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Gratis Treintickets
Wat hebben we genoten van onze uitstapjes met de gratis treintickets. Het
genereuze idee van de overheid om ons zo maar te laten sporen, is ons bijzonder goed bevallen. Misschien zijn het wel de enige prettige herinneringen aan het
Coronatijdperk.
Onze eerste rit was wat aarzelend en angstig. Zouden we dit wel doen? Waar gaan
we naar toe? In welk station vertrekken we en is daar parking?
Mijn reisgezelschap voor 1 dag, zet zich enkele uren aan het scherm en beslist.
Muizen wordt onze uitvalsbasis. Plaats genoeg om de auto niet betalend te parkeren.
Mondmasker op, de konijnenpijp induiken om dan via de versleten trappen het perron te bereiken. Wat ons opvalt is dat in elk station de trappen met dezelfde tegeltjes gevloerd zijn. Dit moet zeker een gigantische, vooroorlogse bestelling geweest
zijn. De staat van de steentjes bevestigt mijn vermoeden: ze zijn stokoud en aan vervanging toe. Een gedeelte is al ingeruild
voor nieuwere exemplaren van een ander jaartal. Ze zijn wat groter, wat grijzer of wat blauwer of blinken meer. Eigenlijk doorbreken ze de saaiheid van een gewoon stationnetje. De trein tjokt het station binnen.
We kijken gespannen uit naar de wagon waar we ongehinderd kunnen plaatsnemen.
We kunnen niet kiezen. Bijna geen enkel zitje is bezet.
Mechelen, we moeten overstappen. Ook hier is het rustig op enkele gepensioneerden na, die net als wij, sportief gekleed zijn,
wandelschoenen aan en hun proviand in een rugzakje hebben gestopt. Ze staan netjes per paar en op de nodige afstand. Even
flitst het: die gaan toch niet allemaal (die 10 bedoel ik) met ons mee, dezelfde trein, dezelfde wandeling, dezelfde plaspauze. De
trein blijkt het enige gemeenschappelijke. Bij elke stopplaats vermindert het aantal reizigers.
We naderen onze eindbestemming en starten onze wandeling door Mol. We eten ‘s middags heerlijk in Bouffard, drinken een flesje
wijn en een borreltje bij de koffie. We laten ons rijden, geen probleem. Een beetje onderuitgezakt in de zetel, treinen we weer
huiswaarts. Onze knalrode auto staat nog netjes waar we hem ‘s morgens achterlieten.
De trend is gezet. We souperen al onze tickets op, met wisselend succes. Plassen blijft het grootste probleem. Met een beetje geluk
kan je in de grotere stations, mits betaling, gebruik maken van het sanitaire blok. De toiletten op de treinen zijn gesloten. Als er al een
controleur langskomt kan je vragen om het te openen. Laat maar zitten, denk ik dan. Hoe kan ik in godsnaam rustig mijn blaas ledigen
als er aan de andere kant van het deurtje iemand met zijn fluitje in de hand, onrustig heen en weer wiebelt?
Blijft er een optie over: geef je ogen de kost, kies de dikste boom, een droogstaande greppel, wat struikgewas en laat daar je plasje
achter. Niks mis mee. Het gebruikte zakdoekje stop ik netjes in een plastieken zakje en gooi het, weer thuis, in de vuilbak.
Tot je op FB de foto’s van je dagje uit post. De scheldwoorden vliegen om de oren: onverantwoord, coronaverspreiders, wildplassers, natuurbezoedelaars, is maar een kleine greep uit het assortiment tirades. Terwijl ik enkel een lichtpuntje wou brengen in
deze trieste tijden. Ik geef miss Corona een one-way-ticket to the moon!
Bonheiden, maart 2021 - Nicole Van de Vonder

Verenigings - leven
Maart 2020: de eerste maatregelen van een lockdown.
Sommigen spraken van oorlog, er werd gehamsterd.
Anderen spraken van een donkere tunnel?
Is het vandaag dan “Bevrijding“?
Heeft er iemand het licht aangestoken
in die donkere tunnel?
BESMETTINGSCIJFERS DALEN, VACCINATIES STIJGEN, VERSOEPELINGEN
WORDEN AANGEKONDIGD. HET “BEVRIJDINGSFEEST” IS IN ZICHT, ER IS
LICHT AAN HET EINDE VAN JE WEET WEL… NOG EVEN VOLHOUDEN EN
VOORZICHTIG ZIJN: “HET KOMT WEL GOED“.

kleinkinderen, vrienden en vriendinnen, en het sociale leven
waar we mekaar ontmoeten, samen konden genieten van een
optreden, een uitstap en een etentje. We konden of mochten
ons niet meer “verenigen”
Iedereen deed zijn best om die leegte op te vullen: velen ontdekten, - wat Neos Zemst al lang wist en bijna wekelijks aanbiedt -, wandelen en fietsen kan je kort bij huis in Zemst.
Alle media zetten hun beste beentje voor om ons in ons coconnetje te entertainen, tot zelfs een digitale Ronde van Vlaanderen op rollen.

Uiteindelijk zijn we er na 1,5 jaar nog goed doorgekomen: onze
leeftijdsgroep heeft meestal een vast inkomen, een degelijk
huis en een thuis, voldoende eten en drinken, dat je bovendien
allemaal aan huis kon laten brengen, onze dagelijkse portie
soaps en andere TV-programma’s. En bij ons weten is geen
van onze leden ernstig ziek geweest van Covid-19.

Zo ook Neos Zemst, dat zijn leden bezocht met een flesje
handgel, een lezing op coronaproof wijze organiseerde, een
digitale quiz opstartte om de hersenen te trainen, een verwenontbijt aan huis serveerde, en maandelijks een ExtraNieuwsbrief met wat gevarieerd leesvoer in je mailbox deed
belanden.

Hebben we dan wel iets gemist?
Juist ja: de kapper zal u zeggen. Ja dat is waar, sommigen van
ons liepen erbij als overjaarse Beatles. En bovendien is een
kapsalon, de ideale plaats om de “laatste nieuwtjes” uit te wisselen.

We bedanken iedereen die daaraan heeft meegewerkt.
Hopelijk heeft het naast verstrooiing, ook een gevoel gebracht
van nog ergens bij te horen, van nog verre vrienden te hebben.
En je weet: een verre vriend is beter dan………

Maar meer nog misten we de contacten, met familie, kinderen,

Op weg naar de zomer van 2021 gaan we het
verenigingsleven nieuw leven inblazen.
VERENIGD – LEVEN,
VERENIGD – GENIETEN.
PS.: We drukken ook onze expliciete dank
en respect uit voor al het medisch en verzorgend personeel dat ons door een moeilijke periode loodste, politie, brandweer en
andere openbare diensten die dikwijls kop
van jut waren, de vele vrijwilligers in hospitalen en vaccinatiecentra.

Laat ons vooral het positieve onthouden en verder uitbouwen,
ook in het ”nieuwe normaal” dat morgen begint...
HET ♦ NEOS ZEMST ♦ BESTUUR

