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‘Ze komen als paddenstoelen uit de grond’
wordt in één keer duidelijk als je nu het bos in gaat.
Paars, geel, rood, oranje en groen.
Alle kleuren van de regenboog!

EETBARE PADDENSTOELEN

ZOEK EN JE ZAL VINDEN !

KUNNE WE OPNIEUW STARTEN ?
Het was, na de verplichte sluiting van ’t WAT half maart = Coronalockdown, toch wel een heel prangende vraag!
Langs alle kanten kwam ik Wat(s)ters tegen met de vraag: wanneer
zullen we opnieuw kunnen beginnen???
Dat die vraag gesteld wordt zegt meteen: het is geen gemakkelijke
kwestie om de goede weg te vinden bij alles wat die Covid 19 ons
aansmeert.
Met het bestuur zochten we een oplossing hoe we konden werken.
Een eerste vergadering op 17 augustus zat met de vraag:
vooral bezorgd over de continuïteit van ‘t Wat met een eigen strategie die
daarvoor moet uitgewerkt worden: de mensen komen graag en we moeten
proberen hen de kans te geven…...Anderzijds: de gezondheid van de lesgevers,
cursisten komt eerst.
Kunnen we starten of niet? Zijn de bubbels met de cursisten niet te groot voor
de leerkrachten – zij hebben al een eigen bubbel met hun familie?
Wat zijn de reglementaire voorwaarden waaraan we moeten voldoen om de lessen
te kunnen of mogen starten?

12 okt: maandagmorgen: een deel van de cursus Engels in
coronaopstelling. Op een ander moment een ander deel..
We geraakten er eigenlijk niet goed wijs uit: wat zijn de voorschriften
allemaal?

Gelukkig kon Jos Petermans, de ‘corona-afgevaardigde’ van de gemeente
op de volgende vergadering aanwezig zijn. Hij begon: “Zijn jullie nog
niet bezig met de cursussen?”… Wij: hoe zou ’t kunnen…???
Volgde dus een heel goed overleg met hem, en achteraf op 21 sept
onder elkaar hoe het moet geregeld worden… hoe de lokalen schikken??
om afstand te kunnen houden, enz. Algemene regel: mondmasker op
zolang en zodra iemand beweegt. Als je op afstand blijft, en blijft zitten
zou het zonder mondmasker kunnen… maar: als het de wens is van
(iemand van) de groep: dan blijven de mondmasker op!

De groep ‘vrij schildersatelier’ van de maandagmorgen is een kleine
groep: de tafels uiteen geschoven en als er dan 2 niet komen… dan
gewoon vrij tekenen!
Het heeft natuurlijk wel gevolgen voor de schikking van de lokalen: er
zijn er geen waar we de 20 à 25 cursisten op veilige afstand aan tafel
kunnen krijgen. Die groepen zijn dan gesplitst en de lesgeefster geeft
dezelfde les 2 keer achtereen: van 12 tot 14 u. en van 14 tot 16 u.
Straffe madam die Lief.

Een andere reactie bij nogal wat cursisten is er een van
weerhoudendheid: ik riskeer het niet omwille van leeftijd of ziek
familielid. Of het lukt niet om op je stoel te blijven zitten en werken…
b.v. schilderen en tekenen van Frieda. Zo zijn er een aantal cursussen
die nog wachten op een hernieuwde start.
Niet met de aangenaam verrassende groep: de Vlaamse Gebarentaal. Ze
zouden mij ook willen strikken: ’t is hier plezant, je moet ook meedoen!

Een slechte foto, maar hij blijft toch staan! ‘Vlaamse Gebarentaal’: dit
jaar vijf deelneemsters (drie zitten zonder mondmasker en twee kun je
terugvinden: je ziet alleen het mondmasker) en met een al even
enthousiaste Ann om de les te geven. Geen enkele coronahinder!
De pottenbakkers van de woensdagmorgen hebben dezelfde oplossing
gevonden: op maandagmorgen was het lokaal vrij dus de
woensdaggroep splitsen en er kan gewerkt worden!
Natuurlijk wat gemakkelijker: in dit lokaal staat de langste tafel van alle
lokalen: hij is juist 10 m. lang: dan kun je al een beetje spreiden
natuurlijk.
Zoals je ziet op deze twee foto’s (maandag en donderdagvoormiddag) is
er nog wel plaats voor een paar cursisten meer!

Natuurlijk doet het nog serieus pijn te moeten zien dat niet alle
ingeschreven cursisten kunnen/durven komen om samen te werken.
Brrrrr corona is niet plezant!

Laat je niet misleiden door de foto van de cursus houtsnijwerk
maandagnamiddag. Een echte coronafoto: 12 houtsnijders in een lokaal
van 12 m lang, allemaal aan hun eigen kaptafeltje met mondmasker op.
Ik vroeg me alleen maar af of er nu ook coronabesmetting zou kunnen
via de houtsnippers die langs alle kanten door ’t lokaal vliegen???!!!...
Dit alles is eigenlijk alleen maar om te laten voelen: ’t is een rottijd met
die covid 19, maar het lukt toch aardig om WAt te zijn!! Je voelt het zo
op de verschillende groepen!
En we zien uit naar betere tijden.
Marc

HERFSTVAKANTIE
Geen les van 02/11/2020 t.e.m. 06/11/2020

UITSTAPPEN van ‘t WAT
De uitstappen van 2020 werden geschrapt, maar we hopen dat de
geplande uitstappen van 2021 kunnen doorgaan.
Je wordt via de nieuwsbrief en de website op de hoogte gehouden.

GEZOCHT: POETSHULP
’t WAt is opzoek naar een poetshulp voor de lokalen in ’t Wathuis abdij.
Wie interesse heeft kan contact opnemen met het secretariaat
014/544.486: ma-di-wo-do-vr tussen 8u30 en 11u30
ma-di-do tussen 8u30 en 15u

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

www.hetwestelsatelier.be

