
De Natuurvrienden Oostende 

 

Nationaal 

De Natuurvrienden is een van de 

oudste ngo’s (niet gouvernemente-

le organisatie) en vrijetijdsvereni-

gingen ter wereld.  De organisatie 

zag het levenslicht in 1895 in het 

Oostenrijkse Wenen.  Wat begon 

als een initiatief om fabrieksarbei-

ders uit hun verstikkende wijken te 

halen en kennis te laten maken 

met de vrije natuur, groeide snel 

uit tot een internationale vereni-

ging die mee op de barricade stond 

voor de rechten van de arbeiders.  

In Vlaanderen wordt in 1927 de 

eerste Natuurvriendenafdeling op-

gericht.  Momenteel zijn er 26 lo-

kale afdelingen waaronder de afde-

ling Oostende. 

De Natuurvrienden Vlaanderen is 

de verzamelnaam voor twee sa-

menwerkende vzw’s: de sociocultu-

rele vereniging ATB De Natuur-

vrienden en Het Natuurvrienden-

huis.  Omwille van onze activiteiten 

werken we heel nauw samen met 

het FROS (Federatie voor Recrea-

tieve Omnisporten) Multisport 

Vlaanderen vzw.  Wereldwijd zijn 

meer dan een half miljoen mensen 

lid van de internationale Natuur-

vriendenbeweging.  In al die lan-

den staat de beweging voor dezelf-

de boodschap: toerisme en recrea-

tie met respect voor natuur en me-

demens.  Dit betekent dat je bij 

ons terecht kunt voor tal van acti-

viteiten zoals wandelen, fietsen, 

reizen, bergsport, enz.  In de 

meeste van die landen vind je ook 

Natuurvriendenhuizen.  Dat zijn 

vakantiehuizen gaande van hutten 

tot driesterrenhotels, van huizen 

aan het strand tot hutten in het 

hooggebergte.  In Europa staan er 

een duizendtal.  Als lid kan je in elk 

van die huizen tegen grote kortin-

gen logeren.  Ook in België vind je 

7 Natuurvriendenhuizen waarvan 1 

in Vlaanderen 

Regionaal 

De plaatselijke afdeling van de Na-

tuurvrienden, de afdeling Oosten-

de, brengt al deze activiteiten bin-

nen handbereik.  De afdeling werd 

opgericht in 1937.  Natuurbeleving 

en verbondenheid met elkaar staan 

in de afdeling centraal.  De afde-

ling stelt zich op de volgende blad-

zijden voor. 
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Wandelen en Fietsen 

De vierde zondag van de 

maand is wandelzondag, we 

trekken er op uit voor een ont-

spannende dagwandeling van 

18 à 20 kilometer. Over de 

middag heeft de wandelleider 

voor een leuke stopplaats ge-

zorgd waar we de meegebrach-

te picknick verorberen en als-

mede een beetje bekomen van 

de geleverde inspanningen. Na 

de middag vervolledigen we 

onze wandeling en sluiten af 

met een leuke babbel. 

Van april tot september wordt 

er ook gefietst. De jaarkalender 

vermeldt de fietszondagen van 

ongeveer 60 à 70 km aan een 

gemoedelijk tempo. Ook hier 

wordt gezorgd dat de inspan-

ning aan de ontspanning wordt 

gekoppeld. 

Meerdaagse 

Ter voorbereiding van meer-

daagse activiteiten of om je in 

te lopen voor een trektocht in 

de bergen of om een actief 

verlof door te brengen in een 

omgeving die tot beweging 

uitnodigt, gaan we elke twee-

de zondag van de maand ste-

vig wandelen.  Meestal is een 

GR-pad onze leidraad.  Het 

zijn pittige tochten van 25 à 

30 km, maar met oog voor de 

natuur, de omgeving en de 

deelnemer. 

Jaarlijks, met de Krokus, ge-

nieten we van onze opgedane 

wandelconditie om 4 of 5 da-

gen samen te gaan stappen. 
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De Wodans 

Deze groep gaat elke WOens-

DAgNamiddag een drietal uren 

wandelen. Houden van een 

leuk sociaal contact gekoppeld 

aan een basis fitheid is vol-

doende om deel uit te maken 

van deze groep.  Je wandelt 

langs rustige stille wegen, 

strand of duin, bereikbaar met 

het openbaar vervoer, niet te 

ver van huis. Je wandelt zo een 

stukje gezondheid bijeen. De 

wandeling wordt afgesloten 

met een gezellige babbel in een 

landelijke herberg. 

De Zeester 

Al deze activiteiten worden 

nog eens uitvoerig aangekon-

digd en bereidwillige verslag-

gevers zorgen voor een uitge-

breid verslag van de activitei-

ten.  Alle maandelijkse info 

vind je aldus in ons ledenblad 

“De Zeester”.  Wens je meer 

informatie, laat niet na ons te 

contacteren, wij staan u 

graag te woord. 
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Cursussen 

Ga nooit onvoorbereid de bergen in.  Een cursus kan je veel 

leed besparen.  Een cursus hooggebergte trekker of leren om-

gaan met kaart en kompas, bij de Natuurvrienden wordt de no-

dige aandacht besteed aan opleidingen.  Voor jong of minder 

jong, steeds noodzakelijk.  Concrete informatie hierover lees je 

in de nieuwsbrief nationaal of op www.bergstijgers.org. 

Natuurvrienden monumentje 

Naar aanleiding van het 35-jarig bestaan van de 

afdeling Oostende in 1972 werd in het Maria-

Hendrikapark (“’t Bosje”) het monumentje inge-

huldigd.  Dit monument bevindt zich op de par-

king Bosweg langs de Groendreef. 

Weten 

Meer weten over onze afdeling.  Wil je ons vervoegen. 

Bel   Mail  Kijk 

Patrick Grunewald     Jacky Muyssen 

: 059 800 549     : 0478 249 382 

@: patrickenmarianne@telenet.be  @: jaakm@skynet.be 

www.denatuurvriendenoostende.be 
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Wandelen en fietsen is 

het leukst in groep.  En-

kele dagen erop uit naar 

de Ardennen of een 

weekendje buitenland, 

een verrassende week-

end uitstap, een begelei-

de uitstap met de bus, 

een ontspannende avond 

met vrienden.  Veel en-

thousiaste vrijwilligers uit 

onze afdeling kijken uit 

naar je komst.  Je lidgeld 

zo terug verdiend! 

Lid zijn loont. 

Zie de voordelen 

in deze folder. 



www.denatuurvriendenoostende.be 

 6 

JANUARI 

Zo 08: GR-Tocht 

Zo 22: Wandeling 

 

 

 

FEBRUARI 

Vr 03: Alg. Vergadering 

Za 18: tot 

Wo 22: Wintertocht 

Zo 26: Wandeling 

 

 

MAART 

Di 07: Bestuursvergadering 

Zo 12: GR-Tocht 

Vr 17: Clubavond 

Zo 26: Wandeling 

APRIL 

Zo 02: GR-Tocht 

Wo 05: Wodandag 

Zo 16: Fietstocht 

Zo 23: Wandeling 

Zo 30: Fietstocht 

MEI 

Zo 07: Fietstocht 

Zo 14: GR-Tocht 

Zo 21: Wandeling 

Zo 28: Fietstocht 

 

 

JUNI 

Zo 11: GR-Tocht 

Ma 19: tot 

Do 22: Fietsmeerdaagse 

Zo 25: Wandeling 
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JULI 

Zo 02: Fietstocht 

Wo 05: Wodandag 

Zo 16: Fietstocht 

Zo 30: Fietstocht 

 

AUGUSTUS 

Zo 13: Fietstocht 

Zo 27: Fietstocht 

 

 

SEPTEMBER 

Za 09: GR-Tocht (WE) 

Zo 10: GR-Tocht (WE) 

Zo 17: Fietsafsluiter 

Za 23: Ontmoetingsdag NV 

Afdelingen 

Zo 24: Wandeling 

OKTOBER 

Zo 08: GR-Tocht 

Di 10: Bestuursvergadering 

Zo 22: Wandeling 

Za 28 tot Wo 01 november: 

Herfstweekend 

NOVEMBER 

Wo 01: Herfstweekend 

Zo 12: GR-Tocht 

Vr 17: Clubavond 

Zo 26: Wandeling 

DECEMBER 

Zo 10: GR-Tocht 

Zo 17: Jaarafsluiter 

Iedere woensdagnamiddag: 

WODAN WANDELING 

059/320 948 - Ronny Monteyne 

Afspraak aan vertrekplaats. 
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LID ZIJN LOONT 

Je neemt deel aan ... 

 ontspannende vrijetijdsactiviteiten 

zoals wandelingen, fietstochten, club-

avonden, enz … 

 meerdaagse groepsuitstappen aan 

zeer sociale prijzen zoals wintertrek-

tocht, fietsmeerdaagse, herfstweek-

end. 

 Jaarafsluiter. 

U krijgt … 

 nieuwsbrief “De Natuurvriend”. 

 toegang tot de gratis uitleendienst van 

fiets- en wandelgidsen, stafkaarten en 

Topo-gidsen van de belangrijkste GR-

paden. 

 aanzienlijke kortingen bij overnachting 

in Natuurvriendenhuizen. 

 gratis deelname of korting bij deelna-

me aan alle activiteiten georganiseerd 

door de Natuurvrienden. 

 korting in buitensportwinkels en bed & 

breakfasts. 

 een wandel- en recreatieve fietsverze-

kering. 

 voordelig VAB auto– en fietsbijstand 

 tussenkomst van de mutualiteit. 

ONZE WEBSITE 

www.denatuurvriendenoostende.be 

 Webmaster: Didier Borrey 

LEDENBIJDRAGE 2023 
Basis (inclusief verzekering recre-

atief sporten): 

Volwassene (18+)  27,00 euro 

Junior (-18) + (1)  12,00 euro 

(1)= Sociaal tarief, info bij penningmeester. 

Outdoor: 

Volwassene (18+)  55,00 euro 

Junior (-18)  28,00 euro 

Bergsport/Wintersport: 

Volwassene (18+)  67,00 euro 

Junior (-18)  40,00 euro 

Penningmeester: Didier Borrey 

E-mail: didier@borrey.be GSM:+32 495 529 765 

VERZAMELPLAATS ACTIVITEITEN 
Dagwandelingen - Dagfietstochten 

Natuurvriendenmonument 
Maria Hendrikapark 

Groendreef 8400  Oostende 

- Dagwandelingen  : 09.15 uur 

- Dagfietstochten  : 10.00 uur 

Wodan wandelingen 

Vertrekplaats wandeling is start wan-

deling 

Wandelleider: Ronny Monteyne 

  Telefoon: 059/320 948 

Wodan activiteiten 

VLC De Fakkel - Ryckewaertshof 

Zwanestraat 11 - 8450  Bredene. 

Clubavonden 

OC De Blomme 

Chrysantenstraat 30 - 8400 - Oostende 

*Andere activiteiten: zie aankondigingen in 

de Zeester. 

Bankgegevens: 

BE48 0682 0913 2027 

BIC: GKCCBEBB 

De Natuurvrienden 

p/a Patrick Grunewald 

Laurierstraat 7 8400 Oostende 


