
Lucrèce over de gezinsdagen in Orval… 
 
Juni is een drukke maand. Examens, verbeteren, 
klassenraden, oudercontacten, uitstap met de leerlingen,... 
Maar straks is het vakantie en alleen al de gedachte aan de 
week in Orval maakt me rustig.  
Ook mijn zoon kijkt er al naar uit. Het is onze vierde keer en 
hij hoopt dat al zijn vrienden er weer zullen zijn. 
 
Het is tijd om te vertrekken. Een trip van zo’n driehonderd km 
maar zodra je voorbij Brussel bent, komt de natuur van 
Wallonië je tegemoet. Eens van de autostrade rijden we 
steeds dieper de bossen in, weg van de drukke wereld. 
Een allerhartelijkste ontvangst staat ons te wachten door 
organisatoren en broeders. Er zijn ook heel wat nieuwe 
gezinnen met nog heel kleine kinderen. Wat leuk. Ik verzeker 

hun, deze vakantie zal hun deugd doen.  
 
Overdag is er dankzij de creatieve inbreng van kinderbegeleiders opvang voor de kinderen van 
0 tot 14 jaar, in leeftijdsgroepen wel te verstaan. Toch zijn we nooit ver weg en zijn er ook vele 
momenten samen. Ook de volwassenen hebben een eigen programma met geloofsverdieping, 
gesprek, workshops, ontspanning. Vooral naar de gesprekken kijk ik uit, met medegelovigen. 
Ik wou bijna zeggen eensgezinden, maar we ontdekten toch ook verschillende standpunten. 
Heel boeiend. 
 

En daar komen de kinderen terug. Enthousiast over het bosspel of over het ontdekken van de 
ruïnes. Sommigen zijn beschilderd, anderen hebben geknutseld. Dat ze vrienden zijn 
geworden, is wel duidelijk. 
 
Ja, komende zomer wordt onze vierde keer en misschien de laatste keer. Mijn zoon wordt al 
ouder. Ik kan nochtans niet genoeg krijgen van deze ontzettend mooie plaats.  
Wist je dat de abdij van Orval de mooiste van Europa is? Achter elke hoek wacht je een andere 
verrassing van deze prachtige architectuur. En slechts één voet buiten en je staat in prachtige 
mooie bossen. En dan heb je nog de zwaluwen, de vleermuizen, …., zelfs de slakken zijn hier 
bijzonder. Het dagelijkse ritme van de abdij, de gezongen psalmen, de vriendelijkheid en 
gastvrijheid van de broeders. Alles ademt een sfeer uit van God en zijn paradijs. 
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