijk dat je man onmiddellijk zal inslapen. Breng je kledij weer in orde, 
breng je schoonheidsproducten aan alsook je haarverzorging. 

26. Nu mag je de wekker zetten om zeker even voor je man op te zijn in de morgen. 
Zo kan je hem een kop thee maken tegen dat hij wakker wordt. 

 
OEF, gelukkig zijn de tijden veranderd!!!  
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DE KRACHT VAN CREATIVITEIT 

 
 
Artikel uit de gezondheidsspecial van oktober 2012 “Lieflijf” 
 
Omdat er in ’t Westels Atelier heel wat creativiteit bloeit en groeit en er ook een 
succesvolle cursus Mindfulness gegeven wordt, vind ik het de moeite om dit interessant 
artikel met jullie te delen via ons WATblad. Dit artikel wordt letterlijk en volledig 
overgenomen uit voormeld tijdschrift. 
 
Creativiteit en mindfulness hebben alles met elkaar te maken. 
Ze stimuleren en versterken elkaar en helpen je beide om te verhuizen van ‘denken’ naar 
‘voelen’. En dat geeft rust en ruimte. 
 
Regelmatig hoor ik mensen roepen dat ze toch echt helemaal niet creatief zijn, maar in 
wezen zijn we allemaal creatief. Creativiteit is namelijk zoveel meer dan goed kunnen 
tekenen, graag breien of leuk schrijven. Creatieve processen gaan over het creëren of 
scheppen van iets nieuws. Dat kan gaan om een object maar ook om een concept, 
origineel idee of nieuwe oplossing. Het heeft niets te maken met talent, het heeft meer 
te maken met willen en gewoon doen. Door met iets leuks, nieuws of met onze handen 
bezig te zijn maken we ons hoofd leeg, waardoor er ruimte is voor rust, nieuwe ideeën of 
inspiratie. Er is dan weinig ruimte voor piekeren, beredeneren, zorgen maken of andere 
drukte die we vaak in ons hoofd ervaren. En dat is heel mindful. 
 
Zet je zintuigen aan. 
Mindfulness, een wetenschappelijk onderbouwde stroming uit de psychotherapie, heeft 
zijn oorsprong in de boeddhistische meditatietechnieken, maar is zeker meer dan 
meditatie. Een mooie vertaling is ‘opmerkzaamheid’. Deze stroming leert je om met 
aandacht te leven, waardoor je opnieuw of beter verbinding maakt met de omgeving en 
je binnenwereld. Het gaat erom alle hersenspinsels los te laten en zonder oordeel het 
huidige moment te ervaren. Door ons te verbinden met het huidige moment zetten we al 
onze zintuigen op scherp. En hetzelfde doen we eigenlijk tijdens een creatieve 
bezigheid. Creatief bezig zijn is dus een perfecte mindfulnesstraining. 
 
Schakel van denken naar voelen. 
We leven in onze maatschappij veel vanuit rationeel en logisch denken, we zijn enorm 
goed in beredeneren, analyseren en begrijpen. Hier voor zetten we onze  
linker hersenhelft aan het werk. Tijdens creatieve processen werken we juist met de 
rechterhersenhelft. In die rechterhersenhelft gaat het verder bijvoorbeeld om 
intuïtie, gevoel, emoties, inzicht, innerlijk bewustzijn en verbeelding. Hetzelfde gebied 
dat we stimuleren met mindfulness. Je komt dus beter in contact met deze 
gevoelsmatige vaardigheden en je binnenwereld als je creatief bezig bent. 
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Mindfulness en creativiteit versterken en stimuleren elkaar doordat we op dat moment 
werken vanuit hetzelfde gebied in de hersenen. Tijdens een creatief proces laat je het 
logisch denken los en werk je vanuit je gevoel. Zo maak je makkelijker contact met dat 
wat er in je leeft (bewust en onbewust). Het geeft rust en dat kan net zo effectief zijn 
als een meditatie. 
 
Laat het resultaat los 
Iets wat creativiteit en dus het mindful effect in de weg kan zitten is onze innerlijke 
criticus of perfectionist. Als we creatief bezig zijn omdat het resultaat perfect, 
prachtig mooi of super origineel moet zijn, dan blokkeren we onszelf al bij voorbaat. 
Deze innerlijke criticus of perfectionist is ontstaan toen we kind waren, het is een 
beschermingsmechanisme. Dit kan zijn ontstaan doordat een ouder, leraar of klasgenoot 
ooit kritiek had op je tekening, blokfluitspel, gezang, gedans of knutselwerk. En dan kan 
een kind zomaar de creatieve stroom afsluiten. Zo’n opmerking doet een onbevangen 
kind pijn, en pijn wil een kind nu eenmaal niet voelen, dus wordt er een bescherming 
gecreëerd om die pijn in de toekomst te voorkomen. Op den duur weten we helemaal niet 
meer dat het een beschermingsmechanisme was en denken dat het nu eenmaal iets is 
wat bij ons hoort. Het eindresultaat zou ook nooit het uitgangspunt moeten zijn van de 
creatieve bezigheid om de mindfulnessvruchten te kunnen plukken. Het gaat om 
genieten van het creëren zelf, genieten van de weg en niet van het einddoel. 
 
Nog geen inspiratie? 
Er is echt voor iedereen iets te verzinnen. Bloggen op internet, houd een dagboek bij, er 
zijn sites waar je eigen muziekplaylists kunt samenstellen en delen met de wereld, 
kookles of koop een bijzonder kookboek en ga daaruit koken, fotograferen, leer foto’s 
bewerken, zing, schrijf verhaaltjes, doe een schilderworkshop, volg een tekenles, maak 
inspiratiecollages, koop buitenlandse woontijdschriften en scheur er ideeën uit voor je 
huis, ga op gitaarles, sorteer je mooiste foto’s en hang ze op een bijzondere manier op, 
koop een boekje met mooie gedichtjes of schrijf ze zelf, herontdek de kracht van 
kleurboeken, kalligraferen, edelsmeden, een lange sjaal breien, bak koekjes, ga 
vingerverven, striptekenen, Afrikaans drummen of maak een inspiratie- of 
dagboekschrift met plaatjes, mooie zinnetjes, foto’s, tekeningetjes, kaartjes van fijne 
dingen die je hebt gedaan. Zo komen we, heel mindful, de winter wel door! 
 
Michèle Bevoort is journalist en auteur van het boek ‘I love me’, 25 manieren om dichter 
bij jezelf te komen en alles uit je leven te halen (uitgeverij Scriptum). Haar tweede 
boek komt begin 2013 uit. Ze is aan het afstuderen als therapeut. 
 
 

 
 
 
       

 

 
“Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd” 

Josée Baelus 
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Valentijn 
Vandaag Valentijn 

 
Ik wil niks materieel  

Ik verlang 
Ik wil geven  

Zonder drang  
 

Gewoon weten wat het is  
Houden van 

Zonder woorden  
Zonder einde 

Ogen vol van betekenis  
 

Warm, geborgen, puur  
In deze zalige kwetsbaarheid  
Geef jij me meer dan rijkdom  
Jij hebt mijn gevoel bevrijd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: www.gedichten-liefde.com 
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VACATURE 
Wereldwinkel Westerlo zoekt vrijwilligers…  
WINKELIERS – EEN (HULP)BOEKHOUDER – EEN SCHOLENWERKER 
Oxfam-Wereldwinkels is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een 
rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven.  
Oxfam-Wereldwinkels is de voornaamste organisatie voor eerlijke handel in België. 
 
Jij… 
draagt fair trade en de Noord-Zuidsector een warm hart toe. 
wil je graag inzetten voor een rechtvaardige wereldhandel.  
kan je enkele uurtjes vrijmaken om in onze winkel te helpen , hebt een basiskennis van 
boekhouding of wil kinderen en jongeren meer inzicht geven in eerlijke handel. 
helpt mensen graag verder. 
bent bereid bij te leren over eerlijke handel en over de werking van onze winkel. 
 
Wij … 
geven je de kans om de Noord-Zuidsector van binnenuit te leren kennen. 
bieden je zowel een praktische opleiding als inhoudelijke ondersteuning. 
organiseren activiteiten waarop je de andere medewerkers leert kennen. 
verwelkomen je graag in ons team.  
 
Voel je je aangesproken? Dan ben jij de vrijwilliger die we zoeken! 
Contacteer Miek (milenmiek@hotmail.com) of Ine (paul.ine@live.be)via e-mail of kom even 
langs in onze winkel. 
 
PROMOTIE…  
Voortaan is elke 2de zaterdag van de maand proevertjesdag.  
Je kan in februari elke zaterdag komen proeven  van de Fuego Sagrado wijn, maar  op 9 
februari  doen we er de Bio Goldkoffie en de pralines bij.  Deze drie producten zijn de hele 
maand februari 10 % goedkoper. 
Op 9 maart staat er weer een ander product voor je klaar. Benieuwd welk ? Dan kom je zeker 
eens binnen in de winkel. 
Het is dan ook   WEEK VAN DE VRIJWILLIGER en zowel  klanten als vrijwilligers worden  
uitgenodigd om te komen klinken op de vrijwilligers.  
 
WIL JE MEER WETEN   over onze acties, promoties …. ?   schrijf je in op de nieuwsbrief  via 
de website of met een mailtje naar westerlo@oww.be 
 
OPENINGSUREN 
Dinsdag : 13u30  - 17u30 
Woensdag : 9 – 12u   en  13u30  - 17u30 
Vrijdag : 13u30 – 17u30 
Zaterdag : 10u – 17u30 

Oxfam-wereldwinkel Westerlo 

de Merodedreef 104 
2260 Westerlo 

014 54 50 12 

westerlo@oww.be 
www.oxfamwereldwinkels.be/westerlo 
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INHOUD – COLOFON 
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Reizen.......................................................................................................................................3 
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Antwerpen heeft het MAS, Herentals heeft het MAV............................................ 13 
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Positief denken, .................................................................................................................. 18 
Composteren in een kringlooptuin .................................................................................. 18 
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De kracht van creativiteit ................................................................................................21 
Valentijn ............................................................................................................................... 25 
De Wereldwinkel ................................................................................................................ 26   
Inhoud-colofon ................................................................................................................... 27 
 
Werkten mee aan dit nummer: 
Teksten: lesgevende(n) en cursisten van desbetreffende groep, het Watteam 
Tikwerk en lay-out: Greet Geyskens 
Voorblad: Walter Mols 
Drukwerk: Concept 
Raap- en vliegwerk: het Watteam 
 
 
Artikels, berichtjes, aankondigingen, zoekertjes... voor het volgend nummer te 
bezorgen op het secretariaat tegen begin 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. 
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