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‘Bachten de kuppe’
Heimat van Marc Decroos

WELKOM

Beste lesgever en cursist, welkom in dit nieuwe cursusjaar!
’t WAt-team wenst je een fabuleus cursusjaar toe.
BELANGRIJK! LEES HET HUISREGLEMENT

•
Het betalen met kleingeld wordt zoveel mogelijk vermeden. Stukken van
1, 2 en 5 cent worden niet aanvaard. Heel eenvoudig omdat we ze zelf niet
fatsoenlijk kwijt kunnen.
•
Cursisten laten de gebruikte lessenaars netjes achter (etensresten,
koffie- en theekringen, gomsel,…) 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 thermossen uit en
zetten deze netjes aan de koffiemachines. Halfvolle thermossen mag je laten
staan.
•
Cursisten van de namiddag ledigen hun thermossen, spoelen deze uit en
zetten deze netjes aan de koffiemachines.
•
Gebruikte tassen, borden, messen, enz., afwassen en terugzetten op de
plaats waar ze genomen werden.
•
Cursisten die eigen drank/eten meebrengen, vragen wij om het leeggoed
mee terug te nemen (glazen flessen, PET-flessen en eveneens grotere
verpakking van bv taart). M.a.w. dat wat je meebrengt, neem je mee terug naar
huis. Wij zitten er anders mee opgescheept!

•

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!
•
Lesgevers en cursisten worden gevraagd het begin- en einduur van de
lessen te respecteren: 9u - 11u30 en 13u - 15u30 (tenzij anders afgesproken
met het secretariaat).
•
Parkeren mag enkel op de grote parking van de abdij tussen de
Meulemanslaan en de abdij of achter het Wathuis. De plaatsen voorzien voor
mindervaliden aan de achterkant van ‘t Wathuis kunnen enkel gebruikt worden
mits een officiële minder-validenkaart of met een ‘mindervalidenkaart’
gegeven door ’t Wat zelf. Die is alleen maar geldig binnen Wataangelegenheden. Je kunt ze verkrijgen op het secretariaat.
CURSUSNIEUWS

Deze zomer namen we afscheid van Ivo Heselmans. De draaiende kracht achter
de kruidenlessen en webmaster van onze website. Alles mocht je hem vragen,
niets was hem te veel.
De cursus yoga o.l.v. Daniël Maya barstte uit zijn voegen omwille van de vele
inschrijvingen. De lessen worden voortaan in Heracles gegeven.
De website
UITSTAPPEN van ‘t WAT

Er worden diverse uitstappen georganiseerd door een erkende
busmaatschappij in samenwerking 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 enkel via overschrijving op rekeningnummer: BE17 0011 4707 5621
met vermelding van je naam en desbetreffende reis + reisdatum. Je bent pas
ingeschreven als je betaald hebt.
Uitstappen:

2019
Breda markten en winkelen: 15 november
vertrek 8u45 terug 19u00
Prijs: €15
Kerstmarkt Essen: 13 december
vertrek 8u00 terug 20u00

Prijs: €21

2020
Maastricht markten en winkelen: 3 maart
vertrek 9u00 terug 19u00
Prijs: €15
Eindhoven markten en winkelen: 14 april
vertrek 8u45 terug 19u00
Prijs: €15
Maastricht markten en winkelen: 29 mei
vertrek 9u00 terug 19u00
Prijs: €15
Uitstappen in het kader van de lessen kunstgeschiedenis:
Van Eyck MSK Gent met boottocht St-Martens-Latem: 28 april 2020
Louvre Lens + Doornik TAMAT: 3 juni 2020
De uitstappen zijn voor iedereen toegankelijk (ook als niet-cursist
kunstgeschiedenis). Als je interesse hebt in één of meerdere
uitstappen/tentoonstellingen, geef je je naam met e-mailadres door op het
secretariaat. Je krijgt dan op een later tijdstip alle informatie over de uitstap
(prijs, vertrekuur, enz.). Cursisten kunstgeschiedenis hebben voorrang op de
inschrijvingen.

VERBODEN TE PARKEREN

We vragen met aandrang om als deelnemer aan de lessen NIET te parkeren aan
de kerk. Deze plaatsen zijn enkel voorbehouden voor andere abdij- en
kerkbezoekers.

Het is tevens verboden op
andere plaatsen te parkeren
binnen de abdijmuren, gelieve
de grote parking voor de abdij
aan de Meulemanslaan te
gebruiken of de parking achter
’t Wathuis vlak tegen de gevel.

DE VAKANTIE KALENDER

Noteer alvast de volgende vakanties in je agenda:
Herfstvakantie: 28/10 - 01/11/2019

Kerstvakantie: 16/12/2019 - 03/01/2020

Krokusvakantie: 24/02 – 28/02/2020

Paasvakantie: 06/04 - 17/04/2020

Hemelvaart: 21/05 - 22/05/2020

Wapenstilstand: maandag 11/11/2019

Feest van de arbeid: vrijdag 01/05/2020

Pinkstermaandag: 01/06/2020

Laatste lesdag: woensdag 10/06/2020

WAT-barbecue: donderdag 11/06/2020

Start volgend cursusjaar: maandag 7 september 2020

DE HUISFOTOGRAAF OP STAP

De pottenbakkers van de woensdaggroep o.l.v. Maria De Busser.

Bloemschikkers o.l.v. Sonja Vangenechten.

Engels 10 o.l.v. Lief Van Herck & Josephine Verhoeven.

Engels 4 o.l.v. Rita Jennes.

Engels 1ste jaar o.l.v. Lief Van Herck

Frans 2de jaar

DE WAT-WEBSITE

Er wordt vlijtig gewerkt aan de website van ’t Westels Atelier.
Gelieve ons te verontschuldigen voor enig incorrecte info op de huidige site.
We horen het graag als je een foutje opmerkt.
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 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.
Tel.: 014/54.44.86
e-mail: twestelsatelier@gmail.com
website: www.hetwestelsatelier.be

