Van stadsmus tot aangelande Peize(gij)gemnaar

S

tadsmus dat wordt een Brusseleir na enige jaren. Aangeland dat is de naam die ze
gebruiken op de verkeerspanelen: Verboden doorgaand verkeer op de boerenwegeltjes,
met uitzondering van landbouwgebruik en aangelande fietsers.
Jaja, een stukje droom werd werkelijkheid: naar den buiten, het platteland trekken.
Ikke, bijna op pensioen, nu al een paar jaar een volwaardige “dopper”, die ze niet meer
kunnen gebruiken (te duur), die indertijd in Brussel wilde wonen om gene “navetteur,
stilstaande autostrade aanschuiver” te zijn.
Jaja, nu houdt mij niks tegen om er op uit te trekken en gezonde lucht op te zoeken. En
die kans laat ik niet liggen hoor. Verhuizen van den “Place de Ninove naar boven “Den
Kodiel”.
Op de laatste zaterdag van de maand april ben ik verhuisd, alles prima verlopen
dankzij de hulp van onze allerbeste Meester Kodiel, onze Hedwig, en zijn nieuwe paarden
aanhangwagen (met caoutchouc vloer, jawadde).
‘k Laat wel een hoop vrienden achter in De Schutting, maar ver is het toch niet en af
en toe zal ik wel eens binnenwippen hoor. Kweet niet als ze mijn grote claxon, groot laweit
(grote mond) zullen missen, maar allez, er zal wel iemand anders zijn zeker.
Alles goed en wel verlopen. Mooi appartement, met heel veel ramen, enorm veel licht
en verse gezonde boerenlucht. Wel alles nieuw en wat wennen. Alles op zijn juiste plaats
bergen.
De eerste weken was ik doodop van die goeie lucht en de lichtsterkte. Dat is wat
wennen hoor. Nu ben ik intussen al wat gesetteld.
Van op het appartement zijn al het haastig landbouwerswerk en de machtige
monstertractoren te volgen. Wist je dat ze wat groenten betreft, niet meer zaaien maar jonge
groenteplantjes aankopen. Die worden uit de bakken gehaald en op een speciale machine
geplaatst die al de rest van het werk doet. Twee man om dit werk te doen. En het strafste is, de
tractor rijdt onbemand tijdens het aanplanten!
Op een goeie morgen omstreeks 06u30 een machtig en uniek schouwspel van 2 hazen
meegemaakt. Haas 1 probeert het domein van haas 2 binnen te dringen. Er volgt wat geloop
en elkaar aanschouwen. Plots rennen de hazen allebei naar een open vlakte op het veld, en
begint een boksmatch. Ja, allebei op hun achterste poten en maar boksen dat ze deden. Dit
heeft wel 1 minuut geduurd. De indringer was blijkbaar verslagen want die verkoos het
hazenpad te nemen. Ongelooflijk schouwspel.
Winkeltjes zijn er hier niet veel. En zeker niet vlug effen naar de Pakistaner lopen,
want nachtwinkeltjes zijn er niet.
Heb hier wel al heel veel gefietst en samen met mijn vriendin al vele mooie rustige
wegeltjes verkend.
Zondagmorgen is het wel gevaarlijk hoor, want ettelijke groepjes “wielerterroristen”
verkennen ook onze wegen.
Awel, de Léon is hier heel héél graag. Rustig genietend van het leven, alles verkennend, en in
goede gezondheid (en ik heb al een mooi bruin tintje van het fietsen).
Wel vrienden, kom regelmatig naar Kodiel. Rust en een goeie hap verse lucht ga je er
zeker vinden.
Vele groetjes aan allen
Leon

