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Nieuwsbrief van ’t Westels Atelier 

                         september-oktober  2015 

 

 
 

 

 

Beste Watter welkom in het nieuwe “schooljaar!”  Laten we er allemaal weer 

een leerrijk en gezellig jaar van maken, met een groepsgevoel waar ruimte  

is voor individualiteit en warme vriendschappen. 

Onze tweemaandelijkse nieuwsbrief met WAT- nieuws, artikels en foto’s is 

ook weer van start gegaan. 
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DANK U WEL! 
 
 Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de steun tijdens mijn afwezigheid 
in ’t WAT. Alsook voor de lieve wenskaarten die ik mocht ontvangen!  
Ik ben blij weer van de partij te zijn   

Tania  
 

Nieuwe regeling inschrijven WAT-uitstappen 
 
 Vorig jaar kon je je nog op het secretariaat inschrijven voor een WAT-
reis. Dit jaar doe je het zo: 
Je kan je voor een uitstap inschrijven via Lisette Mannaerts met een sms naar 

0494 30 33 67. Lisette kijkt na of er nog plaats is en neemt terug contact met je 

op. Als er plaats is betaal je via de bank door storting van het bedrag op 

rekeningnummer: BE17 0011 4707 5621 en desbetreffende reis, datum en je 

naam te vermelden. Je kan ook langskomen of bellen naar 014/23.40.60 

Trienenkant, Crilsplein 1 te Oevel. Dit kan enkel op maandag en dinsdag 

tussen 9u en 15u. Er kan niet meer voor een uitstap worden ingeschreven via 

het secretariaat WAThuis abdij. 

 

Parkeren binnen de abdijmuren 
 
 WAT-cursisten mogen enkel parkeren achter het WAThuis (aan de 
achtergevel) en dus op geen enkele andere plaats binnen de abdijmuren! 
Is er geen plaats meer, dan parkeer je op de grote parking buiten de 
abdijmuren, aan de Meulemanslaan. Cursisten die slecht te been zijn, kunnen 
een WAT-mindervalidekaart krijgen op het secretariaat. 
 
 

Deca koffie 
 
 Voor diegenen die liever deca koffie drinken, staat er zowel beneden als 
boven in de keukenkast deca oploskoffie. Als je een kopje wenst doe je het zo: 
men begeeft zich met het lege kopje naar de afwasplaats, snuistert in de 
keukenkasten, doet een lepeltje oplos-deca-koffie in het kopje en zet de pot 
meteen terug in de kast. NIET MEENEMEN NAAR HET LOKAAL! Er staat een 
thermos met heet water in je lokaal. Op deze wijze raakt de deca koffie niet 
zoek en heeft iedereen de gelegenheid om een kopje te maken. 
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Naar jaarlijkse gewoonte…het huisreglement: 
 
 • Cursisten laten de gebruikte lessenaars netjes achter (etensresten, 
koffie- en theekringen, gomsel, verf,…) en wassen deze zo nodig af. Denk aan 
de volgende cursist. 
 
 • Tafels en stoelen mogen verplaatst worden, maar moeten na de les 
terug worden gezet. 
 
 • Regel een beurtrol voor de afwas en het afvegen van het schoolbord 
na de les. De tafel waarop de koffie staat wordt na elke les schoongemaakt. 
 
 • Cursisten van de voormiddag spoelen hun LEGE koffie- en 
theethermos uit en zetten deze weg bij de koffiemachines. Op woensdag is er 
geen les in de namiddag, dus alle thermossen uitspoelen en wegzetten. 
 
 • Cursisten van de namiddag ledigen hun koffie- en theethermos, 
spoelen deze uit en zetten ze weg bij de koffiemachines. Melk in de koelkast 
onder ijzeren trap. 
 
 • Gebruikte tassen, borden, messen, enz., afwassen en terugzetten op de 
plaats waar  ze werden genomen. Dus al wat gebruikt werd terugzetten. 
 
 • Cursisten die eigen drank/eten meebrengen, vragen wij om het 
leeggoed mee terug te nemen (allerhande flessen, en grotere verpakking van 
taart). Wat je zelf meebrengt, neem je mee terug naar huis.  
 
 • Verwarming afzetten en lichten uit doen. 
 
 • Het “potteke” voor de lesgevers dat in de meeste cursussen de ronde 
doet is NIET verplicht. Cursisten zijn hierin volledig vrij!  
 
 • Cursisten en lesgevers worden gevraagd het begin- en eind uur van de 
lessen te respecteren: 9u -11u30 en 13u -15u30. Tenzij er een andere regeling 
afgesproken werd met het secretariaat. 
 

 Koop WAT-kaarten om het “muntenverkeer” te beperken.  
 
Het WATteam dankt je alvast voor je medewerking! 
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Wij zijn nog naarstig opzoek naar vrijwillige lesgevers voor: 
 
Italiaans 1ste jaar 
Frans 1ste jaar 
Voetreflexologie 
Pottenbakken dinsdag (samen met Jeanne Van Dijck) 
Koken 
….??? Ideeën zijn altijd welkom. 
 
 

Cursus nieuws: 
 
VLAAMSE GEBARENTAAL   o.l.v. Anne Van Moere 
  
Wil je graag iets nieuws leren, actief met een visuele taal bezig zijn? Dan is 
Vlaamse Gebarentaal zeker iets voor jou!  
Voor iedereen die graag met doven en slechthorenden wil communiceren of 
wie dove mensen kent via een club of op het werk. 
Voorkennis is absoluut niet nodig.  
Inschrijven tot 30 oktober. Start  les 9 november (na de herfstvakantie).  
 
Nieuwe kortcursussen: 
  
GEZOND KOKEN o.l.v. Reine De Ceulaer 
 

1ste les  13/11/2015  
- basisprincipes over gezonde voeding 
- yin en yang evenwicht creëren in je maaltijd 
 
2de les  11/12/2015 
Pompoen de herfstgroente bij  uitstek, is niet enkel bruikbaar in soep, maar ook 
heerlijk in stoofschotels, gebakken in de pan, bij zoete of hartige 
pompoentaart. 
 
Locatie: WAThuis Trienenkant. Materiaal: eventueel schort. 
Frequentie: vrijdag 13/11 en 11/12 van 9u tot 11u30. Inschrijven tot:              
voor les 1→ 10/11 en voor les 2 → 08/12, minimum 6, maximum 12 cursisten. 
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ZENTANGLE o.l.v. Reine De Ceulaer 
 
Zentangle is een kunstvorm en tegelijkertijd meditatie. Hoe ingewikkeld 
zentangles ook lijken, ze zijn eenvoudig te tekenen met simpele, herhalende 
lijnen. Op die manier is het mogelijk om met ontspannen aandacht prachtige 
abstracte kunst te creëren. Een ideale manier om helemaal tot rust te komen. 
 
Locatie: WAThuis Abdij. Materiaal: fijn zwart stiftje. 
Frequentie: vrijdag 13/11 en 11/12 van 13u tot 15u30, inschrijven tot: start 
lessen, minimum 4, maximum 10 cursisten. 
 
 
COMPUTEREN geluid o.l.v. Ivo Heselmans 
 
Wat is geluid? Hoe komt het op de computer terecht? Wat is WAV, MP3 en hoe 
bekom je deze formaten? Hoe breng je geluid over op een cd? Dit alles en nog 
meer leren we in 6 lessen. We gebruiken hierbij gratis software (AUDACITY, 
ASHAMPOO). 
Data: 12/11, 19/11, 26/11, 03/12, 10/12 en 07/01/2016 
 
 
COMPUTEREN GIMP o.l.v. Ivo Heselmans 
 
Foto’s van je fototoestel overbrengen op je laptop. Foto’s bewerken met het 
gratis programma GIMP en op cd of dvd zetten. Hoe stel je een fotoboek 
samen? Bijkomende vaardigheden op de laptop worden eenvoudig behandeld 
in deze 6 praktijkgerichte lessenreeks. 
Data: 18/02, 25/02, 03/03, 10/03, 17/03 en 22/03/2016 
 
Locatie: WAThuis Abdij, materiaal: laptop en schrijfgerief. 
Frequentie: lessenreeks op donderdag van 9.00u-11.30u 
Inschrijven tot: start lessen, minimum 3, maximum 6 cursisten. 
 
 

INSCHRIJVEN VIA WATHUIS ABDIJ  014/54.44.86 
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Met enige vertraging…het vervolg van VIVA ESPAÑA maart-april. 
Uit de pen van een oud-lesgeefster Frans.  

VIVA ESPAÑA  

Ons stekje in La Aparecida (Orihuela) is ideaal gelegen om de rest van Spanje te ontdekken 

met de camper. Hier volgen enkele korte beschrijvingen van wat we zoal gezien hebben. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mei 2014. 

Naar aanleiding van enkele foto’s die 

Engelse vrienden op Facebook hadden 

gezet toen zij een busuitstap maakten 

naar Cuenca, besloten wij dat we die 

“hangende stad” toch zeker ook eens 

moesten gezien hebben. Zo gezegd, zo 

gedaan. Niettegenstaande deze stad heel 

toeristisch is (ja, de Japanners hebben ze   

ook ontdekt), is het toch de moeite er enkele 

uren rond te lopen. De tweede dag liepen we 

bijna verloren in een doolhof van reusachtige 

rotsen – las Majadas- maar als je liever een 

bewegwijzerd “attractiepark” met rotsen hebt, 

kan dit ook in La Ciudad Encantada. 

Nadien overnachtten we in een natuurpark 

met enkel de sterrenhemel boven ons, zonder 

lichtvervuiling. In België bijna ondenkbaar 

geworden. 

Tijdens de wandeling de volgende dag 

waanden we ons in Oostenrijk met glooiende 

groene Alpenweiden en koeien en hun 

belgerinkel! 

Cuenca 

 

Albarracin 

Na een kronkelende bergrit van een uurtje deden we nog een avondwandeling in het schilderachtige stadje 

Albarracin. Kleinschaliger dan Cuenca, maar zeker zo romantisch en vooral minder toeristisch! 

 Juni 2014 

Op onze weg richting België om daar een paar 
weken door te brengen met kinderen, 
kleinkinderen en de rest van de familie en 
vrienden, bleven we een dag in de Pyreneeën 
nabij Gavarnie. Een unieke plaats die ik niet 
licht zal vergeten. Ook de Pont d’Espagne is 
zeker de moeite waard voor een ommetje. 
Maar de col du Aubisque op en af rijden is 
nog steeds een avontuur op zich en…”met de 
billen dicht…” 
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Nog een zicht op de prachtige omgeving van het 

schoteldal in Gavarnie, ook wel bekend bij de 

Lourdesbedevaarders. 

September 2014 

Op het einde van de zomerperiode was het hier nog vrij 

warm. Het sein om iets koelere oorden op te zoeken. 

Daarom trokken we richting Sierra Nevada, waar we Los 

Alpujarras bezochten. Dit zijn de voorlopers van de 

bekende Sierra, maar daarom niet minder spectaculair. 

In de Sierra de Cazorla deden we een fantastische 

wandeling langs de Rio Borosa met zijn prachtige natuur  

en vrij veel wild dat daar ongestoord rondloopt. 

 

’s Nachts gewekt worden door het gebrul van een 

bronstig hert vlak naast je camper : het zijn toch wel 

unieke ervaringen. 

Rio Borosa 

Oktober 2014 

Een prachtig voorbeeld van door erosie opvallend 

gemodelleerde rotsen is het natuurpark van El Torcal de 

Antequera. Daarna bezochten we Ronda. Het is een 

mooie middeleeuwse stad, die in twee wordt gesplitst 

door een indrukwekkende honderd meter hoge brug. 

Dieven en ander gespuis werden hier vroeger  zonder 

pardon naar beneden gekieperd. 

 

December 2014 

Ditmaal niet met de camper maar lekker lui op 

hotel hebben we Córdoba bezocht: een 

historisch belangrijke stad met vele Moorse 

invloeden. Hier kan je uren rond dwalen en 

telkens nieuwe indrukken opdoen. 

 

Hasta la vista, 

Francine Wijnants 
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Vergadering andere WAT-afdelingen 
 

Bij de start van ieder 
WAT-jaar is er een 
vergadering met de 
andere afdelingen van ’t 
Westels Atelier, met als 
afsluiter een gezellige 
broodlunch. Voor 
diegenen die niet weten 
welke andere afdelingen 
er precies zijn:  
 

Heracles, Oosterwijk, Veerle en Zoerle-Parwijs.  
 

En wie geeft wat waar? 
 
Heracles:  
Fito gym o.l.v. Annie 
Eysermans met assistentie van 
Ria Van Mol.  
 
Oosterwijk: creatief  o.l.v. Ria 
Peeters en Emmy Cuyvers met 
ondersteuning  van Ingrid 
D’Joos en Louisa Verboven. 
 
Veerle: kantwerk o.l.v.  
Magda Rectem met hulp van Anna Leyssens.  
 
Veerle: creatief  o.l.v. Vera Vandepaer met assistentie van Jeanne Tuyteleers. 
 
Zoerle-Parwijs: kleding algemeen o.l.v. Irma Van den Eynde met ondersteuning  
van Maria Verbraeken. 
 
We mochten vaststellen dat iedereen content  is over het reilen en zeilen van 
de cursussen en er reikhalzend uitgekeken wordt  naar het nieuwe WAT-jaar. 
De cursus creatief in Veerle verwacht meer bezoekjes van Marc!  
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Daguitstap Zeeuws Vlaanderen 
 
De traditionele verrassing van de jaarlijkse verrassingsreis was er dit jaar af. Het 
programma zei:  WAT-reis naar Zeeuws Vlaanderen. En aldaar bijzonder 
aandacht hebben voor de invloed van godsdienst (katholiek en protestant) op 
het dagelijkse leven. 
 
Eerste plek: Kloosterzande. We bezochten het kerkje: ooit gebouwd door de 
‘Roomsen’: de abdij van Ter Duinen (Koksijde) en later en nog steeds 
protestants geworden.  
 

 
 

Na dit korte bezoek met z’n 
allen binnendoor naar ‘Het 
Poorthuis’. 
Daar bracht de gids Louis 
Freund, dominee, nen goede 
vriend van Marc, ons een en 
ander bij over de invloed van 
de ‘Roomse’ abdijen die de 
hele streek ontgonnen 
hebben. 
Het was er goed en bloeiend 
leven totdat de protestanten – 
echte niet graag geziene Hollanders’ daar in Zeeuws Vlaanderen het voor het 
zeggen hadden. 
Volgende programmapunt: de gekende broodjesmaaltijd: lekker! 

 
Ven Kloosterzande slingerde de reis en de 
bus langs heel smalle wegen doorheen de 
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polder naar Emmadorp. Louis bracht het verhaal van ‘het verdronken land van 
Saeftinghe’: een waterig gebied, ooit drooggelegd-ingepolderd, maar in de 
strijd van de een tegen de ander werden de dijken doorgestoken en liep alles 
terug onder water. 
Onthoud o.a. van hier dat inderdaad de protestantse Hollanders de baas waren 
en ten allen prijze dit stukje Zeeuws Vlaanderen wilden behouden voor 
Nederland dat op die manier de monding van de Schelde in eigen land had én 
zo om de haven van Antwerpen ‘ver in het binnenland’ kon houden. Mocht dit 
niet zo gelopen hebben dan was heel het gebied van Antwerpen tot de zee 
ongetwijfeld ‘havengebied’ geworden! 
Louis bracht zijn verhaal en de wandeling over de plankieren en soms een 
stukje gladde klein doorheen dat verdronken land kon vertrekken 
 

 

of er waren er ook die zich maar direct installeerden in het oergezellige café 
het vissershuis. 
 

Het was niet alleen een gezellig café: er was 
uiteraard  de lekkere hoek versnaperingen met 
een heel lieve 
dame achter 
de toog. Ik 
geloof dat zij 
oorspronkelijk 
van Oosterwijk 
was: genaamd 

Ingrid D’Joos. (Zij verkocht niet alleen snoep: 
ze leverde ook deze foto’s hier) 
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Van Emmadorp naar Hulst, tegen 16 u 

Bezoek aan een stadje met 

een bijzondere toren, de 

basiliek en de opnieuw 

opgegraven haven en de 

vroegere stadspoort. Het 

was een kennismaking met 

het stadje dat helemaal in de ban is van de fabels 

van “den vos reynaarde”.  (Een  dierdicht dat geldt 

als een hoogtepunt in de Nederlandse 

middeleeuwse literatuur. Het telt in totaal 

3469 versregels en is geschreven in het 

Middelnederlands. Hulst werpt zich op als de 

bakermat van dit epos! Ken je de spreuk: “als de 

vos de passie preekt, boer let dan op je ganzen”? We hebben die ganzen 

gezien! Voor heel de dag was er flinke regen voorspeld, en we waren er op 

voorbereid… maar kun je het geloven: pas bij het begin van de stadswandeling 

viel wat druilregen.  

We kondenn niet anders dan de dag afsluiten in Kloosterzande in hotel van 

Leuven. Wat kies jij? Niet te geloven: er waren er die geen mosselen wilden in 

het mosselland. En na de mosselen…laat thuis! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dierdicht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_literatuur:_de_Middeleeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_literatuur:_de_Middeleeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vers_(gedicht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middelnederlands
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Graag een seintje… 

 als je stopt met een cursus. Dit om overbodige reservelijsten te 

vermijden. Je kan uitschrijven via mail, telefonisch of persoonlijk. Meld het 

eventueel ook aan je lesgever. 

 als je geen nieuwsbrief wenst te ontvangen schrijf je je uit via mail. 

 

Onze contactgegevens 

’t Westels Atelier, Abdijstraat 40, 2260 Westerlo. 

Wathuis abdij 014/54.44.86  Wathuis Trienenkant 014/23.40.60 

Email: twestelsatelier@gmail.com Website: www.hetwestelsatelier.be    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen je een fijn en leerrijk WAT-jaar 

toe! 

WATteam: Lisette, Marc, Marleen en Tania. 

 

mailto:twestelsatelier@gmail.com
http://www.hetwestelsatelier.be/

