OOST-EUROPA REIS PERSONEELSVERENIGING KONTAKT
Van woensdag 18 tot en met maandag 23 april 2018 heeft weer de Oost-Europa reis van
personeelsvereniging Kontakt plaatsgevonden. Deze keer naar de Ukraine. U weet wel, van dat
referendum.
Onder de bezielende en verrassende leiding van Oost-Europa kenner, Gideon Ravesteijn (sector
Kennis & Beleidsevaluatie), hebben 19 actieve en gepensioneerde collega’s en hun
partners/vrienden, zich wederom verdiept in de oude Sovjetcultuur.
“Verrassend” omdat er bij Gideon altijd wel iets “fout” gaat of in elk geval anders dan gepland of
verwacht. Maar dat maakt het juist zo leuk. Voor mij was het de 7e keer dat ik mee mocht. Twee
keer Hongarije (Boedapest), Bulgarije (Sofia), Letland (Riga), Polen (Krakau, Auschwitz-Birkenau),
Georgië (Tbilisi, Batoemi) en dan nu Ukraine waar we Lviv en Truskavets bezochten.
Na verzamelen op Schiphol stapten we in een toestel van de Poolse LOT op weg naar Warschau.
Door vertraging, zouden we het aansluitende toestel missen naar Lviv, maar we werden al
opgewacht door mensen van de LOT die ons razendsnel door de douane (buiten
Schengengebied!!) loodsten en al rennend naar onze kist brachten. Een reisgenoot moest helaas
achterblijven. Voor haar was bij de groepsboeking iets fout gegaan, waardoor ze in een latere
vlucht zat. Bij aankomst werden we opgewacht door een busje die ons naar het hotel bracht.
Het eerste wat mij opviel, was het schitterende en grote vliegveld. Een overblijfsel van het EKvoetbal van 2012 wat in Ukraine en Polen plaats vond. Het weer was perfect. Zonnetje, maar niet
te warm. Echt stedentrip weer. Het hotel bleek onlangs gerenoveerd met mooie luxe kamers. In
de middag werden we “losgelaten” om de stad in te gaan. In de avond dineerden we als groep in
het plaatselijke Bier-theater. Een restaurant waar (de naam zegt het al) voornamelijk bier wordt
gedronken en ook liveoptredens zijn. Na een poging tot ontcijferen van de menukaart die in
Cyrillisch schrift was (gelukkig was er ook een Engels versie), werd het eten besteld. Toen merkte
je dat Ukraine (gelukkig) nog niet toeristisch is. Sommige gerechten die wel op de kaart stonden,
waren er niet. Enkele van ons kregen eerst het hoofdgerecht
en later of tegelijk het voorgerecht. Lekker rommelig, maar
gezellig. Ook de rekening was naar tevredenheid. Na een
driedubbele check bleken we toch echt voor maar ongeveer 10
euro per persoon te hebben gegeten en gedronken. Na het
eten gingen enkele naar het hotel en andere doken het Lviv-se
nachtleven (Kersenlikeurtjes) in.
De donderdag begon met een leermomentje in inefficiëntie. Het ontbijt was prima en
ruimschoots, maar alles was structureel op. Wanneer je dan om extra kopjes of brood vroeg, dan
kwamen ze met 3 kopjes. Met 19 personen zijn die ook zo weer op, waarna er weer een paar
kwamen enzovoort. Maar geen slecht woord over de bediening. Ze waren vriendelijk en deden
hun best. Na het ontbijt ging een deel van de groep met gids Gideon de stad verkennen. Anderen
gingen zelf op pad. Hetzelfde gold voor de vrijdag, toen een aantal fietsen was geregeld. Zo
hebben we vele kerken, parken, musea en markten bezocht. Dat terwijl
de zon heerlijk scheen, maar het gelukkig niet te heet was.
Vrijdagavond gingen we op chic. Naar de opera. Een prachtig pand,
romantisch ingericht en met wel drie balkons. De kaartjes werden verloot
onder het reisgezelschap. Zo kon je de pech hebben dat je schuin
bovenin het 3e balkon zat, zoals wij . Maar er waren ook geluksvogels
(Andre/Albert) die in een loge op de benedenverdieping terecht kwamen.
Na een twee uur durende voorstelling met 60 man in de orkestbak en nog
eens 60 op het toneel, waren we weer een ervaring rijker.
Op de zaterdagochtend stond een busje klaar die de hele groep naar
Truskavets bracht. Een van oorsprong Russisch kuuroord, waar drie
soorten geneeskrachtig (zwavel) water uit de grond komt. Bij aankomst
bleek het hotel toch wel wat “vergane glorie”. Van de 7 sauna’s bleek er 1
te werken. Het buitenbad was in onderhoud en men was de Engels taal

niet machtig. Wanneer je dan met een handen en voeten
een Jus d’ Orange bestelt, krijg je die uiteraard vol met
Wodka. Wanneer je dan uitlegt dat je toch echt een plane
Jus d’ Orange wil, kunnen ze zich daar niets bij
voorstellen. Een drankje zonder alcohol is daar blijkbaar
zeer ongebruikelijk. Het hotel was “all inclusive”, dus wij
naar de gezamenlijke lunch. Dat was echt een belevenis.
De gasten met een gemiddelde leeftijd van +70 jaar
verdrongen zich om als eerste te mogen opscheppen. De
bakken met vooral aardappelpuree en veel
koolproducten “geurden” je tegemoet en wekten in ieder
geval bij mij, niet mijn eetlust op. Maar “een gegeven paard kijkt men niet in de bek”, dus at ik
braaf wat uit de bakken. Later bleek het diner én het ontbijt exact dezelfde aardappelpuree en
koolproducten te bevatten.
Op de zondag nam een gedeelte van de groep ‘geschrokken’ de ochtendtrein terug naar Lviv en
het andere deel ging nog het centrum van Truskavets in voordat ook zij met de trein terugreisde
naar Lviv. De drie uur durende treinreis was wederom een unieke ervaring. Het begon al met de
kaartjes kopen. Voor 8 personen moest wel 152 Grivna worden afgerekend. Omgerekend
ongeveer 40 eurocent per persoon. En dat voor een reis van 3 uur! Tijdens de reis kwam ook alles
voorbij. Van muzikanten, waar Paul en Jeannette spontaan een dansje op maakten tot aan oude
dametjes die pantykousjes verkochten. We kregen zelfs eten aangeboden van Ukrainse
reisgenoten.
De maandag hadden we nog voldoende tijd
om de stad in te gaan. Zo was er een
Joodse gids geregeld die de groep kennis
liet maken met de Joodse historie van Lviv.
In de loop van de middag kwam wederom
een busje voorrijden (beetje laat, waardoor
onze gids wat nerveus werd) die ons naar
het vliegveld bracht. Na een vlot verlopen
reis, namen we laat in de avond op
Schiphol afscheid van elkaar.

Gideon, bedankt maar weer voor al het geregel en gezeur van ons. Petje af voor je rust en geduld.
Volgens mij verheugt iedereen zich nu al op de volgende Oost-Europa trip met jou, toch?
Arthur Rietkerk

