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Eekhoorns staan bekend dat zij onderzoekend en voorbereid zijn,  

maar ook dat zij in zijn voor vele activiteiten.  

 

De eekhoorns geven ons ook soms een les  

in de balans van het geven en nemen.  

En ook geeft de eekhoorn vaak aan  

dat het tijd is om rust te nemen.  
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https://weetjes-over-de-eekhoorn.html 

 

“Ik moet op reis, eekhoorn”, zei de mier op een ochtend. Zij zaten op de tak voor de deur 

van de eekhoorn. De eekhoorn was nog maar net wakker en geeuwde nog. 

“En je moet niet vragen of het echt moet”, zei de mier, “want het moet”. “Maar dat vraag ik 

helemaal niet”, zei de eekhoorn. “Nee, maar je stond wel op het punt om dat te vragen, 

wees maar eerlijk.” De eekhoorn zweeg. 

“Het minste wat we kunnen doen”, zei de mier, “is op een kalme manier afscheid nemen”. 

“Ja”, zei de eekhoorn. “Dus niet met gejammer en tranen en wat zal ik je missen en kom 

gauw terug en zo - daar heb ik toch zo'n hekel aan, eekhoorn, als je dat eens wist ...” De 

eekhoorn knikte. 

“Als jij nou in de deuropening gaat staan ...” zei de mier. De eekhoorn ging in de deurope-

ning staan. De mier gaf hem een hand en zei: “Nou, eekhoorn, tot ziens dan.” “Dag mier”, zei 

de eekhoorn. “Goede reis.” 

Maar de mier was niet tevreden over het afscheid en bleef staan. “Die brok in je keel, eek-

hoorn”, zei hij, “die hoorde ik wel!” Ze probeerden het opnieuw en nu zei de mier dat hij een 

traan zag blinken in het oog van de eekhoorn en vond hij Goede reis niet goed. 

“Je vindt het erg, eekhoorn, je vindt het heel erg, ik zie het wel!” De eekhoorn zweeg. “Doe 

toch kalm!” riep de mier. Ze probeerden het nog een keer met ‘Beste reis’ en een keer zon-

der woorden, zonder elkaar aan te kijken. De eekhoorn deed zo kalm als hij nog nooit had 

gedaan. Maar de mier vond het niet goed. 

“Zo kan ik niet op reis gaan”, zei hij verongelijkt. “Terwijl het in feite moet. Echt moet!” “Ja”, 

zei de eekhoorn. Daarna zwegen zij en zaten in het licht van de opkomende zon op de tak 

voor de deur van de eekhoorn. Het bos rook naar dennenhout en in de verte zong de lijster. 

Toon Tellegen   
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CURSUSNIEUWS 

 

 PERGAMANO  =  PERKAMENTKUNST te OOSTERWIJK  

 

Pergamano is zogenaamde 

perkamentkunst. Dit komt neer op het 

embossen van speciaal 

perkamentpapier. Dit papier zal tijdens 

het embossen wat lichter van kleur 

worden op het punt van de embossing. 

Een embossingpen is een soort houten 

pen met aan weerskanten een metalen 

bolletje: aan de ene kant een groter en 

aan de andere kant een kleiner. Met 

deze ‘pen’, met dit bolletje druk je op 

het perkamentpapier. Dit 

perkamentpapier is normaal lichtgrijs, 

maar waar je embost: met die pen 

stevig of minder stevig drukt ontstaat 

een kleinere of grotere uitstulping die 

veel lichter van kleur wordt. En als je 

hierbij de lijnen van een figuur of tekst 

of tekening volgt ontstaat het mooie pergamanokunstwerkje dat je bovendien nog kan kleuren als je 

dat wenst. 

 

Eventjes wat info: wat is 

perkament.? 

 

 

Het is een dun papierachtig 

materiaal genoemd naar de stad 

Pergamum in Klein-Azië. Daar is het 

echter niet uitgevonden, maar wel 

verbeterd. Perkament is met name 

bekend als schrijfmateriaal voor 

handschriften. Het is doorzichtig of 

ondoorzichtig materiaal dat van het 

vel van een kalf, schaap of geit 

wordt gemaakt. Het vel wordt 

gekalkt, onthaard, afgeschraapt en 

onder spanning gedroogd zodat een 

dun, sterk materiaal ontstaat om op 

te schrijven, boeken mee te binden 

of voor andere doeleinden. 
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Het oudste perkament dateert van 2700 jaar voor Christus en is gevonden in Egypte. Perkament 

bleek beter en sterker te zijn dan papyrus, maar het was ook (veel) duurder.  

In de middeleeuwen werd perkament in Europa veel gebruikt om op te schrijven, omdat het 

gebruikelijke papyrus vochtgevoelig is en niet lang houdbaar in het natte Europa.  

Perkament van kalfshuid had de beste kwaliteit. Vaak werd het purperrood geverfd en beschreven 

met zilver- of goudkleurige inkt; het was daardoor duurder dan andere perkamentsoorten. Deze 

soort wordt ook wel vellum (velijn) genoemd. 

Perkament heeft gemiddeld een dikte van ongeveer 0,6 mm, maar er zijn variëteiten die 

aanmerkelijk dunner of dikker zijn, afhankelijk van de gebruikte soort huid. Het is in elk geval 

aanzienlijk dikker dan het huidige schrijfpapier (ca. 0,1 mm). 

Het minder gevoelige perkamentpapier gemaakt van hout, lompen en glycerine, bestaat al vanaf de 

14e eeuw, maar werd aanvankelijk als minderwaardig schrijfmateriaal beschouwd. Je kunt het een 

beetje vergelijken met het ons bekende ‘kalkpapier’ waarmee je figuren kunt ‘kalkeren’… 

In de cursus(sen)  te Oosterwijk worden alle mogelijke technieken aangeleerd wat resulteert in even 

talrijk verschillende knappe werkstukjes: prachtige wenskaarten, boekleggers, lampenkappen, 

geschenkkaart of geschenkverpakking, versiering op je kleding… allemaal handmade onder het 

toeziende oog van Lena.  

Niet voor niets noemt de cursus ‘perkamentkunst’. En het is niet alleen een bijzondere kunst, het is 

ook een bijzondere cursus. ’t Wat bestaat al 35 jaar en Lena Cools is een van de recordhoudsters. ’t Is 

moeilijk precies te achterhalen, maar zij werkt sinds ongeveer 30 jaar als vrijwilligster. Je kunt haar 

leeftijd dus ongeveer vinden. Maar als er bij verteld wordt dat zij nog heel geregeld bijscholing volgt 

in haar vak… dan kun je misschien ook eens raden wat ertoe leidt dat een cursus ‘onsterfelijk’ is. En 

wij hopen maar dat de cursusbegeleidster ook even onsterfelijk zal zijn… doen! Lena. 

Toen ik vertrok toonde Lena me wat ze volgende week zouden maken: prachtige kleine miniroosjes 

echt met stengel en blaadjes en bloemblaadjes erop en er aan… alles lag in haar handpalm: mini en 

minutieus werk. 
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UITSTAPPEN 
 

De ‘gewone’ uitstappen: 

Er worden diverse uitstappen georganiseerd door een erkende busmaatschappij in samen-

werking met ‘t Westels Atelier.  Vertrekplaats is de grote parking vóór de abdij. 

De uitstappen staan voor iedereen open, ook voor mensen die geen cursussen volgen. 

Inschrijven voor een uitstap doe je via het secretariaat 014 54.44.86,  betalen via overschrij-

ving op rekeningnummer: BE17 0011 4707 5621 met vermelding van je naam en desbetref-

fende reis + reisdatum. Je bent pas ingeschreven als je betaald hebt.  

 

 Eindhoven markten en winkelen: 16 april 2019  Vertrek 8u45  Terug 19 u  Prijs: € 15  

LET OP! Inschrijven kan ten laatste 4 april! 

 Maastricht markten en winkelen: 24 mei 2019  Vertrek 9u  Terug 19 u  Prijs: € 15 

 

Twee uitstappen in het kader van de lessen kunstgeschiedenis: 

 

 

26 april 2019 Luik:  

 

La Boverie en het Calatrava-station.  
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5 juni : Otterlo: Kröller-Müller 

 

 
 

 

De uitstappen zijn voor iedereen toegankelijk (ook als niet-cursist kunstgeschiedenis). Als je 

interesse hebt in één of meerdere uitstappen/ tentoonstellingen, stuur je een mail naar: 

alma.vanderpas@telenet.be  

 

 

 

WAT-NIEUWS 
 

 

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 

 

Iedereen weet dat een v.z.w. elk jaar in de eerste jaarhelft minstens één algemene vergade-

ring moet houden met als bijzonderste agendapunten het goedkeuren van het jaarverslag en 

de jaarrekening. 

 

Dit is dit jaar ook gebeurd op 8 maart. 

Waren daar bij aanwezig: 

De leden van de Raad van bestuur: Marc Decroos, André Wollants, Lidia Mangelschots 

De leden van Algemene Vergadering: Alma Van der Pas, Godeliva Van Herck 

De leden van het dagelijks bestuur: Tania Vangheel, Marleen Van Hove - Lisette Mannaerts  

was verontschuldigd wegens het begeleiden van de reis naar Maastricht. 

 

Het activiteitenverslag:  veel nieuws las je in de Nieuwsbrief 2019 januari – februari. 
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Cursusnieuws: 

In het Wathuis: 

> Algemeen beschouwd: er zijn iets minder cursisten in het merendeel van de lessen dan 

vorig jaar en er zijn meer langdurige zieken. 

> Er zijn ook nieuwe cursisten bijgekomen,  o.a. bij de afdeling Houtsnijden. 

> Bij de pottenbakkers zijn er veel inschrijvingen maar daar zijn verscheidenen afwezig. 

> Het aantal personen die per week verschillende cursussen volgen is niet gekend (ondertus-

sen wel gekend: 163 personen die meer dan 1 cursus volgen).  

> De meeste cursisten komen uit Westerlo. 

> Er is één nieuwe cursus gestart: Frans 1 en kalligrafie heeft een nieuwe lesgeefster. 

> Cursussen keramiek: er werd met goed gevolg een nieuw systeem uitgewerkt om klei en 

glazuur te bestellen (en te betalen).  

+ Een maal per maand kunnen de boetseerders klei bestellen (Tania vraagt tijdens de lessen 

wie er klei nodig heeft. Men kan ook op het secretariaat een bestelling doen) en vooraf beta-

len. Tegen het einde van die week wordt de bestelling doorgegeven en de levering gebeurt 

na 1 of 2 weken (geen vaste levering dag). 

Eenmaal geleverd kan ieder de bestelde (en geleverde) klei ophalen via het secretariaat. 

+ Glazuur: wegens erg grote verspillingen  vroeger - waar glazuur in ’t groot werd aange-

kocht en ter beschikking gesteld van de cursisten - is de werkwijze in deze veranderd. 

De cursisten gebruiken hun eigen glazuur die ze zelf in de winkel hebben aangeschaft. 

De vroegere glazuren die door ’t Wat in ‘t groot gekocht waren zijn door de zorg van Maria 

Debusser in kleine overzichtelijke persoonlijke porties verdeeld en worden aan de cursisten 

goedkoop (=  zelfs fel onder de kostprijs) verkocht. 

 

De buitenafdelingen:  

Alle cursussen lopen goed te Zoerle-Parwijs, Veerle, Oosterwijk en Westerlo: Heracles. 

> Heracles draait vooral het country line dansen zeer goed. 

> Kantwerk: de kantwerksters te Oosterwijk en te Veerle leveren werkelijk prachtig kant-

werk: ’t is te zien, hoe je dank zij geduldig maandenlang werken, iets prachtigs kunt klossen. 

In Oosterwijk zijn ze minder tevreden over het meubilair: de stoelen kwikkelen. Er zijn er al 

enkele doorgezakt! De nieuwe zijn besteld zei de Oosterwijkse verantwoordelijke voor ‘Het 

Klokkenhof’. Ook de verwarming is moeilijk te regelen! 

> er moet uitgeteld worden of het een (financieel) voor- of nadeel is dat wij in Tongerlo en 

Oosterwijk b.v. meerdere lokalen huren, in vergelijking met de tijd van ‘Wathuis Trienen-

kant’. 

 

Koffie:  

Er wordt minder koffie gedronken. Veel cursisten brengen zelf hun drank mee. 

Sommigen vinden de koffie niet lekker of zouden liever deca koffie hebben. 

Er wordt navraag gedaan naar de kostprijs van decafeïne koffie. 
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De reizen: 

> het aantal deelnemers is ietsje geminderd. 

> De reizen van Alma Van der Pas, aanleunend bij de cursussen kunstgeschiedenis, zijn nog 

steeds heel in trek. 

> De jaarlijkse lesgeversreis is niet doorgegaan wegens te weinig belangstelling. Dit heeft wel 

een kostprijs gehad van € 200 aan voorschotten. 

De lesgevers verdienen zeker toch een bedanking  voor hun enorme werk dat ze doen. Ter 

vervanging van de reis plannen we een alternatief: een(uitgebreid) ontbijt -brunch in Hotel 

Vivaldi (Winkelcentrum aan de Watertoren Geel/Westerlo). Voor lesgevers, bestuur en hel-

pers, zonder de partners. Met partners is voor het nieuwjaarfeest. 

 

 

Betalingen: 

Er worden geen betalingen (les- en drankkaarten, reizen met munten kleiner dan 1 € meer 

aanvaard )alleen bij de betaling van de glazuur is dit moeilijk - maar dat loopt af bij ‘glazuur 

uitverkocht’. Het is immers bekend dat men munten op de bank alleen nog kwijt kan mits 

serieuze (tel)kosten aldaar. Het is best dat b.v. ook voor de reizen via de bank wordt betaald. 

 

ALGEMEEN BESLUIT: de werking is nog steeds heel goed! 

 

BELANGRIJK PUNT: 

Er is door het ministerie van sociale zaken meegedeeld dat de subsidiëring voor de lonen van 

Marleen en Tania (deeltijds tewerkgesteld in ’t WAT) per 31 december 2020 eindigt. Dit stelt 

ons natuurlijk voor grote financiële - en werkuitdagingen.  

Er is in de loop van de jaren een buffer ‘personeelsfonds’ opgebouwd maar iedereen weet 

dat als je alleen uit zo’n spaarpot blijft leven, dat die leeg geraakt.  

Om de dagelijkse werking goed in de loop te houden zullen we creatief moeten zijn met de 

uren en de taken als algemeen onthaal  en bijhorende aanwezigheidsverslagen en betalin-

gen, aankoopregelingen, dagdagelijkse zorg voor de lokalen en het gebruik  er van… En daar 

is bijzonder ook de boekhouding. Zullen we met meer vrijwilligers kunnen/moeten werken? 

 

Er is zeker veel werk aan de winkel! Volgende vergadering: vrijdag 14 juni 2019, om 9 uur. 

Al wie suggesties heeft, gelieve ze te bezorgen aan de leden van die Algemene Vergadering. 

Zie de aanwezigen hierboven. 

 

 

WAt-BBQ 13 juni 2019 
 

De lente is begonnen en weldra hebben we onze BBQ ter afsluiting van het cursusjaar. De 

tijd vliegt! De BBQ zal plaatsvinden aan/in het KLJ lokaal van Tongerlo, Bosstraat 17, Tonger-

lo, vlakbij de school Tongelsbos. Start 12u. De uitnodiging hiervoor volgt nog.  
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Voor dit evenement zoekt het WAt-team enkele helpende handen voor de dag zelf: groep 1, 

bediening drank/afwas  en de volgende dag: groep 2, in de voormiddag om alles op te rui-

men.  Je kan je hiervoor aanmelden op het secretariaat. Als beloning voor de hulp mag je 

gratis deelnemen aan de BBQ (drank niet inbegrepen).  

 

 

Inschrijven voor volgende cursusjaar 
 

Na de paasvakantie krijgt iedere lesgever een lesgeversformulier. Aan de hand van dit for-

mulier wordt het cursusjaar 2019-2020 geprogrammeerd.  

Begin mei starten de inschrijvingen voor onze cursisten. Vergeet dus niet het inschrijvings-

formulier in te vullen (voor- en achterkant). Doe je dit niet, dan ben je niet ingeschreven 

voor volgend cursusjaar (ook al volg je dezelfde cursus als dit jaar). Stop je eerder met je 

cursus, schrijf je dan in via het secretariaat. 

 

 

 

 

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 lesge-

ver. Als je geen nieuwsbrief wenst te ontvangen schrijf je je uit via mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden Raad van Bestuur: André Wollants, Lidia Mangelschots, Marc Decroos . 

Leden Algemene Vergadering: leden R.v.B. en Alma Van der Pas,  Godeliva Van Herck. 

Leden Dagelijks Bestuur: Lisette Mannaerts, Marleen Van Hove, Tania Vangheel. 

 


