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De komende zomer  
 

Het doet er niet toe of de lente nat of droog is. Op dit ogenblik kijken wij al uit naar de zomer.  

Verschillende doorverwijzende diensten komen dan genieten van een dagje vakantie op de 

boerderij. Er heerst vaak een gezellige drukte waar iedereen plezierige herinneringen aan over 

houd. Onze bezoekers krijgen de kans om paard te rijden, te fietsen en een tochtje te maken 

met de huifkar. De meeste maken van de gelegenheid gebruik om een BBQ te organiseren en 

dat valt letterlijk en figuurlijk in de smaak. 

Op een onaangekondigd moment begin juni zenden we de jaarlijkse mail met de kalender 

waarop de organisaties zich voor zo een vakantiedagje kunnen inschrijven. Enkel de snelsten 

maken een kans. Dit jaar was er acht uur na het openen van de inschrijvingen al maar één 

plaatsje meer vrij.  

Onze vrienden van De Schutting verwachten we op vrijdag 27 juli. Zouden ze ook dit jaar 

sardientjes op de grill leggen?   

Het hoogtepunt van de zomer is en blijft de trektocht. De eerste groep vertrekt op maandag 

06/08 in Dendermonde net over de Scheldebrug. Van daar maken we een acht-vorm naar 

Berlare, Lokeren, Wachtebeke, Moerbeke en over Lokeren terug naar Dendermonde. Van 

donderdag 08/08 tot zaterdag 11/08 doen we dit met de tweede groep nog eens over. Op het 

centrale punt in Lokeren vonden we een sympathieke gepensioneerde hoefsmid bij wie we 

onze uitvalbasis mogen optrekken. Hierdoor moeten we de tenten slechts één maal opzetten 

en afbreken. We overnachten telkens op dezelfde plek en trekken van daaruit in verschillende 

richtingen. We zijn benieuwd om te horen wat de deelnemers van deze nieuwe formule zullen 

vinden. De telling van hoeveel maal iedereen in het voorbije jaar naar Kodiel kwam is 

gebeurd. Wie het meest deelnam aan de activiteiten heeft voorrang om mee te gaan op de 

tocht. In die volgorde bieden we de mogelijkheid aan, tot we twee groepjes van vijf 

deelnemers hebben die toezeggen.  

 

Marjolein, die vorig jaar tijdens de hospitalisatie van Hedwig als vrijwilligster meewerkte, 

zorgde dit jaar voor een sponsor. Haar werkgever, BNP-Paribas Fortis steunt de trektocht. 

Hierdoor kunnen we onze woonwagen een flinke onderhoudsbeurt geven en gedeeltelijk 

verbouwen, zodat we meer binnenruimte krijgen voor de maaltijden bij regenweer. Een deel 

van de middelen zal gebruikt worden om een aantal degelijke trekkerstentjes te kopen, die 

waterdicht zijn en steviger dan de eerste exemplaren die we destijds in promotie bij Aldi 

kochten.  

Nu nog een beetje zon en de zomer wordt opnieuw een feest.  

 
 
 
 
 
 
 



Beste lezers van het Schutblad 
 

k ben boerke Staf en mijn vrouw is Annita. 

Ik moet vooral eerst de mensen bedanken die geholpen hebben met mijn verhuis, dat zijn: 

Leen, Greet, Britt en Tom. 

Ik ben verhuisd naar Kodiel op een mooi appartement. 

Ik moet ook Hedwig en Maureen bedanken omdat ik een stuk tuin heb gekregen om te 

bewerken. Verse groentjes dus, wie wil kan mij komen helpen. Nu kan ik ook af en toe 

Hedwig helpen. Van Hedwig mag ik op de schapen letten, goed hé. 

Nu kan ik wat meer met de mensen praten die op Kodiel komen. 

Ik ga hier mijn gesprekje afsluiten. 

Tot later,  
 

Groetjes van boerke Staf en Annita. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En er was ook dit nog: 
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