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Passie het sprankelt,
het roept je gevoel
Het siert je, het drijft je
Het raakt en verblijdt je
Je waarom, je daarom
Je kleur, je kracht
Vuur dat kan laaien
door niet te negeren waar je
werkelijk naar smacht

Kimmie

Lieve WAtters

1 jaar later…

Hoe breng ik de tijd door nu ons WAt op non-actief staat?
Wel, ik moet zeggen dat ik een jaar geleden nooit gedacht had dat het hele corona-gebeuren
zo’n impact op de maatschappij zou hebben en het mensen over de hele wereld zou treffen.
We werden verplicht om onze waarden en normen bij te stellen, om terug te beseffen wat
echt belangrijk is in dit leven. Voor mij is dit heel duidelijk: samenzijn.
Want ik moet in alle eerlijkheid bekennen dat ik het contact met mensen erg mis.
Zoals bij iedereen, is mijn wereld momenteel een stuk kleiner geworden en snak ik, zoals
ieder ander naar de vrijheid om samen met mensen te zijn, om gezichten zonder mondmasker te begroeten, om samen te dansen en te lachen, om in een ongedwongen sfeer terrasjes
te doen.
Optimistisch als ik ben, ga ik er van uit dat we het laatstgenoemde allemaal kunnen doen in
de zomer. Jawel, jawel, jawel, het komt allemaal goed, nog effe geduld en we zijn er!
En gezien het WAt stil ligt ben ik natuurlijk ook van statuut veranderd: eerst heb ik, toen we
nog alle soorten activiteiten probeerden, deels van thuis uit én op bureel in ’t WAthuis
gewerkt als bediende. Maar gezien covid 19 té straf werd ben ik vanuit ’t WAt technisch
werkloos… Waar er toch een en ander moet gebeuren – zoals deze nieuwsbrief maken of
betalingen doen (want de facturen blijven komen), of… ben ik vrijwilliger bij ’t WAt.
Brrrrrr, ik snak naar: terug full job… jaarprogramma 2021-2022 maken………….

Technisch werkloos wil echter niet zeggen
dat ik leeg lig te luierikken. Ik wandel nog meer dan anders in onze mooie bossen!

Ik heb een nieuwe vaardigheid ontdekt…het macrameeën. Hoe groter de uitdaging, hoe
leuker!
Beste Watters,
ik kijk
reikhalzend uit naar ons
samenzijn in september!

Warme groeten,
Tania

WEERBERICHT…..
Deze week is ongetwijfeld een bijzondere week… na de voorgaande weken!
Herinner jij je de ijskoude vijfdagen en daarbij aansluitend en keiwarme vijfdagen?
Zijn zij een beeld van de koude en warme dagen in ons samenleven?
Deze temperatuurschommeling rolde mijn fantasie naar wat we allemaal meemaken: een
bittere kou ook in ons WAt-samenleven: we vinden mekaar niet meer. Als ik hier in het
WAthuis in de abdij rondloop: allemaal gesloten deuren, geen beweging, geen kleur, geen
gelach en geen madam de professor die het aan ’t uitleggen is … ’t is precies vrieskou…. en

de koffiethermossen blijven daar maar
staan en geen Tania die elk lokaal
voorziet van al het nodige om het ook
aangenaam te maken in de lessen…
(Herken je het lokaal waar je
thuishoort?)
En… dat blijft maar duren…

Aan de Westpoort van de abdij – nu al drie
weken geleden. Zie maar eens die frisse
krokussen midden het dorre gras. Zijn dat niet
bloemen van mensen, WAt(st)ers die de poort
door willen gaan naar hun cursus …
Maar nee: na een week kruipen die mooie
bloemekes terug in de grond, tussen het dorre
gras…

Dan waren daar die aangenaam-warme dagen. In de omgeving van de abdij kan ik best mijn
dagelijkse wandeling doen. Blijkbaar werkt het ene op het andere: elke dag kom ik WAtters
tegen, en ’t is iedere keer een goei moment… maar ’t eindigt ook elke keer met: “we zullen
dit schooljaar waarschijnlijk niet meer kunnen WAtteren…??? !!!”
Inderdaad: in oktober-november hebben we effe geprobeerd maar ’t lukte toen niet echt.
Zie maar eens een paar foto’s die toen gemaakt zijn…
Alles veilig op afstand van
elkaar. Stoelen moeten
onbezet blijven…
En nu kan het nog altijd niet…
het zit er echt niet in om te
proberen om elkaar terug te
kunnen ontmoeten dit
schooljaar… We hadden er
zelfs nog even aan gedacht: half juni sluiten we dat verdomde coronajaar af met een
barbecue… Dat zou de kans bieden mekaar eens te zien… maar welke graad van zekerheid is
er dat de politie niet zou moeten langs komen om ‘dat illegaal feestje uiteen te jagen’…

P.S. De krokus-foto’s zijn gemaakt door Benedict Meethep – van de abdij.

ONDANKS ….
Er gebeurde toch nog wel een en ander: tegen de temperatuur van de oven in de pottenbakkerij is geen enkel virus bestand. Een aantal cursisten keramiek hebben het geprobeerd en
‘afgewerkt’ wat reeds klaar lag.
Mooi werk na een hittegolf van
1260 ° Celsius!

Ze waren benieuwd hoe komt
uit de oven zou komen!
…… verrassing…
Ja dan eventjes alles wegen,
want bakken kost heel wat
elektriciteit…
Verrassend mooi.
Je zou proberen de kleuren zo te
glazuren en ’t zou niet lukken!
Hitte overwint alles!

Volgende blz. is speciaal voor de vrijwilligers!

Honderden bloemen-wat-cursisten keken en kijken
alvast met spanning uit naar september….
Dank aan jullie: tientallen vrijwilligers
lesgevenden: jullie hebben ’t Westels Atelier, alle
cursisten, heel het WAt-samenleven in handen!
Daarmee vragen Jullie zich ook al het hele jaar af:
wanneer mogen wij terug naar ’t WAt?
Als die witte krokussen:
staan jullie klaar
maar covid 19 dwingt nog altijd:
“nee jij, klap maar terug dicht: geen cursus mogelijk.
En toch zeggen we in deze week van de vrijwilliger:
Dankjewel dat jij er bent
dankjewel dat we je binnen een paar maanden opnieuw

ZIEN

