Verslag van onze wandeling in L E U T bij Maasmechelen (Limburg)
Donderdag 24 oktober. Wat een dag! Alle ingrediënten om er een fantastische
lotgenotenontmoetingsdag van te maken waren aanwezig. Een kundige, welbespraakte gids, tevens
kinesitherapeut, een prachtdomein in een enig mooie streek, een leergierige en enthousiaste groep,
een rustige taverne om na te genieten en belangrijk, ook de gunstig gestemde weergoden waren
voltallig van de partij.

Leut, een Belgisch Limburgs deeldorp van Maasmechelen, vlakbij de Maas en een kasteel, Kasteel
Vilain XIII, gelegen in een parkachtig bos tekenden, samen met de hogergenoemde ingrediënten,
garant voor een aangename COPDnamiddag.
Guy, onze gids, startte zijn verhaal aan het infobord, vlakbij de kerk. Alle aspecten, zowel
Geschiedkundige, Aardrijkskundige, Economische en … factoren kwamen aan bod en passeerden vlot
de revue. Een eerste aanzet om onze zintuigen maximaal te prikkelen. Na een halfuurtje trokken we
met de auto – de dappersten te voet – naar het 500 m verder gelegen kasteel.

In de directe omgeving van het kasteel vernamen we, dat er hier reeds sprake was van een primitieve
burcht in de 13de / 14de eeuw. Eind 15de eeuw werd het kasteel gebouwd als een waterburcht en in de
18de eeuw krijgt het zijn huidige vorm. Via verschillende bouwstijlen en eigenaars kwamen we bij de
huidige toestand van het kasteel en het park.
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Verhalen over Franse en Engelse tuinen, en reizen naar Amerika om boomsoorten te importeren,
leidde het rustig wandelend en tijdig halthoudend, één en al oor en oog zijnde gezelschap naadloos
door dit prachtig stukje natuur. Genietend van rust en immense schoonheid waanden we ons de
kasteelbewoners van destijds, hun blanke huid beschermend onder een circa 150 m lang berceau, op
weg naar zoveel moois. Hun blanke huid stond in fel contrast met de getaande huidskleur van de
noest werkende landarbeiders.
We ontdekten er zoveel nieuwigheden en weetjes over allerlei bomen en bomenfamilies. Opvallend
hoeveel eikensoorten en aanleunende families er zijn. En wij die dachten :” We zijn er met onze
kennis over zomer-, winter- en Amerikaanse eik met links en rechts nog een uitheems exemplaar”.
Niet dus!

.
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Al deze top-info lieten we bezinken in een plaatselijke dorpstaverne. Napratend en rustig keuvelend
over koetjes en kalfjes wachtte ons bij een welgekomen consumatie een verrassing van formaat. We
werden er getrakteerd met heerlijke koekjes/gebakjes, stiekem aangeboden door onze secretaris
Tilly en kundig gebakken door ons veelzijdig bestuurslid, Marie-France.

Een namiddag, te snel voorbij, maar weer een zoveelste mijlpaal in onze patiëntenwerking.
Dank Guy, dank Tilly, dank enthousiaste deelnemers
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