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Wandelleider: 

Didier Borrey 0495/529 765 

050/826 175 E-mail: didier@borrey.be 

 

Wandelkalender: 

 

 Vrijdag 7 april: Mariakerke, Duinen-
kerkje Dorpsstraat 

 Vrijdag 5 mei: Bredene, tramhalte 
Renbaan 

 Vrijdag 2 juni: Oostende, Café Ar-
menonville ’t Bosje (vervangende 

wandelleider gezocht) 
 Vrijdag 7 juli: Brugge, voorkant 

Station NMBS 
 Vrijdag 4 augustus: Stalhille, Café 

De Scheve Hoek 
 Vrijdag 1 september: Stene, Café 

Vlasschaard Stene Dorp 
 Vrijdag 6 oktober: Oostende, tram-

halte Weg Naar Vismijn 
 Vrijdag 3 november: De Haan, tram-

halte De Haan 
 Vrijdag 1 december: Westende, 

tramhalte Westende – Bad 
 Vrijdag 5 januari: Westkerke, bus-

halte Gemeentehuis 
 Vrijdag 2 februari: Brugge, voorkant 

Station NMBS 
 Vrijdag 1 maart: Blankenberge, 

tramhalte Sealive 

Beste Natuurvrienden 

Zoals aangekondigd op de Algemene 
Vergadering van 2023 starten we dit jaar 
met een nieuw initiatief. Ja, wij willen 
graag al onze leden actief houden of be-
ter gezegd in beweging houden. Wij star-
ten met een maandelijkse korte wande-
ling die nagenoeg voor iedereen haalbaar 
moet zijn. 

De wandelingen zouden +/- 5km zijn, 
met de mogelijkheid om in te korten of 
halt te houden aan een cafeetje of even 
een bankje te zoeken op het parcours en 
aldaar de groep terug op te wachten. We 
vinden aldus zeker een alternatief om 
gelijk wie aan het stappen te krijgen. 

Concreet: 

We noemen onszelf de  

Vrijdans 

afgeleid van de  

vrijdagnamiddagstappers. 

We stappen elke eerste vrijdag van de 
maand. 

We starten telkens om 15u stipt. 

We zoeken telkens na de wandeling om 
+/- 16u30 een cafeetje op, om gezellig 
na te praten en gelijk wie te verwelko-
men om de groep te vervoegen. 

 

Alle wandelingen staan hieronder aange-
kondigd. Alle wandelingen staan even-
eens aangekondigd op de homepage van 
onze website: 

www.denatuurvriendenoostende.be 

Voor iedere wandeling krijgt iedereen 
nog een mailtje ter herinnering. Ingeval 
de wandeling afgelast wordt ten gevolge 
van slecht weer wordt iedereen, de dag 
zelf, via mail verwittigd voor 11u.  De le-
den die geen mailadres hebben, moeten 
zelf initiatief nemen om de wandelleider 
op te bellen. Alle wandelingen zullen over 
het algemeen geleid worden door Didier 
Borrey en in geval van afwezigheid wor-
den jullie op tijd verwittigd wie hem zal 
vervangen. 
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Waar: Bergues (Sint Winoksbergen) 

Organisatie: Met eigen vervoer en carpooling 

Wandelleiding: Roland Craps en Ronny Monteyne 

Afstand wandeling: ongeveer 20km (11km en 9km) 

Vertrek om 9u: Natuurvriendenmonumentje parking hoek Groendreef-
Bosweg. 

Afspraakadres: Chemin des Fortifications, op de parking nabij Stade 
Andries. Sommige GPS’en vinden Chemin des fortifications niet, daarom 
beter Stade Andries ingeven. 

Parkeren: Voldoende plaats op de parking aan de sportterreinen. 

Start wandeling: 10.15 uur 

Luswandeling: Zowel ’s morgens als in de namiddag 

Middagstop: “Café de la Poste” en café “A L’ Univers” (Waar er gelegen-
heid is, om je meegebrachte boterhammen op te eten,  weliswaar bij ge-
bruik van een consumptie). Kleine snacks zijn eveneens beschikbaar aan 
democratische prijzen. Eveneens mogelijk om naar de frituur te gaan aan 
de overkant, mogelijk om deze ter plaatse op te eten of in één van de 
eerder vermelde zaken. 

Uur vertrek namiddag: 14.00 uur. 

 

Belangrijk !!! 

Om het carpoolen op een degelijk georganiseerde manier te laten verlo-
pen, wordt er gevraagd, om vooraf te laten weten of je meegaat en of je 
eventueel bereid bent om de verplaatsing met je eigen wagen te willen 
maken, en of je ook nog vrije plaatsen ter beschikking hebt om andere 
leden mee te nemen. Deze info mag je laten kennen aan: 

Ronny Monteyne, op het gekende telefoonnummer 

0475-401 686 of via e-mail. 
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Vroeger spraken we van de GR 5A en 5B maar nu moeten we het met een GR 5A 
Wandelronde van Vlaanderen doen.  Een nieuwe naam en een duidelijk aangepast 
parcours, gekoppeld aan gemakkelijke bereikbaarheid laten ons kiezen voor deze 
nieuwe uitdaging, de Ronde van Vlaanderen: Weet dat een drankje ’s middags zeker 
niet meer gewaarborgd is, enkel als je het zelf mee neemt! 

Afstand: steeds rond de 25 km! 

Datum: 02 april 2023 

GPS Vertrekplaats wandeling: Zwijndrecht Station NMBS 

Extra info volgt!. 

 

 

Afspraak Carpool Loppem: 08.00 uur. 

Uur vertrek wandeling: In functie aankomst trein. 

GPS Aankomstplaats wandeling: idem, uiteraard! 

Info: Jacky 

Schrijf je in als je meegaat!! 

ATB De Natuurvrienden 

Afdeling Oostende 

 

Voorzitter: Patrick Grunewald 

 059 800 549 

 0479 609 404 

Email: patrickenmarianne@telenet.be 

 

Secretaris: Véronique Vancanneyt 

 0473 762 619 

Email: vancanneytv@gmail.com 

 

Penningmeester: Didier Borrey 

 0495 529 765 

Email: didier@borrey.be 

Publicaties en activiteiten: 

Jaak Jacky Muyssen 

 0478 249 382 

Email: jaak.muyssen@gmail.com 

Rekeningnummer: 

BE48 0682 0913 2027 

De Natuurvrienden, 

p/a Patrick Grunewald, 

Laurierstraat 7 8400 Oostende. 

 
 
Bank- en verzekeringsagent  
Regio Oostende Knokke CommV. 
 
Kantoor Northlaan |  Northlaan 9 | 8400 – Oostende  
Tel .: +32 (0) 059 56 07 90 
 Fax: +32 (0) 059 56 07 99  
 

 
edwin.kimpe@mandat.belfius.be 



http://www.denatuurvriendenoostende.be    5  Zeester April 

ONDAGWANDELENONDAGWANDELENONDAGWANDELENONDAGWANDELENONDAGWANDELENONDAGWANDELENONDAGWANDELENONDAGWANDELEN

PRILPRILPRILPRILPRILPRILPRILPRIL
Waar: Roesbrugge - Langs de Schreve 

Afstand: +/- 20 km 

Vertrek: 09.15 uur: Natuurvriendenmonumentje Parking Groendreef - Oostende 

Afspraak adres: Roesbruggeplein - Roesbrugge (Poperinge) 

Parkeren: Gratis op het Roesbruggeplein en omgeving, soms beurtelings parkeren. 

Start wandeling: 10.15 uur 

Luswandeling: Ja 

Middagstop: Prof. O. Rubbrechtstraat 26 

Roesbrugge (Poperinge) 100 meter naast 

het Roesbruggeplein. 

Uur vertrek namiddag: 13.30 uur 

INFO: Roland 0479 / 69 17 74 

 

De voormiddag is een ster (waard), 9 km, meestal verhard.  Na de 
middagrust, hopelijk geen roest want we starten en eindigen langs 
de Ijzer en tussendoor kan wie wil zelfs even 
over de schreve gaan.  Deze lus is 11 km, opge-
let MOMO!! (modder mogelijk).  Mis deze 2 
mooie natuurwandelingen rond Roesbrugge niet. 
 

Zoals steeds wordt er bij het begin van de lente, de eerste zater-
dag van de maand april, een “Oostende Natuurvrienden Uit 
Quiz” gehouden.  Hier alvast een van de vragen: Wie was Prof. 
O. Rubbrecht.  Hoofdomschrijving van beroep is voldoende.  De 
volledige vragenlijst en alle info vind je op onze website vanaf de 
bovenvermelde eerste zaterdag.  Volg de link WEDONAT.  Af-
korting van Weten, Doen, Natuurvriend! 

Enkel namiddag-

wandeling! 

 Als je twijfel hebt over het doorgaan 

van een activiteit, wegens slecht weer, 

kijk dan naar uw e-mails ‘s morgens of 

bel naar de wandelleider. 

Verzamel– en  

vertrekplaats 

Zondagwande-

ling: 

 

Maria Hendrika-

park, Groen-

dreef Oostende. 

 

Vertrek om 

09.15 uur! 

Vertrekplaats fietstocht: 

 

Maria Hendrikapark, 

Groendreef Oostende. 

Vertrek FIETSEN om 

10.00 uur! 
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GR-Tocht van 12 maart 2023 

 

Was het de wintertocht die nog in  de 
kleren zat, was het de weersvoorspelling 
die niet optimaal was, of was het een sa-
menloop van omstandigheden, wat het 
ook was, slechts vijf GR-stappers melden 
zich voor de maandelijkse GR wandeling.  
Blijkbaar waren wij de enige niet die het 
met een magere bezetting moesten 
doen.  Hopelijk geen algemene trend, na 
de corona hoogdagen.  Maar het goede 
nieuws is dat we voor volgende maand 
reeds zes toezeggingen hebben.  Onze 
GR 5A Ronde van Vlaanderen bracht ons 
reeds tot in Baasrode, aan de Schelde, of 
de oude Schelde of is het een Schelde-
arm.  Tenslotte zou je het niet meer we-
ten, want de bochtenrijke Schelde kom 
je hier in allerlei vormen en namen te-
gen.  In januari volgden we de GR tot 
aan het veer van Baasrode.  Nu kiezen 
we ervoor te vertrekken in Temse.  We 
kunnen er met een vaste verbinding over 
de Schelde, de laatste brug voor de 
monding, en via een eigen weg, samen-
gesteld met de hulp van knooppunten, 
kiezen we de richting van Mariekerke, 
waar de GR ons opwacht.  Via Schelde-
dijken, van onderscheidenlijke benamin-
gen, onverharde paadjes, en leuke kleine 
bospaadjes, komen we aan de neogoti-
sche kerk van Mariekerke.  Al is zo een 
kerk niet aan iedereen besteed, een ba-
ken in een dorp is en blijft het wel.  In 
Mariekerke zijn de jaarlijkse palingfees-
ten de enige overlevende van de eens zo 
bloeiende Scheldevisserij.  De kwaliteit 
van het Scheldewater was te slecht, 
maar stilaan komt daar verandering in.  
Het restaurant Taverne Vissershof, waar 
de (paar) vaste klanten voor een drankje 
welkom zijn, heeft het niet begrepen op 
wandelaars.  Botweg wordt onze lieftalli-
ge groepsvertegenwoordigster afgewe-
zen.  Gelukkig vinden we wat verder 
plaats in het plaatselijk visserij museum.  

In het overvolle café maken ze een 
plaatsje vrij voor onze kleine groep en 
we worden er met de glimlach en met 
interesse in ons doen en laten, bediend.  
Te mijden: VISSERSHOF, men zegge het 
verder.  Na de middagpauze gingen wij 
uiteraard ook verder, nu langs de GR.  
De Scheldedijk brengt ons tot aan het 
café Koningsrek, een vroegere kleine 
scheepswerf.  Reeds sinds 1838 kan men 
hier terecht voor een verfrissing, maar 
nu blijkbaar gesloten.  Een “Rak” is ei-
genlijk een lang rechtlijnig stuk aan een 
stroom.  Dit stuk Schelde, tussen Marie-
kerke en Branst is het langste rechtlijni-
ge stuk aan de Bovenschelde.  Na een 
uurtje stappen nodigt een bank uit tot 
verpozing.  Een wel heel oude Volvo 
staat er naast. 

Wat verder komen we in het domein van 
het kasteel van Marnix van Sint Aldegon-
de.  Deze voormiddag zagen we het 
reeds van de andere oever, nu ligt het 
wat verscholen achter de lange ingangs-
dreef.  Aan het hekken hangt een papier-
tje, als het hekken dicht is, moet je bel-
len.  Nietsvermoedend bel ik aan zoals 
gevraagd, maar blijkbaar heb ik dit mis-
verstaan.  Marnix was in zijn jonge jaren 
een actieve medestander van Willem van 
Oranje, en die hebben we ook nooit goed 
verstaan.  Iets verder komen we in Bor-
nem.  Iedereen die een paar stappen ge-
wandeld heeft kent Bornem.  De 100 ki-
lometer van Bornem is een wandel klas-
sieker, niet te evenaren in wandelend 
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Vlaanderen.  Iets verder werd de GR een 
beetje verlegd.  De raad indachtig, volg 
steeds de aanduiding op het terrein, vol-
doen we aan het gebod.  Wat verder 
toont een onbruikbaar vlonder pad de re-
den van de omlegging.  Een leuke, niet 
voor doorgaand verkeer bruikbare weg, 
vervoegt de Schelde boord.  Tientallen 
verblijfjes staan hier zij aan zij opge-
steld?  Vergane visbedrijvigheid of sluik-
recreatie?  Gelukkig zijn de meeste goed 
onderhouden en duidelijk nog bewoond.  

Aan het Sas van Bornem, erkend erfgoed 
en gesloten restaurant, zit onze ronde 
Scheldeland erop.  Ons rest nog de dub-
bele Scheldebrug over te steken en aan 
de voet van deze zit onze GR wandeling, 
stapdag, erop.  In Temse is het Karna-
valstoet en we verkiezen ervoor, na wat 
twijfel, de stad de rug toe te keren, en er 
eens een vroege afsluiter van te maken.  
Na wat rondjes lukt het ons aan de car-
navalstoet te ontsnappen. 

Een echt toffe carnavalstoet! 

Een enthousiaste medestapper. 

OOSTENDE 

Alfons Pieterslaan 30 

Tel 059 707 383 

BREDENE 

Kapelstraat 115 

Tel 059 425 711 
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S I J S E L E 26/02/2023 

Vroeg uit de veren voor een zondagoch-
tend.  Een koude noordoostenwind 
kleurde onze wangen. Maar geen nood, 
de zon beloofde een vroege lentedag.  
Op weg naar het bosje, ter hoogte van 
Petit Paris, ontmoette ik 2 sportieve na-
tuurvrienden ( Jean en Christiane) die 
ik aanvankelijk verwarde met verdwaal-
de landlopers.  Weldra stonden 8 en-
thousiaste wandelaars; Jean, Christia-
ne, Marianne,  Patrick, Roland, Fernand, 
Françoise en ik te popelen om te ver-
trekken richting Sijsele waar weldra 20 
natuurvrienden in het zonnetje het 
startschot afwachtten. De kerk liep leeg 
en t'oud gemeentehuis liep vol.  Terwijl 
luidruchtige tooghangers en kaartspe-
lers er de sfeer opwarmden liet de 
vriendelijke cafébazin ons de sanitaire 
infrastructuur gebruiken waarvoor ze 
later rijkelijk beloond werd.  Om 10.15u 
stipt wandelden we onder leiding van 
onze gids Jean, via de kerkweg en voor-
bij het oorlogsmonument voor de 
slachtoffers van WOII, richting de Mei-
bosweg.  Mooie vergezichten, prachtige 
landschappen...onze energie kon niet 
stuk...voorlopig toch.  We wandelden 
voorbij de ingang van het kasteel Ten 
Torre.  Een mooie authentieke kassei-

weg tussen een rij statige beuken leidde 
ons naar het domein van Ryckevelde gesi-
tueerd op de grens tussen zand en zand-
leem. Dankzij de Vlaamse overheid,  Na-
tuurpunt en het agentschap Natuur en Bos 
genieten we van een domein van meer 
dan 180ha.  Het prachtig neogotisch kas-
teel Ryckevelde werd in 2015 volledig ge-
restaureerd en huisvest nu een restau-
rant, een brasserie en een vakantiever-
blijf.  Ryckevelde heeft een rijke geschie-
denis. Boudewijn I, graaf van Vlaanderen, 
maakte het domein een grafelijke grond-
bezit.  Pater Karel Verleye speelde in 1949 
een belangrijke rol in de oprichting van 
het europacollege en richtte in 1956 de 
VZW Ryckevelde op (beweging voor Euro-
pees burgerschap).  Debatten, seminaries 
en vormingen gingen door in het kasteel 
tot de VZW verhuisde naar Sint-Andries in 
2014.  Ondertussen beginnen onze magen 
te knorren.  Het zonnig terras van het 
kasteel lonkt uitnodigend.  Jean riep: 
"eventjes pauzeren om iets te drinken".  
Wij dachten al:"joepie, nu is't moment" en 
in gedachten zochten we al een tafeltje 
uit.  Maar nee, Jean bedoelde onze drink-
fles met water.  Hij merkte wel onze ver-
langende blik richting terras, maar hij had 
geen medelijden.  Ik wilde nog een 
groepsfoto voorstellen, kwestie van dat 
mooie moment nog een beetje te rekken, 
maar niets aan te doen.  Hij bleef doof 
voor onze smeekbede.  Via nog meer 
mooie bospaden liepen we richting de 
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dorpskern.  Eindelijk piepte de kerktoren 
van Sijsele tussen de de bomen.  We lie-
pen op de verharde oude spoorlijn 58 
Gent-Eeklo-Brugge en kwamen voorbij 
het voormalig stationsgebouw dat sinds 
2005 dienst doet als jeugdhuis.  Achter 
het gebouw getuigt een bunker dat het 

oorlogsver-
leden in de 
streek nooit 
veraf is.  Na 
12, 13, of 
14km, vol-
gens de res-
pectievelijke 
apps van de 
deelnemers, 
konden we 
eindelijk de 
warme sfeer 

van het gezellig dorpscafé opsnuiven.  
Onze picknick vulden we aan met één of 

meerdere al dan niet alcoholische drank-
jes.  In de namiddag beloofde Jean ons 
een verkorte versie.  Werd het 5, 7 of 9 
km?  Maakt niet uit.  Vlug nog eerst een 
groepsfoto.  We waren opgewarmd en 
we zagen het vervolg van onze zondags-
wandeling helemaal zitten.  We wandel-
den langs ongelooflijk mooie beboste do-
meinen rond Sijsele en Ryckevelde.  Om 
kwart voor vijf kwamen we opgewekt het 
dorpscafé binnen.  En geloof me, de na-
tuurvrienden hebben op de plaatselijke 
bevolking een diepe indruk gemaakt.  
Ondanks de 23km die we in de  benen 
hadden sloten we de wandeling af met  
een echte afterparty.  In het dorp doen 
nu geruchten de ronde dat we echt voor 
niemand moeten onderdoen.  Zondag 26 
februari blijft aan de toog van het oud 
gemeentehuis een druk besproken herin-
nering.       Jenny 

www.oeverhof.be 
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08/02/2023 hoevehotel Ter Haeghe 

Gistel. 

Niet minder dan  28 leden zijn komen 
opdagen om deel te nemen aan deze 
wandeling. We vertrokken eerst langs de 
Waerevaartstraat richting Gistel. Zo gin-
gen we dan via de Vaartstraat tot aan de 
Campersplaats, waar we het padje volg-
den langs de voetbalterreinen van KEG 
Gistel. Van daar ging het dan via de 
Sportstraat en de  Zomerloosstraat, tot 
aan het pad die verbinding maakt met 
de Berkenlaan. Eens aangekomen aan 
de Berkenlaan namen we daar het pad 
dat wirwar door de villawijk loopt om zo 
uit te komen in de Hoogstraat. Daar ging 

 

‘t VALENTIENTJE 
Aangename taverne 

LA MAMA 

Feestzaal tot 100 personen 

Zandvoordestraat 206 

Oostende 

 059/808 133 

Iedere woensdagnamiddag 

WODAN WANDELING 

Vertrek om 14.00 uur. 

Info: Ronny Monteyne 
  059/320 948 

Afspraakplaats 

Zie Wodanwandelkalender. 

 

* Juli - augustus - september 

ZONDAGFIETSTOCHTEN 

 

Info: Jean Pierre 
  0473 825 409 

 

BELEGGINGEN KREDIETEN VERZEKERINGEN 

Stockholmstraat 39 - 8400 Oostende 

Tel: 059/704 662 

Torhoutsesteenweg 88/A 

Tel: 059/515 176 

KANTOOR 

GUIDO 

DANNEEL BVBA 

het rechtsaf richting het rondpunt en de 
Koolaardstraat. Ter hoogte van de Evan-
gelistische kerk sloegen we de Snaaker-
kestraat in. Wat de wandelleider echter 
niet wist is dat daar grote wegenwerken 
aan de gang zijn. Doch met wat goede 
wil konden we deze dan toch passeren. 
Zo vervolgden we onze tocht langs de 
Snaaskerkestraat tot aan de Ijzerrweg-
straat, dewelke we insloegen om uit te 
komen op de Keiweg, deze volgden we 
dan tot aan onze plaats van vertrek waar 
de wandeling werd afgesloten. 

15/02/2023 Renbaan Bredene/ 

Hippo 12. Bredene 

Met een opkomst van 30 man blijft de 
opkomst op woensdag maar verder 
boomen. Vertrokken richting het natuur-
domein Paelsteenveld tot aan de Astrid-
laan, deze sloegen we in tot aan de nieu-
we ingang naar Grasduinen. Zo gingen 
we dan via Grasduinen richting Bredene 
dorp, van waar het naar de Vicognewijk 
ging. Daar passeerden we nog langs het 
Vicognepark om zo richting Bredene dui-
nen te gaan, waar we eerst nog het Rae-
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en Roland hadden 
zich eveneens de 
moeite getroost om 
voor hun vertrek naar 
Benidorm nog eens 
goedendag te komen 
zeggen tegen de bon-
te bende. 

makerspark aandeden, om zo dan via de 
Patersonbrug naar het strand te gaan. 
Zo liepen we langs het strand tot aan de 
Hippo beach bar, waar we terug richting 
de plaats van vertrek gingen.  

22/02/2023 tramhalte Station 

De Haan. 

Vertrokken langs de Pottiniére naar de 
Haanse villawijk om zo uit te komen aan 
de Duinenbossen. Daar ging het richting 
Wenduine langs de vele kronkelende 
paadjes. Ter hoogte van de witte wijk 
van Zuienkerke, maakten we rechtsom-
keer, om dan ter hoogte van de Zwarte 
Kiezel richting het strand te gaan. Daar 
keerden we dan terug naar de plaats van 
vertrek. Daar verkondigde de wandellei-
der dat de volgende wandeling geleid 
wordt door Anna Marie en dat deze 
plaats vindt aan het Amaat Vynckeplein 
te Zedelgem. Van daar ging het dan naar 
de Hippo 12 waar we Ann en de revalide-
rende Didier mochten begroeten. Josée 

Wodanwandelingen Lente 2023 

12/apr Nieuwpoort tramhalte Station/Vismijn Ronny 

19/apr Westkerke bushalte Gemeentehuis Ronny 

26/apr Tramhalte Wenduine Haerendycke Ronny 

3/mei Middelkerke tramhalte Degreefplein Ronny 

10/mei Tramhalte Renbaan Hippo 12 Ronny 

17/mei Stene Dorp,Vlasschaard Ronny 

24/mei Tramhalte De Haan Ronny 

31/mei Tramhalte Westende Bad Ronny 

7/jun Sporthal Ter Beke Oudenburg Ronny 

14/jun Blankenberge, tramhalte Sealife Ronny 

21/jun De scheve hoek Stalhille Ronny 

28/jun Armenonville 't Bosje Ronny 
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Belang van sponsoring. 

Op onze jongste Algemene Vergadering 
heeft Didier een warme oproep gedaan 
om meer sponsors aan te trekken in de 
werking van onze vereniging. Het belang 
van sponsors is inderdaad belangrijk om-
dat een vereniging nu eenmaal met kos-
ten zit die kunnen verlicht worden door 
reclameboodschappen zowel in ons le-
denblad De Zeester als op onze website 
www.denatuurvriendenoostende.be. De 
drukkosten en verzendingskosten van 
onze Zeester alsmede de jaarlijkse abon-
nementskosten voor onze website zijn 
samen een belangrijke jaarlijkse uitgave 
voor onze vereniging. Daarnaast is de 
subsidie van de Stad Oostende zo fel 
verminderd hetgeen tot gevolg geeft dat 
dit een zeer zwakke inkomstenbron is 
geworden. Daarenboven helpen sponsors 
ons ook in een nog betere uitbouw van 
de werking van de vereniging. Activitei-
ten met nu en dan een “extraatje” en 
waarbij de leden misschien niet altijd na-
denken over hoe dat allemaal mogelijk 
is,  zijn maar mogelijk door een goed be-
heer van de kasmiddelen. Denk maar 
aan de Algemene Vergadering, de ont-
moetingsdag, de jaarafsluiter, enz… Zon-
der een attente penningmeester in de 
vereniging is dit niet mogelijk! Daarom 
dit verzoek aan de leden om daarover 
eens na te denken en aan te kloppen bij 
familie- en vrienden handelaars, waar 
jullie klant zijn, om hen te overtuigen 
voor een 1-jaar durende sponsor tege-
moetkoming van 50 euro in onze Zeester 
en op onze website. Iedereen kent onge-
twijfeld een fietshandelaar, garage, krui-
denierszaak, electro-winkel, loodgieter, 
kledingwinkel, bakker, bio winkel, café, 
restaurant, bank, enz… waar hij goede 
klant is, en waarbij een vraag om spon-
soring ofwel met een “neen” maar bij 
voorkeur met een “ja” wordt beant-
woord. Voor het bestuursteam zou dit 
een grote hulp zijn hiervoor op jullie me-
dewerking te kunnen rekenen. 

Patrick 

IN MEMORIAM 
ELIANE DECERF 

(25/02/1935 – 18/02/2023) 
Vele natuurvrienden waren aanwezig op 
de afscheidsplechtigheid van Eliane in de 
Fakkel te Bredene op 27 februari ll. Di-
verse sprekers schetsten de levensloop 
van Eliane, haar meerdere engagementen 
in onze maatschappij en haar karakterei-
genschappen. Hierbij bleven bij mij twee 
belangrijke karakteristieken hangen die 
ze m.i. ook uitstraalde als lid van onze 
natuurvriendenbeweging, zijnde haar so-
ciale bewogenheid en wilskracht. Eliane 
nam graag deel aan de activiteiten van 
onze afdeling: zij fietste en wandelde 
graag en kon na een fysieke inspanning 
genieten van “den après” bij een goed 
glas bier. Met haar aan tafel viel altijd 
iets te beleven. Typisch was ook haar 
wilskracht toen het fysisch wat moeilijker 
werd gevolge de jaren, maar aangemoe-
digd en wat geholpen door de vrienden 
zette ze door om bij een lastig parcours 
in de Ardennen de top van een beklim-
ming te bereiken. Zo ook bij fietstochten 
in moeilijke weersomstandigheden wilde 
ze niet opgeven omdat ze besefte dat ze 
dit uiteindelijk met haar doorzettingsver-
mogen nog aankon.  

Eliane was ook een zeer trouw lid van de 
Oostendse natuurvrienden. Toen het 
eenmaal fysisch niet meer ging was ze 
present op de nog vele andere activiteiten 
van de vereniging zoals de Wodan ver-
jaardagsfeesten, de jaarlijkse Algemene 
Vergadering, de ontmoetingsnamiddagen 
en de clubavonden. Eliane was een aan-
gename en moedige vrouw en natuur-
vriend aan wie we dierbare herinneringen 
zullen blijven koesteren. 
Namens de Natuurvrienden Oostende 
Patrick 
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Verzekeringsweetjes 

Naar aanleiding van de uitstap naar Ber-
ques in de maand april en de carpooling 
die georganiseerd wordt, hierna wat in-
formatie inzake verzekering. Letsels die 
men naar aanleiding van een lichamelijk 
ongeval oploopt op weg naar en terug 
van de activiteit zijn gedekt door onze 
FROS sportverzekering en dit ongeacht 
het vervoermiddel (fiets, step, bromfiets, 
enz...). Lichamelijk letsel opgelopen tij-
dens de verplaatsing met de auto (bv. 
whiplash bij plots remmen zonder acci-
dent te veroorzaken) zijn eveneens ver-
zekerd door onze verzekering bij FROS. 
Bij ongeval met aanrijding kunnen de in-
zittenden in geval van lichamelijke let-
sels, aanspraak maken op de wettelijk 
verplichte motorrijtuigenverzekering van 
de betrokken auto ongeacht de bestuur-
der al dan niet een fout begaan heeft 
(foutloze aansprakelijkheid). Indien de 
schade werd berokkend door een andere 
wagen, kan de schade verhaald worden 
op de verzekering van de andere wagen. 
Dus, de bestuurder geniet van de FROS-
verzekering terwijl de inzittenden daar-
bovenop als zwakke weggebruiker kun-
nen genieten van de autoverzekering. 
Let op! Schade aan de eigen of geleende 
wagen is niet verzekerd, evenmin de ge-
volgen van het schade-
geval op de voorwaar-
den van de eigen verze-
kering (bonus-malus) 

 

www.denatuurvriendenoostende.be 

EmailEmailEmailEmail    webmaster: didier@borrey.bewebmaster: didier@borrey.bewebmaster: didier@borrey.bewebmaster: didier@borrey.be    
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Kalender 2023 

De datums voor de fietstochten 2023: 

April  zondag 16 Jean en Christiane  zondag 30 april met Patrick Ocket. 

 

Mei  zondag 07 Roland Craps    zondag 28 Roland Merlevede. 

 

Juni  fietsvierdaagse van maandag 19 tot donderdag 22. 

Jean en Christiane 

 

Juli   zondag 02 Jacky en Véronique zondag 16 Patrick en Marianne 

  zondag 30 Didier. 

 

Augustus  zondag 13 Mark en Nicole 

zondag 27 zoeken we nog een vrijwilliger! 

 

September zondag 17 fietsafsluiter Jean en Christiane 

 

Zoals jullie kunnen zien, er is slechts 1 datum (27 augustus) waar nog geen begelei-
der voor is. Dus een warme oproep als iemand zich geroepen voelt om deze zondag 
als begeleider op zich te nemen. Gelieve mij een seintje te geven. 

 

Jean Pierre gsm: 0473 825 409 E-mail: jeanchristiane@gmail.com 
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Fietstocht 16 april 2023 

Het is weer zover, de eerste fiets-
tocht van 2023 komt eraan.  

 

We vertrekken zoals gewoonlijk 
aan ons vertrouwde Natuurvrien-
den monument, parking Groen-
dreef. De tocht  gaat langs knoop-
punten, zoals we dat zo vaak doen 
en brengt ons voor onze middag-
pauze in Kortemark, Praatcafe 't 
Oud Cortemarck Pastoor Blanc-
kestraat 9.  

 

De totale afstand van deze tocht 
is 65 km. Eindigen doen we zoals 
gewoonlijk in de Armenonville. 
Het mooie weer is besteld maar 
nog niet bevestigd. 

 

Cortemarck is de oude schrijfwijze 
van Kortemark! 

 

Info: Jean en Christiane  

GSM 0473 825 409 

en 0476 428 108 

 

E-mail: jeanchristiane@gmail.com  

De Fietsenmaker 

Berkenhagestraat 2 

8210 Zedelgem 

050/501 509 

 

 

 

bram@defietsenmaker.be 

www.soigneursvelo.be 

BY DE FIETSENMAKER 

Fietsvierdaagse 2023 

We zijn rond met alle regelingen om-
trent het verblijf, de picnickplaatsen en 
het parcour zijn in volle voorbereiding.  

We vertrekken zoals vorig jaar weeral 
vanuit Oostende al fietsend naar onze 
verblijfplaats. Vorig jaar in Lo kon het 
niet beter, weet je nog, maar in 2023 
hebben we weer ons best gedaan om 
een mooie verblijfplaats met alles erop 
en eraan in elkaar te steken, met ook 
een veilige plaats om onze fietsen gedu-
rende de nacht te stallen. Dus hou de 
datums, van maandag 19 t.e.m donder-
dag 22 juni vrij als jullie erbij willen zijn. 
We zullen de prijs helaas niet kunnen 
houden zoals in 2022, zoals we allen 
weten zijn de  prijzen in de horeca ge-
stegen, en niet alleen daar. Maar we 
doen ons best om de prijs voor onze 
vierdaagse zo laag mogelijk te houden. 

Het aantal deelnemers zal beperkt blij-
ven tot 18 !!!!!!! Maar de vaste kern 
deed reeds zijn toezegging om deel te 
nemen en we zijn nog niet aan 18 
dus!!!!! Het mooie weer voor de week 
van onze 4-daagse staat nog niet vast 
maar we werken eraan. 

Jean en Christiane 

Info: E-mail jeanchristiane@gmail.com 

GSM: Jean  0473 825 409 

GSM: Christiane 0476 428 108 

www.denatuurvriendenoostende.be 
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Voor 28 stuks: 

Benodigdheden: 

 6 middelgrote appels, vb. Jonagold of cox orange 
 200g bloem + extra om te bestuiven 
 1el suiker 
 5g zout 
 200ml volle melk 
 2 eieren 
 1el gesmolten boter 
 2l olie of reuzel 
 poedersuiker 

Bereiding: 

1. Schil de appels, boor het klokhuis eruit en snij in plakjes van 1cm. 
2. Doe de gezeefde bloem, suiker en zout in een grote kom of in de kom van een 

elektrische mixer met de garde. Voeg de melk, gesmolten boter en de eieren 
toe en roer of klop tot een glad beslag. 

3. Verhit de olie tot 180°C in een frituurpan of diepe pan met dikke bodem. 
4. Bestuif de appelplakjes met een dun laagje bloem; zorg dat er geen brokjes 

bloem op de plakjes achterblijven. 
5. Gebruik een tang om elk plakje in het beslag te dopen zodat het helemaal be-

dekt is en laat het voorzichtig in het hete vet glijden. 
6. Frituur de beignets 5 minuten tot ze goudbruin zijn; keer ze halverwege. 
7. Leg ze op een met keukenpapier beklede plaat terwijl de rest frituurt. 
8. Leg ze op een schaal en bestuif royaal met poedersuiker. 
9. Eet ze heet, je vingers aflikken is essentieel! 

Smakelijk 


