’t WAt meldt het overlijden van Leon Kerckhofs, lesgever houtsnijden op
maandagnamiddag. Hij stond jarenlang trouw op post om zijn cursisten de
knepen van het vak aan te leren én dit met groot succes, daar cursiste José Van
Rooy de fakkel overneemt. We wensen José veel plezier toe in haar
welgekende groep houtsnijders.

o.l.v. Sinne Crikemans is nog niet gestart. Door familiale
omstandigheden zal Sinne de lessen, hopelijk, na de kerstvakantie starten.

o.l.v. Magda Rectem in de afdeling Veerle verwelkomt graag
nieuwe cursisten die deze oude ambacht onder de knie willen krijgen. Voor
meer info check de website www.hetwestelsatelier.be

Ook dit jaar deden
schilderen) en

(lesgeefster tekenen en
(lesgeefster keramiek) mee aan de

tentoonstelling van de Westelse Kunstenaars in het gemeentehuis van
Westerlo

Je vindt de maatregelen van 2 december 2021 op de website van ’t WAt:
www.hetwestelsatelier.be. Klik op coronamaatregelen 2021-2022 en lees de
update (rechtsboven) op de site van het onderwijs in Vlaanderen. De update is
van 29 november maar als je verder scrolt zie je in sommige vakken, waar de
maatregelen moesten worden aangepast, de datum 02/12 staan.
Zo blijf je steeds op de hoogte van de maatregelen die van toepassing zijn voor
’t Westels Atelier.

Verder werden er negen CO2 meters aangekocht, één meter voor elk
klaslokaal. Deze zouden normaal gezien nog deze week of ten laatste volgende
week beschikbaar zijn.

Er werd eveneens besloten om, zoals andere jaren, de kerstvakantie te
starten op 20 december. Dus de kerstvakantie loopt van 20/12/2021 t.e.m.
09/01/2022. We starten terug op maandag 10 januari.
Lessen die doorgaan op andere locaties dan ’t Wathuis abdij, worden de
maatregelen gevolgd die daar van toepassing zijn. Deze lessen kunnen, in
samenspraak met de lesgevende en cursisten, nog doorgaan tot aan de
reguliere kerstvakantie. Zij mogen dus nog verder lesgeven tot 24/12/2021.

Ergens in een lokaal in de sporthal van Veerle (nog veel vroeger in een lokaal
boven de Vinea in het centrum van Veerle) wordt sinds jaar en dag op
maandagnamiddag
les creatief
gegeven door
Vandepaer Vera en
Engelen Denise.

Vera aan het werk met kerstdecoratie.

de mannen die de wielen doen draaien!
Onder leiding van Danny Anciaux kunstenaar beeldhouwen – keramiek, én ook
zeer bekwaam in het geven van de lessen fietsherstellingen op
donderdagvoormiddag in ‘t Wathuis abdij.

Het idee om onze vrijwilligers in de bloemetjes te zetten heeft definitief vorm
gekregen. ’t WAt trakteert haar 55 vrijwilligers op 6 januari 2022 op een
ontbijtbuffet in ’t Buurthuis te Veerle-Heide. De uitnodigingen gaan begin
december de deur uit.
Dit was de oorspronkelijke tekst, maar de pandemie strooit roet in het eten!
Niet getreurd want uitstel is geen afstel.

Voor diegenen die de vrees hadden dat je in ’t WAt niet meer met cash geld
kan betalen, stel ik hen bij deze gerust, we verplichten niemand om via een
betaalapp te betalen maar moedigen dit wel aan.
Daar alles, maar dan ook alles duurder is geworden voor iedereen, dus ook
voor ’t WAt, ………

markten en winkelen: 11 maart 2022, vertrek 9u terug 19u, € 16
markten en winkelen: 12 april 2022, vertrek 8u45 terug 19u, € 16
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

, Mechelen werd geannuleerd

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.).

De tentoonstelling van de Westelse Kunstenaars in het gemeentehuis was zoals
ieder jaar weer een lust voor het oog. We hebben hier in de buurt
creatievelingen die op deze manier de kans krijgen om hun werken te tonen
aan het brede publiek. Op de volgende pagina vind je enkele foto’s van
kunstwerken gemaakt door lesgevenden en cursisten van ’t Westels Atelier,
zoals o.a.: De Bal Ingrid, D’Joos Danny, Eeman Jan, Mertens Maria, Steurs Rita,
Vanheuckelom Frieda, Vanhout Lena en Verstappen Netta. Mocht ik iemand
vergeten te vermelden, dan bij deze alvast mijn excuses…

Het geitje Pak-me-dan
't Was nog vroeg in het voorjaar toen een eigenwijs geitje alleen op stap ging
om de wereld te verkennen. Toen het na een paar dagen nog niet terug was
veroorzaakte dit grote onrust in de kudde. "Had dan ook op haar gelet,"
mekkerde de bok. "Heb ik mijn handen al niet vol aan de andere kinderen?"
protesteerde de moedergeit. "Jij kan ook wel eens wat doen. Je laat het
allemaal alleen aan mij over. 't Zijn ook jouw kinderen!" Zo ruzieden de ouders
van het geitje. Maar dit hielp niets. Het geitje was weg en het bleef weg.

En toen na een week was het geitje er opeens weer. Doodgemoedereerd kwam
het de kudde binnengewandeld. "Dag!" zei het blij. "Dag allemaal, hier ben ik
weer!" - "Waar ben jij al die tijd geweest, stoute meid?" vroeg de moeder
streng. "Wij hebben hier doodsangsten uitgestaan. Hoe haal je het in je hoofd
om zonder iets te zeggen op stap te gaan? Waar heb je gezeten?"

"Overal en nergens," antwoordde het geitje, nauwelijks onder de indruk van de
ongerustheid, die nog uit haar moeders woorden klonk. "Ik wou wat van de
wereld zien. En toen dacht ik: dan zal ik maar eens gaan kijken."

"En hèb je wat gezien?" vroeg de bok, die toch wel belangstellend was naar de
avonturen van zijn dochter. "En of! Een wolf bijvoorbeeld." - "Een wolf?"
vroegen haar broertjes en zusjes in koor. "In een kooi zeker?" - "Niks daarvan.
Gewoon in het wild. En ik heb ook met hem gepraat," vertelde het geitje trots,
"in een bos." - "Niet te geloven! Zo'n kleine meid alleen in een bos - met een
wolf! Niet te geloven!" dacht de bok.

"Deed hij dan niks?" vroeg moeder geit. "Een wolf is vreselijk gevaarlijk! Juist
voor kleine geitjes." - "Dat zei hij zelf ook, dat hij gevaarlijk was," antwoordde
het geitje. "Hij zei dat hij me wilde opeten. En toen heb ik gezegd, dat hij dat
maar niet moest doen."

"En toen deed hij het niet? Simpel als dat? Kind je fantaseert!" Moeder geit
geloofde er niets meer van. "Ik heb nog nooit van een wolf gehoord, die zich
door een klein geitje wat laat zeggen." - "En toch is het waar. Heus waar! Ik heb
hem gezegd, dat hij het in de herfst nog maar eens moest proberen, omdat ik
nu veel te mager was en in de herfst misschien veel dikker en dus ook veel
lekkerder."

Met ogen bol van verbazing luisterden de omstanders toe. Een tante van het
geitje kwam naar voren en vroeg: "Heb jij dat echt zo gezegd? En de wolf was
het daar meteen mee eens? Dat moet dan ook een domme wolf geweest zijn!"

"Niks hoor! Zo dom was hij niet. Toen ik afscheid van hem nam en weg wilde
lopen, vroeg hij: 'Hoe heet je eigenlijk?' En toen zei ik: 'Mijn naam is Pak-medan. En de uwe?' Maar die wou hij niet zeggen. Dat was veel te gevaarlijk, zei
hij. Ik ben toen maar weer op huis aan gegaan. En nu ben ik dan weer hier,"
besloot het geitje haar verhaal.

Weken lang bleef het wonderlijke avontuur van het eigenwijze geitje nog op
ieders lippen. Maar toen de herfst aanbrak was men het vergeten.
Het zal op een dag in oktober zijn geweest toen de kudde werd opgeschrikt
door een wolf die uit het bos kwam aangeslopen. De geiten sloten zich nauw
aaneen. De moeders en kinderen in het midden, de bokken daar om heen.

"Hela, kleintje, kom je!" riep de wolf plotseling. Hij bleef staan, als durfde hij
niet dichterbij te komen.

Wat zou de wolf bedoelen, vroegen de geiten zich af. Welk kleintje? Maar daar
klonk al een hoog stemmetje uit het midden van de kudde: "Domme wolf!
Weet je niet meer hoe ik heet? Ik heet toch Pak-me-dan? Weet je nog wel?
Nou, pak me dan!" De wolf droop af. Dat hij door een klein geitje beetgenomen
was, dat heeft hij zijn leven lang niet meer vergeten.

Het geldt nog steeds voor groot en klein,
dat wie niet sterk is slim moet zijn.

* * *

De zalm en de roodbaars
Hoog in het Noorden, in het ijzige Lapland, begon het lente te worden. De
sneeuw smolt weg, het groen kwam weer te voorschijn en ook het ijs op de
rivieren begon te breken. Voor de zalm was nu de tijd aangebroken om eitjes te
gaan leggen. Nu kon hij dit niet zomaar overal doen. Hij had daar het helderste
en zuiverste water voor nodig. En dus zwom de zalm kilometers ver
stroomopwaarts de Tana-rivier op, naar waar hij wist dat er een waterval was.

Moe, maar voldaan bereikte de zalm na dagen de waterval. Over de hele
breedte van de rivier stortte het water zich bruisend naar beneden. Prachtig
water was het, helder en schoon. Het was alsof het zo uit de hemel kwam, zo
zuiver. Tevreden zocht de zalm een rustig plaatsje, waar straks uit het kuit de
jonge visjes geboren konden worden.

Toen hij zo nog wat uitrustte van de lange reis, kwam er een roodbaars naar
hem toe zwemmen. De zalm, die een trotse vis was - wie immers was zo sterk
en kon zo snel zwemmen als hij? - keek de roodbaars vanuit de hoogte aan en
vroeg: "Zeg, wat ben jij eigenlijk voor een vis? Nooit gezien." De roodbaars
antwoordde: "Dat kan best, hoor. Ik ben ook geen alledaagse vis. Ik zwem in de
zee. Ik ben een roodbaars."

"Nooit van gehoord!" snierde de zalm. "Dat dacht ik al. Zalmen mogen dan veel
praatjes hebben, maar zij weten lang niet alles," ketste de roodbaars terug.
"Kijk," vervolgde hij, "ik ben familie van de zoetwaterbaars. Maar mijn stekels
zijn nog veel scherper, wel zo scherp als naalden." En meteen prikte hij de zalm
heel venijnig in de zij.

"Au! Dat doet pijn!" riep de zalm geschrokken. "Wat kom je hier eigenlijk doen.
Je hebt hier niets te maken. Ga toch terug naar waar je thuishoort! Ik heb je
toch niet gevraagd...?"

"We leven anders in een vrij land," meende de roodbaars. "Ik kan gaan en
staan waar ik wil."

"Ach, man," begon de zalm weer. "Het is hier veel te koud voor zo’ n magere
vis als jij. Alleen als je goed in je vet zit, zoals ik, kan je het hier in de kou
uithouden."

"Toch heb ik meer vet in mijn kop dan menige Lap in zijn voorraadkast
bewaart," antwoordde de baars, zeker van zichzelf. "Weet jij wat wij eens
moeten doen?" vervolgde hij. "Wij moesten eens om het hardst gaan

zwemmen. Jij bent toch zo’n vlugge? Wie het hoogst tegen de waterval op kan
komen!"

De zalm haalde minachtend zijn schouders op. Wat wilde die roodbaars? Het
tegen hem opnemen? Laat me niet lachen, dacht de zalm, die zich niet
verwaardigde om antwoord te geven. Daarop prikte de roodbaars hem
opnieuw, ditmaal aan de andere kant.

"Nou? Wat zeg je ervan? Zullen we?" drong de roodbaars aan.

Als hij niet weer geprikt wilde worden, zat er voor de zalm weinig anders op
dan maar in te stemmen. Beide vissen maakten zich klaar voor de wedstrijd. De
zalm zwom wat terug om een goede aanloop te kunnen nemen. Met alle kracht
moest hij tegen het vallende water in zwemmen. Een, twee... Daar ging hij. Als
een pijl schoot hij door het water.

De roodbaars had rustig afgewacht. Toen de zalm hem passeerde pakte hij
deze plotseling bij de staart en samen snelden zij naar boven. Op het moment
dat de zalm het hoogste punt van de waterval bereikte, keerde hij razendsnel
om met het hoofd naar beneden weer omlaag te duiken. En toen riep de
roodbaars, die nog altijd aan zijn staart hing: "Kijk eens om! Zie je wel, dat ik
veel hoger gekomen ben dan jij? En jij wou nog wel met mij om het hoogst
zwemmen? Als je mij nu nog niet kent: ik ben een roodbaars en... ik heb van
jou gewonnen!"

Daarop prikte de roodbaars de zalm nog een keer met een van zijn scherpe
stekels. Beschaamd ging de zalm er vandoor.

* * *
De opschepper
"Zullen we een keer samen gaan jagen?" stelde Buidelrat Awari aan Tijger Tigri
voor. "Want jij bent een goede jager en ik weet ook mijn mannetje te staan. Ik
vind dat wij compagnons moeten worden." - "Dat van die compagnons weet ik
niet," bromde Tijger Tigri, "maar kom me morgen maar halen."

Buidelrat Awari kon bijna niet slapen van opwinding en de volgende dag klopte
hij voor dag en dauw bij Tijger Tigri aan. "Ik slaap nog!" brulde Tijger Tigri, maar
omdat hij nu toch wakker was, kwam hij zijn bed uit. "Wat kom je zo vroeg
doen?" - "We zouden toch samen gaan jagen?" - "Het is nog donker,"
protesteerde Tijger Tigri. "Maar straks is het licht,' zei Buidelrat Awari
opgewekt.

Dat wist Tijger Tigri ook wel, dus rekte hij zich maar eens flink uit, sprong een
paar keer op en neer - "even m'n ochtendgymnastiek doen" - en tenslotte
scherpte hij zijn nagels aan de drempel. De beide jagers trokken het bos in.
"Ho!" fluisterde Tijger Tigri opeens en hij wees in de richting van een
omgevallen holle boom. "Een konijn!" zag Buidelrat Awari. Konijn Konkoni
verdween in de holle boomstam.

"Ik blijf hier," zei Buidelrat Awari, "en jij port hem eruit. Zodra hij naar buiten
vlucht, vang ik hem." - Tijger Tigri nam een lange stok en porde in de holle
boomstam. "Au!" schreeuwde Konijn Konkoni en hij vloog eruit. "Konkoni, ik
heb je!" riep Buidelrat Awari en sprong boven op hem.

"Mis!" lachte Konijn Konkoni en hij rende weg. "Hoe is het mogelijk!"
verbaasde Tijger Tigri zich. "Je miste hem! Wat ben jij een slechte jager!" -

"Sorry," zei Buidelrat Awari, "dat kan iedereen overkomen." - "Let op... daar!"
Een gordeldier schoot voor hun voeten langs zijn hol in. "Die is voor ons," zei
Buidelrat Awari, en hij pakte een dikke tak. "Jaag hem er maar uit en ik geef
hem zo een tik op zijn kop."

Zo gezegd, zo gedaan. Tijger Tigri porde in het hol. Gordeldier Kapasi kwam
eruit. Buidelrat Awari sloeg. Mis! Tijger Tigri zei niets maar zijn gezicht sprak
boekdelen. Toen ze even later een bosvarken zagen, zei hij: "Ik zal je laten zien
hoe het moet, ga jij maar porren."

Buidelrat Awari joeg Bosvarken Pingo op en het duurde niet lang of Tijger Tigri
had hem gevangen tussen zijn scherpe klauwen. "Zo moet dat," zei hij smalend
tegen Buidelrat Awari. "Niks aan," zei Buidelrat Awari en toen er weer een
konijn opdook, riep hij: "Laat mij maar!" en daarna... "Ik weet niet wat er
vandaag met mij is." - "Laat maar," zei Tijger Tigri en hij nam de leiding over en
ving nog twee bosvarkens en een konijn.

Toen ze bij Tijger Tigri thuis de buit verdeelden, begon Buidelrat Awari op te
scheppen over zijn rol in de jachtpartij. Het leek wel of hij al het wild had
verschalkt en Tijger Tigri bijna niets. "We moeten het morgen nog maar een
keer proberen," besloot hij.

De volgende dag zei Tijger Tigri dat hij zich ziek voelde. Misschien wilde
Buidelrat met zijn dochter gaan jagen? Buidelrat Awari kon moeilijk weigeren
en zo gebeurde het dat de geschiedenis zich herhaalde: Buidelrat miste alles en
Zus Tijger, Sa Tigri, ving drie bosvarkens en een konijn.

Toen ze thuiskwamen en Buidelrat Awari weer wilde gaan opscheppen, werd
Tijger Tigri zo kwaad dat hij Buidelrat Awari een pak slaag wilde geven.
Razendsnel klom Buidelrat Awari een boom in... Tijger Tigri zat hem op de
hielen en hap... zijn tanden gleden over Buidelrats staart. Buidelrat Awari
slaagde erin naar boven te klimmen, maar sinds die dag heeft hij geen haar
meer op zijn staart.

* * *

Bron: https://www.beleven.org/verhalen/thema/fabels

ALGEMEEN CURSUSOVERZICHT 2021-2022
Het ritme van het jaarprogramma volgt het lagereschoolprogramma
(* = 14-daags, ** = maandelijks)
‘t WATHUIS ABDIJ

ANDERE LOCATIES

ma
vm

Engels 5de jaar
Geschiedenis in de abdij *
Spaans conversatie 2
Tekenen en schilderen
Vrij schildersatelier
Vrij tekenen en schilderen

Kleding A. Kennis
KLOKKENHOF
Kantklossen
VEERLE sporthal

ma
nm

Engels 2de jaar
Houtsnijden
Vlaamse Gebarentaal
Voetreflexologie

Fitogym 50+
HERACLES
Kleding A. Kennis
KLOKKENHOF
Handwerk M. Belmans
TONGELHOF
Creatief
VEERLE sporthal

di vm

Creatief met kalligrafie *
Engels conversatie
Pottendraaien/boetseren
Spaans 2de jaar
Spaans 3de jaar
Spaans conversatie 1
Tekenen en schilderen
Vrij schildersatelier

Country line dance 1 HERACLES
Creatief
KLOKKENHOF
Kleding
TONGELHOF
Relaxatie/meditatie de BEELTJENS

di
nm

Houtsnijden
Frans 2de jaar
Spaans 1ste jaar

Country line dance 3
HERACLES
Kantklossen
KLOKKENHOF
Bloemsierkunst
TONGELHOF
Kleding
TONGELHOF

wo
vm

Bloemsierkunst *
Frans conversatie
Kunstgeschiedenis groep 1
Pottenbakken/boetseren
Kruiden**

do
vm

Engels 10
Engels conversatie
Frans 1ste jaar
Frans conversatie
Pottenbakken/boetseren
Creatief met kalligrafie**
Fietsherstellingen EHBO en
winteronderhoud

Pergamano

do
nm

Engels 1st jaar
English Class
Wenskaarten maken

Country line dance 2 HERACLES
Pergamano
KLOKKENHOF

vr
vm

Diepte relaxatie
Pottenbakken/boetseren
Kunstgeschiedenis groep 2
Engels 4de jaar

vr
nm

Kunstgeschiedenis groep 3
Reiki

KLOKKENHOF

Kerstvakantie: 20/12 t.e.m. 09/01/2022
Krokusvakantie: 28/02 t.e.m. 06/03
Paasvakantie: 04/04 t.e.m. 18/04
Hemelvaart: 26/05 t.e.m. 27/05
Feest van de arbeid maandag 02/05/2022 vervang dag 1 mei
Pinkstermaandag 06/06/2022
Laatste lesdag: vrijdag 24/06/2022
WAT-barbecue: dinsdag 28/06/2022
Start volgend cursusjaar: maandag 05/09/2022

als je stopt met een cursus. Schrijf je uit via mail, telefonisch of kom je langs het
secretariaat. Meld het ook aan je lesgever. Als je geen nieuwsbrief wenst te
ontvangen schrijf je je uit via mail.
’t Westels Atelier, Abdijstraat 40, 2260 Westerlo.
e-mail: twestelsatelier@gmail.com

Tel.: 014/54.44.86
website: www.hetwestelsatelier.be

WAtteam:
Leden Algemene Vergadering: Decroos Marc, Mangelschots Lidia, Van der Pas
Alma, Van Herck Godeliva en Wollants André.
Dagelijks Bestuur: Vangheel Tania.

