Bokrijk
24 april 2010

Greet Van Herpe

24 april was het zover. Mijn eerste kennismaking met de leden van LLT. Het weer was
schitterend. Het beloofde een mooie dag te worden. We gingen naar Bokrijk. Bokrijk
kende ik al van de schoolreizen die ik samen met mijn leerlingen van het vierde leerjaar
al gemaakt had, maar welke mensen ik daar zou ontmoeten, dat was een grote
verrassing. Met 77 personen waren we aanwezig, 70 volwassenen en 7 kinderen. In het
begin stonden we wat onwennig bij de groep waarvan we op het eerste zicht niemand
kenden. Toen zag ik Marleen. Zij had me in het ziekenhuis een bezoekje gebracht en
we werden al meteen vriendelijk onthaald. Toen zagen we ook Kathleen binnenkomen.
Haar kenden we ook als sociaal assistente van in het ziekenhuis.

We kregen in het Koetshuis een deugddoend tasje koffie of thee en een lekkere
Limburgse vlaai. Daar begonnen we al meteen gezellig te babbelen met onze
tafelgenoten. Het voordeel is natuurlijk dat je meteen een onderwerp hebt om over te
praten. "Hoelang is het geleden dat je getransplanteerd bent?" "Welke medicatie neem
je?" "Hoe is je herstel verlopen?" Deze en nog andere vragen werden gesteld en we
konden nu hierover praten met mensen die echt weten wat je hebt meegemaakt.
Dan gingen we een tochtje maken van zo'n 45 minuten door het domein met de shuttle.
Dit moest in twee groepen gebeuren, omdat we niet met allemaal samen in de shuttle
konden. Groep 1 vertrok om 11u 15. Wij besloten mee te gaan met de tweede groep.
Ondertussen wandelden we naar de speeltuin, de bloementuin en door het bos. Wat is
de natuur nu toch mooi, echt lentefris!
Om 12 u vertrok de shuttle met ons. Tijdens onze rit zagen we wat het domein allemaal
te bieden had : veel natuur, mooie oude huizen, een vijver waar al direct een van ons
eens wou gaan vissen. Ook hier was het gezelschap aangenaam.

Daarna gingen we lunchen in "Sint-Gummarus". We kregen een bordje met koude
groenten en vlees met brood en koffie of thee. Voor de kinderen was een speciaal
bordje voorzien. Ik zag bij een van hen hoe lekker een stukje brood met veel ketchup
kon smaken!
In de namiddag deden we een Haspengouwse wandeling met een gids. Onze gids
heette Maryse. We gingen honderd jaar terug in de tijd en we konden ons voorstellen
hoe toen het leven was. We weten nu waarom de mannen konden "blijven plakken" bij
het bier proeven. We leerden waar het spreekwoord "aan de haal gaan" vandaan komt.
We leerden hoe de mensen groenten en fruit lang konden bewaren. En we hebben ook
geproefd van een op ambachtelijke wijze bereid stukje brood met confituur of stroop.

We bezochten een klein huis waar elf personen samen in gewoond hadden. Moeilijk om
je voor te stellen hoe dat mogelijk was! Er werd verteld dat de mensen zich maar twee
keer per jaar fatsoenlijk wasten. Dagelijks douchen zoals nu, was dus onvoorstelbaar.
Iemand uit onze groep vertelde over zijn wekelijkse wasbeurt in een zinken bad. Zo
ontstond een gezellig gesprek over de persoonlijke hygiëne uit onze kindertijd.
We zagen hoe in de kerk de mannen het voorrecht hadden om rechts te mogen zitten en
hoe de vrouwen aan de donkerste linkerkant moesten gaan zitten.
We gingen ook het klasje bezoeken. Dat was ook helemaal anders dan nu! De kinderen
zaten met alle leeftijden samen in één klas. Ze moesten ook de catechismus kennen.
De juf of meester moest heel streng zijn en de kinderen moesten luisteren . Toch ben ik
blij dat ik toen niet in het onderwijs stond!

Om vier uur in de namiddag kregen we nog een consumptie aangeboden in SintGummarus. Daar hadden we nog een gezellige babbel. Ik ging nog even langs de
snoepwinkel voor een zakje lekkere rode neuzen. Zo kon ik thuis nog lekker nagenieten
van deze dag.
Rond vijf uur ging iedereen richting huiswaarts met een voldaan gevoel. Het mooie weer,
de goede organisatie, de mooie omgeving en bovenal de goeie sfeer tussen de
sympathieke mensen die we leren kennen hebben, bezorgden ons een onvergetelijke
dag. Volgende keer zijn we er zeker weer van de partij.
Tot ziens!

Laatste vier foto’s met dank aan Robert Reinert

