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Het is weer zo ver! Om de lesplanning van 2022-2023 te maken ontvingen alle 
lesgevers reeds een lesformulier. De week na de Paasvakantie wordt het 
formulier afgegeven aan het secretariaat zodat de programmatie van start kan 
gaan. 
 
Alle cursisten kunnen vanaf 3 mei terug inschrijven voor volgend cursusjaar. 
De inschrijvingsformulieren worden in de klas uitgedeeld.  
Deze werden zodanig aangepast, dat je maar één formulier hoeft in te vullen 
ook al volg je verschillende cursussen. Het spreekt voor zich dat, vooraleer je je 
inschrijft,  je eerst met het secretariaat (Tania) nagaat of er nog plaats is voor 
cursussen waarvoor je interesse hebt. 
Bij de inschrijving voor het nieuwe cursusjaar koop je een cursuspas 2022-2023 
t.w.v. € 20,00. 
 
Vergeet je niet terug in te schrijven, dit moet je ieder cursusjaar opnieuw 
doen! 
 
Doe je dit niet, dan ben je niet ingeschreven voor volgend cursusjaar en is je 

plaats niet gevrijwaard (ook al volg je dezelfde cursus als dit jaar). Je bent dan 

ook niet in orde met de verzekering voor gebeurlijke ongevallen van ’t Westels 

Atelier. 

 

Hoe inschrijven?  

 

3 mogelijkheden: 

 

1. Van 3 mei tot 24 juni (ma en di tot 15u.30 - wo en vr tot 12u. - do tot 

14u.30) 

2. Tijdens de inschrijvingsdagen: maandag 5 september van 10u – 12u  

                                                dinsdag 6 september van 13u – 15u.  

 

      3.  Tijdens het cursusjaar 2022 – 2023.   

 

Als je vragen hebt contacteer je het secretariaat: 014 54 44 86 of                    
Tania: 0494 100 684 
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Onze WAt-BBQ, het grote afsluitingsfeest na elk cursusjaar, kan na twee jaar 

eindelijk weer doorgaan! Het zal voor heel je cursusgroep een uitstekende 

gelegenheid zijn om samen het corona-cursusjaar af te sluiten. 

Zet alvast dinsdag 28 juni in je agenda.  

Inschrijven voor de BBQ kan van 3 mei t.e.m. 24 juni. Vrijwilligers om een 

handje toe te steken melden zich bij Tania. 

 

Er worden in de voormiddag twee activiteiten georganiseerd: 

 

Activiteit 1: bezoek aan het atelier van glaskunstenares Klaar Prims. 

Om 10.30 u. verzamelen aan de schaapskooi – op het binnenplein 

van de abdij – zelfde ‘oude hoeve-gebouw’ als waar ’t WAt is. 

Met inschrijving van maximum 20 deelnemers… meer mag niet binnen in de 

ruimte waar zoveel ‘breekbaars’ in de rekken ligt! 

 

In Gazet van Antwerpen van vrijdag 25 maart 2022 stond te lezen: 

 

Klaar Prins uit Westerlo geniet 

wereldwijde faam dankzij haar 

glascreaties. De Kempense 

glasblazer is dan ook een ideale 

ambassadeur voor het ‘Hand-made-

in-Belgium-label’. Klaar Prins treedt 

niet vaak op de voorgrond, maar 

voor het ‘Hand-made-in-Belgium-

label’ maakte ze daar een 

uitzondering op. Ik ben enorm 

vereerd dat Ik ben uitgekozen voor 

het HIB-label verklapte Westerse. Ik 

ben trots omdat het op een 

kwaliteitslabel gaat. En ook omdat 

de jury best kritisch was. Zelf had ik 

de stap wellicht nooit durven vaak 

wagen, maar op aanraden van Unizo 

diende ik een dossier in voor ‘Hand-

made-in-Belgium-label’. 

Het atelier van klaar prins is op een 

unieke locatie gevestigd, namelijk in 

de schaapskooi in de abdij van 

Tongerlo. Deze locatie spreekt tot 

de verbeelding. Het is fantastisch 

om hier ‘s ochtends toe te 

komen met de fiets. Mijn atelier is 

hier samen met een toonzaal en een 

stockruimte. Ik beschik over een 

werktafel en zandstraalmachine, en 

nog andere werkmiddelen, maar 

een oven heb ik hier niet tot mijn 

beschikking. Het glasblazen 
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doe ik in het Nederlandse Leerdam 

en de collectie glazen wordt 

gefabriceerd in Tsjechië. 

De glas creaties van Klaar genieten 

wereldfaam. “Ik verkoop wereldwijd 

omdat ik tot de tot de coronacrisis 

uitbrak, altijd aanwezig was op 

‘Maison & amp; Objet’, een 

design- en woonbeurs in Parijs. Ik 

ontwerp al mijn objecten zelf en 

alles is handgemaakt. Zo zijn twee 

stukken nooit volledig hetzelfde en 

ik ga ook prat op de hoge kwaliteit. 

Mijn creaties zijn eenvoudig, maar 

met oog voor detail en afwerking. Ik 

hou ervan om te spelen met 

kleuren en verschillende texturen 

zoals mat en glanzend. 

Door de pandemie kon Klaar Prins 

zich niet meer presenteren op de 

Parijse designbeurs, maar de 

Kempense onderneemster zocht 

hiervoor een oplossing. Ik wilde mij 

heroriënteren en nam daarvoor 

contact op met Unizo. Om 

mijn creaties aan het grote publiek 

en in het bijzonder aan particulieren 

te tonen en te verkopen, wil ik 

starten met een webshop. Die is er 

vooralsnog niet, maar de plannen 

liggen klaar. Dit ‘Hand-made- 

in-Belgium-label’ geeft mij alvast 

een flinke duw in de rug. 

 

 

Activiteit 2 : bezoek aan Sporta-Spot Kempen. 

Om 10 u.: verzamelen aan ‘Sporta Spot Kempen’, parking Geneinde 2. We 

vinden elkaar in het lokaal waar Hans, de plaatselijke verantwoordelijke ons 

ontvangt – dat is net voorbij de slagboom! 

 

Veel cursisten denken misschien wel te weten wat Sporta is: we rijden zo 

dikwijls voorbij de vlaggen op Geneinde Tongerlo. Maar de ‘Sporta-Spot 

Kempen’ – zoals het Sporta-centrum ondertussen heet is in feite slechts een 

heel klein onderdeel van Sporta. 

Sporta heeft een heel boeiende geschiedenis! Sporta zag de eerste 

‘levensjaren’ kort vóór de tweede wereldoorlog: Antoon Van Clé, een sportieve 

pater van de abdij Tongerlo kon het niet langer aanzien dat sporters behandeld 

werden… ja bijna als het uitschot van de maatschappij en hij zette een hele 

beweging in gang die het voor sporters opnam. 

Sporta groeide uit tot een vereniging die de belangen van honderden 

sportclubs verenigt. 
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Dat zie je natuurlijk niet als je het Sporta-centrum ziet liggen in de Kempense 

bossen. De roots van dat Sporta-centrum liggen zo’n 60 jaar geleden in ‘De 

Witte Kaproen’: klassiek jeugdbewegingswerk met kampeermogelijkheden. Dat 

ging de sportieve toer op en blijft die nog altijd opgaan. Sporta Spot Kempen is 

een prachtig sportief centrum. 

 

 

 

 

Voortaan kan je leskaarten kopen via payconiq. 

De meeste banken faciliteren dit betaalsysteem. Is dit niet het geval bij jouw 

bank en wil je graag de mogelijkheid hebben om met payconiq betalingen te 

doen, dan kan dit met de payconiq-app. Deze kan je installeren op je 

smartphone. 

Je kan uiteraard nog steeds cash betalen, maar liefst via de smartphone ☺ 

 

 

 

 

Oproep aan onze creatievelingen! 

Zondag 4 september 2022 organiseert Toerisme Westerlo de kunst- en 

boekenmarkt in haar tuin. De deelname is volledig gratis, dus als je interesse 

hebt om mee te doen vind je alle info op de volgende linken (ga op de link 

staan druk de Ctrl toets in en klik met de muis).  

Lees even de voorwaarden door en vul hier het deelnameformulier in. 

Inschrijven kan tot 1 augustus 2022. 

Vermeld bij je inschrijving dat je les volgt op ’t Westels Atelier. 

Heb je na het lezen van de voorwaarden nog vragen, dan is Tom Michiels van 

de Dienst Toerisme Westerlo 014 54 54 28 de contactpersoon.  

https://www.toerismewesterlo.be/algemene-voorwaarden-kunst-en-boekenmarkt
https://www.toerismewesterlo.be/kunst-en-boekenmarkt
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De groepen keramiek van dinsdag en vrijdag reserveerden alvast hun 

standplaats. 

Aanpassing les- en drankkaart  

Helaas zijn wij door de stijgende prijzen genoodzaakt om onze 

les- en drankkaart aan te passen. We hadden gehoopt geen 

stijging van leskaarten te moeten uitvoeren, maar na het 

bekijken van onze jaarcijfers kunnen we niet anders. De 

aanpassing wordt als volgt toegepast: voor 8 lessen betaal je € 30,00. Voor een 

drankkaart met 10 consumpties zal je € 15,00 betalen. (Er is een foutje 

geslopen bij het drukken van de drankkaart: in de bovenhoek links staat 8 

consumpties, daar zou 10 moeten staan. Waarvoor onze excuses). 

Na de Paasvakantie gaat de prijsverhoging in. Gekochte kaarten mogen 

opgebruikt worden aan de “oude” prijs. 

Nogmaals: we hadden het liever anders gezien, maar kunnen niet anders dan 

meegaan met de huidige prijsstijgingen om ’t Westels Atelier draaiende te 

houden. 

Voor de cursuspas en kopiekaart is er geen prijsstijging.  

Gevonden  

Dit voorwerp werd gevonden achter ’t Wathuis. De eigenaar 

kan het ophalen op het secretariaat. 

 

 

Kruidenles 

De kruidenles die jaren geleden uit de grond gestampt werd door wijlen Ivo 

Heselmans en na zijn overlijden overgenomen werd door Eddy Bamps, Peeters 

Kris en Veronique Vanderhaeghen wordt beëindigd. ’t Westels Atelier bedankt 

jullie voor de jarenlange vrijwillige inzet en toewijding! 

De geplande kruidenwandeling 15 juni gaat nog wel door. 
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Herziening prijs bakbeurten 

Bij aanvang van het cursusjaar werden er nieuwe prijzen bepaald door de 

lesgevenden keramiek en het bestuur. Er werd toen unaniem beslist om zowel 

de prijs van de biscuit- als van de glazuuroven drastisch aan te passen. Dit 

vertaalde zich als volgt: BB (biscuitbak) € 5,- per kg en GB (glazuurbak) € 7,- per 

kg. 

Zes maanden later stellen wij vast dat de prijsverhoging, hoewel dezelfde 

prijzen gehanteerd worden in andere keramiekateliers, moeilijk toepasbaar is 

voor de meeste keramisten van ’t Westels Atelier.  

Daarom werd er na wijs overleg beslist om de prijs betaalbaar te maken voor 

iedereen. Na de Paasvakantie betaal je, telkens per kg, voor zowel een BB als           

een GB € 4,- 

Met deze aanpassingen proberen we de kosten voor het bakken te dekken: 

- de afschrijving van de ovenaankoop (nieuw € 13.000,  tweedehands ± € 6.000) 

gedurende 20 jaar. 

- de kosten voor elektriciteit om de oven op te warmen tot ± 960°C voor biscuit 

= eerste bak of tot ± 1050 tot 1260 °C voor een glazuurbak. 

Deze bak-kosten zijn kosten die gemaakt worden door de deelnemers aan de 

cursus. Ze zijn voor elk individueel verschillend, en het is dus best die ook 

individueel te dragen. De gewone cursuskosten, zoals verwarming van het 

lokaal, verzekering, enz. worden opgenomen in de algemene onkosten voor ’t 

WAt. 

 

Aankoop materiaal keramieklessen 

Er werden 2 nieuwe ovenplaten van 45 x 44 x 1,4 cm en verschillende 

ovensteunen (6 cilinders van 15 cm hoog, 6 van 25 cm hoog en 6 

verbindingsstukjes voor cilinders). Kostprijs inclusief vervoerkosten: € 209,- 
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Eindhoven markten en winkelen: 12 april 2022, vertrek 8u45 terug 19u, € 16  

Maastricht markten en winkelen: 20 mei 2022, vertrek 9u terug 19u, € 16  

 

Inschrijven voor een uitstap doe je via het secretariaat 014/ 54.44.86 of (0494 

100 684 tijdens de Paasvakantie) met vermelding van je gsm nr. Aansluitend 

doe je de betaling 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.  

 

 
 

 

WALEN ZEGGEN VLAMINGEN ZEGGEN 

Ils l’apprennent par coeur Wij leren uit het hoofd 

Walen ont 25 ans. Vlamingen zijn 25 jaar 

Walen maken van oud brood pain 
perdu  

Vlamingen: gewonnen brood. 

Bedrogen Walen : rire jaune.  
Wie in het ootje wordt genomen, 
gaat groen lachen 

Een onervaren iemand is un bleu. Een onervaren iemand is een groentje,  

Un oeil au beurre noir is Een blauw oog  

Magritte maakte gebruik van un 
cheval de peintre 

Breugel trok  erop uit met een 
schildersezel  
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Le chat, hij… De kat zij… 

Avoir un chat dans la gorge is  Een kikker in de keel hebben. 

Éveiller le chat qui dort is Een slapende hond wakker maken  

Een Waal donne sa langue au 
chat. 

De Vlaming geeft de pijp aan Maarten 

In Wallonië moet je garder une 
poire pour la soif. 

Een Vlaming heeft een appeltje voor de 
dorst  

Franstaligen vinden une note 
salée al erg genoeg. 

In een restaurant krijg je wel eens een 
gepeperde rekening. 

 

 

 

Baaibroek Zwembroek 

Baie Veel, er, vaak 

Baie dankie Dank u wel 

Bedelry Liften 

Beesvleis Rundvlees 

Bekfluitje Mondharmonica 

Bestelling Afspraak 

Binnenhuisversierder Binnenhuisarchitect 

Blikkiekos Voedsel in blik 

Blêrkas Jukebox 

Blokkieraaisel Kruiswoordraadsel 

Branderplank Surfplank 
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Pasop vir seekoeie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kaapstadmagazine.nl/leuke-afrikaanse-woorden 

 

 

 

 

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  

   

Fitogym 50+                   HERACLES 

Kleding A. Kennis        KLOKKENHOF 

Handwerk M. Belmans     

TONGELHOF 

Creatief                  VEERLE sporthal 

https://kaapstadmagazine.nl/leuke-afrikaanse-woorden
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di vm    Creatief met kalligrafie * 

   Engels conversatie 

   Boetseren 

   Spaans 3de jaar 

   Spaans conversatie 1 

   Tekenen en schilderen 

   Vrij schildersatelier      

Country line dance 1        HERACLES 

Creatief                      KLOKKENHOF 

Kleding                        TONGELHOF 

 

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 

 

do 

vm 

   Engels conversatie  

   Frans 1ste jaar 

   Frans conversatie 

   Pottenbakken/boetseren 

   Creatief met kalligrafie** 

   Fietsherstellingen EHBO en 

   winteronderhoud 

Pergamano                  KLOKKENHOF 

Relaxatie/meditatie     de BEELTJENS 

do 

nm 

   Engels 1st jaar 

   English Class  

Country line dance 2         HERACLES 

Pergamano                  KLOKKENHOF 

vr vm    Diepte relaxatie 

   Boetseren 

   Kunstgeschiedenis groep 2  

   Engels 4de jaar 

 

vr nm    Kunstgeschiedenis groep 3  

   Reiki  
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Paasvakantie: 04/04 t.e.m. 18/04 

Feest van de arbeid maandag 02/05/2022 vervang dag 1 mei 

Hemelvaart: 26/05 t.e.m. 27/05 

Pinkstermaandag 06/06/2022 

Laatste lesdag: vrijdag 24/06/2022 

WAT-barbecue: dinsdag 28/06/2022 

Start volgend cursusjaar: maandag 12/09/2022 

 

 

 

 

als je stopt met een cursus. Schrijf je uit via mail, telefonisch of kom langs het 

secretariaat. Meld het ook aan je lesgever. Als je de nieuwsbrief niet wenst te 

ontvangen kan je je uitschrijven via mail. 

 

’t Westels Atelier, Abdijstraat 40, 2260 Westerlo.                     Tel.: 014/54.44.86 

E-mail: twestelsatelier@gmail.com              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.  

 


