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INGANG WAthuis tweede deur
Voor allen die nog niet op de hoogte zijn:
Onze “voordeur” de ingang dus, heeft een sprong gemaakt naar de volgende deur,
dus voortaan geen getrek en geduw meer aan onze vroegere voordeur. Deze
vertoont na vele jaren dienst serieuze ouderdomskwaaltjes.
Diegenen die achter het WAthuis parkeren kunnen de achteringang gebruiken.

CURSUSNIEUWS

Voetreflexologie o.l.v. Sinne Crikemans start maandag 8 november wekelijks
van 13u tot 15u30
In deze cursus leer je letterlijk werken met voeten! Wat is voetreflexologie?
Op je voeten bevinden zich reflexzones die door energiebanen rechtstreeks in
verbinding staan met andere lichaamsdelen. Door deze zones te behandelen zet men
een reflex in werking die organen en klieren stimuleert, waardoor blokkades worden
opgeheven en afvalstoffen vrijkomen. Hierdoor wordt ons zelf genezend vermogen
gestimuleerd en het evenwicht hersteld op lichamelijk en geestelijk niveau. zo wordt
via de voeten, de hele mens behandeld.

Wenskaarten maken o.l.v. Ludwine Rosiers is een reeks van 5 lessen: 14 en
28/10, 18/11, 25/11 en 09/12 telkens van 13u tot 15u30.
In deze lessen krijgt je creativiteit een ware boost. Je leert wenskaarten
maken aan de hand van allerlei verftechnieken. Leuk voor allerhande felicitaties en
gelukwensen!

Fietsherstellingen winteronderhoud o.l.v. Danny Anciaux start donderdag
28 oktober van 9u tot 11u30. Reeks van 3 lessen: 18 en 25 november.
In deze kortcursus leer je je fiets winterproof te maken.

Fietsherstellingen EHBO even gegeven door Danny, start 24 februari 2022.
Reeks van 4 lessen: 10, 17 en 24 maart.
Je leert hoe je ter plaatse kleine herstellingen en afstellingen uitvoert. Ook
voor elektrische fietsen. Kennismaking van verschillende materialen, kwaliteit,
prijsverschillen van fietsonderdelen.

Op onze website www.hetwestelsatelier.be, onder weekschema, vind je meer
info over onze cursussen.

In de kijker: Pottenbakkers woensdaggroep
Voortaan pronkt deze groep keramisten met een nieuwe outfit waarmee ze naar
hartenlust kunnen werken met klei!
Met dank aan Hilde!

8 oktober: De WIFI booster
De vorige WIFI-booster die we hadden in lokaal
7 werkte niet meer: kapot.
Om in alle lokalen veilig en vlot te kunnen
werken met WIFI internet is dus een nieuwe
Wifi-booster besteld en geïnstalleerd (bij
Proximus. Kostprijs = maandelijkse huurprijs van
€ 2.50. Het blijft eigendom van Proximus.)

Daarmee kunnen we in alle lokalen van ’t WAthuis vlot op internet. De booster is een
mobiel apparaatje dat op alle plaatsen in het stopcontact kan ingeschakeld worden.
Misschien ken je het van bij je TV thuis!
Bij de installatie is echter gebleken dat ook de B-Box waarmee alles ontvangen en
dan via de booster versterkt wordt, al 4 jaar oud was en dus ‘hopeloos’ verouderd
(° 2017) - is dus ook vervangen.
Let wel: als je de code van die vroegere B-box nog in je computer hebt moet je die
vervangen door de nieuwe code. Deze code én dan ook de booster die je kunt
meenemen naar je computer in je lokaal vind je op het secretariaat. Let wel: we
hebben maar één booster. Als er dus meerdere lesgevenden zijn die hem tegelijk
zouden willen gebruiken… sorry: afspreken!
Marc

Wedstrijd: PURO-koffie en fietszakken
Bij de herstart van ’t WAt na de Covid 19-onderbreking is opnieuw de ons bekende
PURO-koffie geleverd. Bij die levering kregen we een ‘reclame-cadeau’: drie dubbele
fietszakken (zie foto).
We vonden het niet eerlijk
die te geven aan de eerste
die er in ’t WAthuis naar
vraagt, want er zijn nog
veel meer WAt(st)ers dan
er in ’t Wathuis komen.
Zodus, de eerste drie
Watters die van woensdag
13 tot en met vrijdag15
oktober, enkel in de voormiddag, het secretariaat bellen op 014 54 44 86
en kunnen zeggen over welk koffiebedrijf het gaat én de stad waar je de zetel er van
vindt wint een dubbele fietszak…en ’t zijn goei!

HR-manager van dat bedrijf, Katelijne Vos, schrijft i.v.m. die naam PURO:
“We streven winst na, maar willen een eerlijke prijs voor de lokale boer en tegelijk
zorg dragen voor de planeet”.
Marc

PROMOTIE VOOR ‘T WAT
Het is altijd moeilijk, bij het begin van een nieuw werkjaar om het WAtprogramma in
een zo breed mogelijke kring bekend te maken: we stellen nog altijd vast dat b.v.
ineens nieuwe cursisten opduiken die veel jaar “niets gehoord hebben van het
programma van ‘t WAt”.
Op de bestuursvergadering verleden woensdag hadden wij het er over hoe we
hieraan kunnen verhelpen en ook: al de cursisten zelf zouden eigenlijk folders
kunnen uitdelen en mensen aanspreken. Die folders liggen aan de inkom van ’t
WAthuis gereed om mee te nemen, maar er verdwijnen er heeeeeeeeeeeeeeel
weinig.
Zo groeide een nieuw voorstel: elke cursist die bij het begin van een nieuwecursus of
bij het begin van het werkjaar in september twee nieuwe cursisten aanbrengt die
allebei een cursuspas kopen, die krijgt zijn cursuspas voor één jaar gratis.
Uitzondering: als iemand een nieuwe lesgever, en dus nieuwe cursus, aanbrengt dan
moet die nieuwe lesgever natuurlijk geen cursuspas kopen!
Dit voorstel zullen we zeker onthouden bij de start van mogelijks een nieuwe cursus
en zeker in september 2022!
Marc

De ramen van ’t WAthuis ZIJN waren vuil !!!
Vanwege medebroeders in de abdij kreeg Marc nogal eens klachten en opmerkingen
dat de ramen van ’t WAthuis zo vuil waren.
En inderdaad: bij het plaatsen van voorzet-dubbel-glas waren nogal wat lieve
spinnen gevangen tussen het vroegere venster en de nieuwe voorzet (langs binnen
geplaatst), en die zijn koortsachtig aan ’t werk gegaan om allerlei webben te

spinnen… maar ze wisten natuurlijk niet dat daar geen vliegen of insecten meer
konden komen. Gevolg: vuile nesten waar we niet meer aan konden.
Maar toen Marc eens een week met verlof was in West Vlaanderen is een creatief
koppel, genaamd Tania en haar vriend, in actie geschoten. De ruit dubbel-beglazing
even losgevezen en aan de kant gezet, en de ruiten zo goed en zo kwaad als het
ging gepoetst! Tania heeft het genoteerd: 90 minuten werkte Willy om één raam
properder te krijgen. Effe rekenen: 8 ramen beneden en 5 ramen boven is: 13 x 90
min = 1.170 min = ± 19,5 uren werk. Zij zelf poetste de ramen aan de
noordkant/achterkant van ’t WAthuis. Waar een vakantie van Marc allemaal goed
voor is!
Marc

Gedaan in ’t WAt met al dat los geld!
Het is wel een hele karwei om bij het rondgaan met de aanwezigheidslijsten ook
telkens betalingen te ontvangen voor cursuspas,
les- kopie- en drankkaarten in bankbriefjes en
euromunten en die betalingen ook te noteren.
Ondertussen stellen we vast dat je in de winkels
courant met een bankkaart kunnen betalen ofwel
met je smartphone.
We zijn op speurtocht gegaan hoe binnen ’t wat
te kunnen betalen zonder geld te moeten
neerleggen en tellen en naar de bank doen,
enz…
Eerste resultaat van de zoektocht: betalingen doen via een mobiele terminal waar je
met je bankkaart betaalt is uitgesloten: kost veel te veel te veel geld.
Tweede resultaat: het kan via het scannen van een QR-code met je smartphone.
Je zorgt dat je met je smartphone met je bank (om het even dewelke waar jij klant
bent) kunt werken: de app van jou bank installeren. Als dat eenmaal gebeurd is zie
je, als je je bank aanklikt onmiddellijk: Betalen Mobile Pay klick en dan komt:

betalen: scan de QR code. Dat doe je dus en met het ingeven van je persoonlijke
code is het verwachte bedrag betaald!
Dat marcheert bij alle banken!
Omdat wij met ’t WAt een vzw zijn kunnen wij bovendien voor de 4 vaste bedragen
die moeten betaald worden 4 QR codes krijgen waar het bedrag vast aan verbonden
is, wat alles weer gemakkelijker maakt.
Bovendien kan deze manier van betalen van om het even waar gebeuren: vanuit het
WAthuis of de pottenbakkerij of Veerle of Tongelhof of Oosterwijk of Heracles of
Gemeentelijk Sportpark..
Dit is natuurlijk wel een serieuze verandering die we kunnen invoeren… : niet alle
WAtters hebben daar ervaring mee en sommigen hebben geen (geschikte)
smartphone.
Antwoord op dit bezwaar:
Op deze manier betalingen doen is - eenmaal geleerd – uitermate gemakkelijk.
Dus, vermits ’t WAt er is om te leren, kunnen we dit ook op ‘t WAt leren van mekaar,
of thuis van de kinderen en kleinkinderen en dan aan mekaar leren. ’t Is maar dat we
het niet mogen laten liggen om zo’n nieuwe dingen te leren… want binnenkort (als ’t
nog niet is) zal dit in cafés en (’t is nu al) in veel restaurants de enige manier van
betalen zijn.
Bovendien is dit / wordt dit ook de voor de hand liggende manier om persoonlijk
mekaar te betalen: geen geld in de hand meer nodig. Je vriendin presenteert op haar
smartphone haar QR-code en het bedrag dat zij van jou verwacht en jij scant dit met
jouw smartphone en betaald, klaar is kees! Op die tijd heb je je portemonnee of
portefeuille nog niet gevonden, laat staan wisselgeld ontvangen en betaald.
’t WAt is er om te leren… dit dus ook.
Natuurlijk wordt dit niet in een keer de enige manier van werken. Van zodra alles in
orde is (= geregeld met onze bank) kunnen we er stilletjes van start mee gaan, voor
wie het wil. En, als je geen smartphone hebt… dan betaal je op de nu gebruikelijke
manier.

Ondertussen maken we er een mooie gewoonte van om onze les- en andere WAtkaarten open en bloot voor ons op tafel gereed te leggen tegen dat Tania zoals
gewoonlijk langs komt. Als de betalingen via QR zullen kunnen, ben je al helemaal
geïnformeerd.
Marc

Nieuwjaar ??? Feest ???
Voor velen mag het – niet voor allen hoeft dat – dat de lesgevenden eens in de
bloemetjes gezet worden. Tenslotte als ’t WAt er is, is het dank zij hen.. en dus
mogen zij wel eens een straaltje dankbare waardering ervaren. Inderdaad: dit kost
wel wat aan ’t WAt, maar: een en ander moet toch kunnen.
Afspraak is gemaakt om de vóór-covid gewoonte terug op te pakken en samen een
ontbijt/brunch te houden. Het gaat natuurlijk meer om het samenzijn dan om het
ontbijt: dus doen we het zeker!
Maar, merkte iemand van ’t bestuur: ik zit eigenlijk veel liever met mijn cursisten
samen op de jaarlijkse BBQ! Goei voorstel onmiddellijk aanvaard: we kunnen het ene
doen en het andere niet laten. Voor de BBQ: daar wordt dus ook al naar uit gezien.
Marc

UITSTAPPEN
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.).

Nederland voert vanaf 25 september 2021 het coronabewijs in voor de horeca,
sport – en cultuurzalen. Dit betekent dat je een bewijs moet kunnen
voorleggen van dubbele vaccinatie, een negatieve test of genezing van corona.

Ter herinnering: onze vakantiekalender 2021 - 2022
Herfstvakantie: 01/11 t.e.m. 07/11/2021

Feest van de arbeid maandag 02/05/2022

Kerstvakantie: 27/12 t.e.m. 09/01/2022

(vervangt zondag 1 mei)

Krokusvakantie: 28/02 t.e.m. 06/03

Pinkstermaandag 06/06/2022

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

Laatste lesdag: vrijdag 24/06/2022

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

WAT-barbecue: dinsdag 28/06/2022

GEEN LES OP:

Start volgend cursusjaar: maandag

Wapenstilstand donderdag 11/11/2021

05/09/2022

NIEUWS VAN JOU
Niet enkel informatieve, maar ook leuk-lezende teksten uit je mouw schudden is niet
altijd even makkelijk. Deze keer was mijn inspiratie nul, shame on me, maar gelukkig
compenseerde Marcs creatieve geest mijn hiaat.
Toch denken Marc en ik dat afwisseling qua lectuur, verandering van spijs doet eten,
wel gepast is om een tweemaandelijkse nieuwsbrief boeiend te houden.
Dit gezegd zijnde gooien we een optimistische oproep aan alle WAtters om ook hierin
hun steentje bij te dragen. Onder de hoofding “Nieuws van jou” verwelkomen we
gretig nieuwtjes van onze cursisten en lesgevenden zelf.
Kruip in je pen of achter je computer en bezorg ons jouw nieuwtjes.
Alvast nen dikke merci!
Tania

GRAAG EEN SEINTJE…
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.

