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ZOMERDAG  
 

LIEFLIJK STRELEND 

DE ZON MIJN GEZICHT 

GENIET IK EN  

HUPPEL IK AL SPELEND 

BLIJ OM HET VOORUITZICHT 

VAN EEN ZOMERSE DAG 

MET MIJN OGEN DICHT 

Caro Niekus 



Beste Watter 

 
EINDELIJK!!! ’t WAt kan starten in september en dat doet het met heel, veel 

zin! 

Zin om bekende gezichten terug te zien en zin om nieuwe gezichten te verwelkomen. 

Kortom zin om er weer in te vliegen. 

Op de website www.hetwestelsatelier.be vind je het aanbod en alle info over de 

cursussen. Dus surf er maar op los, want het team kijkt reikhalzend uit naar de start 

op 6 september. 

 

 Wat als COVID roeten in het eten gooit? Dan zal ’t WAt de regels toepassen 

zoals die voor het volwassenonderwijs zullen gelden. Laat ons vooral hopen dat dit 

niet het geval zal zijn.  

 

 ’t WAt is steeds opzoek naar nieuwe lesgevers. Dus verspreid de boodschap 

en wie weet wat voor interessante en leuke cursussen we aan ons bestaande aanbod 

kunnen toevoegen. 

 

 

Hoe inschrijven 

 
Voor diegenen die zich vorig cursusjaar reeds inschreven en dezelfde 
cursus willen volgen: 
 
 Je komt niet langs tijdens de inschrijvingsdagen op 1 en 2 september, maar 

schrijft je in tijdens de eerste les waarvoor je je vorig jaar inschreef.  

Omwille van de privacywetgeving is het nodig om je jaarlijks in te schrijven. 

Let wel, je komt wel langs op 1 of 2 september als je je voor een andere cursus wil 

inschrijven.  

 
Nieuwe cursisten of mensen die een andere cursus willen volgen dan de 
cursus waarvoor ze zich vorig jaar inschreven: 
 
 Je komt langs tijdens de inschrijvingsdagen om je in te schrijven. 

Dit kan: 1 september van 9u tot 12u 

    2 september van 13u tot 16u 

 

Inschrijven via mail of telefonisch is niet mogelijk. 

 

De inschrijvingen zullen dit jaar iets anders verlopen dan andere jaren, omdat er op 

het ogenblik van de inschrijvingen op 1 en 2 september nog geen duidelijkheid zal 

zijn wie van de cursisten die zich vorig jaar inschreven daadwerkelijk terug starten.  

http://www.hetwestelsatelier.be/


Daarom zal er voor de meeste cursussen met een reservelijst gewerkt worden. 

De cursuspas die je in 2020-2021 kocht is uitzonderlijk geldig voor het cursusjaar 

2021-2022. 

De cursuspas wordt niet terugbetaald als je er voor kiest om je cursus niet meer te 

volgen. 

De cursuspas wordt wel terugbetaald als je cursus werd geschrapt dit cursusjaar. 

Bv. je schreef je in voor yoga, maar de cursus is niet meer in ons aanbod dan krijg je 

je geld voor de pas terugbetaald. 

Les- en drankkaarten kan je doorverkopen aan andere cursisten. 

Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om ’t WAt te steunen door geen vergoeding te 

vragen voor je cursuspas, want net zoals vele anderen heeft de vzw verlies geleden. 

 

 

Uitstappen 

 
Maastricht markten en winkelen: 15 oktober 2021, vertrek 9u terug 19 u, € 16 

Breda markten en winkelen: 19 november 2021, vertrek 8u45 terug 19 u, € 16 

Maastricht markten en winkelen: 11 maart 2022, vertrek 9u terug 19u, € 16 

Eindhoven markten en winkelen: 12 april 2022, vertrek 8u45 terug 19u, € 16 

Maastricht markten en winkelen: 27 mei 2022, vertrek 9u terug 19u, € 16 

 

Inschrijven voor een uitstap doe je via het secretariaat 014/ 54.44.86,  

betalen 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 in het kader van de lessen kunstgeschiedenis: 

 
11 maart 2022 bezoek Manufacture De Wit, Mechelen   

13 mei 2022 nog te bepalen 

 

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 Wathuis abdij. Je krijgt dan op een later tijdstip alle informatie over 

de uitstap (bestemming, prijs, vertrekuur, enz.).  

 
 

Cursusnieuws 

 
De cursus Voetreflexologie o.l.v. Sinne Crikemans start 13 september. 

 

Diepte Relaxatie, Roland Vanderstukken geeft de fakkel over aan Monique van der 

linden en Luc van Gompel.   

 

Clara Michiels stopt als lesgeefster Kleding in Zoerle. De groep voegt zich bij 

kleding/handwerk Tongelhof in Tongerlo op dinsdagvoormiddag en -namiddag.  

 

De kortcursus Wenskaarten maken o.l.v. Ludwine Rosiers start 14 oktober. 

 
Simone van Hove lesgeefster Pottenbakken op dinsdag stopt met lesgeven. 

 

André Wollants neemt de fakkel over van Emmanuel de pauw voor Spaans 2de jaar. 

Emmanuel geeft dit jaar nog wel Spaans 3de jaar  

 

Daniël Maya, lesgever Yoga is gestopt met lesgeven. 

 

Lesgevenden van de cursus haartooi Annie Goyvaerts en Nelly Lemmens namen ook 

afscheid als lesgevenden. 

 

’t WAt-team dankt Annie, Clara, Daniël, Nelly, Roland en Simone voor hun 

jarenlange inzet in ’t Westels Atelier!  

 
 
 

Bericht aan de pottenbakkers 

 
Vanaf dit cursusjaar, 2021-2022, zorgen cursisten zelf voor de 

aankoop van klei. 

 

Deze beslissing kwam tot stand tijdens de bijeenkomst met de lesgevenden keramiek 

en was unaniem. De reden hiervoor is dat niet iedereen zich aan de voorwaarden 

houdt betreffende de aankoop van klei via ’t WAt.  

 

 



Hoe werkte de aankoop via ’t WAt alweer? 

 

Je kocht een pak klei van 10 kg en betaalde bv. 15,50 euro 

Prijs van het pak klei 8 euro + 6,50 euro (biscuitoven) + 1 euro (transportkosten) = 

15,50 euro   

  

Zoals je ziet is de prijs van de biscuitbak voor 10 kg klei inbegrepen.  

 

Helaas zijn er cursisten die de klei elders kochten met als gevolg dat zij niet 

betaalden voor het gebruik van de biscuitoven. 

 

Daarom werd er besloten om geen klei meer via ’t WAt te verkopen en worden 

onderstaande prijzen gehanteerd voor het gebruik van de oven: 

 

• biscuitbak per kg aan 5 euro 

• glazuurbak per kg aan 7 euro 

 

De gebakken stukken worden gewogen onder begeleiding van de lesgever. 

 

Cursisten-keramiek kopen klei naar keuze en letten erop dat de baktemperatuur niet 

hoger is dan °C 1260 

 
 
V.l.n.r. Lidia Mangelschots (bestuurslid en cursist keramiek); Mieke Vuylsteke 

(lesgeefster vrijdaggroep); Agnes Mertens (lesgeefster dinsdaggroep); Cecile Van de 
Leest (lesgeefster dinsdaggroep); Maria De Busser (lesgeefster woensdaggroep); 
Tania Vangheel ( dagelijks bestuur); Maria Mertens (lesgeefster dinsdaggroep). 

 
 

Verontschuldigd: Stinne Voets 
(lesgeefster vrijdaggroep). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Wandelen rond de abdij 
 

In Coronatijden kon ik al eens wandelen rondom de abdij… En daar gebeurt blijkbaar 

wel wat! Aan de noordoosthoek ‘stonden’ vroeger drie grote beuken. Stonden…. 

inderdaad drie grote beuken, die zoals dat ook in het leven van beuken gaat aan het 

sterven waren… met gevaar voor vallende zware takken. Zonder probleem werd 

kapvergunning verleend en liggen die 

bomen veilig op de grond… ondertussen 

zijn ze opgeruimd! Hoe dik? De doorsnede 

is zeker wel 1,30 m. Dat kon ik schatten 

als ik er met mijn 1,63 m. naast ging 

staan.  

Tot zover het antwoord op de vraag van 

Rik die ik daar ontmoette. 

Maar zei hij: “Hoe zit het nu met ’t WAt?   

Ik mis het heel erg de laatste maanden. 

Vroeger had ik toch elke week onze 

babbel, hadden we elkaar om nieuws te 

vertellen… maar nu: ellendig! Ik zie 

niemand meer! 

Zeg Rik: je moet niet lang meer 

jammeren: september komt er aan en we 

starten terug met heel de werking. Zorg 

maar dat je er bent. En ja, jij ook, je 

brengt nog een vriend mee die ’t WAt ook 

wil proberen. Weer iemand die net al jij er 

echt zal kunnen van genieten! 

Rik: “ik zal er zijn, met drie ineens!” 

Hoe oud waren die bomen? Wel: de eerste 

cursusdag gaan jullie, de jaarringen tellen en kom dan maar vertellen of ze nu 200 of 

250 jaar zijn…



En we wandelen verder… 

 

Bezienswaardig tijdens nog een wandeling rond de abdij: grote graafwerken aan de 

oevers van de Oevelsedreefloop. De Vlaamse 

Landmaatschappij wil er immers voor zorgen 

dat de wal rondom de abdij helemaal rond kan 

lopen. Nu is er aan de zuidelijke kant, rechts 

van de grote inkompoort nog altijd een stukje 

waar er geen water kan stromen.                  

En daaraan wil men verhelpen.  

Maar er is wel een groot niveauverschil van 

noord naar zuid… dus moet een en ander 

gebeuren. Er is alvast begonnen om de oevers 

van de loop zelf, en van de gracht ook al een 

stuk te verstevigen met 

schanskorven/steenkorven: kasseien in zware 

netten die de oevers verstevigen. Dat is 

natuurlijk een groot en ‘nat’ werk. 

 

Met die uitleg is Wieza een beetje slimmer 

geworden, maar ze blijft maar vragen: “En, hoe 

staat het, met de planning van onze cursus?  

 

 

Mijn vingers jeuken eigenlijk al heel geruime 

tijd: ik wil gaan boetseren… en niet op mijn 

alleentje! Ik zie er zo naar uit om weer met de 

groep te kunnen bijeenzijn en te babbelen: we 

hebben zeer veel te vertellen. 

Wieza wist mij bovendien te bevestigen dat zij 

een heel goede leerlinge is: ze heeft namelijk 

twee!! = twee nieuwelingen aangesproken die 

ook wel willen genieten van ’t WAt. Wieza kan 

er namelijk niet over zwijgen dat ze er zo naar 

uitziet om opnieuw aan de slag te kunnen. 

Hewel Wieza: vanaf de eerste week van 

september ben jij en alle cursisten en vrienden 

van cursisten welkom! Be there! 

 

 

 

 

 



 

SEPTEMBER START MET JOU! 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

’t WAT PRONKT 

MET ZOVEEL CURSUSSEN 

ALS MENEER DE PAUW PLUIMEN HEEFT… 

 

’t WAT PRONKT ! 

JE BENT ONMISBAAR 

OOK JIJ, EEN PLUIM OP DE WATHOED/-STAART 

 

Marc Decroos 

 

 
 
 


