’t WESTELS ATELIER
NIEUWSBRIEF MRT - APR 2020

LA LA Lente
De bloemen, de bijtjes,
de dag
Je stoutste dromen
waar niemand ooit aan dacht
Pluk elk begin als nooit tevoren
het heeft op jou gewacht!
Bron: www.pinterest.com/pin/141441244526335293/?lp=true
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OPROEP VRIJWILLIGE HELPERS BBQ
Onze jaarlijkse BBQ zal plaatsvinden 11 juni in het KLJ lokaal te Tongerlo (Bosstraat 17).
Wij zijn op zoek naar Watters die graag een handje toesteken. De BBQ is voor deze vrijwilligers uiteraard gratis. Meld je via mail, telefonisch of kom langs op het secretariaat. De
taakverdeling volgt, in overleg, op een later moment.
Alvast bedankt voor de hulp!

DE WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
Van 28 februari tot 8 maart 2020 was het de 34ste Week van de Vrijwilliger.
Onze vrijwilligers werden in de ‘zaadjes’ gezet met een handvol aarde en muntzaadjes.
Oei! Munt!! Dat kruid woekert blindelings door de ganse tuin en wat met tuin-loze vrijwilligers?? Dat waren grappige reacties van enkele van de ontvangers.
Wel, plant de zaadjes in een potteke, zo heb je geen gewoeker én de tuin heb je ook niet
nodig.
Laat de munt maar in al haar weelderigheid ontkiemen!

Een dikke merci aan alle vrijwilligers vanwege den bureau.
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Hier volgt nog een receptje met munt:

Spinazie-munt soep met feta
Ingrediënten 4 personen
300 gr spinazie
40 gr muntblaadjes
1 el geraspte gember
1 el komijn
100 gr doperwten
groentebouillon
2 rode uien
knoflook
feta (onbewerkt)
Bereidingswijze
Snij de knoflook en uien en fruit dit gedurende een paar minuten in een grote koekenpan of
wok. Voeg de verse spinazie toe en roerbak kort, voeg op het laatst de doperwten toe. Maak
intussen een liter groentebouillon. Voeg de bouillon toe aan de spinazie en voeg de munt,
gember en komijn toe. Pureer alles glad met de staafmixer. Verwarm de soep nog even en
voeg naar smaak evt. nog wat peper toe. Bij het opdienen een paar blokjes feta op de soep
kruimelen.
bron: www.smulweb.nl/recepten/1426047/Spinazie-munt-soep-met-feta

UITSTAPPEN
MAASTRICHT 29 mei 2020: vertrek parking abdij Tongerlo 9u, terug rond 19u. Prijs: € 15
Inschrijven via het secretariaat 014/544 486. Betalen via overschrijving op rekeningnummer:
BE17 0011 4707 5621 met vermelding van je naam, uitstap en uitstapdatum.
Culturele uitstap
LOUVRE LENS + Doornik TARMAT: 3 juni 2020. Geïnteresseerden gelieve zich te melden op
het secretariaat.
Eindhoven 14/04 werd geannuleerd. Je krijgt het betaalde bedrag teruggestort.
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BESTUURSVERGADERING - WOENSDAG 4 MAART 2020
Met deze schrijft Marc een en ander naar aanleiding van de bestuursvergadering. Dit is dus
geen ‘verslag’ maar wat best algemeen meegedeeld kan worden aan de cursisten…
Een beetje toepassing van “wie niet ’n weet, niet deert”, maar met ’t bestuur zouden we
graag hebben dat de gang van zaken van ’t WAT velen deert!
Op de vergadering was iedereen aanwezig: Marc Decroos, André Wollants, Alma Van der
Pas, Marleen Van Hove, Tania Vangheel, Lisette Mannaerts, Godelieve Van Herck, en Lidia
Mangelschots.
1. Concrete afspraken i.v.m. het beginnen met de ‘cursus-pas’
 De cursus-pas geldt telkens voor één schooljaar.
 De cursus-pas loopt van 1 september tot 31 augustus (schooljaar telling).
 Elk schooljaar krijgt de pas een andere kleur. Er wordt met de huis-kleur van het Westels
Atelier gestart, dus fuchsia!
 De kaart krijgt de grootte van een bankkaart.
 Gedrukt op steviger papier (250 gr) maar niet gelamineerd.
 De naam van de cursist wordt op de kaart geschreven. De pas is dus op naam.
Meer uitleg verder in deze nieuwsbrief.
2. BBQ donderdag 11 juni - 36ste Afsluitings-BBQ
Zoals elk jaar is er en goede gelegenheid voor alle cursusgroepen om hun werkjaar af te sluiten: natuurlijk met een BBQ
Ter herinnering efkens:
De cursussen van ’t WAT startten in maart 1984 en reeds in juni van dat jaar was er de eerste ‘afsluitings-barbecue’ op het binnenpleintje van de scouts/Chiro-lokalen in Westerlo. We
deden toen alles in eigen beheer en werk…. ‘k vergeet het niet: we waren vergeten sauzen
te kopen voor bij de groenten! Een ritje langs de frituren om 20 u. ’s avonds, bracht toch nog
mayonaise op de sla!
Dit jaar, dus voor de 36ste keer, zijn we opnieuw in/aan het KLJ-lokaal, Bosstraat te Tongerlo
(tegenover de school ‘Tongelsbos’) met ‘Marleen’, dezelfde traiteur als verleden jaar. We
brachten haar wel op de hoogte van de bedenking dat verleden jaar toch een en ander niet
goed / niet vlot verliep.
Het ‘buitenmeubilair’- gemeentelijke tafels en stoelen - krijgen we in gebruik maar er is altijd
wel enig poetswerk bij het klaarzetten op woensdagmiddag. De donderdag zelf is er ook
werk: bediening, tap, roomijs, enz. en zeker het opruimen rond 16u.
Daarom hoopt de vergadering dat er voldoende vrijwillige helpers zich zouden aanmelden.
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De inschrijvingen (€ 15,- per deelnemer / gratis voor de vrijwillig-lesgevenden) zullen binnenkort kunnen beginnen. Dit moet nog concreet afgesproken worden.
In de voormiddag zijn er twee activiteiten voorzien:
- om 10 u. wandeling: afspraak op de Netebrug aan de Snepkens: Tuur Vleugels wandelt
met de groep door ‘Schaapwees’ in het natuurgebied ‘Netevallei-Schaapswees’.
- om 9.30 u. Bezoek aan de “Kalvarie”: paardenfokkerij van Karel Geens, in de Bosstraat in
Tongerlo (dat is vlakbij de abdij). Karel doet een rondleiding met pittige uitleg!
Een specialleke dit jaar: De koning van Marokko heeft er zijn paarden (mét personeel) staan
in voorbereiding van de Olympische Spelen Tokio. Die spelen zijn van 24 juli tot 9 augustus
en Karel vermoedt dat die prachtpaarden er dan zeker nog zullen zijn op 11 juni. Voor Karel
zelf is dit een hele ervaring om om te gaan met dat stukje ‘Marokko’.
3. Een ‘dankjewel’ ter gelegenheid van de ‘week van de vrijwilliger’.
Zie begin van deze nieuwsbrief!
Er is hiermee opnieuw aangeknoopt met een van de vroegere goede gebruiken in ’t Wat!
4. Ontbijtbuffet-brunch 4 april 9.00 u: dankjewel aan de lesgevers en vrijwilligers.
Als locatie voor deze brunch was het Torenhof reeds besproken. Maar we organiseerden er
al de Nieuwjaarsbrunch, die wel voor iedereen goed in de smaak viel. Maar het zijn ongeveer
dezelfde mensen die nu uitgenodigd worden voor het ontbijt: nu geen partners…. En om
twee keer hetzelfde te doen…
Marc herinnerde zich uit vroegere gezellige tijden het Buurthuis in Veerle-Heide. Tania ging
op verkenning. De voorwaarden, prijs en aanbod vielen in de smaak dus wordt het ontbijtbuffet in Veerle-Heide geserveerd. Voor nieuwjaar volgend jaar denken we terug aan het
Torenhof!
De ‘alleen-lingen’: er zijn altijd mensen die niet graag ergens naartoe gaan als ze er helemaal
alleen heen moeten. Wel dat is praktisch voor iedereen die op de brunch genodigd is het
geval! We kunnen misschien een beetje alert zijn en er mee ‘onthalend’ op letten dat iedereen van bij aankomst in ’t Buurthuis zich thuis kan voelen en aansluiting vindt bij de collega’s
van ’t Wat!
5. Dingen die (veel) beter zouden kunnen in ’t Wat
Inderdaad: er zijn heel wat dingen die beter zouden kunnen, of een goede aanwinst zouden
kunnen zijn bij de cursus-werking. De vergadering wist reeds verschillende nuttige dingen:
o.a. :
- Misschien kan het ‘dankjewel’ t.a.v. vrijwilligers beter naar voor komen.
- Hoe lang zal het nog duren eer we een nieuwe oven zullen moéten aanschaffen voor de
kleigroepen
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De beamer is ook bijna versleten…
De Pc’s en de laptop van het secretariaat moeten dringend ‘geüpdatet’ worden
Zou een nieuwe verwarming voor het kleilokaal kunnen? Een betere dan?
Eens een extra activiteit te kunnen doen
Ondersteuning b.v. voor busvervoer voor studiereizen/bezoeken strikt in het kader van
het programma van een of andere cursus: bv kunstgeschiedenis, keramiek, schilderen &
tekenen….

en zo zijn er misschien meer dingen die beter zouden kunnen.. natuurlijk, als we de middelen ertoe vinden! Heb jij ook suggesties? Misschien heb jij ook al eens gezegd of gedacht:
“zé zouden dit of dat moeten doen! Laat je suggesties kennen op ’t secretariaat.
Misschien vinden we inderdaad eer financies…
6. De uitstappen van ‘De Duinen’’ waar we met ‘t WAT op inspelen
Al jaren loopt dit programma in ’t Wat, maar ’t is soms erg moeilijk om te weten welke of
hoeveel bussen we moeten bestellen - een bus is 50 of 58 personen.
Volgende werkwijze wordt afgesproken:
Je telefoneert altijd eerst naar ’t WAT 014 54 44 86 om je te melden.
Zo verneem je hoeveel reizigers gemeld zijn, de staat van de reservelijsten…
Er kan ingeschreven worden = betalen op de rekening van ’t Wat: BE17 0011 4707 5621,
met vermelding van je naam, aantal personen én de gekozen reis.
- van zodra er 35 inschrijvingen zijn gaat de reis door.
- als die 35 inschrijvingen er niet zijn 8 dagen voor de geplande datum, dan wordt de reis
afgelast en wordt inschrijvingsgeld terugbetaald.
- van zodra er 50 kandidaten zijn begint vanaf de 51ste een ‘reservelijst’.
- als er 8 inschrijvingen zijn op de reservelijst kan er een bus van 58 besteld worden
(als die nog ter beschikking is).
- als die reservelijst tussen de 8 en 21 mogelijke reizigers telt wordt geen tweede bus
besteld: de eerste 8 op de reservelijst kunnen mee met een bus van 58 personen.
- als die reservelijst ten minste 21 inschrijvingen telt wordt een tweede bus van 50 in
gelegd (als die nog ter beschikking is).
Maar die bijbestelling moet gebeuren ten laatste 8 dagen vóór de reis zelf.
DUS zo snel mogelijk inschrijven en niet later dan 9 dagen vóór de reis want daarna kan
de (bij)bestelling niet meer!
EN bij afzegging na die 8ste dag kan er niet meer terugbetaald worden.
De culturele uitstappen in het kader van de lessen kunstgeschiedenis, die eveneens (mits
voldoende plaats) toegankelijk zijn voor niet-kunstgeschiedenis cursisten, vallen niet onder
bovengenoemde voorwaarden. Deze uitstappen worden georganiseerd door Alma Van der
Pas, lesgeefster kunstgeschiedenis.
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7. Minimale bezetting van de lokalen = minimaal aantal cursisten per les
Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk tot volledige week-bezetting te komen van de lokalen in ’t Wathuis in de abdij : die zijn alle in de vaste huurprijs inbegrepen.
Voor lokalen in de ‘buitenspots’ wordt huur betaald die veelal goed haalbaar is. Maar die
haalbaarheid is gekoppeld aan een voldoende bezetting (= betalende aanwezige cursisten).
Als er b.v. maar 3 cursisten zijn… je kunt zelf rekenen.
Tegen volgende vergadering maakt Tania een overzicht van de bezetting van de lokalen in ’t
Wathuis en de buitenspots. En dan wordt het voor het bestuur een afwegen van welke (te)
kleine cursussen kunnen blijven of niet; welke verhuizen naar ’t Wathuis of eventueel aansluiting kunnen vinden bij een andere buitenspots….
8. Een paar varia
* De tussendeur tussen het lokaal Engels en schildercursus werd door Marc voorzien van
een geluiddempingsconstructie: eierplateaus bijeen- en in ’t gelid gehouden met bamboestokken. Een heel goed resultaat tot gevolg.
Dat zijn die vreemde foto’s hier!

André wilt ook graag zo’n
constructie tussen lokaal 6
en 7. De bloemschikgroep
kan ook “luidruchtig” zijn
en dit werkt wel storend
voor een taalcursus.
Marc wil proberen!

VOLGENDE VERGADERING 6 mei, 12 u.
wordt de jaarlijkse vzw-statutaire vergadering, met noodzakelijk agenda als vzw o.a.:
- goedkeuring van de rekeningen (2019) én budget 2020, opgemaakt door Marleen
- herstructurering (?) n.a.v. pensionering Marleen
En andere punten die moeten aan bod komen.
Als je zelf punten wilt aanbrengen: signaleer ze aan Tania/Marleen op ’t secretariaat.
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CURSUSSEN IN DE KIJKER
De houtmannen van ‘t WAt
Maandagnamiddag o.l.v. Leon Kerckhofs
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Dinsdagnamiddag o.l.v. Willy Beets

9

BLOEMSCHIKKEN WOENSDAG o.l.v. Sonja Vangenechten

10

BLOEMSCHIKKEN Tongelhof dinsdagnamiddag o.l.v. Maria Michiels en Monique Verhoeven

11

CREATIEF Klokkenhof dinsdag o.l.v. Ria Peeters en Emmy Cuyvers

12

KLEDING ZOERLE o.l.v. Clara Michiels

Wil je ook graag in de kijker lopen met je cursus? Graag een seintje aan het secretariaat en
we komen bij je langs.
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NIEUWE CURSUSSEN 2020-2021
De lessen lopen nog gezapig door tot midden juni, maar op het secretariaat wordt het nieuwe programma voor volgend cursusjaar al voorbereid. Vlak
na de Paasvakantie krijgen alle lesgevers het ‘lesgeversformulier’, waarop zij hun lesagenda voor 20-21 invullen. Vanaf
maandag 11 mei kan je je inschrijven voor één of meerdere
cursussen. Bij deze nieuwe inschrijving koop je je cursus-pas
voor het cursusjaar 20-21. Deze kost € 20 en is geldig van 1
september 2020 t.e.m. 31 augustus 2021.

VOETREFLEXOLOGIE o.l.v. Sinne Crikemans op donderdagnamiddag in het Wathuis abdij.
Stinne is een oude bekende die in het verleden voetreflexologie gaf in ’t WAt.
Welkom terug Stinne!
WENSKAARTEN MAKEN met verschillende verftechnieken o.l.v. Rosier Ludwine Rosiers. Een
kortcursus van 5 lessen op donderdagnamiddag.
Ludwine is een cursiste kalligrafie die haar creatief talent wil delen met een reeds bestaande
groep. Naarmate de ‘drempelvrees’ afneemt, zal er zeer waarschijnlijk een lessenreeks komen voor andere geïnteresseerden.

VAKANTIE KALENDER
Paasvakantie: 06/04 - 17/04/2020

Laatste lesdag: woensdag 10/06/2020

Feest van de arbeid: vrijdag 01/05/2020

WAT-barbecue: donderdag 11/06/2020

Hemelvaart: 21/05 - 22/05/2020

Start volgend cursusjaar: 07/09/2020

Pinkstermaandag: 01/06/2020
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UPDATE GRIEPEPIDEMIE
Er worden geen lessen gegeven met ingang van maandag 16 maart t. e.m. 19 april.
Helaas werd ook het geplande ontbijtbuffet op 4 april voor onze vrijwilligers geannuleerd.
Na de paasvakantie zijn wij er weer!

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.

Het WAt-team Lisette, Marc, Marleen en Tania.
twestelsatelier@gmail.com
014 544 486
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