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In deze vastentijd krijgen we 
onverwacht versterking van een 
virus dat heel de wereld in zijn 
greep heeft.  Vasten is niet alleen 
anders en minder eten en 
drinken, maar ook een tijd om 
eens ons hoofd leeg te maken.  
Helaas zijn het nu geen tijden 
om ons hoofd leeg te maken, 
maar moeten we met ons volle 

verstand beseffen dat de toestand ernstig is, het zijn 
enkel de leeghoofden die daar aan twijfelen.  En al 
staat die ster vol met activiteiten die we in April 
kunnen beleven, een zekerheid is dit niet, maar 
waarom zouden we niet hoopvol naar de toekomst 
kijken.  En laat ons niet zagen over de problemen 
die de huidige toestand met zich mee brengt, maar 
laat ons zoeken naar oplossingen, elkaar helpen en 
steunen.  De wintertocht van februari was een 
succes.  Iedereen liep over van positieve 
commentaren.  Hoe goed, hoe leuk.  Het weer was 
slecht, alhoewel.  En toch iedereen tevreden.  Dit 
komt niet door de fantastische organisatie, of het 
goede eten, of wat dan ook.  Dit komt door de 
samenhorigheid.  Samen hebben we dit gedaan, 
samen! 
Wie het dringend ook samen moet doen, is jullie bij 
velen geliefd KVO.  Nog eenmaal verliezen moet 
Waasland Beveren en KVO is gered.  Een triestige 
afgang voor de eens zo fiere gezellige club.  Wat het 
resultaat ook is, een seizoen om nooit te vergeten.  
Gelukkig, door het uitstellen van de competitie 
blijven ze alvast een week langer in eerste…  Het 
afsluiten van de competitie wordt moeilijk, we gaan 
het een tijdje zonder sport moeten stellen, en 
ontdekken dat we opeens veel meer tijd hebben. 
Want niet alles is negatief, zo een crisis heeft ook 
zijn voordelen.  De luchtkwaliteit gaat er met 
reuzensprongen op vooruit.  De steden liggen er 
opgeruimd bij, geen kat te zien.  Niemand moet 
sakkeren over wegenwerken want geen auto die zich 
eraan stoort.  Maar uiteraard heeft deze crisis een 
onvoorstelbaar kostenplaatje. 
En we hebben reeds een onvoorstelbare 
staatsschuld.  Geleend geld dat nooit zal 
terugbetaald worden, want er zijn geen middelen.  
Maandelijks rente betalen is het enige wat erop zit.  
Gemakshalve steken we dan alles op de politiekers, 
maar we dragen ook zelf de verantwoordelijkheid.  

April 
2020 
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Elke maatregel stoot op protest.  Wat er ook 
voorgesteld wordt, het is nooit goed.  Alles kan, 
maar niet bij mij.  En nochtans, wij weten het, 
samen moeten we er door! 
Ik ben benieuwd naar de wereld waarin we zullen 
ontwaken na de crisis.  Alles opgelost, het virus is 
weg en we doen gewoon verder.  Is het soms niet 
wat te overdreven waarmee we bezig zijn.  Moet  
iedereen nu echt voor hij dood gaat heel de wereld 
gezien hebben.  Een weekendje New York?  Met 
stadsgids op verkenning.  840 Nederlandstalige 
gidsbeurten werden er daar geannuleerd, alle 
gepland tijdens de Paasvakantie.  Eventjes heen en 
terug, en dan klagen dat alles zo duur is.  En dit zijn 
geen grootverdieners die dit doen, dit zijn 
tweeverdieners en de grootouders die op de kindjes 
passen, zeker weten.  Is dit normaal in een tijd waar 
mensen aan landgrenzen staan aan te schuiven in de 
hoop toegang te krijgen tot een beter bestaan?  En 
wij de supermarkten leegplunderen, op zoek naar 
toiletpapier? 
Onze politiekers hebben nu eindelijk iets gedaan, of 
het wat oplevert zal nog moeten blijken.  We 
hebben nu meer respect voor de staatsmannen die 
luisteren naar de naam Van Ranst, Vlieghe, 
Goossens, Devos en Deraeve dan voor de 
staatsmannen die het echt zouden moeten doen.  
En waar is Europa?  Samen? 
Gelukkig zijn er al enkele maatregelen genomen.  
De scholen, restaurants  dicht en de rusthuizen die 
zeer bedreigd zijn, laat u niets wijsmaken, worden zo 
goed als afgesloten.  Uiteraard is dit voor niemand 
leuk, maar dit gaat voorbij, en het gezonde weerzien 
wordt nog zo leuk.  En er worden ook wat laptops 
en tablets in het rustoord afgegeven, samen met de 
was, of hoe de digitale kloof opeens veel minder is.  
En zeg nu zelf, een leuke glimlach via skype is toch 
ook een glimlach! 
Hoe het nu allemaal verder moet weet ik niet, het is 
overal wat rustiger, een dreigende rust.  Geniet 
alvast van deze ster, verheug u op de aangekondigde 
activiteiten, lees de verslagen van 
hoe het vroeger was en volg 
de berichtgeving op 
de voet, doe wat 
gevraagd wordt en 
weet, eens wordt het 
weer anders en tot zolang zijn er heel 
veel vragen! 
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IN MEMORIAM 

Robert Van Parijs 03/05/1938 - 15/02/2020 

Omwille van zijn minder goede ge-
zondheid was Robert al enkele jaren 
in ons natuurvrienden midden niet 
meer aanwezig. 

Nochtans was hij in zijn betere ja-
ren een gedreven en sportieve na-
tuurvriend. Gedreven door zijn be-
langstelling voor en de invulling van 
de doelstellingen van de Natuur-
vriendenbeweging. Deze instelling 
leidde er trouwens toe dat hij van 
1974 tot 1980 het voorzitterschap 
van de afdeling op zich nam en de 
toen wat sukkelende afdeling nieuw 
leven inblies. Sportief en fysisch 
sterk nam hij trouw deel aan de 
maandelijkse dagwandelingen, oe-
fentochten en meerdaagse trektoch-
ten. Tijdens de zomermaanden on-
dernam hij met zijn Annie en ande-
re natuurvrienden meerdere berg-
trektochten alsmede meerdaagse 
fietstochten. 

Robert was ook een verstandig man. 
Hij interesseerde zich voor de evolu-
tie van de wetenschap, de politiek en het maatschappelijk gebeuren. Een 
babbel met hem tijdens of na een wandeling leidde nooit tot verveling. Op 
de vele avondfeesten van de afdeling danste hij graag en kon hij niet laten 
de dames op zijn Roberts maar totaal onschuldig te charmeren. 

Robert was een levensgenieter die een lekkere maaltijd en een goed glas 
wijn wist te appreciëren met als rode draad zijn Duveltje. 

Hij was geliefd bij de Natuurvrienden en heeft voor onze afdeling een be-
langrijke betekenis gehad. Nooit zal ik vergeten dat , nadat hij mij een tijd-
je gevolgd had als voorzitter, zijn voorzittershamertje (dat ik nog steeds ge-
bruik op onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering) ten geschenke gaf. 
Voor mij een aansporing, voor hem een voldoening. 

Een bijzonder joviale natuurvriend heeft ons verlaten. 

Vaarwel Robert. 

 

Namens de Oostendse Natuurvrienden 

Patrick 
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14 mei 2000   12 mei 2019 

19 jaar via GR en andere paden op weg 

Vroeger spraken van de GR 5A en 5B maar nu moeten we het met een GR 5A Wandelronde van Vlaan-
deren.  Een nieuwe naam en een duidelijk aangepast parcours, gekoppeld aan gemakkelijke bereik-
baarheid laten ons kiezen voor deze nieuwe uitdaging, de Ronde van Vlaanderen: Weet dat een drank-
je ’s middags niet gewaarborgd is, tenzij je het zelf mee neemt! 

Afstand: steeds rond de 25 km 

Datum:  Zondag 05 April 2020 

 

GPS Vertrekplaats wandeling: Nieuwpoort Parking Vismijn 

We maken er een luswandeling van. 

GPS Aankomstplaats wandeling: Idem 

Afspraak op carpoolparking Loppem om 08.15 uur. 

Vertrek wandeling: 09.00 uur 

Verwittig als je mee stapt ten laatste  

        VRIJDAG 03 April. 

 

Info: Véronique en Jacky 

ATB De Natuurvrienden 

Afdeling Oostende 

 

Voorzitter: Patrick Grunewald 

 059 800 549 

Email: patrickenmarianne@telenet.be 

 

Penningmeester: Ivan Thermote 

 0467 005 251 

Email: ivan.thermote@telenet.be 

Publicaties en activiteiten: 

Jaak Jacky Muyssen 

 0478 249 382 

Email: jaak.muyssen@skynet.be 

 

EN  

VELE VRIJWILLIGERS 

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 
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Waar:  wandelen door het blote land van Diksmuide en de IJzerboomgaard 

Afspraak:  Zondag 26 april 2020 
 

Uur & plaats: vertrek wandeling om 10u - parking VZW De Groene Kans 

IJzerdijk 45, Diksmuide   

(net voorbij de spoorwegbrug langs de IJzer) 

Luswandeling:  ja 

Middagpauze: cafétaria Provinciaal Domein De IJzerboomgaard 

’t Land van Vlierbos   

IJzerdijk 41, Diksmuide   

Vertrek namiddag: 13u30 

Info:  Ivan  GSM: 0467/005251 
Beide wandellussen vertrekken telkens vanop de Frontzate naast de IJzertoren. 
Voor de eerste lus duiken we onder de spoorweg door en wandelen we tussen 
de rietkragen door de Vla, een woeste open vlakte, richting Oudekapelle. De 
polders worden doorkruist door de Grote Beverdijk en de Oude Zeedijk. Via Sint-
Jacobskapelle stappen we naar de IJzerboomgaard, het nieuwe Provinciale do-
mein langs de IJzer. 

In de namiddag gaat het richting Reigersvliet naar Oud-
Stuivenkenskerke. Via smalle paadjes en de IJzerdijk ko-
men we voorbij heel wat plaatsen die herinneren aan de 
Groote Oorlog: de petroleumtanks, de Dodengang en het 
Oorlogskruis. De IJzertoren is een uitstekende verdwaal-
paal aan de horizon.  

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! 

    Als je twijfel hebt over Als je twijfel hebt over Als je twijfel hebt over Als je twijfel hebt over 
het doorgaan van een het doorgaan van een het doorgaan van een het doorgaan van een 

activiteit, wegens slecht activiteit, wegens slecht activiteit, wegens slecht activiteit, wegens slecht 
weer, kijk dan naar uw weer, kijk dan naar uw weer, kijk dan naar uw weer, kijk dan naar uw 
mail ‘s morgens of bel mail ‘s morgens of bel mail ‘s morgens of bel mail ‘s morgens of bel 
naar de wandelleider.naar de wandelleider.naar de wandelleider.naar de wandelleider.    
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Bijna is het zover! 

Onze eerste fietstocht 2020 komt eraan. 
Tijd dus om je fiets van stal te halen. 
Want fietsen is ontsnappen aan romp-
slomp en verveling. Hoe rijk kun je zijn, 
gezeten in het zadel? Wie fietst vergeet 
zijn leeftijd. Eens over de 60 rij je niet 
meer zo snel als op 30, maar het gevoel 
is niet veranderd. De tijd maakt je 
ouder, maar de fiets houdt je lichaam en 
geest jong. Eens in het zadel komt de 
magie van de jonge tijd terug. Nog 
steeds scherpt de fiets mijn zintuigen, de 
inspanning creëert ruimte voor nieuwe 
inzichten en ideeën. Ik raak nu ook be-
wust van spieren en gewrichten, van 
lucht die uit mijn longen stroomt en ook 
dorst die me wel eens overvalt. Kortom 
het gevoel te leven, te zijn, dat ik 
telkens weer ervaar op de fiets, is over-
weldigend. 

Na het schrijven van dit artikeltje rest 
me slechts één optie:  

IK MOET ZEKER DE FIETS OP! 

En krijg je nu ook fietskriebels – kom 
dan zeker met je stalen ros op ZONDAG 
19 APRIL OM 10 UUR naar “het Monu-
mentje”, want dan begeleiden Erna en 
Walter ons op een gezellige dagfietstocht 
om rond 17 uur te eindigen aan café Ar-
menonville en er nog even uit te blazen 
en na te genieten. Doe dus niet zoals de 
vele voetbalfans die spreken dan in de 
zin van: WIJ hebben gewonnen. WE 
waren de besten. WIJ hebben de beste 
tactiek toegepast en ze vergeten daarbij 
compleet dat ZIJ persoonlijk helemaal 
NIETS hebben gepresteerd. 

Aan allen die een bruikbare fiets bezit-
ten, hopelijk dus tot ZONDAG 19 APRIL  

Ook nog even dit: Ik heb ergens gelezen 
dat er het voorbije jaar 503119 fietsen 
zijn verkocht in België, waarvan net niet 
de helft van een elektrische hulpmotor 
waren voorzien. Uit onderzoek is ge-
bleken dat niet het merk van de e-bike 
het belangrijk is, maar wel motor en bat-

terij. En wat die batterij betreft heb ik 
me onlangs laten voorlichten op de fiets-
beurs “Velofollies” te Kortrijk . Alle 
oplaadbare batterijen slijten snel als ze 
in slecht geladen toestand langere tijd (s' 
winters) niet worden gebruikt. Als een 
batterij 3 maanden geheel ontladen is 
opgeslagen is bijna een derde van de ca-
paciteit VOOR ALTIJD verloren. Best is, 
als je de fiets langere tijd niet gebruikt, 
de batterij eruit nemen en voor zo'n 80 
% te laden om dan om de paar weken 
even een kwar-
tiertje bij te laden. 
Bewaar ze op een 
droge en vorstvrije 
plaats. Er zijn ver-
s c h i l l e n  i n 
levensduur van an-
derhalf tot 8 jaar 
voor vergelijkbare 
batterijen! 

Tot de volgende 
zeester, 

Roland 

Vertrekplaats fietstocht: 

 

Maria Hendrikapark, 

Groendreef Oostende. 

Vertrek FIETSEN om 

10.00 uur! 
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Hierna onze fietskalender voor 2020 
 

Op 19 April  wordt er gestart met Erna / Walter als begeleider 

Op 03 Mei  neemt Marc ons mee voor een gezellige fietsdag 

Van 17 tot 20 Mei rijden de 17 deelnemers hun fietsvierdaagse met Roland voorop 

Op 07 Juni zullen Adrien en Jeannine ons een leuke fietsdag bezorgen 

Op 21 Juni doen we het met Roland vooraan 

op 12 Juli is het de beurt aan Patrick en Marianne om ons te begeleiden 

Op 26 Juli is het een fietsdagje waarop Patrick (Ocket) ons op sleeptouw neemt 

Op 09 Augustus volgen we een dagje Nicole op de fiets 

Op 23 Augustus zullen Fons en Evelien ons mooie fietsroutjes laten ontdekken 

Op 06 September is het de afsluiter van het fiets seizoen onder leiding van Jean en 
Christiane. 

 

 

Ook dit jaar starten onze tochtjes (60 à 70 km) steeds om 10 uur aan ons Monu-
mentje (zie ook gegevens bladzijde 5) met in de voormiddag een gezellige aperostop, 
s'middags eigen picknick in een plaatselijk café, om rond 17 uur te eindigen en nog 
even na te genieten bij een frisse pint in café Armenonville.  (Zie ook Zeester 02) 

 

Roland 

Grapjes van Overal 

 
Komt een vrouw bij de Dokter. 

Dokter, zegt ze, ik weet niet hoe het komt, maar niemand luistert nog naar mij.  Kan 
jij mij helpen? 

Wablieft?, zegt de Dokter…. 

 

Donald Trump werd getest op het virus 
COVID 19, ook bekend als Corona. 

Negatief. 

Toch niet gedacht dat er ook maar iets 
positief aan Trump kon zijn! 



 

8  De Natuurvrienden Oostende 

GR-Tocht van 08 maart 2020 

De GR Wandelronde van Vlaanderen, 
ons nieuw GR pad, start eigenlijk aan 
het station van Brugge en doet de ron-
de van Vlaanderen.  Het is opgesplitst 
in zeven delen.  Het zevende deel loopt 
van  Heuvelland naar Oostende.  Ui-
teraard kan je zo een GR tocht pro-
bleemloos in beide richtingen volgen, 
het GR boekje geeft de beschrijving in 
deze beide richtingen.  Voor onze eerste 
tocht kozen we dus om te vertrekken in 
Oostende.  Een logische keuze.  Onze 
Oostendse afdeling van de Natuurvrien-
den zetelt er en ons GR pad kan er op-
gepikt worden. 

En de GR stappers hadden er duidelijk 
zin in.  Zo goed als voltallig stonden ze 
paraat aan de langgerekte start.  Daar 

sommigen met het openbaar vervoer kwa-
men en anderen te voet, of te voet weer 
naar huis wilden, was de aanloop een 
langgerekte startplaats, van aan de 
Groendreef, waar we met zes waren, tot 
aan de koninginnenlaan, waar we aan ze-
ven geraakten, om dan aan de tramhalte 
te verhogen tot tien om tenslotte voltallig 
te geraken aan de Drie Gapers.  Veertien 
GR stappers in totaal, weliswaar vergezel-
de Zita ons maar een deel van de tocht, 
maar uiteraard krijgt ze haar plaatsje in 
de statistieken. 

De GR kiest dus na het bosje voor de dijk 
richting Mariakerke.  Wind op kop en wat 
regen die ons eigenlijk weinig deert.  De 
wintertocht was ook dikwijls dreigend 
maar van een prikje regen laten we ons 
niet afschrikken, en dit geldt voor het 
overgrote deel van de natuurvrienden.  De 
drie Gapers zijn er eigenlijk maar twee, 
wand de derde gaper werd opgevuld met 
het, nu omstreden, standbeeld van Leo-
pold II.  Oog voor de in verval verkerende 
Koninklijke Gaanderijen heeft niemand, 
want te vertellen valt er een heleboel, al-
tijd.  Aan Ravelingen gaan we linksaf rich-
ting het OLV ter Duinen Kerkje, en dan 
rechtsaf richting Provinciedomein Raver-
sijde.  Dit domein bestaat eigenlijk uit drie 
delen.  Het museum Atlantikwall, het Na-
tuurpark en de archeologische site 

“Walraversijde”, een ver-
dwenen vissersnederzet-
ting, verwoest tijdens 
een storm in 1364.  Ook 
Oostende werd dan ge-
troffen, iets wat de ou-
dere Oostendenaars zich 
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ongetwijfeld nog herinneren.  Wij ui-
teraard vervolgen onze weg op het droge 
en bereiken Middelkerke via de hoger ge-
legen duinenpaadjes.  Al snel wordt ons 
duidelijk dat er een “Aktivia” wandeling 
is in Middelkerke en Ivan gidst ons met 
zijn terrein kennis naar de rustpost in het 
centrum van Middelkerke.  Wandelaars 
onder elkaar, leuker kan een middagpau-
ze niet zijn. 

Na de pauze pikken  we uiteraard onze 
GR weer op.  Rony heeft ons nog een 
nostalgische uitleg over het postgebouw, 
in de vorm van een briefomslag, met 
postzegel en al.  Nu gaan we verder door 
de Middelkerkse wijken, parken en pa-
den.  Af en toe wordt er eens een GR te-
kentje overzien, maar de aandachtige 
volgers corrigeren, om dan op hun beurt 
gecorrigeerd te worden.  Via landelijke 
wegen komen we aan het kanaal Plas-
sendale – Nieuwpoort.  Een lang onver-
hard pad wacht ons op, eindelijk.  Na 
een tijdje krijgen we reeds het gezel-
schap van het nieuw Bedelf, en geza-

 
Feestzaal - Dansschool Ten Stuyver 

Stuiverstraat 357 

8400Oostende 

Tel: 059/80.48.58 

E-mail: tenstuyver@telenet.be 

website: www.tenstuyver.be 

Steve en Nathalie VAN RYSSEL - MEIRLEVEDE 

heten u van harte welkom 

menlijk volgen we beiden tot aan de 
Ganzepoot.  Dit sluizencomplex regelt de 
scheepvaart en de waterhuishouding.  
Het dateert uit 1876.  In Nieuwpoort 
worden een 110.000 ha polders ontwa-
tert.  Via het Iepersas mondt de IJzer uit 
in de havengeul, maar de eraan verbon-
den sluis wordt niet meer gebruikt.  Alle 
scheepvaart verkeer op de IJzer gaat via 
de nieuwe Sint Jorissluis. 

Aan het monument van Albert I wordt 
ook nog even halt gehouden, evenals op 
de brug over de havengeul, want zo een 
geschiedkundige plek kan je toch zo 
maar niet voorbij lopen.  Niet iedereen 
komt hier regelmatig of is van Nieuw-
poort. 

Via de veilige Fiets- en wandelondersteek 
komen we veilig aan op het vismijnplein, 
waar we om parkeer- en andere prakti-
sche redenen, onze huidige tocht eindi-
gen en onze volgende starten. 

Ook hier genieten we van de terreinken-
nis van Ivan en aanverwanten, en hij 
loodst ons naar een leuke pleisterplaats, 
cafe De Kaai, om deze tocht op een 
waardige en gezellige manier af te slui-
ten, uitkijkend naar de volgende! 

 

Een echt 
toffe vol-
gende. 

Een en-
thousiaste 
medestap-
per. 
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Op 16 februari verzamelen we met 6 
stoere wandelaars, om de storm Dennis 
te trotseren. We verzamelen in het Brug-
se Ommeland, op de parking van de Sint
-Andriesabdij, een benedictijnenabdij in 
Sint-Andries (Brugge) op het domein Ze-
venkerke. Domein Zevenkerke is natuur-
reservaat tussen Varsenare, Zedelgem 
en Loppem. Het 4 ha grote gebied be-
staat voornamelijk uit heideveld en heeft 
een ven waar libellen en waterjuffers le-
ven. Onze wandeling loopt door het bos 
van Zevenkerke richting het 98 ha grote 
groendomein Beisbroek. Vooral beuk en 
naaldbomen sieren hier het bos. We tref-
fen er het kasteel Beisbroek, welke werd 
opgetrokken in 1830. Binnen in het kas-
teel vind je het Natuurcentrum en de 
Volkssterrenwacht. Je leert er alles over 
de natuur ter land en de sterren in de 
lucht! Iets verderop zien we al ons vol-

gend kasteel. Kasteel Tudor, een be-
schermd monument welke opgericht 
werd begin de 20ste eeuw. Op de middag 
eten we onze boterhammetjes op in 
Bistro Zevenkerken, waar nog 3 natuur-
vrienden onze groep vervoegden. De na-
middagwandeling ging richting Loppem, 
waar we terug op zoek gingen naar een 
kasteel. Het kasteel van Loppem, gele-
gen op 6 km van Brugge, is een pracht-
voorbeeld van neogotische "totaalkunst". 
Het kasteelpark waarin we wandelen is 
20 ha groot en aangelegd als een roman-
tische landschapstuin in Engelse stijl. Het 
ontwerp is van de Luikse tuinarchitect 
Jean Gindra en dateert uit 1851. Kronke-
lende paden voeren ons langs schilder-
achtige parcours met brede ovalen van 
grasland, boomgroepen, bos en kunst-
matige spiegelvijvers. Het park van Lop-
pem, een beschermd landschap, bevat 
talrijke merkwaardige bomen en planten 
en is gekend voor zijn rijke stinzenflora. 
Hiertoe behoren de stengelloze sleutel-
bloem en de prachtframboos. Helemaal 
achteraan in het park bevindt zich nog 
een restant van de vroegere ‘Gendschen 
bosch’, waarin we enkele omvangrijke 
zomereiken van wellicht 300 jaar oud 
aantreffen. 

We danken Roland en Eline voor deze 
mooie wandeldag waar kastelen en ab-
dijen tot onze verbeelding spraken. Stoe-
re middeleeuwse burchten met kantelen 
en schietgaten lieten ons dromen over 
onversaagde ridders en bevallige jonk-
vrouwen. Statige landhuizen met strakke 
Franse tuinen deden ons denken aan he-
ren met gepoederde pruiken en dames 
met waaiers. Wie in het Brugse Omme-
land rondtoert, treft er meer dan hon-
derd kastelen aan, waar we vandaag er 
een aantal mochten aanschouwen op ons 
wandelparcour. 

Didier 

“Ledigheid is de vijand van de ziel; en daarom “Ledigheid is de vijand van de ziel; en daarom “Ledigheid is de vijand van de ziel; en daarom “Ledigheid is de vijand van de ziel; en daarom 
moeten de broeders op bepaalde tijden bezig moeten de broeders op bepaalde tijden bezig moeten de broeders op bepaalde tijden bezig moeten de broeders op bepaalde tijden bezig 

zijn met handenarbeid en ook op bepaalde tij-zijn met handenarbeid en ook op bepaalde tij-zijn met handenarbeid en ook op bepaalde tij-zijn met handenarbeid en ook op bepaalde tij-
den met geestelijke lezing.”den met geestelijke lezing.”den met geestelijke lezing.”den met geestelijke lezing.”    
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05 februari tot 26 februari. 

5 februari Vlasschaard Stene Dorp. 

Deze wandeling begon werkelijk in mi-
neur. Bij het verlaten van de bus van 
De Lijn werd ons lid Francoise plotseling 
onwel en voelde zij zich niet goed. Zij 
had namelijk met haar arm gekneld ge-
zeten in de bus. De chauffeur van De 
Lijn heeft dan onmiddellijk de hulpdien-
sten verwittigd, zodanig dat de ambu-
lance al na enkele minuten ter plaatse 
was. Francoise werd  richting eerste 
hulp vergezeld door één onzer be-
stuursleden, namelijk door Jean, die 
zich onmiddellijk  kandidaat stelde om 
deze taak op zich te nemen. Iets later 
dan voorzien vertrokken dan toch de 28 
overgebleven wandelaars. Dit met toch 
een wat wrang gevoel in de maag, dat 
één van onze leden dit overkomen was. 
Eerst ging het langs de Schorre-
dijkstraat tot aan de oversteek met de 
Torhoutsesteenweg richting de Rolbaan-
straat, waar even halt gehouden werd 
bij de constructie van de nieuwe Deca-
thlon. We vervolgden onze weg langs 

de Heerweg, de Leemstraat en de Lege-
weg richting Leffinge Dorp tot aan het 
kruispunt met de Fleriskotstraat. Daar 
keerden we terug naar onze plaats van 
vertrek via de Leffingestraat, Mantelweg , 
Klemskerkestraat en Schorrestraat . Eens 
aangekomen in de Vlasschaard werd con-
tact opgenomen met Jean,  om te zien 
hoe de situatie was met Francoise, doch 
zij was nog maar net buiten radiografie en 
het resultaat van de genomen foto’s was 
nog niet gekend. Bij het schrijven van dit 
artikel, was de door mij verkregen info dat 
Francoise een kleine breuk aan de pols 
zou hebben opgelopen. Met deze wensen 
wij allen, haar dan ook een spoedig her-
stel toe. 

12 februari Wenduine Molen. 

Met 20 wandelaars vertrokken aan de 
tramhalte Wenduine Molen richting de 
Karnemelkput, waar we konden vaststel-
len dat er nieuwe kunstwerken stonden. 
Van daar ging het naar de Spioenkop waar 
we een prachtig zicht hadden, op de door 
Storm Ciarra gecreëerde kliffen. Zo ging 
het verder langs de Zeedijk en het wan-
delpad richting Blankenberge. Daar zagen 
we de werkzaamheden aan de Blanken-
bergse havengeul die opnieuw volledig 
dichtgeslibd was. Zodanig erg zelfs, dat de 
daar aangemeerde jachten  bij laag water 
de haven niet meer kunnen verlaten. Zo 
wandelden we een heel stuk op de scheur-
put om zo dan via de Eric Jameslaan en 
de Warvinge  terug te keren richting Wen-
duine, namelijk tot net voorbij de over-
steek Wrakhout, waar we de Neptunu-
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slaan insloegen tot aan de splitsing Uit-
kerkestraat en de Drijfstraat. Daar na-
men we de Uitkerkestraat tot aan de het 
Wenduinse kerkhof. Daarna volgden we 
dan de Brugsesteenweg, terug richting 
plaats van vertrek. Van daar ging het 
dan met de wagen richting Hippo 12. 

19 februari Degreefpl Middelkerke. 

Zesentwintig wandelaars, waren op deze 
zonnige namiddag komen opdagen om 
deel te nemen aan deze wandeling. Ver-
trokken langs de Zeedijk van Middelker-
ke richting Oostende, om dan de duinen 
in te slaan richting Duinenstraat en Sluis-
vaartstraat om zo de oversteek te maken 
richting Wilskerke. Eens in Wilskerke 
aangekomen ging het via de Fleriskot-
straat richting de Loviestraat. Zo pas-

seerden we residentiepark Cosmos. We 
volgden de Loviestraat tot aan de Abdis-
weg, dewelke we insloegen, en zo terug 
keerden naar Middelkerke-centrum. On-
dertussen wachtte ons een grote ontgoo-
cheling, namelijk dat de uitbater van ca-
fé Sportwereld het niet zag zitten om een 
groep van deze omvang nog tussen zijn 
gewoon cliënteel te bedienen. Daarom 
werd er dan ook gekozen voor Bistrant 
Villa Nova waar ons een hartelijke ont-
vangst te beurt viel. 

26 februari De Blauwe Sluis Bredene. 

Op deze winderige namiddag waren 
veertien leden aanwezig om deel te ne-
men aan deze wandeling. Doch na een 
honderdtal meter stappen, moest Erna 
reeds forfait geven wegens last aan haar 
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Zaterdag 22 februari: 

het Everbeekpad 

Zaterdagmorgen omstreeks acht uur re-
den tien GR'ers langs Vlaamse (auto)
wegen naar de Vlaamse Ardennen.Onze 
afspraakplaats was Everbeek-Beneden 
aan de kerk. Toen we daar aankwamen 
was er een drukte van jewelste. Geen 
vierkante millimeter vrij om te parkeren 
dus zoeken ... Wonder boven wonder 
maar we vonden elkaar toevallig in dezelf-
de straat buiten het dorp. Van een lieve 
dame vernamen we dat er een begrafenis 
was van de jongeman die omgekomen 
was bij het vellen van een boom na de 
storm Ciara. De kerk en het kerkplein wa-
ren te klein voor de toegestroomde mas-
sa. Na de verwelkoming door onze grote 
leider begon de 10-koppige groep aan de 
plaatselijke tocht doorheen de Vlaamse 
Ardennen en Wallonie Picarde. Van knoop-
punt naar knooppunt langs het wandelnet-
werk “Bronbossen” ontdekten we de unie-
ke bronbossen en meersen langsheen de 
Dender. Het Everbeekpad bracht ons 
langs smalle veldweggetjes, kronkelende 
paadjes en kabbelende beekjes naar de 
vrijwel ongerepte natuur van de glooiende 
landschappen. We bleven gespaard van 
regen maar de modder en de wind was al-
om aanwezig: tegenwind, westenwind, zij-
wind, rugwind, rukwinden, lichaamswin-
den ...Kortom wind langs alle kanten. Tus-
sendoor hoorden we regelmatig geweer-
schoten van waarschijnlijk enkele lokale 

rechterbeen. Zo zetten we de wandeling 
verder met twaalf. Het ging via de Es-
perantolaan en het zwaaidok richting 
Plassendalebrug. Daar ging het dan 
richting Oudenburg langs het daar aan-
gelegde fietspad. Dit niet zonder eerst 
de motard-herberg de Chargebuze te 
hebben gepasseerd. Zo vervolgden we 
onze weg tot aan de brug van Ouden-
burg. Daar gingen we naar de overkant 
van de vaart, om zo langs de Vaartdijk 
terug te keren. Zo passeerden we langs 
het natuurdomein de Zwaanhoek. Eens 
terug aan Plassendalebrug gingen we 
langs het sluizencomplex en restaurant 
Plassendale terug 
richting plaats van 
vertrek. Daar werd 
in Bistro de Blauwe 
sluis bij het nutti-
gen van een ver-
frissing nog even 
nagekaart over de-
ze al opnieuw ge-
slaagde namiddag. 
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jagers. Rond de middag namen we onze 
picknick tot ons nabij het Steneplein 
(Brakel). Met de rug tegen de muur ge-
noot elkeen van zijn eigen culinaire 
hoogstandjes. In de namiddag verken-
den we Everbeek-Boven onder een cock-
tail van wind en slingerende kerkwegels. 
De wind zorgde voor muzikale tonen 
doorheen de elektriciteitsdraden. De 
‘radiotoren’ bleef onze trouwe baken tij-
dens onze taalgrenstocht. Rond 15 uur 
kwamen we na onze inloopwandeling van 
ongeveer 20 km terug bij onze stalen 
rossen. Omstreeks 16 uur arriveerden 
we in onze heimat in Ath. La Maison Ver-
te was ons onderdak voor de komende 4 
nachten. De kamers werden vlug ingeno-

men en binnen de 
kortste tijd vonden wij 
elkaar terug in de eet-
plaats met een koffie 
en allerlei gebak. Na 
een te frisse douche 
was het tijd voor een 
aperitiefje. Onze chef 
kok Ivan maakte een 
spaghetti klaar op 
Nieuwpoortse wijze. 

Zondag 23 februari: knooppunten-

tocht in en rond Aat/Ath 

Fris en monter zaten we om 8 uur aan 
onze ontbijttafel. De variatie van Waalse 
broodjes werd erg gesmaakt. Daarna 
stelden we onze picknick samen elk vol-
gens zijn eigen behoeften en noden. Om 
09.30 uur stapten we de deur uit. De 
weerberichten waren niet al te rooskleu-

rig. Storm en regenvlagen stonden op 
het weermenu. Onze start slingerde 
doorheen Ath en bracht ons naar de oe-
vers van de Dender. We stapten even 
stroomafwaarts voorbij de Bilhée-molen 
uit 1180 en trokken daarna bergop en 
bergaf tussen beukenhagen naar Bouvig-
nies. Ondertussen kregen we stevige 
wind- en regenvlagen om onze oren. Na 
een kleine rustpauze aan de kerk van 
Bouvignies (1640) rechten we terug onze 
ruggen en wandelden we op een heuve-
lende rug naar de 'Calvaire du mont de 
Mainvault'. Deze calvarieberg was een 
kuitenbijter. Bij de start zagen we een 
stenen beeldenreeks tussen een galerij 
van bomen. Jean-Joseph Bottemanne 
sculpteerde in 1775 Christus in het ge-
zelschap van Maria-Magdalena, Mozes, 
Maria, Sint-Jan en koning David. Rond 
13 uur kwamen we aan in Oeudeghien. 
We spraken onze knapzak aan nabij de 
kerk tussen de windvlagen. In een re-
cordtempo werd de middaglunch naar 
binnen gewerkt. Chapelle Notre-Dame du 
Buisson was een onverwachte ontmoe-
ting naast een Vierkants hoeve op een 
heuvelrug. Dit bedevaartsoord van 1606 
toonde een aantal onverwachte schatten. 
Onze-Lieve-Vrouw staat op een mei-
doornstam en zorgde ooit voor een mira-
culeuze genezing en is ook nu nog steeds 
een bedevaartsoord om genezingen te 
bekomen. Na een stevige mars bereikten 
we Ostiches. We pauzeerden even op het 
plein voor de kerk naast het café Petrus. 
Bij het verlaten van het dorp zagen we 
een prachtige molen. De 'Blanc Moulin' 
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Johan uit Leffinge zorgden die avond 
voor een heerlijke Bouillabaisse … met 
Oostendse visingrediënten.  

Maandag 24 februari: GR 129 

Vanmorgen waren we allen terug trouw 
op post voor ons ontbijt. Na het samen-
stellen van onze picknick vertrokken we 
om halftien. We volgden de GR 129 van-
uit Ath stroomopwaarts langs de Dender. 
De hoge waterstanden waren duidelijk 
zichtbaar nabij een verouderd sluizen-
complex. De restanten van een laadkade 
van de steengroeve van de Dender wa-
ren de laatste getuigen van een zware 
industrie uit het verleden. Nadat we on-

van Ostiches werd rond 1789 opgetrok-
ken in baksteen door Jean-Baptiste Del-
tenre en bleef in de familie tot in de 20e 
eeuw. Hij heeft een draaiende kap die de 
wieken in de richting van de wind zet. 
Sinds 1 juli 2000 werken de wieken op-
nieuw en drijven 4 molenstenen aan. In 
de gang van het gelijkvloers is er een 
tentoonstelling die de geschiedenis illu-
streert. Via Rebaix en langs een oude 
watermolen  ‘De Tenre’ van 1720  voeg-
den we ons terug bij de Dender. Stroom-
opwaarts bereikten we het centrum van 
Ath. Na een tocht van ongeveer 27 km 
viel de warme koffie of een streekbiertje 
erg in de smaak. Onze koks Hilde en 

NICOTEC 

Verkoop van alle types fietsen 

+ onderhoud en herstel   

Astridlaan 168 A – 8310 Assebroek 
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9u – 12u  en  13u30 – 19u 
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10u – 12u  en  13u30 – 18u 
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der de enorme constructies van de TGV 
hadden gelopen, hielden we even halt in 
Arbre. Tijd voor een slokje en een hapje 
om daarna verder te stappen richting 
Brugelette dieper ' La Wallonie' binnen. 
Ter hoogte van Cambron-Casteau verlie-
ten we even ons pad om beschutting te 
zoeken tegen de wind en om te picknic-
ken tussen twee grote hangaars. Eens 
terug op stap begon het te miezeren al-
hoewel onze weerman Didier bij hoog en 
laag beweerde dat er geen neerslag zou 
vallen die dag. We liepen op lange, rech-
te, onverharde wegen tussen uitgestrek-
te landerijen naar Lens. Tijd voor groeps-
foto in het parkje. Onze tocht ging ver-
der via Erbaut naar Erbisœl. Daar namen 
we de trein naar Ath. Er stond 25 km bij 
op onze teller. ‘s Avonds schotelden onze 
koks Marijke en Rony ons een Vlaamse 
stoverij voor uit Stene. 

Dinsdag 25 februari: rond Ellezelles 

Na een gesmaakt ontbijt met roereitjes 

vertrokken we met de auto's naar Elle-
zelles waar de Waalse heksen zich thuis 
voelen. Op het kerkplein trokken we on-
ze wandelschoenen aan om de “Pays des 
Collines” te verkennen. Noordwaarts lie-
pen we langs de Brasserie des Légendes 
die jammer genoeg gesloten was. Het 
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het weer er niet al te best uit maar uit-
eindelijk viel dit al bij al goed mee. We 
volgden noordwaarts een jaagpad langs 
de Schelde dat deels in herstelling was. 
De wind was stevig maar kouder dan de 
vorige dagen. Na een paar kilometer ver-
lieten we het jaagpad en gingen langs 
onverharde paadjes richting Obigies. Het 
terrein was licht hellend maar dit zou 
snel veranderen. We kozen immers reso-
luut de richting van Mont Saint-Aubert, 
een berg midden in een eerder vlak ge-
bied. De grond was nat, glibberig, steil 
en zo zwaar als klei. Waar het pad niet 
begaanbaar was kozen we voor een al-
ternatieve route even hogerop. Hier en 
daar was een glijpartij onvermijdelijk, 
maar we bereikten allemaal het hoogste 
punt waar we genoten van het panorama 
tijdens onze kleine pauze. Uiteindelijk 
zouden we terugkeren naar deze plek om 
als afsluiter van onze trektocht samen 
iets te eten in 
Floreal Panora-
mique, een ho-
tel met brasse-
rie zijn naam 
meer dan waar-
dig. Maar eerst 
moesten we 
natuurlijk nog 
terug naar Kain 
om de wagens 
op te halen. De 
tocht bergaf 
verliep vlot, het 

was een prachtige lentedag. We klom-
men doorheen het 'Bois du Pottelberg' 
en passeerden een oud militair domein. 
Daarna daalden we naar 'La Houppe' 
waar het leuk is naar men zegt. Middag-
maal in Flobecq waar Rudy Demotte, een 
PS-politicus heer en meester is. In het 
café “Le Royal” genoten we in alle rust 
en vree van onze picknick met een 
plaatselijk biertje. 

Langs verharde en minder verharde en 
niet verharde wegen stapten we zuid-
waarts met een grote boog terug naar 
Ellezelles. Maar gedurende ons laatste 
uur stappen werd de horizon plots ver-
dacht pikdonker. Voordat we het besef-
ten, opende de hemel onbarmhartig haar 
sluizen. Op slag waren we doornat. Het 
regenwater verdween zelfs in onze 
schoenen. De gesprekken verstomden 
en plotseling stonden onze blikken op 
oneindig maar we ondergingen waardig 
ons lot! Wat waren we blij toen we onder 
onze 'frisse' douche stonden na 22 km.  
Gezellig verwarmden we onze harten bij 
een aperitief en aten we ons laatste 
avondmaal in ons natuurhuis. Op de me-
nukaart stond de broccoli-kipschotel van 
Erna (uit de Zeester) op wintertrektocht-
wijze. Onze 3 vrouwelijke koks kregen 
hoge waarderingscijfers van de heren. 

Woensdag 26 februari: Kain 

Na ons laatste lokale ontbijt ruimden we 
ons verblijf op en vertrokken we met de 
auto’s naar Kain, een gemeente nabij 
Doornik. Tijdens onze verplaatsing zag 
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pad was minder modderig en dus veel 
begaanbaarder. Het uitzicht op Doornik 
en de groene omgeving was verbluffend, 
het spel van de wolken dikwijls onheil-
spellend. Ook op deze wandeling kregen 
we zicht op de achterkant van de tuinen 
en huizen en het viel ons nu ook weer op 
hoe slordig, onverzorgd en triestig dit 
deel van België soms is. 

Terug in Kain konden we blij en voldaan 
na 11,5 km onze bottines, getten en re-
genkledij omwisselen voor een iets com-
fortabelere outfit. We reden terug naar 
Mont Saint-Aubert en genoten van een 
goede en betaalbare maaltijd. 

En zo kwam er een einde aan onze win-
tertrektocht van 2020. We namen af-
scheid en iedereen ging weer zijn eigen 
weg, allemaal moe en tegelijk vol nieuwe 
energie. Onze wintertrektocht van om en 
bij de 106 km en 1091 hoogtemeters ge-
durende ongeveer 22 uur stappen was 
voorbij maar de 
leuke herinneringen 
zullen blijven. Dank 
aan Jacky en Vero-
nique voor de puike 
organisatie, en 
dank aan allen om 
samen mee op stap 
te gaan. Elke stap 
was er één in de 
goede richting.  

Verslaggevers Dirk 

en Lieven 

Beste Natuurvrienden 

 

In het kader van de recent uitgevaar-
digde maatregelen tegen de verdere 
verspreiding van het Coronavirus zijn 
wij genoodzaakt ons daarbij aan te 
sluiten. 

Concreet houdt dit in dat alle activitei-
ten van onze plaatselijke afdeling ge-
annuleerd worden en dit tot en met 3 
April.  Dit geldt in eerste instantie voor 
de Wodanwandelingen, het Wodanver-
jaardagsfeest, en de Maandwande-
ling.  Ook de geplande Ontmoetingsdag 
van de Natuurvrienden op 4 April in 
Sint Niklaas werd afgelast. 

Uiteraard volgen wij de nieuwsbericht-
geving op en blijven wij jullie zo goed 
mogelijk informeren.  Bij afloop of aan-
passing van de huidige maatregelen 
informeren we jullie opnieuw. 

Bedankt voor jullie begrip voor deze 
tijdelijke maatregelen en hopen dat wij 
vlug terug kunnen overgaan tot de ge-
wone gang van zaken, nu moeten wij 
zonder enige twijfel de maatregelen die 
de overheid uitstuurt strikt volgen. 

 

M e t  v r i e n d e l i j k e  g r o e t e n , 
Patrick-Jacky-Ivan 
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Zondag 3 mei: 

Ontdek Ons Plekje Kessel-Lo 

Afdeling Club Ahoy organiseert in het ka-
der van Ontdek Ons Plekje een wande-
ling die de GR-route volgt. De wandeling 
start om 13u aan Parking 3 van het Pro-
vinciaal Domein in Kessel-Lo en zal 10 
km lang zijn. Einde is voorzien aan 
het Arenbergkasteel. De Bergstijgers 
Kempen doen die dag 20 km en lopen de 
laatste 10 km met ons mee. Er zijn dus 2 
afstanden die je op 3 mei kan lopen. 
Deelname is gratis. Inschrijven en meer 
info: chris.ven@skynet.be  

Zaterdag 16 mei: 

Op zoek naar de beverkoning in Kessel-
Lo 

Woudvrouw neemt jullie mee in de be-
verburcht in het Provinciaal Domein van 
Kessel-Lo tijdens een natuurworkshop 
voor kinderen van 3 tot 12j. Leer meer 
over meneer de bever en waar hij woont. 
Dan maken we eerst een beverstaf, en 
voor de beverkoning ook een 
kroon! Woudvrouw biedt kinderen de 
unieke mogelijkheid om te zien, voelen 
en leren door een interactieve, tactiele 
workshop in de natuur. Deze activiteit is 
geschikt voor kinderen van 3 tot en met 
12 jaar oud, maar we raden aan dat een 
groot / ouder zich bij kinderen jonger 
dan 7 jaar voegt. Dat kan en is ook leuk 
voor de oudere kinderen. Kinderen van 
leden van De Natuurvrienden: 10 euro. 
Kinderen van niet-leden van De Natuur-
vrienden: 20 euro. Ouders: gratis. Keuze 
tussen workshop in voormiddag of na-
m i d d a g .  I n s c h r i j v e n  v i a 
dries@denatuurvrienden.be.  

Zaterdag 13 juni: 

Natuurvrienden Wandeldag 

In het kader van het 125-jarige bestaan 
van de Natuurvrienden-beweging. Star-
ten van 8u tot 15u, laatste aankomst 
rond 18u. Vrij vertrek. Start-en einde: 

Natuurvriendenhuis De Berk, Oude Baan 
110 in Essen. Keuze uit verschillende af-
standen: 7,5 km - 11km - 22 km. Leden 
ATB De Natuurvrienden & Nivon: gratis. 
Niet-leden: 1,5 € -12 jaar: gratis. 

Zaterdag 20 juni: 

Beversafari 

We trekken naar De Vallei van de Be-
vers. Natuurgids Jorn neemt ons mee 
op Beversafari. Vertrek om 14u aan va-
kantiehuis: 

 Le Brâme du Cerf, Chabrehez 1 in Houf-
falize. Gratis voor Natuurvrienden! 

Inschrijven via: 

dries@denatuurvrienden.be. 

12 september: 

Natuurvrienden Ontmoetingsdag  

in Geraardsbergen 

organisatie: 

Natuurvrienden Geraardsbergen 

Plaats: Het evenement gaat door op het 
g r o n d g e b i e d  v a n  O n k e r z e l e 
(deelgemeente) op de terreinen van zaal 
MANOLITO waar de zaal als verzamel-
punt en lunchplaats zal fungeren. 

Voor meer info: jo.hellinckx@skynet.be 

Aprilse grappen en grillen 
 

Dit plaatsje was ideaal om een Aprilgrapje 
de wereld in te sturen.  Helaas is dit in de 
huidige omstandigheden, die weinig aan-
leiding geven tot grapjes, niet aangewe-
zen.  Zelf erger ik mij soms aan de dwaze 
ongepaste grapjes, zodat ik, nochtans de 
eerste om onder normale omstandighe-
den, een Aprilse gril de wereld in te stu-
ren, mijn plannetje opberg.  Deze ster 
heeft een overzicht van welke activiteiten 
op ons kunnen afkomen, maar maak u 
geen begoochelingen, de volgende afge-
lasting staat reeds ingepland.  Heel de 
maand April, op zijn minst tot na de Paas-
vakantie, hoef je niets te plannen.  Moest 
ik daarin verkeerd zijn, dan is dit de 
mooiste Aprilgrap die ik mij kan wensen. 

Jacky 
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Benodigdheden: 
 6 eieren 

 Peper & zout 

A Voor de visvulling: 
 1 sneetje gerookte zalm 

 6 sprietjes bieslook 

 1 koffiel. Mayonaise 

 1 mespunt kerriepoeder 

C Voor de tomatenvulling: 
 3 takjes verse platte peterselie 

 1 koffielep. Ketchup 

 1 mespunt cayennepeper 

2. Bereiding: 
1. Kook de eieren hard in 10 min. giet af en laat afkoelen in koud water. 

2. Snij de zalm in reepjes. 

3. Reinig en was het bieslook en lente-uitje en snipper fijn. 

4. Verwijder de pitjes uit het pepertje en snipper fijn. 

5. Pel de hardgekookte eieren en snij ze in de lengte in twee. 

6. Haal het eigeel uit en verdeel dit over 3 kommetjes. 

A Voor de eieren met vis: 
1. Plet 2 eigelen met een vork en meng ze met de zalm, het bieslook, de mayonai-

se en het kerriepoeder. Hou een beetje bieslook apart voor de versiering. Kruid 

met peper en zout. 

2. Doe de vulling in een spuitzak en verdeel over de 4 eiwitten. 

3. Werk af met overgehouden bieslook. 

B Voor de eieren met avocado: 
1. Plet 2 eigelen met het vruchtvlees van de avocado. Meng met lente-uitje en het 

citroensap, kruid met peper en zout. 

2. Doe de vulling in een spuitzak en verdeel over de 4 halve eiwitten. 

3. Werk af met het fijngesnipperde pepertje. 

C Voor de eieren met tomaat: 
1. Plet 2 eigelen en meng met de ketchup, de cayennepeper, peper en zout. 

2. Doe de vulling in een spuitzak en verdeel over 4 halve eiwitten. 

3. Werk af met een blaadje platte peterselie. 

Smakelijk 

B-Voor de avocadovulling: 
 1/3 avocado 

 ½ rood pepertje 

 ½ lente-ui 

 1 el citroensap 


